
The Mini Pod



PL: Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci:

Zwróć szczególną uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapobiec możliwej kontuzji 
dziecka.
Nie jest przeznaczony do przenoszenia dziecka.
Zawsze kładź dziecko na plecach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia SID.
Upewnij się, że nadzorujesz brzuszkowanie dziecka, gdy maluszek nie śpi.
Mini Pod musi być zawsze używany w bezpiecznym otoczeniu.
Kiedy jest używany do spania to musi być nadzorowany przez odpowiedzialną, niepalącą osobę dorosłą.
Jeśli dziecko leży na kocyku, upewnij się że ma stopy po odpowiedniej stronie, dla jego bezpieczeństwa.
Upewnij się, że Mini Pod leży na stabilnej powierzchni. NIGDY nie umieszczaj tego produktu na blatach, 
stołach na stopniach lub na innych podwyższonych powierzchniach.
Nie trzymaj zabawek wewnątrz Mini Pod.
Koce i kołdry muszą być zawsze bezpiecznie umieszczone w Mini Pod.
Aby uniknąć splątania nie dodawaj do Mini Pod żadnych dodatkowych pasów.
Regularnie sprawdzaj czy Mini Pod nie jest uszkodzony. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast 
naprawić.

NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIE:

Ruch dziecka może przesuwać ten produkt. NIGDY nie umieszczaj tego produktu na blatach, stołach na 
stopniach lub na innych podwyższonych powierzchniach, ze względu na bezpieczeństwo dziecka.  

EN: To prevent serious injury or death:

Pay special attention to warnings for safety, in order to prevent possible injury to your child.
Not intended for carrying baby.
Always place your baby to sleep on their back to reduce the risk of SIDs.
Ensure your baby has plenty of supervised tummy time when baby is awake and alert.
The Mini Pod Pod must always be used in a safe and supervised environment.
When used for co-sleeping it must be with a responsible, non-smoking, non-inebriated adult.
Your baby's feet should be positioned at the foot of the Pod if blankets are being used, to ensure your 
baby cannot wiggle down under the covers. 
Ensure that your Mini Pod is fully supported on a stable surface. NEVER place this product on countertops, 
tables on or near steps or on other elevated surfaces.
Do not keep stu�ed toys, inside the Mini Pod.
Blankets and quilts must always be secured by safely tucking them in under the Pod. 
To avoid possible entanglement or strangulation, do not add additional strings or straps to the product.
Check the product regularly for damaged seams and similar. Damages must be �xed immediately.

FALL HAZARD:

A child's movement can slide this product. NEVER place this product on countertops, tables on or near 
steps or on other elevated surfaces. 
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How to wash a cover



30˚C

30˚C

30˚C

If needed you can wash a cover of the mattress in 30˚C.
Do not wash the foam!

We recommend to use
fitted sheet on your mattress.

www.mokee.eu

COVER: wash in 30˚C BUMPER: wash in 30°C.


