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Product Name / Ürün Adı:   CHAMPION CAR BED

D�mens�on / Ölçüler:   232x115x94

For ass stance or replacement parts please contact.

2/3

70
cm

56cm

1
2
8
cm

8c
m

7
4
cm

100cm

1/3
3/3



2

KURULUM
-Montaj �ç�n �k� k�ş� gerek�r.
-Yet�şk�n gözet�m� gerekl�d�r.
-Maks�mum ağırlıkta bebek yatağı 50lbs
-Da�ma çocuk yatağı boyutu ölçüler�ne uyun.
-Su yatağı veya tamamen köpük döşek kullanmayın.
-Tuzak tehl�keler�nden kaçın. Bebek yatağı

yerleşt�rmey�n. Yatak ve duvar arasındak� boşluk 3
   �ncten az olmadıkça duvara koymayın.
-Çocuğa ürünü düzgün b�r şek�lde monte ed�lene kadar
kullanmamalarını söyley�n.

-Matkap talaşlarının oluşturduğu r�skler� en aza �nd�rmek
�ç�n v�dalar last�ğ� delecek ve kend� d�şler�n� oluşturacak
şek�lde tasarlanmıştır. V�daları aşırı sıkmamaya d�kkat
ed�n aks� takt�rde parçaları uygun şek�lde b�r arada
tutamazlar.

Her kullanımdan önce bu ürünü kontrol ed�n.
Sıkıca güvenl� bağlantılar ve hasarlı veya yıpranmış
b�leşenler� değ�şt�r�n. Yedek parçalar �ç�n
ülken�zdek� d�str�bütörümüz �le �let�ş�me geç�n.

ENGLISH TURKISH

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. 
   Sharp po�nts. Adult assembly requ�red.

UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ - Küçük parçalar. 
   Kesk�n noktalar. Yet�şk�n montajı gerekl�.

INSTALLATION
-Requ�res two people to assemble.
-Adult superv�s�on requ�red.
-Max�mum we�ght-Toddler bed: 50lbs
-ALWAYS follow d�mens�ons for Toddler mattress s�ze.
-DO NOT use a water bed or all foam mattress.
-AVOID ENTRAPMENT HAZARDS! DO NOT place

Toddler Bed aga�nst a wall unless the gap between
   the bed and wall �s less than  �nches.
-Instruct ch�ldren not to use product unt�l properly

assembled.
-To m�n�m�ze r�sks posed by dr�ll shav�ngs, screws are

des�gned to p�erce the plast�c and form the�r own
   threads. Use caut�on not to over-t�ghten screws or 
   they w�ll not hold parts together appropr�ately.
INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. 
TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE 
DAMAGED OR WORN COMPONENTS. KINDLY GET 
IN TOUCH WİTH YOUR COUNTRY’S DISTRIBUTOR.

CLEANING INSTRUCTIONS:
-General Clean�ng: Use m�ld soapy water for plast�c parts.

Dust wooden parts w�th a dry cloth.
-Electron�c components: do not submerge �n water or

spray l�qu�d d�rectly on un�t. Use m�ld detergent solut�on.
   W�pe w�th damp coth.

TEMİZLEME TALİMATLARI:
-Genel Tem�zl�k: plast�k parçalar �ç�n hafif sabunlu su

kullanın. Ahşap kısımları kuru bez �le tozunu alın.
-Elektron�k b�leşenler� suya batırmayın veya doğrudan
ün�ten�n üzer�ne sıvı püskürtmey�n hafif deterjan
solüsyonu kullanın.Neml� bezle s�l�n.

DECAL APPLICATION:
Clean and dry area thoroughly. Center decal �n area. 
  Apply pressure from center to outer edge.

STİCKER UYGULAMASI:
Alanı �y�ce tem�zley�n ve kurulayın. Alanın ortasındak� 
  çıkartma merkez�nden dış kenara basınç uygulayın.

DISPOSAL INSTRUCTIONS:
Please recyle when poss�ble. D�sposal must be �n 
  compl�ance w�th all government regulat�ons.

İMHA TALİMATLARI:
Lütfen mümkün olduğunda ger� dönüştürün. Bertaraf tüm
   hükümet düzenlemeler�ne uygun olmalıdır.



Requ�red / Gerekl� 
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   Herhang� b�r cıvata veya v�dayı sıkarken, güvenl�k end�şeler�n� ortadan kaldırmak �ç�n
sab�tlenen parçalarda 3/16” (4,76 mm)'den daha az b�r boşluk bıraktığından em�n olun.

   When t�ghten�ng any bolts or screws, ensure the parts that are be�ng secured 
leave a gap of less than 3/16'’ (4.76mm) to el�m�nate safety concerns.

4pc x (4x35)

2pc x (4x45)

12pc x (3,5x45)

F(L)x3

G(R)x3

Hx2

22pc x (5x20)

10pc x (5x35)

8pc x (4x20)

2pc 



Requ�res 2 people. / 2 k�ş� gerek�r.
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Toddler Bed1-21
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Repeat steps 1-3-4 to other s�de.  / Adım1-3-4ü d�ğer tarafa da uygulayın.

4pc x (4x35)

8pc x (4x65)

l�ft �t up before
screw�ng

l�ft �t down before
screw�ng

4
2pc x (4x45)

l�ft �t up before
screw�ng

l�ft �t down before
screw�ng

8pc x (4x65)

H

H
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Repeat steps 6-7-8 to other s�de. / Adım 6-7-8 � d�ğer taraf �ç�nde uygulayın.
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8pc x (4x65)

6 4pc x (4x35)

8pc x (4x65)

LED FEATURE / LED OPSİYON
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22pc x (5x20)
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LED FEATURE / LED OPSİYON

12pc x (3,5x45)
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PLACE THE MATTRESS BED BOTTOM AS SHOWN. / 
YATAK ALTLARINI ŞEKİLDEKİ GİBİ YERLEŞTİRİN.

THE INSTALLATION OF THE CAR IS COMPLETED. PLEASE CHECK 
THE ACCURACY OF ALL PARTS AGAIN. / 
ARABANIN KURULUMU TAMAMLANDI. LÜTFEN TEKRAR BÜTÜN 
PARÇALARIN DOĞRULUĞUNU KONTROL EDİNİZ

18

Kx3

E

10pc x (5x35)

8pc x (4x20)

2pc 

20

19



21



A1R

B1R B2R
C1R

D1R D2R D3R E1R E2R

F1R
G1R

H1I1 I2

J1

L1

K1 K2

M1 M2

N1

A1L

B1LB2L

F1L
G1L

C1L

D1LD2LD3LE1LE2L

Decal Appl�cat�on / St�cker Uygulaması 
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