CHICCO NEXT2ME FOREVER – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
HOMOLOGACJA I CERTYFIKATY
•

Czy produkt jest certyfikowany?
Tak, został przebadany przez niezależne laboratorium SGS - Francja, zgodnie z wytycznymi dla tego typu
badania.

•

Z jakimi EU normami produkt jest homologowany ?
Wyrób został przebadany zgodnie z procedurą dla badania typu zgodnie z poniższymi normami UE:
EN716 part 1 & 2
EN1130 : 2019
EN 16890 : 2019
NF S54-045
NF D60-300-4

•

Dlaczego bezpieczne jest używanie łóżeczka dostawnego po 6 miesiącu życia dziecka?
Według pediatrów, jeśli niemowlęta są w stanie przedostać się do łóżka rodziców, ich zdolności motoryczne
są wystarczająco rozwinięte, aby sobie z tym poradzić i nie ma z tym związanego ryzyka.

•

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dotyczące używania każdej konfiguracji łóżeczka?
Nie, produkt może być używany do 4 lat / 22 kg, a rodzice mogą wybrać, kiedy przejdą z jednej funkcji na
drugą. Jedyny limit to 18 miesięcy na rozpoczęcie korzystania z łóżka podłogowego.

WAGA I WYMIARY
•

Jaka jest waga i wymiary N2M Forever?
Waga łóżeczka w opakowaniu 20,7 kg, a wymiary to 121 L x 73,8 W x 91,1 / 108,2 H cm.
Materac ma wymiary 110 L x 58 W cm.

KOMPATYBILNOŚĆ DOSTAWKI Z ŁÓŻKIEM RODZICÓW
•

Jakie są wymagania dotyczące kompatybilności z łóżkiem rodziców?
Należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:
Całkowita wysokość od podłogi do górnej części materaca powinna wynosić min. 53,5 cm i maks. 72 cm.
Wysokość od podłogi do ramy łóżka powinna wynosić maksymalnie 43,5cm.
Rama łóżka może wystawać z materaca maksymalnie na 16 cm.
Wysokość od górnej powierzchni ramy łóżka i górnej powierzchni materaca powinna wynosić min. 24,5cm.
W przypadku tapczanu lub łóżka z szufladami maksymalny wysunięcie podstawy od strony materaca nie
powinno przekraczać 8 cm.
W przypadku łóżka ze stopkami wysokość od podłogi do podstawy konstrukcji łóżka może wynosić min.
20cm.

•

Jak dopasować dostawkę do łóżka?

W przypadku tapczanu lub łóżka z szufladami wystarczy nacisnąć przyciski umieszczone nad nóżkami
łóżeczka i je złożyć. Aby zwolnić nóżki, wystarczy lekko unieść konstrukcję łóżeczka.
MONTAŻ ŁÓŻECZKA
•

Czy do zmontowania łóżeczka potrzebne są jakiekolwiek narzędzia?
Nie, do złożenia łóżeczka nie potrzebne są żadne narzędzia, łóżeczko składa się bardzo prosto i intuicyjnie.
Do produktu dołączona jest bardzo czytelna Instrukcja Obsługi.

WIELKOŚĆ ŁÓŻECZKA
•

Dlaczego z wymiarowego punktu widzenia Next2Me Forever jest odpowiedni dla dzieci do 4 lat?
Materac Next2Me Forever ma 110 cm długości. Według Światowej Organizacji Zdrowia 85% małych dzieci w
wieku 4 lat ma mniej niż 108 cm wzrostu.

MATERAC
•

Jaka jest gęstość i grubość materaca?
Materac ma grubość 8 cm i gęstość 2000 g / SY w górnej części i 15000 g / cm3 w dolnej.

•

Czy materac jest certyfikowany? Według jakiego standardu?
Tak, materac jest certyfikowany zgodnie z normą EN 16890: 2017.

•

Czy materac jest wystarczająco twardy dla noworodka?
Tak, jest sztywny i zapewnia dziecku prawidłową pozycję, nie powoduje zapadania się dziecka w głąb.

•

Czy materac jest wygodny i czy jest dostosowany do wagi 4-letniego dziecka?
Tak, jest wystarczająco mocny, a jednocześnie wygodny dla dziecka o wadze do 22 kg.

•

Czy materac jest przewiewny?
Tak, zapewnia prawidłowy przepływ powietrza.

•

Czy pokrowiec materaca można prać?
Tak, można prać w pralce w temperaturze 30 ° C.

•

Za 4 lata mogę chcieć wymienić materac. Czy będzie w ofercie sprzedażowej materac zapasowy ?
Tak, zapasowy materac będzie dostępny dla tych, którzy zechcą lub będą musieli wymienić go ze względów
higienicznych. Zapasowy materac będzie można dokupić za pośrednictwem oficjalnego Serwisu Chicco.

•

Z czego wykonany jest materac?
Wykonany jest z włókna poliestrowego o dużej gęstości.

•

Czy można zastosować inny materac na oryginalny lub zamienić go na inny ?
Niestety nie. Należy pamiętać, że zgodnie z normą EN 16890: 2017 nie jest to możliwe. Natomiast możliwa

jest wymiana na oryginalny materac producenta, który można dokupić poprzez oficjalny Serwis Chicco.
•

Czy dostępne będą akcesoria do materaca ?
Tak, w ofercie jest dostępny ochraniacz frotte, który jest oddychający. Ochraniacz, dzięki gumkom, łatwo
zamontować na materacu.

•

Czy prześcieradła od Next2Me pasują do N2M Forever?
Nie, w ofercie są dedykowane prześcieradła do tego modelu łóżeczka. Te z innych modeli łóżeczek Next2Me
będą po prostu za małe.

USTAWIANIE ŁÓŻECZKA WOLNOSTOJĄCEGO POD KĄTEM (REFLUKS, TRUDNOŚCI ZE SWOBODNYM
ODDYCHANIEM)
•

Czy Next2Me Forever może być ustawione pod kątem, aby była możliwa opieka nad dzieckiem w
przypadku kataru czy refluksu ?
Tak, łóżeczko można ustawić pod kątem. Należy pamiętać, że różnica poziomów między jedną i drugą stroną
nie powinna przekraczać 4 poziomów.

ŁÓŻKO PODŁOGOWE
•

Jak zapobiegać przesuwaniu się łóżeczka podłogowego po podłodze?
Podstawa łóżeczka wyposażona jest w 9 antypoślizgowych wkładek, które dodatkowo zapobiegają
uszkodzeniu lub zarysowaniu powierzchni podłogi.

•

Czy w tej konfiguracji można zdemontować ściankę boczną?
Tak, jest możliwość zdemontowania tej ścianki. Przed rozpoczęciem należy zaczepić pasy bezpieczeństwa na
tylnych klamrach, znajdujących się poniżej podstawy łóżeczka. Następnie można obniżyć barierkę, rozpiąć
zamek błyskawiczny, aby wyjąć część z tkaniny i na koniec odłączyć barierkę od głównej konstrukcji łóżeczka.

•

W jaki sposób można samodzielnie dokonać konfiguracji w łóżeczko podłogowe?

•

Najpierw przednie pasy bezpieczeństwa należy zaczepić na tylnych sprzączkach, znajdujących się poniżej
podstawy łóżeczka. Następnie należy opuścić ściankę boczną, otworzyć zamek błyskawiczny, aby usunąć
element z tkaniny, a na koniec barierkę można odłączyć od głównej konstrukcji łóżeczka.
Dlaczego w pewnym momencie należy zacząć korzystać z konfiguracji łóżka podłogowego?
Ta funkcjonalność jest inspirowana podejściem Marii Montessori. Taka konfiguracja pozwala dziecku
zwiększać swoją niezależność, umożliwiając mu samodzielne wchodzenie i wychodzenie z łóżeczka.

•

Kiedy dziecko może zacząć korzystać z łóżka podłogowego?
Powinno to nastąpić około 18 miesiąca życia, kiedy dziecko może już prawidłowo chodzić i siadać.

•

Czy łóżeczko podłogowe ma stabilną, wytrzymałą podstawę ?
Tak, łóżeczko ma stabilną i wytrzymałą podstawę, dzięki czemu nadaje się do ustawienia na podłodze.

•

Czy dziecko może swobodnie korzystać z łóżeczka podłogowego?

Tak, bok łóżeczka jest całkowicie otwarty i od tej strony dziecko bez przeszkód, swobodnie korzysta z
łóżeczka. Wchodzi do niego i wychodzi.
•

Jak zdemontować nogi?
Wystarczy wyciągnąć je maksymalnie na zewnątrz, a po zwolnieniu blokady na nogach bez podziałki (nogi, na
których nie ma wskaźników wysokości poziomów) wysunąć je całkowicie z ramy.

MECHANIZM ŚCIANKI BOCZNEJ
•

Jak to działa?
Ściankę boczną można otworzyć WYŁĄCZNIE wtedy, gdy łóżeczko jest prawidłowo przymocowane do łóżka
rodziców za pomocą dołączonych pasów. Tylko po pociągnięciu pasów i wpięciu ich w 2 klamry umieszczone
w dolnej części panelu przedniego można zwolnić mechanizm ścianki bocznej i opuścić ją w dół.

•

Jaki jest jego główny cel?
Mechanizm uniemożliwia opuszczenie bocznej ścianki, gdy jest używana jako tradycyjne łóżeczko
wolnostojące czyli kiedy nie jest przymocowane do łóżka. Chroni to dziecko przed wypadnięciem z łóżeczka.

ŚCIANKA BOCZNA
•

Czy zapięcie blokujące ściankę boczną, w momencie gdy jest podniesiona, wytrzyma nacisk podciągającego
się dziecka?
Tak. Opuszczenie ścianki bocznej wymaga użycia siły i dodatkowo wciśnięcia przycisku, umieszczonego na
zewnątrz łóżeczka, poza zasięgiem dziecka, podobnie jak jest to rozwiązane w Chicco Next2Me Magic.
Dodatkowo sprężyna wewnątrz bariery jest bardzo twarda, więc dziecko nie może jej wcisnąć, nawet jeśli
jest odblokowana.

•

Czy można zdjąć i wyprać tkaninę ze ścianki bocznej?
Nie, tej części (wyłącznie – pozostałą tapicerkę można) nie można jej zdjąć i wyprać. Można ją tylko
przecierać na konstrukcji.

WYDŁUŻONY OKRES KORZYSTANIA Z FUNKCJI ŁÓŻECZKA DOSTAWNEGO
•

Jakie są korzyści z dłuższego spania dziecka w łóżeczku dostawnym?
Chicco Next2Me Forever daje rodzicom całkowitą swobodę wyboru, dzięki czemu mogą oni korzystać z cosleepingu tak długo, jak tego potrzebują. Sen nocny dziecka w wieku 6 miesięcy i później może być nadal
nieco skomplikowany zarówno dla rodziców, jak i dla niemowląt. Wiele dzieci budzi się w nocy kilka razy, a
niektóre z nich nadal są karmione piersią, więc dłuższe korzystanie z dostawki może być naprawdę wygodne
dla rodziców.

•

Jak certyfikowany jest produkt do 4 lat?
Łóżeczko Next2Me Forever spełnia główne wymagania normy EN 716.

•

Dlaczego można bezpiecznie stosować dostawkę dla dziecka po 6 miesiącu życia? Co się stanie, jeśli
dziecko wsunie się do łóżka rodziców po 6 miesiącu?
Według pediatrów, jeśli niemowlęta są w stanie przenieść się do łóżka rodziców, ich zdolności motoryczne są
wystarczająco rozwinięte, aby sobie z tym poradzić i nie ma z tym związanego ryzyka.

TAPICERKA

•

Czy tapicerkę można zdjąć i prać w pralce?
Tak, tapicerkę można zdjąć i uprać w pralce w temperaturze 30 °, z wyjątkiem ścianki bocznej, z której nie
należy zdejmować obicia do prania, a jedynie czyścić szmatką.

•

Z jakiej tkaniny została wykonana wewnętrzna część łóżeczka?
Jest to miękka, bawełniano-poliestrowa tkanina.

TORBA PODRÓŻNA
•

Czy jest w zestawie z łóżeczkiem torba podróżna?
W modelu Forever, inaczej niż we wszystkich pozostałych łóżeczkach Chicco Next2Me torba podróżna nie
jest dołączona. Łóżeczko Next2Me Forever nie posiada funkcji łóżeczka podróżnego ze względu na znaczące
wymiary i wagę. W tym wypadku zatem torba podróżna jest zbędna.

EKSPOZYCJA PRODUKTU W SKLEPIE
•

W jaki sposób sprzedawca może zaprezentować łóżeczko w konfiguracji dostawki w punkcie sprzedaży?
Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Należy pociągnąć 2 zintegrowane z
podstawą łóżeczka pasy maksymalnie do tyłu i wpiąć je w klamry umieszczone w tylnej części łóżeczka.

Link do Instrukcji Obsługi łóżeczka Chicco Next2Me Forever znajduje się TUTAJ.

