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Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Warnings:

     Danger! Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and 

children, otherwise they may pose a choking hazard.

      The product must be installed and used under the supervision of an adult.

     Read through each step carefully and follow the proper order.

     Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware before Installation.

     Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect Installation can lead to a Danger.

     We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which

they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.

     Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady 

and stable surface.
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Bitte geben Sie uns eine Chance, 
es zu korrigieren und besser zu machen!
Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!
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Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur 
zukünftigen Verwendung auf.

Allgemeine Warnhinweise: 

      Achtung! Halten Sie alle kleinteile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, 

ansonsten besteht Erstickungsgefahr. 

      Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.

      Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.

      Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der 

Montage oder Verwendung.

      Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer 

Gefährdung führen.

      Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine 

unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.

      Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das 

Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.
Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.

Vor dem Beginnen
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VIELEN 

DANK

Belohnungspunkte
Exklusiver Kundendienst
Personalisierte Empfehlungen
Permanenter Einkaufswagen
Bestellverlauf

Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, 

dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt 

zusammenzubauen und uns wertvolle  Bewertung 

zukommen zu lassen.

www.costway.de

Wir bitten Sie aufrichtig, in unsere Geschäft zurückzukehren und durch nur einen 
Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie 
das so tun könnten:

24. Februar 2019
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Tolle Produkte bis jetzt

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland

5 Sterne Bewertung

 CE MANUEL D’INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

EN     DE     FR     ES     IT     PL
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Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements Généraux : 

     Danger ! Éloignez toutes les petites pièces et le matériel d’emballage des bébés et des 

enfants pour éviter un risque d’étouffement.

     Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d’un adulte.

     Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.

     Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel avant 

l’installation.

     Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées. Une installation incorrecte 

peut entraîner un danger.

     Assurez une surface sûre pendant l’assemblage et placez le produit toujours sur une surface 

plane et stable.
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Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Points de Récompense
Service à la Clientèle Exclusif 

Panier Permanent
Historique des Commandes

Nous tenons à vous présenter nos remerciements 

sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup 

de temps pour assembler ce produit et nous donner 

des commentaires précieux.

www.costway.fr

Vos suggestions et commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous! 
Nous vous sollicitons sincèrement de revenir dans notre boutique et de laisser une bonne évaluation en 
un simple clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

24 février 2019
Excellents produits jusqu’à présent. Livraison rapide et l’installation facile. Et le fonctionnnement sans problème.

Bons produits jusqu’a présent

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une 
BONNE EXPÉRIENCE D’ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERCIVE EFFICACE ! 

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

Évaluation de Cinq-étoiles

merci ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE IMPORTANTES INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.
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Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias Generales:

      ¡Peligro! Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto 

fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden presentar un peligro de asfixia.

      El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.

      Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.

      Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios antes de la 

instalación.

      Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta 

puede provocar un peligro.

      Asegúrese de de esté en una superficie segura durante la construcción y coloque el producto 

siempre sobre una superficie plana y estable.

ES

¡Contáctenos!
NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para 
obtener ayuda.
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Estamos comprometidos a proporcionar productos educativos, seguros, 
de protección ambiental y de instrucción para la madre y el bebé. 
Hacemos todo lo posible por cada detalle solo para traer felicidad a casa.
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Visitateci: www.costway.it
Seguire Costway

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più 
presto!

 MANUALE UTENTE
Recinto Pieghevole per Bambini

www.costway.it

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

EN     DE     FR     ES     IT     PL
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Accessori

Dimensioni del Prodotto

Precauzioni

Unità: cm

Pannello della porta

Manuale

Posizionare su un
appartamento,
piano spazioso.

Non può essere posizionato
sulla superficie irregolare
della sabbia.

Non può essere
posizionato su un pendio.

Non può essere posizionato
in acqua o infiltrazioni d'acqua.

Pannello di gioco Piccolo pannello

www.costway.it

NON restituire questo articolo.
Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.

Prima di iniziare

www.costway.it

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze Generali:

    Pericolo! Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto 

lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di 

soffocamento.

    Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

    Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

    Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware prima 

dell'installazione.

    Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può 

comportare un pericolo.

    Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre 

su una superficie piana, stabile e solida.

E-mail
IT: cs.it@costway.com
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1. Questo prodotto è solo per adulti da montare. 
2. Posizionalo su un pavimento piatto e pulito.
3. È vietato l'uso sotto la supervisione di un adulto e l'arrampicata.
4. Tenere lontano da fuoco e alimentazione elettrica.
5. Assicurarsi di un sito completamente aperto per l'installazione.
6. Metti il prodotto in una stanza ben illuminata.
7. Non mettere questo prodotto in acqua o vicino a infiltrazioni d'acqua.
8. Non può essere usato sottosopra.
9. Verificare che tutte le parti siano ben collegate prima dell'uso.
10. I materiali di imballaggio non sono giocattoli, ti preghiamo di conservarli correttamente.
11. Pulire regolarmente il prodotto con spugna, acqua saponata o altri liquidi non corrosivi 
      garantendo un ambiente sano per il bambino.
12. Consigliato per 3 mesi - 6 anni.

Ci impegniamo a fornire protezione educativa, sicura, ambientale e prodotti interessanti per 
la madre e il bambino. Facciamo di tutto per ogni dettaglio solo per portare la felicità a casa.

Recinto Pieghevole per Bambini

manopola di
posizione

Installazione del Prodotto

Passo 1
Aprire la confezione ed estrarre il recinto 
pieghevole.

Passo 2
Ruotare la manopola di posizionamento 
per regolare la forma della recinzione, 
quindi ruotare la manopola di 
posizionamento per fissare la posizione.

Passo 3

Domande Frequenti

Scegliere di utilizzare la ventosa o il
tappetino antiscivolo a seconda delle 
condizioni del terreno.

Cosa fare se le ventose inferiori non si attaccano?
Se ci sono detriti sulle ventose, pulisci con uno straccio
o acqua, se le ventose perdono o hanno una scarsa
aspirazione, puoi immergerlo in acqua bollente e quindi
incollarlo a terra quando è caldo.
ATTENZIONE: Pulire regolarmente le ventose in caso
di aspirazione sporca e scarsa durante l'uso.

ventosa base del
pannello

tappetino
antiscivolo

terreno liscio o piano pavimento irregolare
o moquette

Installazione del Prodotto
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www.costway.it

aver dedicato del tempo per assemblare questo

www.costway.it

I tuoi suggerimenti e commenti per COSTWAY sono davvero importanti per noi!
Ti chiediamo sinceramente di tornare al nostro negozio e lasciare un buono 
commento con un semplice clic. Sarebbe piuttosto incoraggiante se potessi 
gentilmente farlo come in seguito:

24 febbraio 2019
Grandi prodotti finora. Consegna veloce, facile configurazione e funzionamento senza problemi.

Ottimi prodotti finora

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, 
PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!

US ufficio: Fontana, California
UK ufficio: Ipswich

Commento di 5 stelle

Grazie

Raccomandazioni personalizzate
Carrello permanente
Storia degli ordini

Odwiedź nas: www.costway.pl

Śledź Costway
Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem 
obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.costway.pl

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

EN     DE     FR     ES     IT     PL

Składane ogrodzenie dla dzieci

30 31

BB5301/BB5306



www.costway.pl

Akcesoria

Wymiary produktu

Środki ostrożności

Jednostka: cm

Panel drzwi

Instrukcja

Umieść na przestronnej
powierzchni w mieszkaniu.

Nie można umieszczać
na nierównej powierzchni
lub piasku.

Nie można umieszczać
na zboczu.

Nie można umieszczać w
wodzie ani jej pobliżu.

Panel gier Mały panel

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia:

     Niebezpieczeństwo! Wszystkie małe części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z 

dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

      Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.

      Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.

      Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.

      Upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane poprawnie - nieprawidłowa instalacja może 

prowadzić do wypadków.

      Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w 

którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.

      Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje 

się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Skontaktuj się z nami!
Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Zanim Zaczniesz

www.costway.pl

E-mail
PL: sklep@costway.pl
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pokrętło pozycji

Instalacja produktu

Krok 1
Otwórz opakowanie i wyjmij składane 
ogrodzenie.

Krok 2
Obróć pokrętło pozycjonujące,
aby dostosować kształt ogrodzenia,
a następnie obróć pokrętło pozycjonujące,
aby ustalić pozycję.

Krok 3

Często zadawane pytania

Wybierz użycie przyssawki lub maty
antypoślizgowej w zależności od
warunków gruntowych.

Co zrobić, jeśli dolne przyssawki nie przywierają do podłogi?
Jeśli na przyssawkach znajdują się zanieczyszczenia, 
wyczyść je szmatką lub wodą, jeśli przyssawki mają słabe 
ssanie, możesz zanurzyć je we wrzącej wodzie, a następnie 
przykleić do ziemi, gdy są gorące.
UWAGA: Przyssawki należy regularnie czyścić w przypadku 
zabrudzenia i słabego odsysania podczas użytkowania.

przyssawka
podstawa panelu

mata 
antypoślizgowa

gładka lub płaska
powierzchnia

nierówna podłoga
lub dywan

1. Instalacja tego produktu musi być wykonywana wyłącznie przez osoby dorosłe. 
2. Umieść produkt na płaskiej, czystej podłodze.
3. Używaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Wspinaczka na produkt jest zabroniona.
4. Trzymaj z dala od ognia i źródeł zasilania.
5. Upewnij się, że witryna jest całkowicie otwarta do instalacji.
6. Umieść produkt w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
7. Nie umieszczaj tego produktu w wodzie lub w jej.
8. Nie używaj do góry nogami.
9. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części są dobrze połączone.
10. Materiały opakowaniowe nie są zabawkami, przechowuj je poprawnie.
11. Regularnie czyść produkt za pomocą gąbki, wody z mydłem lub innych delikatnych płynów,
zapewniając dziecku zdrowe środowisko.
12. Zalecany dla dzieci w przedziale wiekowym: 3 miesiące - 6 lat.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ciekawe produkty, bezpieczeństwo i by
chronić środowisko naturalne. Pracujemy nad każdym szczegółem, by zapewnić Państwu
satysfakcję i zadowolenie z zakupów dokonanych w naszym sklepie.

Składane ogrodzenie dla dzieci

Instalacja produktu
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www.costway.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej! 

Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym 

sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w 

przyszłości!

www.costway.pl

Twoje sugestie i komentarze dotyczące COSTWAY są dla nas bardzo ważne!
Serdecznie zachęcamy do powrotu do naszego sklepu i pozostawienia dobrej 
oceny - wystarczy proste kliknięcie. Byłoby nam miło, gdyby twoja ocena 
wyglądała jak poniżej:

24 luty 2018
Świetne produkty. Szybka dostawa, łatwa konfiguracja i wysoka jakość wykonania.

Świetne produkty

Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ 
OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk

Pięciogwiazdkowa Ocena

punkty lojalnościowe 
doskonała obsługa klienta 
personalizowane rekomendacje 
karta stałego klienta 
historia zamówień
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