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Sleeping Bag WINTER 80 cm
Sleeping Bag WINTER 100 cm

Content 
Surface Layer: Ranforce 100% Cotton / Lining: 100% Cotton / Filling: Polyester

WARNING! To avoid danger of suffocation remove the plastic cover!
WARNING! Keep away from fire!

WARNINGS AND USER MANUAL 
IMPORTANT: KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE! 
1. WARNING! 
- Keep away from fire. 
- Do not use, if the child can climb out of the cot. 
- Do not use, if the child's head can pass through the neck opening when fastened for use. 
- Do not use in combination with other bedding items /e.g. cot duvet/. 
- Ensure the neck and arm openings are securely fastened. 
- Do not use in combination with a cot duvet or blanket. Take in to account the room. 
temperature and the child's sleepwear. Overheating can endanger the life of your child /see 
table 1/. 
2. Stop using the sleeping bag, if you notice any sign of damage on it. 
3. Wash the sleeping bag before its first use. 
4. Thermal resistance: 2.5 tog 
5. Wash and maintain the product by strictly adhering to the manufacturer's instructions. 

ROOM 
temperature THERMAL resistance 2,5 TOG 

table 1 

30

18°C to 20°C 

16°C to 18°C 

+ 

+ 



BG

page 2

Спален чувал ЗИМЕН 80 см
Спален чувал ЗИМЕН 100 см

Състав: 
Повърхностен слой: Ранфорс 100% Памук / Подплата: 100% Памук / Пълнеж: Полиестер

ВНИМАНИЕ! За да из�егнете опасността от задушаване, моля отстранете опаковката!
ВНИМАНИЕ! Дръжте далеч от огън!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ВАЖНО: ДА СЕ ЗАПАЗИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
- Да се пази от огън.
- Да не се използва, ако детето може да излезе от кошарката.
- Да не се използва, ако главата на детето може да премине през отвора за врата след
пристягане за употреба.
- Да не се използва в комбинация с други спални артикули /например олекотени завивки
за кошарки/.
- Да се осигури надеждно закрепване на отворите за врата и рамото.
- Да не се използва с олекотена завивка или одеало. Да се има предвид температурата в
помещението и спалното облекло на детето. Прегряването може да застраши живота на
вашето дете! /справка в таблица 1/
2. Да се преустанови използването на спалния чувал, при първите признаци на 
увреждане.
3. Спалният чувал да се изпере преди използването му за първи път.
4. Топлинна устойчивост 2,5 tog.
5. По време на пране и потдръжка спазвайте точно инструкциите. 

СТАЙНА 
температура 

ТОПЛИННА устойчивост 2,5 TOG 

та�лица 1 

30

+ 

+ 

от 18°C до 20°C 

от 16°C до 18°C 



Producer: Didis Ltd., 
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street 

Phone: +359 54 850 830
e-mails: 

home.market@didis-ltd.coм 
export@didis-ltd.com

Производител: Дидис ООД, 
България, Шумен, “Тракия-изток” 6 

Тел. +359 54 850 830
e-mails: 

home.market@didis-ltd.com 
export@didis-ltd.com

Unic importator in Romania
DIDIS INTERNATIONAL 

Strada Sfantul Pantelimon Nr.1
Oras Pantelimon, Judetul Ilfov

Phone: +40 21 211 65 60
Fax: +40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro


