
Шановний клієнте!
Щиро дякуємо за вибір нашої продукції та бажаємо  

солодких снів вашій крихітці разом з Piccolino!

Схема монтажу ліжечка-трансформера  
Piccolino Little Star 9 в 1

Будьте уважні:
1. Перед складанням протріть виріб 
від пилу сухою тканиною. Для уник-
нення механічних пошкоджень зби-
райте виріб на  килимі або м’якому 
покритті.
2.  За  необхідністю, але не  рідше 
ніж раз в три місяці, необхідно під-
тягувати всі з’єднувальні елементи 
ліжка для уникнення розхитування 
конструкції і  скрипів. Каркас виро-
бу повинен бути надійно скручений 
у всіх точках кріплень, в  т.  ч.  - дні. 
Дно має бути обов’язково прикру-
ченим до  основи ліжка, оскільки 

це  забезпечує надійне з’єднання 
всіх елементів конструкції та  їхню 
цілісність.
3.  Переконайтеся, що  дно ліжечка 
знаходиться на  рівні, безпечному 
для дитини. Для уникнення травм 
перевірте, щоб всі деталі фурнітури 
були надійно закріпленими.
4. Гарантійний термін розпочинаєть-
ся з дня продажу виробу і становить 
12 місяців. Гарантійний термін на ма-
ятникову систему - 6 місяців. Гаран-
тія поширюється на дефекти вироб-
ничого характеру при правильному  

складанні відповідно до  даної схе-
ми. Протягом гарантійного терміну 
(12 місяців) виробник залишає за со-
бою право на свій розсуд надавати 
безкоштовний ремонт або заміну 
виробу. Претензії до  зовнішнього 
вигляду виробу, а  також невідпо-
відність замовленню приймаються 
безпосередньо кур’єром або у фір-
мовому магазині Chicco, babyshop 
при отриманні виробу. Надалі такі 
претензії не приймаються, а всі ро-
боти здійснюються за  рахунок по-
купця.



1   Комплектуючі

Стінка радіусна 
4 шт

Брус короткий дерев’яний 
1 шт

Брус довгий дерев’яний (збірний) 
1 шт

Стінка прямокутна 
2 шт

Дно напівкругле 
2 шт

Дно прямокутне 
2 шт

Полози дерев’яні 
2 шт

для моделей від 9 в 1 та вище



2   Фурнітура

3   Інструмент

Ключ шестигранний SW4 Z-подібний ............... 1 шт
Ключ шестигранний SW5 Z-подібний ............... 1 шт

Гайка- 
«баранчик» М6 

16 шт

Гвинт М6х50 
SW4
2 шт

Гвинт М6х70 
SW4
12 шт

Кутик мет. 
з горизонтальним 

отвором (тип 2) 
12 шт

Кутик мет.
з вертикальним
отвором (тип 1) 

4 шт

Колесо 
4 шт

Гайка Ericson 
М6x15 SW5 

16 шт

Стяжка  
8x30 М6 

3 шт

Гвинт М6х15  
з пресшайбою 

19 шт

Гвинт М6х20 
потай  
16 шт

Гвинт 8х30  
4 шт
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Не використовуйте шуруповерт для збирання ліжка! 
(тільки ручний інструмент)

Зверніть увагу!

Це кріплення використовується
тільки для збирання столика 
для сповивання.

Ліжечко має 2 рівні дна, 
кріплення розташовується 
нижче центру по висоті.

Остаточне затягування кріплень виконуйте тільки після повного  
збирання бажаної трансформації.
Не прикладайте надмірних зусилль при затягуванні кріплення!  
Заверніть гвинт до упору та доверніть не більше ніж на чверть оберту.

Для запобігання ускладнень при складанні  
та подальшої модифікації ліжка дотримуйтесь  
рекомендованої схеми установки металевих 
кутиків.
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Збирання люльки1

1 2

Гвинт  
М6х70 SW4

Гвинт М6х15
з прессшайбою 

Кутик мет. 
з горизонтальним 

отвором (тип 2) 

Кутик мет.
з вертикальним
отвором (тип 1) 

тип 1тип 2

Гайка Ericson 
M6x15 SW5

Попарно з’єднуємо сегменти
Встановлюємо кутики кріплення дна по схемі (див. вище). 
Усі отвори повинні бути зорієнтовані в одному напрямку



Збирання люльки1

3 4

Встановлюємо дно Збираємо люльку

Гайка- 
«баранчик» М6

Гвинт М6х20
потай

Гвинт М6х70  
SW4

Гайка Ericson 
M6x15 SW5



Збирання люльки1 Збирання люльки1

5 6

Перевертаємо люльку. 
Встановлюємо колеса або полози

ГОТОВО

ОСТАТОЧНО ЗАТЯГУЄМО ВСІ КРІПЛЕННЯ

Гвинт 8х30



Модифікація2
Модифікація проводиться з використанням додаткових елементів з комплекту поставки

Встановлюємо необхідний рівень дна. Використовуємо прямі стінки ліжечка

ЛІЖКО МАНЕЖ



Модифікація2

ЛІЖКО ПРИСТАВНЕ ДИВАНЧИК ДИТЯЧИЙ

Гвинт М6х50 
SW4

Гвинт М6х50 
SW4

Знімаємо пряму секцію.
Встановлюємо короткий брус. Кріпимо дно

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ З ПОЛОЗАМИ АБО КОЛЕСАМИ! НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ З ПОЛОЗАМИ АБО КОЛЕСАМИ!

Встановлюємо короткий брус в самому нижньому положенні.
Кріпимо дно.



Модифікація2

ДИВАНЧИК ДЛЯ ПІДЛІТКА

1 2

Стяжка 8х30 
М6

Гвинт М6х15
з прессшайбою 

Збираємо довгий брус
Встановлюємо довгий брус в самому нижньому положенні.

Кріпимо дно

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ З ПОЛОЗАМИ АБО КОЛЕСАМИ!

Гвинт М6х50 
SW4



СТОЛИК ДЛЯ СПОВИВАННЯ СТОЛИК + СТІЛЬЦІ

Модифікація2

використовується з люлькою

Гвинт М6х50 
SW4

Використовуємо прямі секції. Кріпимо дно. Збираємо довгий брус. 
Кріпимо довгий брус через монтажні отвори в прямих секціях

З прямих елементів збираємо столик, з радіусних - стільці



Додаткові опції3

МАЯТНИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ

ТРИМАЧ БАЛДАХІНА
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2
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4

Тримач балдахіна кріпимо на блоки гвинтами М6х40
в будь-якому зручному місці ліжечка до нагелів решітки

Перевертаємо люльку. 
Кріпимо маятник

Використовується кріплення та фурнітура з комплекту поставки обладнання

Гвинт М8х30 
потай

Конфірмат - 6 шт

x2

Гайка М6 - 4 шт

Гайка М6 - 4 шт

Збираємо основу

Збираємо маятник

Збираємо
рухому опору


