
Advarsel:
Vær opmærksom på, at tyngde kan have en effekt 
hos nogle børn. Vær derfor opmærksom på barnets 
vejrtrækningen, når Manta bruges, læg gerne Manta 
på maven af barnet. Bliver barnet besværet i vejr-
trækningen skal Manta fjernes øjeblikkeligt! 
Brug ikke Manta hvis barnet ikke selv kan fjer-
ne den!
Garanti:
Koko-Nora går ind for, at vores produkter er af den 
bedste kvalitet, men skulle der være en produkti-
onsfejl giver Koko-Nora to års garanti. Dette er kun 
gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. 
Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtmæs-
sigt brug er udelukket fra garantien.
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Manta baby hygge rokke...



Rokken Manta er et tungt tæppe til babyer, der kan 
have svært ved at falde i søvn. Lad Mantas krop lig-
ge ovenpå barnet, og lad vingerne omslutte barnets 
krop, når det er sovetid. 
Barnet må sove med Manta hele natten, hvis barnet 
er stærk nok til at fjerne den i tilfælde af, at de har 
behov for at sove uden.
Den kan være med til, at give følelsen af tryghed og 
nærvær for barnet. Hvem ved, måske Manta kan 
give mindre søvnløse nætter...
Derudover har Manta en dejlig boblende overflade, 
som samtidig stimulerer den taktile sans. 
Koko-Nora ville rigtig gerne kunne garantere, at 
Manta tåler alle former for bid, men det kan vi ikke. 
Tænder er meget skarpe, så bider barnet i Manta, 
kan der gå hul på produktet, derfor undersøg pro-
duktet inden brug. 
Er der hul på Manta, så fjern det fra barnet, da den 
indeholder små dele, som kan være farlige for børn 
under 3 år.

Tyngde: 0,5 kg

Materialer: 
Overfladen: 100% Polyester
Indvendig: 100%  Polyethylene

Vaskeanvisning

Manta er designet med hjertet, og med tanke til alle 
de små børn i alderen + 6 mdr.

Ved gentagne vaske vil boblerne blive svagere i 
udtryk og naturligt slid vil opstå.


