
05920-TERMOMETRU DIGITAL FORMA BALENA ( 2 IN 1)
Termometrul digital CHICCO este folosit pentru a va asigura ca temperatura apei si a incaperii sunt ideale pentru bebelusul vostru. Are forma unei balene
dragute care pluteste pe apa si amuza copilul. Este echipat cu un ecran digital mare care poate fi citit rapid si usor.

Avertisment: Inainte de utilizare cititi cu atentie si pastrati instructiunile de utilizare pentru eventuale consultatii ulterioare. Avertisment: Inainte de
utilizarea produsului, inlaturati orice element care face parte din ambalaj (ex. elemente si legaturi de fixare etc.) si nu-l lasati la indemana copilului.
Temperatura maxima a apei este de 38°C, temperatura optima pentru apa din baie este de 37°C, in timp ce temperatura ideala a incaperii este in jur de 19°C.

Avertisment: Nu folositi apa din baie la o temperatura mai ridicata decat cea recomandata mai sus pentru imbaierea copiilor.
Avertisment: Nu lasati copilul nesupravegheat in baie.

Verificati temperatura apei cu dosul mainii inainte de a aseza copilul in cada.
Nu utilizati produsul daca partile componente ale acestuia sunt sparte sau deteriorate.
Acest dispozitiv nu trebuie utilizat la temperaturi mai mici de 4°C sau mai mari de 45°C.
Nu atasati termometrului snururi si panglici, deoarece acestea pot determina strangularea.
Atunci cand bateriile s-au consumat, acestea trebuie scoase din termometru si inlocuite cu altele, respectand indicatiile de la capitolul „Curatare si Intretinere”
din acest manual.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: apasati butonul care se afla pe capul balenei pentru a porni termometrul.

Avertisment: Intotdeauna urmati procedurile de mai jos inainte de imbaierea copilului!
Masurarea temperaturii apei: inainte de masurarea temperaturii, amestecati apa din cada cu mana, apoi introduceti termometrul in apa ca in fig 1 ( va rugam
sa retineti ca pentru citirea corecta, partea inferioara a sondei trebuie sa fie complet scufundata in apa), permiteti-i sa pluteasca cel putin 1,5 minute, apoi cititi
temperatura afisata pe ecran ( temperatura ideala este de 37°C), scoateti termometru din apa inainte de a aseza copilul in cada.
Nota: daca trebuie sa mai adaugati apa (calda sau rece) pentru a atinge temperatura dorita, scoateti termometrul balena din cada, adaugati apa (calda sau
rece) amestecand cu mana pentru uniformizarea temperaturii, apoi reintroduceti termometrul si lasati-l 1,5 minute; cititi temperatura afisata pe ecran si repetati
procesul pana la obtinerea temperaturii optime.Dupa ce ati terminat de utilizat termometrul, apasati din nou pe butonul care se afla pe capul balenei pentru a-l
inchide.
Pentru a obtine o citire precisa, nivelul apei din cada nu trebuie sa fie mai mic de 5 cm.

Avertisment: Daca termometrul nu este pus asa cum se arata in figura 1 sau este scufundat complet sub apa, citirea ar putea fi inexacta.
Masurarea temperaturii camerei: pozitionati termometrul pe o suprafata plana, ferita de razele directe ale soarelui si nu-l lasati la indemana copilului.

Avertisment: Nu asezati termonmetrul pe suprafete instabile sau sensibile la umiditate. Avertisment: Daca ati folosit termometrul pentru masurarea
temperaturii apei in prealabil, scuturati-l bine inainte de a masura temperatura camerei.
CURATAREA SI INTRETINEREA: dupa utilizare, scurgeti bine apa din termometrul balena si uscati-l stergandu-l cu o panza uscata. Depozitati produsul intr-
un loc uscat si racoros.

Avertisment nu curatati termometrul cu produse dezinfectante si nu-l fierbeti pentru a nu deteriora ireversibil produsul. Niciodata nu utilizati produse
abrazive sau chimice care ar putea deteriora termometrul iremediabil. Stergeti termometrul cu o laveta umeda. Cand bateria se descarca, ecranul va deveni
greu de citit. In cazul in care se descarca bateria, aceasta trebuie imediat in locuita. Inlocuirea bateriei trebuie executata de catre un adult. Pentru aceasta
desfaceti surubul care fixeaza capacul spatiului pentru baterii cu ajutorul unei surubelnite in cruce, apoi, cu o moneda extrageti capacul. Scoateti bateria
descarcata intorcand cu fata in jos produsul si lovindu-l usor cu podul palmei. Inlocuiti bateria cu una adentica sau cu aceleasi caracteristici ca ale celei pe
care o inlocuiti, dupa cum este indicat in caracteristicile tehnice ale produsului., respectand polaritatea ( simbolul+ in partea superioara a spatiului pentru
baterii) Nu lasati baterii sau ustensile la indemana copilului. Nu scurcircuitati bornele de alimentare. Inlaturati bateriile consumate pentru a evita eventuale
curgeri de lichid care ar putea deteriora produsul. In cazul in care nu utilizati o perioada mai lunga termometrul, inlaturati bateriile. Produsele pentru apa care
functioneaza cu baterii, trebuie utilizate numai dupa ce au fost coresct asamblate/montate.Daca hotarati sa nu mai folositi produsul, extrageti bateriile din el
inainte de a-l arunca. Nu aruncati bateriile in foc sau in locuri in care se depoziteaza gunoiul menajer. Daca bateria prezinta pierderi de lichid inlocuiti-o imediat
curatand mai intai spatiul pentru baterii cu ajutorul unei panze uscate si spalati-va mainile in cazul in care au avut contact cu lichidul. Acest produs nu a fost
conceput pentru a functiona cu baterii pe baza de Lithium.

Avertisment utilizarea incorecta poate genera situatii periculoase. Nu incercati sa reincarcati bateriile care nu sunt reincarcabile, ele pot exploda. Nu
utilizati baterii reincarcabile.

Avertisment:verificati in permanenta starea garniturii de etansare care se afla pe capacul compartimentului pentru baterii. Atunci cand inchideti capacul
bateriilor, verificati ca semnul in triunghi de pe capac sa corespunda cu semnul de pe marginea externa a compartimentului bateriilor, apoi cu ajutorul unei
monede insurubati capacul pana cand cele doua semne se gasesc in pozitia de inchidere.

Avertisment : in cazul in care schimbarea bateriilor nu este efectuata tinand cont de atentionarile de mai sus sau in situatia in care garnitura lipseste/
este deteriorata, impermeabilitatea compartimentului pentru baterii nu mai prezinta garantiesi va recomandam sa nu utilizati termometrul in apa. Niciodata nu
utilizati produsul in apa daca nu ati inchis corect capacul compartimentului bateriilor.
Legenda pentru simboluri

instructiuni de utilizare, atentionare, cititi instructiunile de utilizare.
DATE TEHNICE
Declaratie UE de Conformitate
Prin prezenta, Artsana S.P.A. , declara ca asest termometru marca CHICCO, mod 06717este conform normelor fundamentale si a altor dispozitii emise de
catre Directivele UE 2004/108/CE, 2009/48/CE,2011/65/EU.Pentru copia Declaratiei de Conformitate, nu ezitati sa contactati importatorul.
Model 06717
Alimentare 1,5 V-(1 baterie plata de 1,5 V tip L 1154/LR 44)
Precizie +2° C, - 1° C
Intervalul de masurare a temperaturii: 4÷45°C
Rezolutie :0,2° C
Conform standelor NF S 54-042

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubelă
tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului
dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii
care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul
menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe
care le contin bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în
procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către
sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local,
magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.

ARTSANA isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment si fara preaviz ceea ce este descris in acest Manual de Instructiuni. Reproducerea ,transmiterea, transcrierea, traducerea, chiar partiala a
acestui Manual si sub orice forma, este interzisa fara acordul scris al ARTSANA.
Fabricat in China, Producator: Artsana SpA - Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


