
05933 - Cadita baie Chicco cu reductor incorporat 0 luni+

Important: cititti aceste instructiuni cu atentie inainte de utilizare si pastrati-le pentru referinte ulterioare.

Avertizare: inainte de utilizare, indepartati si depozitati toate ambalajele de plastic si cutiile de carton si nu le lasati
la indemana copiilor.

Varsta recomandata pentru utilizare: de la nastere pana la varsta de 12 luni cu aproximatie. Greutate maxima copil:
15 kg. Doar pentru uz domestic.

 De la 0-6 luni, pentru o ergonomicitate imbunatatita asezati copilul in cadita conform configuratiei din
fig.1 (culcat)

 De la 6-12 luni pentru comoditatea copilului se recomanda configuratia din fig.2 (in sezut)

Avertisment:

Pentru a evita pericolul inecarii, tineti intotdeauna copilul de mana.

Copilul se poate ineca in cadita intr-un timp foarte scurt si in apa foarte mica (2 cm). Doar un adult poate baie face
unui copil. Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Pregatiti din timp tot ceea ce aveti nevoie pentru baie si
plasati-le langa cadita astfel incat copilul sa nu ramana singur. Pentru a evita pericolul inecarii, nu rapundeti la
telefon sau la usa. Daca trebuie sa parasiti baia pt orice motiv, luati copilul cu Dvs. Nu asezati cadita pe suprafete
inalte (ex: mese sau marginea cazii pt adulti). Asigurati-va ca suprafata pe care aflata sub cada poate sustine cadita.
Intotdeauna asigurati-va ca este asezata pe o suprafata plana, uscata si stabile. Stabilitatea cazii trebuie verificata
inainte si in timpul utilizarii acesteia. Nu asezati copilul cu fata in jos in cada. Pentru a evita oparirea copilulul,
verificati temperatura apei inainte de plasarea acestuia in apa (temperatura maxima: 38 grade Celsius – 100 grade
F) si verificati sa nu aiba acces la robinet. Combinati apa fierbinte cu apa rece pentru a evita aparitia portiunilor de
apa rece sau apa fierbinte. Inainte de umplerea caditei cu apa, asigurati-va ca dopul din cauciuc verde de pe
spatele caditei este inserat correct. Umpleti cadita pana la nivelul maxim indicat (linia MAX). este periculos sa
depasiti nivelul maxim indicat pe cadita. Folositi cadita pt un singur copil o data. Dupa utilizare, stergeti cadita cu o
carpa moale si uscata. Pentru curatarea acesteia nu utilizati solvent sau substante abrasive.

Fabricata in Marea Britanie

Producator: Artsana SpA – Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (Como) 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


