
79348 - CADITA CUMASA DE INFASAT , 0 LUNI+
IMPORTANT: PASTRATI INSTRUCTIU NILE DE UTILIZARE PENTRU CONSULTARI VIITOARE – CITITI CU ATENTIE.
AVERTISMENT:INLATURATI INAINTE DE UTILIZARE SACII DIN PLASTIC SI ORICE ELEMENT CARE FACE PARTE DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI
LA INDEMANA COPIILOR.
Cadita cu masa de infasat este practica, functionala si va permite sa imbinati baita cu schimbatul bebelusului , intr-un singur produs.
Componente
A - Cadru-sasiu
A1 - Tavita cu maner e
A2 – Masa pentru schimbat bebelusul
A3 – Picioare(x2)
A4 – Picioare cu roti(x2)
A5 – Dispozitive de pliere cu buton(x2)
A6 – Stifturi de fixare(x2)
A7 - Coliere de blocare (x2)
B – Cadita
B1 - Dop din cauciuc
B2 – Capac evacuare si furtun
C – Accesorii
C1 - Compartiment lateral
C2 – Cana pentru apa
C3 - Compartiment cu capac pentru burete
C4 - Cutie pentru obiecte
C5 - Reductor din material textile
ATENTIONARI PENTRU CADITA CUMASA DE INFASAT

 Poate fi utilizata de catre copii de la nastere pana la aprox 1 an /11 kg max si este recomandata pentru folosirea in mediul domestic
 AVERTISMENT: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat
 AVERTISMENT: Evitati apropierea de foc sau orice alta sursa de caldura puternica , aragazul electric sau cu gaz etc.
 AVERTISMENT : Inainte de utilizare asigurati-va ca toate rotile sunt corect blocate.
 Nu utilizati niciodata masa de schimbat bebelusul fara sa fie cadita montata pe sasiu.
 Masa de schimbat trebuie sa fie corect fixata de fiecare data cand o utilizati. Utilizati –o numai cu salteaua speciala, astfel incat marginile ei sa

impiedice bebelusul sa cada.
 Nu utilizati produsul daca lipsesc parti componente, sunt rupte sau sunt deteriorate.
 Nu utilizati accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate si aprobate de producator.
 Acest produs trebuie utilizat numai de catre un adult
 Pentru a evita accidentarea asigurati-va ca spatiul de deasupra masei de schimbat este potrivit manevrarii bebelusului ( ca nu sunt polite, rafturi,

mobile etc.)
 Nu utilizati masa de schimbat cu mai mult de un copil odata.
 Nu asezati masa de schimbat pe suprafete care nu sunt perfect orizontale.
 Verificati in permanenta toate dispozitivele de blocare/fixare.
 Nu lasati alti copii sa se joace in apropierea mesei de schimbat
 In cazul in care produsul a fost expus la temperaturi inalte, racoriti-l inainte de a aseza copilul.
 Nu puneti greutati mai mari de 7 kg in tavita inferioara.
 Cand nu utilizati produsul, nu-l lasati la indemana copiilor.

MODALITATI DE UTILIZARE
ASAMBLARE

 Produsul ambalat este partial asamblat. Pentru a finaliza montarea, efectuati urmatoarele operatiuni:
1. Asezati sasiul A, inchis, in pozitie orizontala, pe sol(fig1).
2. Montati cele 4 picioare A3 si A4(fig2). Picioarele pot fi reglate pe 3 inaltimi diferite.
AVERTISMENTE: Pentru a garanta stabilitatea produsului, asigurati-va ca ati montat corect toate cele 4 picioare la aceeasi inaltime, verificand ca pivotii
de montare sa fie corect fixati(fig3)
AVERTISMENT: Cele 2 picioare dotate cu roti (A4), trebuie sa fie montate de aceeasi parte a produsului.
3. Asezati cadrul in pozitie verticala. Apucati cele doua laturi superioare desfacant produsul ca in fig 4
4. Blocati produsul in pozitia deschis presand dispozitivul de pliereA5 ca in fig 5 pana la fixare.
5. Fixati tavita A1 ca in imagine, apasand-o pana la blocarea in cadrul produsului.
6. Fixati compartimentul lateral C1 in partea superioara - fata cu ajutorul pivotilor, in orificiile special prevazute(fig 7)
7. Agatati cana pentru apa C2 in dreapta compartimentului C1 culisandu-l prin ghidajul din fig 8
8. Atasati compartimentul pentru burete C3 in partea stanga a compartimentului C1, culisandu-l prin ghidaj ca in fig9
9. Produsul este dotat cu o cutie pentru obiecte C4 care poate fi asezata in zona centrala a taviteiA1 si se poate extrage in cazul in care este necesar (fig10)
10. Instalati cadita B pe cadru facand sa coincida fantele caditei cu stifturile de fixare A6 (fig 11-12)
11. Pentru a completa montarea ridicati masuta pentru schimbat bebelusul A2si fixati-o pe caditaB (fig 13)
AVERTISMENT: PENTRU A EVITA BASCULAREA ACCIDENTALA AMASUTEI PENTRU SCHIMBAT BEBELUSUL A2, ASIGURATI-VA CA
ATI BLOCAT COLIERELE DE FIXARE A7 CORECT PE STIFTURILE A6 CU AJUTORUL CAPSELOR (FIG13A-13B)
UTILIZAREA REDUCTORULUI
Cand produsul este utilizat de la nasterea bebelusului, pentru a asigura maximum de confort si ergonomie deosebita, utilizati reductorul C5-furnizat odata
cu produsul (fig16)
Reductorul C5 se poate extrage sau se poate fixa pe masuta pentru schimbat A2 cu ajutorul butonierelor si a benzii Velcro prezente pe produs(fig 14-15)
AVERTISMENT PENTRU CADITA
Varsta de utilizare : de la 0 - 12 luni si pana la greutatea de 11 kg. Recomandata doar pentru utilizarea domestica.
AVERTISMENT:



 pentru a evita riscul de inec, sustineti bebelusul cu mainile. El se poate ineca in cadita, in timp foarte scurt si in foarte putina apa (2cm)
 Numai o persoana adulta trebuie sa se ocupe de baita copilului
 Nu lasati niciodata copilul fara supraveghere
 Pregatiti-va la indemana toate cele necesare pentru baita, astfel incat sa nu lasati copilul nesupravegheat nicio clipa.
AVERTISMENT: PENTRU A EVITA INECUL, NU VA INDEPARTATI DE COPIL NICIO CLIPA SI PENTRU NICIUN MOTIV IN TIMPUL BAITEI.
Nu raspundeti la telefon si nici la usa daca suna. In cazul in care sunteti fortat sa parasiti totusi incaperea , luati copilul cu voi.
 Nu utilizati baita pe suprafete inalte( mese sau marginea cazii pentru adulti)
 Asigurati-va ca suprafata pe care sta cadita este suficient de solida pentru a o sustine.
 Asigurati-va ca ati asezat cadita pe o suprafat plana, uscata si solida. Verificati stabilitatea acesteia inainte si in timpul baitei.
 Nu asezati niciodata bebelusul in cada cu fata in jos.
 AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de oparire, verificati temperatura apei (max 38°C-100°F) inainte de a imbaia copilul. Asigurati-va ca bebelusul

nu ajunge la robinet.
 Uniformizati temperatura apei inainte de a imbaia copilul.
 Inainte de a imbaia copilul, verificati cu ajutorul unui termometru ca temperature apei este cea potrivita.
 Inainte de a umple cadita cu apa, asigurati-va ca dopul este bine fixat in orificiul de evacuare.
 Umpleti cadita pana la semnul indicat de linia MAX. Este periculos sa depasiti nivelul maxim recomandat.
 Utilizarea baitei este autorizata pentru un singur copil.
 Nu lasati obiecte in cada in timpul baitei.Cand utilizati baita verificati ca dopul sa fie corect fixat.
 Inainte de a pune copilul in apa verificati ca masa pentru schimbat bebelusul este corect montata in laterala sasiului produsului.
 Nu lasati in apropierea caditei aparate electrice menajere sau cabluri electrice.
UTILIZAREA CADITEI
Puteti utiliza cadita B in urmatoarele modalitati:
 Instalati-o pe sasiu A (fig17)
 Pentru a ajunge la cadita B trebuie sa basculati masuta de schimbat bebelusul A2 , pivotand-o in spatele produsului.(fig18)
 Inainte de a umple cadita B asigurati-va ca dopul B1 este corect fixat(fig20). Extrageti capacul de evacuare si furtunul B2 pentru a garanta stabilitatea

produsului(fig 21)
 Umpleti cadita B cu apa pana la nivelul maxim notat pe suprafata ei interioare(fig 22)
 In fanta de pe latura mica a caditei B, puteti fixa dusul (fig 23)
AVERTISMENTE: efectuati aceste operatiuni inainte de a aseza bebelusul in cada
 Daca ati fixat cadita pe sasiul produsului, pentru a o goli, desfaceti dopul din cauciuc B1 (fig24)si utilizati furtunul de evacuare B2 (fig25)
 Daca folositi cadita B in cada pentru adulti sau pe o alta suprafata plana, puteti s-o goliti desfacand dopul (fig24)sau rasturnand-o.
AVERTISMENT: Goliti apa numai intr-un canal de evacuare (ex: cada, wc, lavoar, bideu)
AVERTISMENT: Goliti cadita numai dupa ce ati scos copilul .
PLIEREA PRODUSULUI
Pentru a plia produsul:
1. Desfaceti cele 2 capse ale stifturilor de fixareA6 (fig26-27)
2. Rabatati masuta pentru schimbat bebelusul A2 pivotand-o in spatele produsului (fig28-29)
3. Inlaturati cadita B (fig30)
4. Inlaturati toate obiectele care se afla in tavita A1
5. Apasati butoanele de fixare A5 si pliati brateledispozitivului (fig31)
6. Impingeti in exterior manerul taviteiA1 pentru a o detasa(fig 32)
7. Cand pliati produsul, va deveni mai compact. Strangeti complet dispozitivul de pliere A5 ca in fig 33-34
8. Cadita B si cutia C4 pot fi depozitate oriunde doriti
REGLAREA IN INALTIME SI BLOCAREA ROTILOR
Pentru a se adapta la dimensiunea utilizatorului, produsul poate fi reglat in 3 pozitii diferite de inaltime.
 Pentru a regla inaltimea, urmariti fig 35
 Pentru a creste siguranta si stabilitatea in timpul utilizarii, blocati cele doua roti accesand frana ca in fig 36.
 Pentru a muta usor produsul deblocati franele .
AVERTISMENT: luati copilul atunci cand doriti sa deplasati produsul.
CURATAREA SI INTRETINEREA PRODUSULUI
Curatati periodic produsul urmarind indicatiile de mai jos:
- Puteti curata produsul cu o laveta umeda
- Nu utilizati decoloranti si nici produse abrasive pe niciuna dintre suprafetele produsului.
- Uscati cu atentie partile metalice pentru a evita formarea ruginei
- Pentru spalarea reductorului urmati instructiunle de curatare

spalati in masina de rufe cu apa la maxim 30 °C Nu folositi decoloranti Nu folositi uscatorul Nu

calcati Nu curatati chimic
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