
07946-CENTRU DE ACTIVITATI CHICCO-PERNUTA CU ANIMALE varsta 2-9 luni 

NU INLATURATI ETICHETA, CONTINE INFORMATII IMPORTANTE PENTRU 

SIGURANTA COPILULUI DUMNEAVOASTRA! 

AVERTISMENT: Pentru a evita orice risc de asfiuxiere: 

- nu lasati niciodata copilul nesupravegheat, pe pernuta. 

- nu lasati niciodata copilul sa doarma pe perna 

- nu lasati niciodata copilul cu fata in jos sau intors pe o parte, pe pernuta. 

-  nu utilizati pernuta in patutulsau balansoarul sau in orice alt produs in care copilul poate sta 

nesupravegheat! 

- tineti produsul departe de surse de caldura sau foc 

-nu utilizati pernuta daca este uda 

- nu adaugati sfori, panglici, legaturi-risc de strangulare. 

Instructiuni pentru spalare: 

spalati de mana cu apa rece;  utilizati inalbitorir;  uscati in uscator; nu 

calcati cu fierul de calcat rufe; nu curatati chimic. 

Spalati in masina de spalat rufe la un program pentru rufe delicate, la 30ºC. Utilizati inalbitor daca 

este necesar. Uscati in masina de uscat rufe la un program pentru rufe delicate.In timpul uscarii, 

introduceti in masina o minge de tenis curata pentru ca in timpul ca umplutura pernutei sa  

ramana uniform repartizata. Nu calcati, Nu curatati chimic 

INEL DIN PLASTIC 

Curatati cu o laveta umbibata cu apa. 

Pentru a garanta o igiena mai buna, curatati inelul din plastic cu o laveta imbibata cu solutie 

dezinfectanta, diluata cu apa dupa cum arata indicatiile de preparare pentru o sterilizare la rece, 

uzuala. Nu utilizati solutie dezinfectanta pura, nediluata. 

Umplutura: 100% poliester 

Husa: 100% poliester. 

 AVERTISMENT: nerespectarea instructiunilor de utilizare poate atrage ranirea sau riscul 

de asfixiere. 
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07946-CENTRU DE ACTIVITATI CHICCO-PERNUTA CU ANIMALE varsta 2-9 luni 

Acest centru de activitati contribuie la dezvolatrea copilului. Pentru ca  musculatura spatelui sa 

se dezvolte, pediatri recomanda sa lasati bebelusul sa se joace pe burtica, timp de 30 min/zi. 

Pernuta ergonomica este special creata pentru ca cel mic sa stea in aceasta pozitie. Contine 3 

jucarii detasabile: 1. carte cu 3 pagini care fosnesc; 2. elefant cu oglinda; 3. inel zornaitoare cu 

bilute colorate. Prin atingere copilul invata si recunoaste obiectele simtind suprafetele cu texturi 

diferite si descoperind lumea inconjuratoare. AVERTISMENT: nerespectarea instructiunilor 

de utilizare poate atrage ranirea sau riscul de asfixiere. 
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