
52280 Set 6 Popice Chicco “Loveste Maimuta” 

Varsta: de la 18 luni+ 

Cititi aceste instructiuni inainte de utilizarea si depozitarea produsului si pastrati-le pentru referinte ulterioare. 

Pentru siguranta copilului tau: AVERTIZARE! 

• Inainte de a utiliza produsul, inlaturati si depozitati in siguranta toate ambalajele de plastic sau carton, sfori sau 

elemente de ancorare, etc. Nu le lasati la indemana copiilor. Prezinta pericol de sufocare. 

• Verificati produsul cu regularitate pentru a va asigura ca este asamblat in mod corect si nu prezinta semne de 

deteriorare. Daca oricare dintre componentele jucariei prezinta cel mai mic semn de deteriorare, nu mai utilizati 

produsul si nu-l mai lasati la indemana copilului. 

• Aceasta jucarie trebuie utilizata numai sub supravegherea constanta unui adult. 

Fit & Fun (Potriveste & Distreaza-te) 

Jucaria care face parte din gama Fit & Fun stimuleaza abordarea activitatilor motorii, incurajeaza progresele motorii si 

favorizeaza dezvoltarea abilitatilor precum coordonarea motorie. Aceasta aptitudine permite exercitarea miscarii intr-o 

maniera eficienta. Acest lucru inseamna ca invatarea, controlul si coordonarea miscarilor se exercita  in conformitate cu 

necesitatile copilului. 

Incercand sa loveasca popicele cu ajutorul unei mingiute stimuleaza coordonarea ochi-mana si imbunatateste pecizia in 

miscari. 

Introducere in joc 

Reprezinta un prim joc prin care copilul se poate distra  lovind cu ajutorul unei mingiute 6 popice amuzante, decorate cu 

fete de maimute. 

Fiecare popica poate fi desfacuta in doua parti si stivuita pentru a se construi turnuri colorate amuzante cu ajutorul a 12 

piese interschimbabile, stimulandu-se astfel creativitatea. Suplimentar, fiecare popica are o culoare diferita si un alt 

numar printat in baza inferioara a acesteia, astfel incat copilul poate invata sa numere pana la 6. 

Curatarea si intretinerea 

• Curatati jucaria utilizand o laveta moale uscata sau una usor umezita in apa. Nu folositi solventi sau detergenti. 

• Cand nu este utilizata, jucaria trebuie depozitata intr-un loc protejat de orice sursa de caldura, praf sau 

umiditate. 

 

 

Producator: Artsana SpA-Italia – Via Salderini Catelli, 1 22070, Grandate (Como), Italia 

Importator si distribuitor: Paralela    Turism SRL, Bucuresti, str. Gh. Matac nr. 21-23, sector 2.tel/fax: 

021/231.06.26 

Fabricat in China 

 


