
69029 Jucarie scaun de masa ATINGE SI INVARTE, varsta 6+luni 

Avertismente generale 

Va recomandam sa cititi si sa pastrati aceste instructiuni de utilizare pentru orice consultare ulterioara. Pentru siguranta copilului vostru, 

ATENTIE! 

• Inainte de utilizare  inlaturati si eliminati toate elementele care fac parte din ambalaj(snururi, elemente de fixare etc)   care nu fac parte 

din produs si nu le lasati la indemana copiilor. 

• Verificati regulat starea de uzura a produsului si eventualele deteriorari. Daca parti componente ale produsului sunt rupte, nu-l mai 

folositi si nu-l lasati la indemana copiilor. 

• Recomandam ca jucaria sa se utilizeze  in prezenta unui adult. 

Jucaria poate fi rotita 360° si bilutele din interior emit sunete care distreaza  copilul . Datorita diverselor texturi ale plasticului din care este 

confectionata, ajuta la dezvoltarea abilitatilor tactile. 

Curatarea si intretinerea jucariei 

• Pentru curatarea jucariei utilizati o laveta moale usor umezita. Va recomandam sa sterilizati partile din plastic moale in solutie 

dezinfectanta diluata cu apa dupa cum este recomandat. 

• Nu utilizati lichid dezinfectant  nediluat 

• Nu fierbeti 

• Nu sterilizati la cald 

• Feriti jucaria de caldura, praf si nisip. 

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 
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