BRIGHT STARTS – Prietenii Junglei
Saltea activitati (9194)

Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de asamblarea si utilizarea produsului. Pastrati-le pentru
a le putea consulta ulterior.
AVERTISMENT referitor la ambalajul produsului:
Ambalajul produsului nu este o jucarie. Pentru a evita pericolul de sufocare nu il lasati la indemana
bebelusilor sau copiilor, nu lasati ambalajul in patut, pat, tarc sau alte locuri accesibile acestora.
AVERTISMENT referitor la produs:
Etichetele vor fi indepartate doar de catre consumatorul final-adult dupa citirea lor. Indepartati plasticul
protector de pe oglinda produsului inainte de a avea acces copilul la acesta. Acest produs contine numai
materiale noi, in concordanta cu reglementarile NO.12T-0609204. Materialul contine fibre de poliester
(reglementarea nr. PA-27074(CN)). Partea superioara: 100% poliester; partea inferioara: 100%
poliprofilena.
Acest produs corespunde reglementarilor tehnice-Nr 117 ale Biroului de Specialitate California. Acest
produs este certificatA de catre producator, care atesta faptul ca materialele folosite sunt in concordanta cu
legile.

AVERTISMENT de siguranta:
Este necesara supravegherea de catre un adult. Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Pentru a evita
posibilitatea de strangulare scoateti bara cu jucarii cand copilul incepe sa se ridice si sa traga de ele. Nu
atasati curele, paturici, sfori sau alte obiecte aditionale produsului. Un copil sanatos trebuie sa doarma pe
spate. Acest fapt ajuta la reducerea sindromului de moarte subita. Cand puneti copilul sa doarma
pozitionati-l pe spate. Nu lasati copilul sa doarma pe salteluta de activitati. Nu folositi produsul ca pe o
patura. Folositi produsul doar pe podea. Nu folositi produsul pe perne, locuri de joaca etc.
Produsul nu este destinat transportarii copilului.
Nu prindeti barele de jucarii deasupra saltelutei. Nu prindeti barele de jucarii peste patuturi, tarcuri sau alte
saltele de activitati. Nu prindeti componentele de legatura astfel incat sa formati un lant mai lung de 30 cm.
Nu pozitionati produsul in apropierea surselor puternice de caldura precum aparate de incalzit electric,
aparate de incalzit cu gaz, etc.
Pentru a evita orice pericol de sufocare, indeparati protectia de material plastic inainte de a utiliza acest
articol. Se recomanda deci, sa se distruga sau sa se pastreze acest ambalaj departe de accesul sugarilor si
copiilor.
ATENTIE: Barele pentru jucarii se afla sub tensiune. Pentru a preveni ranirea, Prindeti-le ferm si eliberatile usor.

Instructiuni pentru curatare:
Salteaua: scoateti bara cu jucarii inainte de spalare. Spalati salteaua in masina de spalat cu apa rece si
folosind un ciclu de spalare usoara. Nu folositi inalbitor. Lasati sa se usuce la temperatura camerei.
Jucariile: Stergeti cu o carpa umeda si cu sapun. Lasati sa se usuce la aer. Spalati jucaria pentru
dentitie inainte de folosire.
IMPORTANT: Indepartati toate ambalajele inainte de a da salteluta copilului pentru a o folosi.
Acest produs indeplineste normele de siguranta ASTM F963
Este necesara asamblarea produsului de catre un adult.
Partile componente: salteluta de joaca, barele pentru jucarii, jucaria de plus cu muzica, oglinda,
zornaitoare, carlige aditionale (3).
Pozitionarea barei de jucarii pe salteluta
1. Desfaceti carligele in forma de A de la fiecare capat al barelor pentru jucarii.
2. Plasati salteluta pe o suprafata plata, cu partea colorata in sus.
3. Puneti barele pentru jucarii pe salteluta. Carligele textile pentru jucarii de pe bara trebuie sa fie
orientate in jos, inspre saltea.
4. Prindeti carligul in forma de A aflat la capatul barei cu jucarii de carligul textile aflat sub salteluta
de joaca.

Observatie: barele nu trebuie sa se incruciseze
Folositi carligele pentru a atarna jucariile pe bara de jucarii.
Bateriile din jucaria de plus nu pot fi inlocuite. Pentru o depozitare sigura, folositi o foarfeca
(neinclusa) pentru a taia si a deschide jucaria. Scoateti modulul de sunet si depozitati-l corespunzator.
Nu dati copilului jucaria de plus desfacuta.

Instructiuni pentru curatare:
Salteaua: scoateti bara cu jucarii inainte de spalare. Spalati salteaua in masina de spalat cu apa rece si
folosind un ciclu de spalare usoara. Nu folositi inalbitor. Lasati sa se usuce la temperatura camerei.
Jucariile: Stergeti cu o carpa umeda. Lasati sa se usuce. Nu le scufundati in apa.
Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea folosi ulterior . Contin informatii importante.
Varsta recomandata: 0 luni +
Fabricat in China

Pierderea garantiei
Kids II fabrica produse inovative si de inalta calitate pentru bebelusi si copii. Garantam ca acest produs
nu are defecte in material la momentul producerii, pentru o perioada de un an de la data achizitiei.
(este necesara factura pentru a face dovada achizitiei). Daca este descoperit vreun defect in perioada
garantiei, vom repara sau vom inlocui produsul din proprie initiativa, fara a fi necesara vreo cheltuiala
din partea dumneavoastra.
Aceasta garantie se anuleaza daca produsul nu este utilizat adecvat, daca nu sunt urmate instructiunile
(asamblare, instalare, intretinere, folosire), in caz folosire abuziva, modificari aduse produsului,
implicarea in accidente de diferite tipuri, uzura normala sau rupere a unei parti componente.
Drepturile statutare raman neafectate.
Importator: SC SENSES SRL , Cluj-Napoca, str Orastie nr 10
Telefon: 0264 256533
Mail: office@bebebrands.ro

