
composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C
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CUDDLE & BUBBLE

ВАЖЛИВО: ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ 
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАН-
НЯ У МАЙБУТНЬОМУ - УВАЖ-
НО ПРОЧИТАЙТЕ.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАН-
НЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ 
ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПА-
КЕТИ ТА РЕШТУ КОМПОНЕН-
ТІВ УПАКОВКИ ВИРОБУ. В 
БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙ-
ТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ 
ДІТЕЙ МІСЦІ.
ВСТУП 
Виріб CUDDLE & BUBBLE Comfort - це практич-
ний та функціональний сповивальний столик 
з ванночкою, призначений для використання 
під час заміни підгузника та купання дитини.

Компоненти 
A - Каркас 

A1 - поличка з ручкою
A2 - сповивальний столик
A3 - ніжки (2 шт.)
A4 - ніжки з колесами (2 шт.)
A5 - шарніри з кнопками (2 шт.)
A6 - фіксатори (2 шт.)
A7 - фіксуючі ремінці (2 шт.)
A8 - Ремінець безпеки

B - Ванночка 
B1 - гумова пробка
B2 - дренажна кришка та трубка

C - Аксесуари
C1 - контейнер для речей
C2 - ванночка для миття голови
C3 - відсік для губки
C4 - тканинний ергономічний матрацик

ЗАУВАЖЕННЯСТОСОВНО СПОВИВАЛЬ-
НОГО СТОЛИКА
•  Сповивальний столик призначено для дітей

віком від народження до 12 місяців та вагою 
до 11 кг. Виріб призначено лише для домаш-
нього використання.

•  УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без наг-
ляду.

•  УВАГА: Не забувайте про небезпеку відкри-

того полум'я та інших джерел тепла, таких як 
електричні та газові печі тощо у безпосеред-
ній близькості від виробу.

•  УВАГА: Перед використанням переконай-
тесь, що на колесах задіяні гальма.

•  Ніколи не використовуйте виріб без змонто-
ваної на каркасі ванночки.

•  Матрац сповивального столика завжди має
бути зафіксований на каркасі під час вико-
ристання. Сповивальний столик завжди не-
обхідно використовувати з м'якою обивкою, 
яка покриває кришку, щоб забезпечити до-
статні бар'єри для захисту дитини від падінь.

•  Не використовуйте виріб, якщо яка-небудь
деталь пошкоджена, відірванана або відсутня.

•  Не застосовуйте аксесуари, запасні частини
або компоненти, не поставлені або не ухва-
лені виробником.

•  Ций виріб має використовувати виключно
доросла особа.

•  Для уникнення ризику пошкодження пере-
віряйте, щоб над виробом було забезпечено 
належний простір (не повинно бути поли-
чок, меблів, тощо).

•  Не використовуйте сповивальний столик
для кількох малюків одночасно.

•  Не встановлюйте виріб на нерівні поверхні.
•  Всі кріпильні деталі, призначені для монта-

жу, завжди необхідно правильно затягувати,
регулярно перевіряти та підтягувати у разі
необхідності.

•  Не дозволяйте іншим дітям гратися біля спо-
вивального столика без нагляду.

•  Після перебування виробу під впливом висо-
кої температури подбайте про те, щоб виріб
охолонув, перш ніж класти на нього дитину.

•  Не завантажуйте нижню поличку речами ва-
гою понад 7 кг.

•  Тримайте виріб подалі від дітей, коли Ви ним
не користуєтесь.

ВИКОРИСТАННЯ СПОВИВАЛЬНОГО СТОЛИКА
Збирання
• Виріб у коробці вже частково зібраний. Для

завершення монтажу необхідно виконати 
наступні операції:

1.  Поставте ще зібраний каркас A горизон-
тально на підлогу (мал. 1).

2.  Тепер встановіть 4 ніжки A3 та A4 (мал. 2).
Всі ніжки можна регулювати по висоті у 3 різ-
них положеннях.
УВАГА: Щоб гарантувати стійкість виробу, пе-
реконайтесь, що всі ніжки змонтовані на одна-
ковій висоті, перевіряючи правильне з'єднан-
ня штифтів з отворами на ніжках (мал. 3). 

UK
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УВАГА: дві ніжки з колесами A4 встановлюють-
ся на одному короткому боці виробу.
3.  Тепер поставте каркас A вертикально, візь-

міться за верхні трубки та потягніть їх у різні
сторони, щоб розкласти виріб (мал. 4).

4.  Натисніть вниз на обидва шарнири A5, поки 
не почуєте клацання, яке підтверджує фікса-
цію (мал. 5).

5.  Штовхніть поличку A1 вниз, взявшиь рукою
за ручку посередині, щоб вона повністю
сіла на поперечну трубку каркаса (мал. 6).

6.  Встановіть контейнер для речей C1 посере-
дині передньої верхньої трубки, щоб співп-
али два виступи контейнера C1 з отворами
на трубці (мал. 7).

7.  Тепер прикріпіть з правого боку контейне-
ра для речей C1 ванночку для митя голови
C2, потягнувши її вертикально вниз по на-
прямній (мал. 8).

8.  Тепер прикріпіть з лівого боку контейнера
для речей C1 відсік для губки C3, потягнувши 
його вертикально вниз по напрямній (мал. 9).

9.  Встановіть ванночку B на каркас A таким чи-
ном, щоб бічні вирізи ванночки співпадали
з блокуючими фіксаторами A6 (мал. 10-12).
Зберіть ванночку, вставивши гумову пробку
B1 у відповідний отвір, для чого необхідно
стиснути нижню частину пробки (мал. 11) та
вставити її обертовим рухом у відповідний
отвір (мал. 11A).

10.  Щоб завершити монтаж, підніміть спови-
вальний столик A2, повертаючи його та-
ким чином, щоб він розмістився на ванно-
чці B (мал. 13).

УВАГА: для запобігання випадкового перевер-
тання сповивального столика A2, переконай-
тесь, щоб фіксуючі ремінці A7 були правильно 
прикріплені до блокуючих фіксаторів A6 за 
допомогою кнопок, підтвердженням чого є 
клацання (мал. 13A - 13B).

Використання ергономічного матрацика
Щоб гарантувати комфорт та ергономіку спо-
вивального столика при використанні в перші 
місяці життя дитини, використовуйте тканин-
ний набивний ергономічний матрацик C4, 
який додається (мал. 16).
Ергономічний матрацик C4 можна знімати та 
прикріпляти до сповивального столика A2 
за допомогою петель та застібок-липучок, що 
знаходяться на виробі (мал. 14 - 15).

ЗАУВАЖЕННЯ СТОСОВНО ВАННОЧКИ 
ДЛЯ КУПАННЯ
•  Для якого віку: від народження до 12 міся-

ців та досягнення ваги у 11 кг. Виріб призна-
чено лише для домашнього використання.

•  УВАГА: Щоб запобігти ризику потопання,
завжди тримайте дитину руками. Дитина
може утонути у ванночці дуже швидко та при 
невеликому рівні води (2 см).

•  Купанням дитини має займатись лише дорос-
ла особа.

•  Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
•  Підготуйте все необхідне для купання поруч

з ванночкою, щоб не залишати дитину одну.
•  УВАГА: Щоб запобігти РИЗИКУ ПОТОПАННЯ

ні в якому разі не відходьте від дитини під час 
купання. Не відповідайте на телефонні дзвін-
ки та дзвінки у двері. Якщо Вам з будь-якої
причини потрібно вийти з ванни, заберіть з
собою дитину.

•  Не використовуйте ванночку на піднятих по-
верхнях (наприклад, на столах або на краю
ванни для дорослих).

•  Переконайтесь, щоб опорна поверхня під
ванночкою для купання була достатньою для 
її утримання.

•  Завжди перевіряйте, щоб ванночка спира-
лась на рівну, суху та стійку поверхню. Стій-
кість ванночки необхідно перевіряти перед
да під час використання.

•  Ніколи не кладіть дитину животиком на дно
ванночки.

•  УВАГА: Щоб запобігти ризику опіків, перш
ніж саджати дитину у ванночку, зверніть ува-
гу на температуру води (макс. 38°C – 100°F);
униможливте дитині доступ до крану.

•  Перемішайте воду, щоб запобігти наявності
більш гарячих або холодних зон.

•  Перш ніж занурювати дитину у воду для ку-
пання, перевірте температуру води термо-
метром.

•  Перед тим як наповнити ванночку водою, пе-
реконайтесь, щоб правильно була вставлена
пробка.

•  Наповните ванночку водою до рівня з по-
значкою MAX. Небезпечно перевищувати
максимальний рівень наповнення ванночки.

•  Ванночка призначена для купання лише од-
нієї дитини одночасно.

•  Не залишайте будь-яких предметів у ванноч-
ці під час купання.

•  Під час використання ванночки перевіряйте, 
щоб правильно була вставлена пробка.

•  Перш ніж занурювати дитину у воду для ку-
пання, перевірте, щоб сповивальній столик
був зафіксований на каркасі.

•  Зверніть увагу на електричні побутові при-
лади або електричні кабелі поруч з виробом.
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ВИКОРИСТАННЯ ВАННОЧКИ ДЛЯ КУПАННЯ
Ванночку B, що надається, можна використо-
вувати наступним чином:
• Встановлена на каркас A (мал. 17).
•  Щоб дістатися ванночки B, необхідно пере-

вернути сповивальний столик A2, відкинув-
ши його на задню сторону виробу (мал. 18).

•  Перед використанням необхідно прикріпити
ремінець безпеки A8 до фіксатора A6 (мал. 28A).

•  Перед тим як наповнювати ванночку B, пере-
конайтесь, що правильно закрита пробка B1
(мал. 20).

•  На рівній поверхні або у ванні для дорослих
(мал. 19).

•  Перед тим як наповнювати ванночку В, пе-
реконайтесь, щоб правильно була закрита
пробка В1 (мал. 20); зверніть увагу на те, щоб
була знята дренажна кришка та трубка В2,
викрутивши її, щоб гарантувати стійкість ви-
робу (мал. 21).

•  Наповніть ванночку B до максимального рів-
ня, позначеного спеціальним символом на
внутрішній поверхні ванночки B (мал. 22).

•  Можна тимчасово встановити душовий розпи-
лювач з ванни для дорослих у відповідне гніздо
на короткій стороні дитячої ванночки B (мал. 23).

УВАГА: Виконайте цю операцію перед тим як 
саджати дитину в ванночку.
•  Для того щоб злити воду з ванночки B, якщо

вона встановлена на каркас, рекомендуєть-
ся користуватись спеціальною трубкою B2, 
що надається в комплекті (мал. 25), після того 
як відкрита гумова пробка B1 (мал. 24). 

•  Якщо ж дитяча ванночка B використовується у
ванні для дорослих або на рівних поверхнях, 
злийте з неї воду, відкривши пробку (мал. 24) 
або перевернувши її, щоб з неї витекла вода.

УВАГА: Злийте воду у відповідний сток (напри-
клад, ванну, унітаз, умивальник, біде).
УВАГА: Зливайте воду з ванночки лише після 
того, як заберете з неї дитину.
•  Якщо виріб не використовується, трубка B2

має бути прикріплена до відповідного місця 
приєднання (мал. 29).

•  Конструкція має контейнер для серветок
(мал.36A-36B).

СКЛАДАННЯ ВИРОБУ
Для того щоб перейти до складання виробу, 
необхідно зробити наступне:
1.  Розстібніть обидві кнопки на фіксаторах A6

(мал. 26 - 27).
2.  Складіть сповивальний столик A2, відкинув-

ши його назад (мал. 28 - 29).
3.  Зніміть раніше встановлену дитячу ванноч-

ку B (мал. 30).
4.  Уберіть всі речі з полички A1.
5.  Натисніть обидві кнопки шарнирів A5 і

трошки підніміть їх вгору (мал. 31).
6.  Потягніть назовні ручку полички A1, щоб

від'єднати поличку A1 (мал. 32).
7.  Тепер каркас можна скласти, звівши трубки

каркаса A до повного складання ричагів з
шарнирами A5 (мал. 33 - 34).

РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕС ПО ВИСОТИ ТА 
БЛОКУВАННЯ
Висоту вироба можна регулювати, викорисо-
вуючі три різних рівня, щоб краще пристосу-
вати його до зросту користувача.
•  Щоб перейти до регулювання висоти, поди-

віть на малюнок (мал. 35).
•  Для більшої небезпеки та стійкості виробу

під час використання необхідно заблокува-
ти обидва колеса за допомогою гальмівних 
ричагів, просто натиснувши їх вниз (мал. 36).

•  Навпаки щоб легко переставити виріб, розбло-
куйте гальма, піднявши вгору гальмівні ричагі.

УВАГА: Виріб можна пересувати, коли в ньому 
немає дитини.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ
Періодично чистіть виріб, дотримуючись на-
ступних інструкцій:
•  Виріб можна чистити вологою серветкою.
•  Не використовуйте розчинники або абразив-

ні речовини ні на яких поверхнях.
•  Витріть досуха металеві частини, щоб запо-

бігти утворенню іржі.
•  Щоб випрати ергономічний матрацик, дотри-

муйтесь наступних інструкцій:

Прати вручну в холодній воді

Не відбілювати

Не сушити механічним способом

Не прасувати

Не піддавати хімічній чистці
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