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Необхідно знати

• Контурний підголівник дозволяє легко мити волосся дитині
• Текстурована поверхня запобігає ковзанню дитини
• Надувна, легко складається та ідеально підходить для подорожей
• Дитина може сидіти у ванночці без підтримки та сторонньої допомоги.
• Індикаторний диск температури WhiteHot™ легко допоможе зрозуміти, що вода

занадто гаряча для дитини.

Накачайте повітря через спеціальний отвір ротом або використайте ручний насос.

НЕ ПЕРЕКАЧУЙТЕ ВИРІБ ПОНАД МІРУ!
Не використовуйте компресор/насос високого тиску.

Перед розміщенням дитини в ванночці, слід наповнити ванну теплою водою. Дайте воді 
постояти протягом однієї хвилини. Якщослово «HOT» стає видимим, то вода занадто 
гаряча для дитини. Додайте холодну воду і перемішуйте її до тих пір, поки індикаторний 
диск знову не стане синього кольору. 

Догляд

Чистити ванночку губкою з використанням мила і води. Не використовуйте миючі 
засоби або відбілювач. Висушуйте в розкладеному вигляді у добре 
провітрюваному приміщенні.

   ʋɺɸɻɸ ï ʅɽɹɽɿʇɽʂɸ ʋʊʆʇʃɽʅʅʗ
Немовлята можуть ПОТОНУТИ в дитячій ванні

УВАГА! Для того, щоб запобігти утопленню дитини, ніколи не залишайте
дитину без нагляду під час купання.

- Використовуйте виріб лише за його прямим призначенням.
- Немовлята можуть захлинутись водою, рівень якої близько 2 см. Рівень води

не повинен досягати плечей дитини.
- Цей виріб не є іграшкою.

!

!

22

Надування

1. Надувати через клапан, злегка стискаючи його біля основи.
2. Після надування закрийте клапан і натисніть на нього так, щоб він став плоским у

порівнянні з поверхнею ванночки.
3. Рекомендоване місце розміщення ванночки - суха та велика ванна для дорослих.

Дитина має бути ЗАВЖДИ під наглядом дорослого

Використання



- Завжди перевіряйте температуру води перед зануренням дитини у ванну. Дорослий
повинен перевірити температуру води власною рукою, перш ніж садити дитину у ванну.

- Не слід покладатися виключно на колір індикаторного диску температури, адже він
може не працювати належним чином і зношуватися з часом.

- Регулярно перевіряйте працездатність індикаторного диску температури, ванну слід
замінити при перших ознаках його зносу.

- Припиніть використовувати ванну негайно, якщо у виробі є прокол або інше
пошкодження його цілісності.

- Під час купання дитина має бути на відстані не більше витягнутої руки дорослого, який
має знаходитися поруч.

- Не дозволяйте дитині повзати або стояти у ванні.
- Цей виріб не призначений для використання поза ванною і не може використовуватись
у водоймах як засіб для плавання або для рятування.

- Колір і дизайн можуть відрізнятися.
- Будь ласка, збережіть упаковку для подальшого використання.

- НІКОЛИ не піднімати цей продукт з немовлям в ньому.
- Не встановлюйте виріб у наповнену водою велику ванну для дорослих або в раковину.

- ЗАВЖДИ тримайте відкритимдренаж у ванні для дорослих або раковині.
- Не використовуйте присоски для сушіння під час купання дитини.

- ЗАВЖДИ купайте дитину, використовуючи невелику (необхідну) кількість води.

- НІКОЛИ не дозволяйте наглядати іншим дітям за вашим малюком (як заміну
нагляду дорослих).

- ЗАВЖДИ перевіряйте температуру води перед тим, як занурити дитину у ванну.
Дорослий повинен перевірити температуру води своєю власною рукою, перш ніж 
опускати дитину у ванну. Оптимальна температура води для купання дитини повинна 
бути між 32,2°C і 37,8 °C 
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