
• Clatiti si uscati bine scaunul inainte de prima folosire!

Nu utilizati detergenti sau produse de curatare abrazive! 

• Pentru o buna li.Jndionare a ventuzelor. pe o perioada lunga de limp, este

recomandat ca scaunul sa nu fie depozitat cuventuzele prinse de o anumita suprafata 
• ATENTIEI Nerespectarea acestor instructiuni arputea duce la 

ranirea sau punerea in pericol a bebelusului dvsl

• ATENTIEI Nu lasati niciodata bebelusul nesupravegheat in apal

• ATENTIEI Nu parasiti niciodata baia in limp ce bebelusul este in apal
Nu deschideti usa si nu raspundeti la telefon daca cineva va cautal

Daca trebu
i

e sa parasiti baia. luati bebelusul cu dvs. 

• ATENTIEIAsigurat�va ca nivelul apei din cada nu depaseste nivelul
maxim inscriptionat pe part ea exterioara a scaunului 1 

• ATENTIEI Exista pericol de inecare chiardaca apa are+/- 2 cm adancime.

in special pentru bebelusii mai mid de 7 luni. Nu miscati copilul cat timp este

asezat in scaun. Pericol de ranire! 

• ATENTIEI Nu lasati bebelusul in grija unui copill

• ATENTIEI Nu este recomandat ca aces! produs sa fie folosit de

persoane cu dizabilitati mentale sau locomotorii.

• ATENTIEI Temperatura recomandata pentru apa este de 37-38 grade Celsius.

lnainte de fiecare baie verificati apa si va asigurati ca bebelusul nu ajunge 
la robinete. Pericol de ardere! 

• ATENTIEI Nu folositi aces! scaun pe suprafete deterioratel

• ATENTIEI Folositi scaunul de baie atunci cand bebelusul este capabil sa

stea singur in sezut ( incepand de la 6-7 luni )

• ATENTIEI Puteti folosi aces! scaun de baie pana cand bebelusul este
capabil sa stea singur in picioarel 

• ATENTIEI Scaunul de baie nu este recomandat pentru cazile cu mai multe niveluril

• ATENTIEI lnainte de folosire. asigurati-va ca toate cele patruventuze sunt prinse

bine de mijlocul cazii. ridicand usor scaunul. 

• ATENTIEI Nu folositi scaunul daca ventuzele nu sun! prinse cored: sau sunt stricate!

Folositi intotdeauna piese de schimb originale li.Jmizate de producator1

• ATENTIEI Timpul recomandat pentru baie este de 10 minutel

• ATENTIEI Nu lasati bebelusul sa se joace in cada, langa scaunul de bae, nesupra,egheat.

• ATENTIEI Produsul nu este o jucariel Este un produs pentru ingrijirea bebelusuluil

Fabricat si distriburt de: 
BUKI France 
2l rue du 33tme Mobiles. 72000 Lt Mans• FRANCE 

Tel: +33 1 4665 0992 - E·mall: danielle-vy@bezeqint.net 

www.bukifrance.com Ref: 8B401 

ATENTIEI Nu lasab rnc1odata co 1lul 

nesupravegheatl 

Scaun de baie 
pentru bebelusi 

0 - 21cm 
O • 22cm 

• • l4an 

-

ATENTIE! Cititi aceste insbuctiuni ru atentie 

inainte de a utiliza scaunul pentru baie si pastrati-le 

pentru consultari ulterioare! 



1. Asigurati-va ca suprafata cazii este curata, 
nedeteriorata si nu are suprafete alunecoase.

2. Asezati scaunul in mijlocul cazii, asigurandu-va 
ca bebelusul nu ajunge la robinete. 
Pericol de ardere!

3. Apasati ferm scaunul in interiorul cazii, 
astfel incat ventuzele sa prinda suprafata. astfel incat ventuzele sa prinda suprafata. 

Asigurati-va ca toate cele patru ventuze sunt 
prinse bine de mijlocul cazii, prin ridicarea 
usoara a scaunului.

4. Inainte de e aseza bebelusul in scaun, 
asigurati-va ca aveti la indemana tot ce va 
este necesar pentru baita acestuia.

5. Umpleti cada cu apa calduta 
( temperatura recomandata - 37 -38 grade 
Celsius ) pana la nivelul maxim indicat pe 
exteriorul scaunului.exteriorul scaunului.



6. Inelul frontal ( de siguranta ) trebuie deschis 
si inchis doar de catre un adult! 

Pentru deschiderea inelului:

A. Plasati ambele maini pe partile laterale 
ale inelului;

B. Apasati cele doua cleme de siguranta 
amplasate dedesubtul inelului;amplasate dedesubtul inelului;

C. Mentineti apasate clemele de siguranta in
timp ce deschideti inelul frontal. 
Scaunul este acum pregatit pentru 
baia bebelusului!

7. Verificati intotdeauna temperatura apei 
inainte de a aseza bebelusul in apa! 
Asezati bebelusul in scaunul de baie, 
apoi inchideti inelul de siguranta. 
Asigurati-va ca inelul este inchis corect! 
Bebelusul trebuie asezat cu grija de catre 
un adult, pentru a evita ciupirea pielii.un adult, pentru a evita ciupirea pielii.

8. Dupa terminarea baitei, deschideti inelul 
frontal si scoateti cu grija bebelusul din scaun.

9. Scoateti scaunul din cada prin ridicarea 
marginii exterioare a fiecarei ventuze. 
Nu trageti brusc!
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