
Soothing Spa & Shower Baby Bath – Summer Infant - 8644 
 
Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si avertismente. 
Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior. 
Instrumente necesare: surubelnita (neinclusa). 
Sunt necesare 6 baterii C (neincluse). 
Recomandata pentru copii de la nastere pana la 2 ani. 
Este necesara asamblarea de catre un adult. 
 
AVERTISMENT:  Preveniti inecul 
Au existat cazuri in care copiii lasati nesupravegheati s-au inecat. In apropierea copilului trebuie sa fie intotdeauna un adult. 
Nu ii faceti niciodata baie bebelusului pana cand nu ati testat temperatura apei. 
Aceasta nu ar trebui sa depaseasca 37.8 grade Celsius. 
Cand folositi suportul de baita in chiuveta sau intr-o cada, nu permiteti ca apa sa se stranga in chiuveta sau cada. Tineti mereu scurgerea 
libera. 
Copiii se pot ineca in 2.5 cm de apa. 
Intotdeauna cand imbaiati copilul folositi cat mai putina apa este necesar. 
Bebelusii se pot ineca si cand alti copiii sunt prezenti in apropierea suportului pentru baita. Nu permiteti altor copii sa inlocuiasca un adult. 
Pericolul de a cadea: Preveniti ranirea grava cauzata de cadere. 
Nu folositi suportul pentru baita atunci cand copilul poate sa stea asezat fara ajutor. 
Nu schimbati niciodata pozitia spatarului suportului cand copilul se afla in acesta. 
Nu ridicati si nu transportati suportul cand copilul se afla in acesta. 
Nu folositi niciodata suportul pe suprafete care nu sunt drepte sau pe suprafete inalte. 
Nu mai folositi acest produs daca este defect, rupt sau dezasamblat. 
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
 
Avertisment privind bateriile: 
Nu folositi simultan baterii vechi si noi. 
Nu folositi simultan baterii alkaline, standard, sau reincarcabile. 
Scoateti bateriile cand produsul este depozitat pentru o perioada indelungata sau cand acestea sunt epuizate. 
Aruncati corespunzator bateriile epuizate. 

 
 
Instalarea bateriilor: 
Pasul 1: Intoarceti capacul in sens invers acelor de ceas pentru a deschide. Trageti capacul pentru a-l scoate. 
Pasul 2: Desfaceti surubul care fixeaza capacul compartimentului pentru baterii. Introduceti 6 baterii noi alkaline, tip C, in compartiment. 
Aveti grija sa instalati bateriile corect. Compartimentul pentru baterii este marcat cu + si -. Asigurati-va ca marcajul de pe baterii se 
potriveste cu marcajul de pe compartimentul bateriilor. 
Pasul 3: Puneti inapoi surubul si strangeti-l. Nu il strangeti in exces. 
Pasul 4: Puneti inapoi capacul. Intoarceti-l in directia acelor de ceas pentru a inchide. 
Pasul 5: Puteti umple acum rezervorul cu apa si puteti folosi produsul. 
 
Pregatire pentru utilizare:  
Pasul 1: Puneti componenta Spa&Shower si pompa in orificiile din capac. (A) 
Pasul 2: Impingeti pentru a fixa (B) 
Pasul 3: Umpleti rezervorul lasand aproximativ 5 cm pana la deschizatura. 
Pasul 4: Fixati pompa pe rezervor asigurandu-va ca aceasta trece prin gura vasului in rezervor (c). 

 
 
Utilizare:  
Componenta Spa&Shower 
Pentru a folosi caracteristica “bule”: Pozitionati componenta spa peste marginea caditei asigurandu-va ca aceasta se afla in interiorul caditei. 
Pozitionati butonul on/off pe On. (D). Acest lucru va face ca apa sa circule in cadita. 

 



Pentru a folosi dusul: Pozitionati butonul pe Off. Indreptati pulverizatorul spre copil si apasati butonul de pe acesta pentru a porni dusul. 
Lasati butonul pentru a opri. 
Observatie: Pentru a conserva durata de viata a bateriilor, cand folositi modul “bule”, pulverizatorul se va opri. 
 
Suport pentru baita in cadita pentru nou-nascuti: 
Pentru a folosi suportul pentru baita, trageti piciorul suportului si fixati-l pe pozitie. (E) Verificati ca ati asamblat corect suportul inainte de a-
l folosi. Pozitionati suportul pe fundul caditei. Puneti copilul in suport pentru baita. Nu lasati niciodata  copilul nesupravegheat in timp ce se 
afla in cadita. 
Tineti mereu scurgerea libera. 

 

 
Curatare si depozitare: 
Cadita: Curatati cadita cu o carpa umeda, detergent slab si apa calda. Nu scufundati in apa compartimentul pentru baterii si nu indreptati un 
jet de apa direct pe acesta. 
Suport: Clatiti cu apa calduta, curata, storcand apa in exces. Puneti suportul in cadita sau atarnati-l pentru a se usca. 
Intretinere: 
Asigurati-va ca toate elementele de prinde sunt fixate. Asigurati-va ca toate suruburile compartimentului pentru baterii sunt stranse.  
Nu folositi produsul daca vreuna dintre componente este defecta. 
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