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Activity Playgym
IT

Congratulazioni per aver scelto una Playgro Activity Playgym per il vostro bebè.
La salute del vostro bambino è la nostra cura principale: seguire attentamente
le istruzioni per garantire la sua sicurezza nell’utilizzo di questo prodotto.

AVVERTENZA

• È necessario il montaggio da parte di un adulto
• Rimuovere l’arco delle attività quando il bebè inizia a sollevarsi sulle mani e sulle
ginocchia.
• Non sollevare o cercare di spostare il tappetino mentre il bebè si trova su di esso.
• Per la sua salute, il bebè deve dormire sulla schiena. Per ridurre il rischio di eventuali
problemi, quali la sindrome da morte improvvisa del lattante, mettere il bebè a dormire
adagiandolo sulla schiena. Non lasciare che il bebè si addormenti sulla palestra
Discovery. Non utilizzare questo prodotto come coperta. Utilizzare esclusivamente sul
pavimento. Non utilizzare nella culla, nel box ecc.
• Prestare attenzione durante l’assemblaggio o lo smontaggio di questo prodotto; le
braccia sono in tensione e possono causare lesioni.

Facili da riporre: le palline di plastica possono essere conservate nelle tasche di
rete attorno al tappetino. Inserire le palline nei fori sui lati delle tasche di rete.
Aprire con cautela le fasce in Velcro che si trovano ai lati del tappetino.
Le pareti a molla sono trattenute verso il basso e sono in tensione.
Assicurarsi che il bebè non sia sul tappetino quando si sollevano le
pareti a molla.

EN- CONSUMER: Please retain this package as it contains important information.
Designed by Playgro. Made in China. For customer service: sales@playgro.com.
FR- CONSOMMATEUR ET CONSOMMATRICE: on vous prie de conserver
ce paquet car il contient des informations importantes. Produit conçu par
Playgro. Produit fabriqué en Chine. Service consommateur: sales@playgro.
com. DE- VERBRAUCHER: Bitte, bewahren Sie diese verpackung gut auf, da
sie wichtige Informationen enthaelt. Entworfen von Playgro. Hergestellt in China.
Kundendienst: sales@playgro.com. NL- CONSUMENT: bewaar alstublieft deze
verpakking; er staat belangrijke informatie op. Ontworpen door Playgro. Made in
China. Verwijder de verpakking zorgvuldig a.u.b. Klantendienst: sales@playgro.
com. ES- CONSUMIDOR: Por favor conserve este paquete puesto que contiene
información importante. Diseñado por Playgro. Fabricado en China. Por favor,
tirar el embalaje debidamente a la basura Servico al cliente: sales@playgro.
com. IT- Il consumatore é pregato di conservare l’imballaggio. Disengnato da
Playgro. Prodotto in Cina. Per assistenza alla clientela: sales@playgro.com. PTINFORMAÇÃO PARA O CONSUMIDOR: Por favor, guarde esta embalagem pois
contém informações importantes. Projetado pela Playgro Pty Ltd.Fabricado na
China.Atendimento ao cliente: sales@playgro.com
Playgro Pty Ltd
49-51 Sunmore Close
Heatherton 3202
Vic. Australia

Playgro Europe B.V.
P.O. Box 2
5280 AA Boxtel
The Netherlands

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Dentaruolo ad acqua: Riempito con acqua purificata. Controllare il prodotto
per verificare che non presenti perdite o altri danni prima dell’utilizzo da
parte del bebè. Lavare in acqua calda saponata. Sciacquare accuratamente
con acqua pulita. NON BOLLIRE. Lasciare asciugare all’aria. Non mettere il
prodotto in lavastoviglie. Non mettere il prodotto nel microonde. Refrigerare il
dentaruolo per alleviare il fastidio e il dolore alle gengive del bebè. Non mettere
il prodotto nel microonde. Non congelare.
Tappetino, Giocattoli sospesi e arco: lavabili solo in superficie. Non
immergere in acqua. Palle: Pulire con un panno umido e lasciare asciugare
PT

Parabéns por ter escolhido um Ginásio de Atividades Playgro para o seu bebé.
A saúde do seu filho é de primordial importância para nós pelo que solicitamos
que siga as instruções cuidadosamente para garantir a segurança do seu filho
quando usar este produto.

•
•
•
•
•

ADVERTÊNCIA

Requer montagem por parte de um adulto
Remova o arco de atividades quando o bebé começar a apoiar-se nas mãos e joelhos.
Não pegue ou tente deslocar o tapete com o bebé no seu interior.
Os bebés saudáveis devem dormir de costas!
Contribua para a redução da Síndrome de Morte Súbita Infantil - quando colocar o seu
bebé a dormir, coloque-o de costas. Os bebés não devem dormir quando deitados
neste Ginásio das Descobertas. Não utilize este produto como cobertor. Utilize este
produto somente no chão. Não utilize em berços, parques, etc.
• Deve tomar cuidado ao montar ou desmontar este produto; os braços estão sob
tensão e podem causar lesões.

Fácil arrumação: As bolas de plástico podem ser armazenadas nos bolsos de
rede em volta do tapete. Insira as bolas nos orifícios localizados em ambas as
extremidades dos bolsos de rede.
Solte cuidadosamente as abas com velcro localizadas em ambos os
lados do tapete. As paredes elásticas estão sob tensão. Certifique que
o bebé não está no tapete de atividades quando as paredes elásticas
são levantadas.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Mordedor de água: Preenchido com Água Purificada. Examine este produto
para garantir que não existem fugas ou outro tipo de dano antes de o entregar
ao seu bebé. Limpe com água morna com sabão. Enxague completamente
com água limpa. NÃO FERVER. Secar ao ar. Não colocar este produto na
máquina de lavar louça. Não colocar este produto no micro-ondas. Refrigerar
o mordedor para aliviar as gengivas doridas do bebé. Conservar este produto
somente num frigorífico doméstico. Não congelar
Tapis, Brinquedos suspensos e arco: Apenas a superfície é lavável. Não
mergulhar em água. Bolas: Limpar com um pano húmido e deixar secar
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