
Ripple
 طاولة الحمام واستبدال األلبسة

دلیل االستخدام

www.jikelbaby.comاقرؤوا ھذه التعلیمات بدقة وافرة للرجوع إلیھا عند الضرورة. Max 11kg
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تصمیم فرنسي
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أسلوب التنصیب
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المواضیع الھامة 

االستبدال قفل فراش 
یجب أن یطوي الفراش علی الھیكل وعلیكم اتصال السیرین اإلثنین الالصقین بالمسندین في 

األسفل تحت الھیكل باإلتجاه األمامي. 

مالحظة:
 ھناك خطر غرق طفلكم في الماء ولو كان سطحھ قلیًال، الیتحّمل المصنع أیة مسؤولیة تجاه ھذا 

الموضوع. 

الحد األدنی لسطح الماء 
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 .  التتركوا الطفل وحده أو دون أي إشراف علیھ. یتوجب علی الكبار أن یكونوا حول الطفل
.  یجب أن تحافظوا علی طفلكم بین أیادیكم دوماً للمنع من غرقھ في الماء

 .  علیكم قراءة ھذه التعلیمات قبل االستخدام ویجب حفظھا لالستعماالت التالیة
 .  یجب التأكد من سالمة كافة األقفال

.  إّن الحد األقصی من الوزن ھو  11کلغ
 .  یرجی التأّكد من تنصیب الحوض علی سطح ُممّھد، لكي تطمئنوا من تثبیت المنتج

 .  في حالة انكسر جزٌء من المنتج أو أزیل، فال تستخدموا المنتج
 . ً  یجب تحكیم جمیع االتصاالت المرتبطة بالمنتج وتشدیدھا بشكل صحیح ویجب فحصھا دوما

 . ً  قوموا بفحص األدوات الفرعیة للمنتج دوما
.  یتوجب علیكم استخدام الفراش المستبدل ویجب استخدام الحلقة لحفظ الفراش

 .  یجب أن التتركوا الطفل تحت إشراف أطفال آخرین
 .  علیكم فحص درجة حرارة الماء

• تجنبوا مخاطر االقتراب من أي مصدر للحرارة مثل حرائق الشریط الكھربائي ، حریق الغاز الخ... في 
الجوار القریب من حوض االستحمام .

• یجب أن یكون خرطوم تصریف المیاه بعیداً عن األطفال.  
.BS EN12221: 2008 + A1: 2013 ُصنع ھذا المنتج وفقاً لمعاییر اإلتحاد األوروبي •

.

الحفظ
علیكم التأكد من اتصال األجزاء الموضوعة بعضھا علی بعض اتصاًال شدیداً و یجب فحصھا لمّرات عدیدة 

و تشدیدھا عند الضرورة ثانیة. إذا انكسر جزٌء منھا أو أزیل یجب أن التستخدموا المنتج حتی یرسل 
مسؤول التوزیع قطع الغیار إلیكم

التنظیف
یجب استخدام المنّظفات الناعمة والماء لغسل الطاولة. یجب أن التغسلوا الطاولة عبر استخدام منّظفات 
مثل  األمونیا، المبیضات أو الكحوالت. یجب أن تجف الطاولة بعد غسلھا، قبل استخدامھا أو تخزینھا. 




