
WARNING!
Always use with adult supervision. 
Inspect the product before each use.
Check the plastic hooks before every 
use.
Do not leave your baby alone.
Rinse with plenty of warm water.
Throw away at first signs of damage or 
weakness. This product is not a toy. Keep 
the packaging away from children to 
avoid risks of suffocation.Keep away from 
fire.Read and keep the informations 
carefully for future references.

DİKKAT!
Her daim yetişkin gözetiminde kullanınız.
Her kullanımdan önce ürünü kontrol ediniz.
Her kullanımdan önce plastik kancaları 
kontrol ediniz.
Bebeğinizi filenin üzerinde yalnız bırakmayınız.
Bol ılık su ile elde durulayınız.
Yıpranmış, zarar görmüş ise kullanmayınız. 
Boğulma riskine karşı ambalajı çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
Oyuncak değildir.
Ateşten uzak tutunuz.
Lütfen ileride sorun yaşanması durumunda 
başvurmak üzere bu bilgileri saklayın.

WARNING!
This product does not provide any additional safety against aguatic risks. Children have drowned while using bathing aids products. Children can drown in as little as 2 cm 
of water in a very short time. Never leave the baby alone and without surveillance 
when using the product. If you need to leave the room, take the child with you. DO NOT allow other chidren (even older ) to subsitute for an adult. Always check the water 
temperature before putting your child in it. The bath temperature should be between 35 C and 38 C degrees. Check the stability of the product before each use. Do not 
use the product before each use. Do not use the product if any components are broken or missing. 

DİKKAT!
 Bu ürün  su kaynaklı oluşabilecek risklere karşı ek güvenlik önlemi sağlamaz. Çocuklar banyo ürünlerini kullanırken gerekli önlemler alınmadığı taktirde, 2 cm 
derinliğindeki suda dahi kısa sürede boğulabilirler. Banyo ürünlerini kullanırken bebeği ASLA yalnız ve gözetimsiz bırakmayınız eğer odadan ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka 
bebeğide yanınıza alınız. Bebeği hiçbir zaman başka bir çocuğun gözetiminde yalnız bırakmayınız. Bebeği banyo ürününe koymadan önce suyun sıcaklığını kontrol ediniz. 
Su sıcaklığı 35 c-38 c derece arasında olmalıdır. Her kullanımdan önce ürünün sağlamlığını kontrol ediniz. Herhangi bir yeri kırılmış veya eksikse ürünü kullanmayınız.

Giderli Büyük Mat Banyo Küveti
draining bath tub mat big
matte, grosse badewanne mit ablauf

İÇERMEZ! 
DOES NOT CONTAIN! | BEINHALTET FOLGENDES NICH!
Azo Boyar Maddeler. 
Azo substance. | Azofarbstoffe.
Kanserojen Maddeler.
Phthalate substances.  |  Phthalate.
Kanserojen Maddeler.
Carcinogenic substances.  |   Krebserregende-Stoffer.
Ağır Metaller.
Heavy metals.  |  Schwermetalle.
TEST EDİLMİŞTİR.
GETESTET STR TEST NO TK 11 -21697.  |  STR TEST NO TK 11-21697
Litre: 50 lt.  |  Liter:50L


