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ХОДУНКИ CHICCO CIRCUS

дини, шнури живлення, електричні
прилади й інші джерела небезпеки
знаходилися подалі від дітей.
• УВАГА: Уникайте будь-яких ударів об скло у дверях, вікнах, меблях, тощо.
• УВАГА: Не використовуйте ходунки у разі пошкодження або
відсутності будь-якої деталі.
• УВАГА: Ходунки повинні використовуватись впродовж короткого періоду часу (наприклад, 20
хвилин).
• УВАГА: Ходунки призначені для
дітей, які в змозі сидіти самостійно, починаючи з віку приблизно 6
місяців. Виріб не придатні для дітей, як можуть правильно ходити
або мають вагу понад 12 кг.
• УВАГА: Забороняється використання не поставлених виробником або дистриб’ютором компонентів, запасних частин або
аксесуарів.
• УВАГА: Перед використанням
слід переконатися, що всі механізми безпеки прикріплені правильно.
• УВАГА: Під час розкладання,
складання та регулювання виробу переконайтеся, що дитина
знаходиться на безпечній відстані.
• УВАГА: Під час регулювання
слідкуйте, щоб дитина знаходилася подалі від рухомих частин
ходунків.
• УВАГА: Не складайте ходунки,
якщо всередині знаходиться дитина.
• УВАГА: Зріст дитини не повинен
перевищувати 85 см.
• УВАГА: Щоб уникнути ризику

ВАЖЛИВО - ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ І ЗЕБЕРЕЖІТЬ
НА МАЙБУТНЄ. У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ІНСТРУКЦІЙ ВАША
ДИТИНА МОЖЕ ЗАВДАТИ СОБІ
ШКОДИ.
УВАГА: ТРИМАЙТЕ ПЛАСТИКОВІ
ПАКЕТИ ПОДАЛІ ВІД ДИТИНИ, ЩОБ
УНИКНУТИ РИЗИКУ УДУШЕННЯ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• УВАГА: Перед використанням переконайтеся, що виріб і всі його
компоненти не мають наявних пошкоджень, які сталися в результаті
транспортування. Регулярно перевіряйте стан зношення ходунків.
В разі знайдених пошкоджень покладіть виріб на зберігання у місці,
недосяжному для дітей.
• УВАГА: Збирання виробу має
виконуватися тільки дорослою
особою. Щоб правильно зібрати
компоненти, дотримуйтесь наведених далі інструкцій.
• УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
• УВАГА: Дитина, знаходячись в
ходунках, зможе пересуватись на
більшу відстань і рухатись швидше.
• УВАГА: Перекрийте доступ до
сходів, сходинок або нерівних
поверхонь. Не використовуйте
вибір на похилих або нестійких
поверхнях, поблизу від басейнів
або інших джерел води.
• УВАГА: Будьте обережні поблизу
від джерел тепла і кухонних плит.
• УВАГА: Слідкуйте, щоб гарячі рі4

E) Ігрова панель
(ПРИМІТКА: іграшка, яка знаходиться в упаковці, може
відрізнятись від тієї, яка зображена на малюнку)
F) Фіксуючі ключі для ігрової панелі

удушення, не давайте дитині і не
кладіть поруч з нею дрібні предмети з тасьмами. Будьте обережні
з шнурами від портьєр, жалюзі,
тощо.
• УВАГА: Тримайте пластикові пакети і іграшки малих розмірів
подалі від дитини, щоб уникнути
ризику удушення.
• УВАГА: Не залишайте виріб на
вулиці при поганій погоді і під
впливом прямих сонячних променів. Якщо ходунки протягом
тривалого часу перебували під
сонцем, перш ніж посадити в них
дитину, почекайте, поки вони не
охолонуть.
• УВАГА: Тривале перебування виробу під впливом сонячних променів може спричинити знебарвлення матеріалів.
• УВАГА: Не використовуйте виріб
при температурі нижче 5°C і на
ковзких та/або обледенілих поверхнях.
• УВАГА: Не використовуйте виріб
в якості саней або рятувального
пояса.
• УВАГА: Завжди перевіряйте, щоб
фіксатори були правильно змонтовані і щоб на них не було розривів або пошкоджень.
• УВАГА: Якщо ходунки не використовуються, тримайте їх у місці,
захищеному від поганих погодних умов, і подалі від дитини.
• УВАГА: Не дозволяйте іншим дітям гратися поблизу ходунків або
залазити в них без нагляду.
КОМПОНЕНТИ
A) Каркас ходунків
B) М’яке сидіння з напівжорсткою спинкою
C) 4 поворотні колеси
D) 8 фіксаторів

ПЕРШИЙ МОНТАЖ
1. Переверніть каркас ходунків (А). Зафіксуйте передні
і задні колеса (C) у відповідних гніздах (мал. 1). Переконайтеся, щоб штифт коліс був вставлений до упору:
пролунає клацання.
2. Зафіксуйте фіксатори (D) у відповідних гніздах (мал. 2).
Перевірте, щоб штифти всіх стопорів були вставлені до
упору.
3. Встановіть ходунки в положення для використання,
поставивши колеса на підлогу (горизонтальну поверхню); повільно підніміть столик (мал. 3), потягнувши
його вгору, поки пролунає клацання, яке свідчить про
блокування каркаса у бажаному положенні.
УВАГА: Перш ніж саджати дитину в ходунки, переконайтеся, щоб кнопка під столиком досягла свого заблокованого положення (мал. 4): пролунає клацання, яке підтверджує блокування кнопки.
4. Вставте пластмасові вставки сидіння (B) в гнізда, які
розташовані уздовж верхнього краю ходунків (мал. 5A)
і переконайтеся, щоб вони були правильно заблоковані у вказаному положенні (мал. 5B). Потім прикріпіть
передні штифти (мал. 5C).
РЕГУЛЮВАННЯ ХОДУНКІВ
УВАГА: Під час розкладання, складання та регулювання
виробу переконайтеся, що дитина знаходиться на безпечній відстані.
5. Щоб відрегулювати висоту сидіння, спочатку вийміть
дитину з ходунків, штовхніть столик вгору, поки почуєте клацання, яке свідчить про блокування (мал. 6). Щоб
зменшити висоту, візміться за штифт, який знаходиться
під столиком, і поверніть його (мал. 7), опустіть столик
до бажаного положення, пересуваючи штифт. При відпусканні штифта столик заблокується автоматично.
6. Щоб скласти ходунки, поверніть штифт, який знаходиться під столиком (мал. 8A), і опустіть сидіння до
повного складання (мал. 8B).
УВАГА: Не складайте ходунки, якщо всередині знаходиться дитина.
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ІГРОВА ПАНЕЛЬ
Ігрова панель оснащена різноманітними іграми для
сприяння розвитку сенсорних, тактильних навичок і
слуху дитини.
7. Щоб прикріпити ігрову панель до каркаса, поставте її
на столик (мал. 9). Щоб зафіксувати її, штовхніть обидва
ключики вгору (мал. 10A) і поверніть їх до упору (мал.
10B). Щоб зняти ігрову панель, повторіть попередні
операції у зворотньому порядку (мал. 11-12).
УВАГА: Підвіска для іграшок завжди має використовуватися під наглядом з боку дорослого.
УВАГА: Перед використанням зніміть і видаліть пластикові пакети та інші компоненти, які не є невід’ємними
частинами іграшки (напр., шнури, елементи кріплення,
тощо) і тримайте їх подалі від дітей.
УВАГА: Перед використанням переконайтеся, що виріб
і всі його компоненти не мають наявних пошкоджень,
які сталися в результаті транспортування. Регулярно

перевіряйте стан зношення ходунків. В разі знайдених
пошкоджень покладіть виріб на зберігання у місці, недосяжному для дітей.
УВАГА: У разі недотримання інструкцій ваша дитина
може завдати собі шкоди.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
• Цей виріб потребує періодичного обслуговування.
Операції з чищення та догляду мають виконуватись
лише дорослою особою.
• Чистіть текстильні компоненти, пластмасові деталі,
включаючи фіксатори, вологою серветкою.
• Не використовуйте для чищення абразивні речовини
або розчинники.
• Сушіть металеві деталі, щоб запобігти утворюванню
іржі.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ
УВАГА: Електронну ігрову панель необхідно захищати
від тепла, пилу, піску та води.
УВАГА: Ходунки не призначені для годування дитини;
отже рекомендується не використовувати їх під час годування.
ПОРАДИ ЩОДО ПРАННЯ
СКЛАД: Зовнішня поверхня - 100% поліестер, внутрішня
поверхня - 100% поліуретан
30° C

C

Прати вручну в холодній воді
Не відбілювати
Не сушити механічним способом
Не прасувати
Не піддавати хімічній чистці
ГАРАНТІЯ
Гарантується відсутність дефектів виробу при нормальних умовах використання, передбачених у інструкції з
експлуатації. Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з’явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії
гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в
якій придбано виріб, якщо вони передбачені.
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BABY WALKER CHICCO CIRCUS

walker if any of its parts are broken
or missing.
• WARNING: this baby walking
frame should only be used for short
periods of time (e.g. 20 minutes).
• WARNING: This baby walking
frame is intended to be used by
children who can sit unaided, approximately from 6 months .It is
not intended for children who
weigh more than 12 kg.
• WARNING: Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.
• WARNING: Ensure that all safety
devices are fitted and working correctly before using.
• WARNING: When opening, closing or regulating the baby walker,
make sure that your child is at a
safe distance.
• WARNING: Keep your child away
from all moving parts whilst you
adjust the baby walker.
• WARNING: Do not close the baby
walker with the child inside.
• WARNING: The baby walker is not
suitable for children, who are taller
than 85 cm.
• WARNING: To avoid all risks of
strangulation, never give children
objects with cords or strings attached, or leave them near such
objects. Watch out for curtain and
blind cords, etc.
• WARNING: Keep all plastic bags
and small toys away from children
to prevent choking hazard.
• WARNING: Never leave the product exposed to bad weather or direct sunlight. If the baby walker is
left exposed to direct sunlight for

IMPORTANT - READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR
FUTURE REFERENCE .THE CHILD
MAY BE HURT IF YOU DO NOT
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
WARNING: KEEP PLASTIC COVERING AWAY FROM CHILDREN TO
AVOID SUFFOCATION.
WARNINGS
•W
 ARNING: Before using for the first
time, check that the product and all
its components won’t show signs of
damage caused by transportation.
Check the product regularly for signs
of wear and damage. Keep all damaged parts out of children’s reach.
• WARNING: This product must only
be assembled by an adult. Follow
the instructions below to guarantee correct assembly of all the
components.
• WARNING: Never leave the child
unattended.
• WARNING: The child will be able
to reach further and move rapidly
when in the baby walking frame.
• WARNING: Prevent access to stairs,
steps and uneven surface. Do not
use on floors sloped or unstable,
near swimming pools or other water sources.
• WARNING: Guard all fires, heating
and cooking appliances.
•W
 ARNING: Remove hot liquids,
electrical flexes and other potential
hazards from reach.
• WARNING: Prevent collisions with
glass doors, windows and furniture.
• WARNING: Do not use the baby
7

a long time, allow it to cool down
before let your child use it.
• WARNING: Prolonged exposure
to sublight can cause fading to the
fabric and materials colours.
• WARNING: Do not use this product with temperature below 5°C or
on slippery and/or icy surfaces.
• WARNING: Do not use this product as a sledge or raft in the water.
• WARNING: Always check that the
stoppers are fitted correctly and
show no sign of damage or tear.
• WARNING: When not in use, store
the baby walker in a suitable place,
away from contact with all weather
conditions and out of the reach of
children.
• WARNING: Do not allow other children to climb onto or play
without the supervision of an adult
near the baby walker.

BABY WALKER ADJUSTMENTS
WARNING: When opening, closing or regulating the baby
walker, make sure that your child is at a safe distance.
5. To adjust the seat height, after taking the child from the
baby walker, push the table upwards until it clicks into its
locked position (Fig. 6). To lower the height, hold the pin
under the table and turn it (Fig. 7), lower the table to the
desired position by sliding the pin. Upon release of the
pin, the tray automatically locks.
6. To close the baby walker, turn the pin under the tray (Fig.
8A) and lower the seat until it is completely closed (Fig. 8B).
WARNING: Do not close the baby walker with the child inside.

COMPONENTS
A) Structure of the baby walker
B) Upholstered padded seat with semi-rigid backrest
C) 4 swivel wheels
D) 8 stoppers
E) Toy panel
(NOTE: The toy in the package may differ from the one
shown)
F) Fastening key for toy panel

CLEANING AND MAINTENANCE
• This product requires periodical maintenance. The cleaning and maintenance of the product must only be carried
out by an adult.
• Clean the fabric and plastic parts including the stopper
with a damp cloth.
• Do not use solvents or abrasive products for cleaning.
• Dry the metal parts to prevent the formation of rust.

FIRST ASSEMBLY
1. Turn over the structure of the baby walker (A). Attach the
front and rear wheels (C) in their slots (Fig. 1). Make sure
the pin has come to its limit: you will hear a click.
2. Fasten the stoppers (D) in the relevant slots (Fig. 2). Make
sure that the pins of all the stoppers have come to their
limit.
3. Bring the baby walker to position for use by turning the
wheels to the floor (horizontal plane); slowly lift the tray
as shown in (Fig. 3), by pulling it upwards until it clicks
into place in the desired position.
WARNING: Before putting the child in the baby walker,
make sure the button under the tray has reached its engagement position (Fig. 4): an audible click indicates that
the button is locked.
4. Fit the padded seat plastic inserts (B) in the slots formed
along the top edge of the baby walker (Fig. 5A) and make
sure they are properly locked in the shown position (Fig.
5B). Then fasten the front pins (Fig. 5C).

TOY PANEL
The toy panel has different activities to promote the child’s
sensory, tactile and auditory development.
7. To fasten the toy to the frame, place it on the tray (Fig. 9).
To fasten it, push both keys upward (Fig. 10A) and turn
them as far as possible (Fig. 10B). To remove the toy, repeat the previous steps in reverse order (Fig. 11-12).
WARNING: This product must only be used under adult
supervision.
WARNING: Remove and keep out of reach of children any
hazards that might be a suffocation risk for the child such
as plastic bags and other components not belonging to the
toy (e.g. straps, fastenings etc.).
WARNING: Before using for the first time, check that the
product and all its components don’t show signs of damage caused by transportation. Check the product regularly
for signs of wear and damage. Keep all damaged parts out
of children’s reach.
WARNING: Your child may be hurt if you do not follow the
instructions.

CARE & MAINTENANCE
WARNING: Protect the toy from heat, dust, sand and water.
WARNING: The baby walker is not designed to be used
when feeding a child; it is therefore recommended not to
use it during meal time.
WASHING TIPS
COMPOSITION: 100% polyester outer layer, 100% polyurethane inner layer
Hand wash in cold water

30° C

Do not bleach

30° C

Do not tumble dry
Do not iron
Do not dry clean
8

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect
in normal conditions of use as stated in the instructions.
Therefore, the warranty does not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For
the duration of the warranty on conformity defects please
refer to the specific provisions of applicable national laws in
the country of purchase, where appropriate.
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• ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны
с источниками тепла и плитами.
• ВНИМАНИЕ: Храните горячие
жидкости, кабели и электрическую
аппаратуру в недоступном для детей месте.
• ВНИМАНИЕ: Примите все необходимые меры для предотвращения ударов о стекла в дверях,
окнах, мебели и пр.
• ВНИМАНИЕ: Не используйте ходунки, если какая-либо их часть
повреждена или отсутствует.
• ВНИМАНИЕ: Ходунки рекомендуется использовать в течение
короткого периода времени (например, 20 минут).
• ВНИМАНИЕ: Ходунки предназначены для детей, которые
могут сидеть самостоятельно,
начиная примерно с 6 месяцев.
Изделие не предназначено для
детей, которые уже могут ходить,
или весом более 12 кг.
• ВНИМАНИЕ: Запрещается использование
компонентов,
запасных частей или принадлежностей, не одобренных производителем или дистрибьютором.
• ВНИМАНИЕ: Перед началом использования проверьте исправность механизмов безопасности.
• ВНИМАНИЕ: Во время раскрытия,
складывания и регулировки ходунков следите за тем, чтобы ребенок не находился поблизости.
• ВНИМАНИЕ: Во время регулировки ходунков следите, чтобы
дети находились на безопасном
расстоянии от подвижных частей.
• ВНИМАНИЕ: Не складывайте хо-

КАТАЛКА-ХОДУНКИ CHICCO CIRCUS

ВАЖНО - ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В
БУДУЩЕМ. ЕСЛИ ИНСТРУКЦИИ
НЕ БУДУТ СОБЛЮДЕНЫ, ВАШ
РЕБЁНОК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ТРАВМУ.
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
РИСКА УДУШЕНИЯ, ДЕРЖИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ ВНЕ ДОСТУПА
ДЕТЕЙ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедитесь в отсутствии
повреждений изделия или его
компонентов в результате транспортировки. Периодически проверяйте изделие на износ. Храните поврежденное изделие в
недоступном для детей месте.
• ВНИМАНИЕ: Сборка изделия
должна проводиться только
взрослыми лицами. Для правильной сборки необходимо строго
придерживаться приведенных
далее инструкций.
• ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
• ВНИМАНИЕ: В ходунках ребёнок может передвигаться на более длинные расстояния и двигаться быстрее обычного.
• ВНИМАНИЕ: Преградите доступ
к лестницам, ступенькам или
неровным поверхностям. Не используйте изделие на неровных
или неустойчивых поверхностях,
вблизи бассейнов или других
источников воды.
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КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ
A) Конструкция ходунков
B) Мягкое сиденье с полужёсткой спинкой
C) 4 поворотных колеса
D) 8 фиксаторов
E) Игровая панель
(ПРИМЕЧАНИЕ: игрушка, входящая в комплект, может отличаться от изображения)
F) Ключ для крепления игровой панели

дунки с находящимся внутри ребенком.
• ВНИМАНИЕ: Рост малыша не должен превышать 85 см.
• ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
удушения не давайте ребёнку и не
оставляйте рядом с ним предметы
с верёвками. Следите за тесьмой
портьер, жалюзей и пр.
• ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать
риска удушения, держите пластиковые пакеты и мелкие игрушки
вне доступа ребёнка.
• ВНИМАНИЕ: Не оставляйте изделие под дождём или на открытом солнце. После длительного
пребывания ходунков на солнце
дождитесь их остывания и только
потом усаживайте в них ребёнка.
• ВНИМАНИЕ: Длительное воздействие солнечных лучей может вызвать обесцвечивание материалов.
• ВНИМАНИЕ: Не использовать
изделие при температуре ниже
5°C и на скользких и/или мёрзлых
поверхностях.
• ВНИМАНИЕ: Не использовать в
качестве санок или спасательного пояса.
• ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте,
что фиксаторы установлены правильно и не имеют повреждений
или поломок.
• ВНИМАНИЕ: Когда ходунки не
используются, не оставляйте их
под открытым небом и держите
вне досягаемости ребёнка.
• ВНИМАНИЕ: Не оставляйте других детей играть возле ходунков
без присмотра и не позволяйте
им взбираться на них.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА
1. Переверните конструкцию ходунков (A). Вставьте передние и задние колёса (C) в соответствующие гнёзда
(Рис. 1). Убедитесь, что ось введена до упора: послышится характерный щелчок.
2. Установите фиксаторы (D) в специальные выемки (Рис.
2). Убедитесь, что оси всех фиксаторов введены до
упора.
3. Поставьте ходунки в положение использования колёсами на пол (на горизонтальную плоскость); медленно
поднимите столик (Рис. 3), потянув его вверх, пока не
послышится характерный щелчок блокировки в нужном положении.
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как поместить малыша в ходунки, убедитесь, что кнопка, расположенная под столиком,
находится в положении блокировки (Рис. 4): послышится характерный щелчок, свидетельствующий о блокировке кнопки.
4. Вставьте пластиковые вставки мягкого сиденья (B)
в выемки, расположенные вдоль верхнего бортика
ходунков (Рис. 5A), и убедитесь, что они надёжно заблокированы, как показано на изображении (Рис. 5B).
Выполните крепление передних штифтов (Рис. 5C).
РЕГУЛИРОВКА ХОДУНКОВ
ВНИМАНИЕ: Во время раскрытия, складывания и регулировки ходунков следите за тем, чтобы ребенок не
находился поблизости.
5. Для регулирования высоты сиденья выньте ребёнка
из ходунков, откиньте столик вверх, при этом должен
прозвучать характерный щелчок блокировки (Рис. 6).
Для уменьшения высоты возьмитесь за штифт, расположенный под столиком, и поворачивайте его (Рис. 7),
опустите столик до нужного положения, поворачивая
штифт. При отпускании штифта столик заблокируется
автоматически.
6. Чтобы сложить ходунки, поверните штифт, расположенный под столиком (Рис. 8A), и опустите сиденье до
полного складывания (Рис. 8B).
ВНИМАНИЕ: Не складывайте ходунки с находящимся
внутри ребенком.
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ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ
Игровая панель оснащена различными активностями,
способствующими развитию сенсорного, тактильного и
слухового восприятия ребёнка.
7. Для крепления игрушки к конструкции, установите её
на столик (Рис. 9). Чтобы прикрепить её, отодвиньте
оба ключа вверх (Рис. 10A) и поверните их до упора
(Рис. 10B). Чтобы снять панель, повторите указанные
действия в обратном порядке (Рис. 11-12).
ВНИМАНИЕ: Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием снимите и удалите имеющиеся пластиковые пакеты и другие элементы
упаковки (такие как шнуры, элементы крепления и пр.) и
держите их вдали от детей.
ВНИМАНИЕ: Перед началом использования следует
убедиться в отсутствии повреждений изделия или его
компонентов в результате транспортировки. Периодически проверяйте изделие на износ. Храните поврежденное изделие в недоступном для детей месте.
ВНИМАНИЕ: Если инструкции не будут соблюдены, ваш
ребёнок может получить травму.
УХОД И ОЧИСТКА
• Данное изделие требует регулярного ухода. Очистка и
уход должны выполняться только взрослыми.
• Очищайте тканевые и пластиковые части, включая фиксаторы, влажной тканью.
• Не используйте для чистки абразивные средства или
растворители.
• Вытирайте металлические части, чтобы предотвратить
образование ржавчины.
ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ
ВНИМАНИЕ: Защищайте игрушку от тепла, пыли, песка
и воды.
ВНИМАНИЕ: Не предусмотрено кормление ребенка в
ходунках; поэтому не рекомендуется использовать данное изделие в момент кормления.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТИРКИ
СОСТАВ: Внешняя обивка 100% полиэстер, внутренняя
набивка 100% полиуретан
30° C

C

Ручная стирка
Не отбеливать
Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
Не гладить
Не подвергать химчистке
ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаниям инструкции по эксплуатации. Гарантия
не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием
или непредвиденными обстоятельствами. Гарантийный
срок устанавливается государственными стандартами
страны приобретения (ГОСТами), если таковые имеются.
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