
 

 

 

 

 

СТОЙКА ЗА ВАНА 
ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. 

Продуктът е предназначен за употреба с вана за бебе Aquascale.  

Стойката Aquascale отговаря на стандарт EN1466:2004+A1:2007. 

 

 

 

 

 



ДОБРЕ ДОШЛИ 

Благодарим ви, че закупихте стойката за вана Aquascale. 

За да се осигури безопасната и добра работа на продукта, моля, преди употреба, 

прочетете внимателно инструкциите и съветите за безопасност. Безопасността на детето 

е ваша отговорност.  

 

Ако имате въпроси, свързани с този продукт или са ви необходими резервни части, 

моля, обадете се на телефонната ни линия за помощ: 0161 335 2508. 

 

Разположете частите върху мека равна повърхност и ги сравнете с частите, посочени в 

списъка по-долу. Не изхвърляйте пакети преди да сте сигурни, че сте извадили всички 

части.  

 

При монтаж дръжте децата настрани, тъй като в пакетите се съдържат дребни части, 

които представляват опасност от задавяне. След идентифициране на частите, всички 

найлонови торбички трябва да се изхвърлят, унищожат или приберат далеч от деца.  

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Стойката Aquascale е направена специално за употреба с бебешката вана 3 в 1.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Да се използва само върху твърда повърхност, която е 

хоризонтална, равна и суха.  

Около ваната трябва да има достатъчно място, за да можете безопасно да потопите и 

да извадите бебето от ваната.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставяйте другите деца да играят без надзор в близост да 

стойката.  Стойката за вана трябва да е изцяло разтворена, а скобите на двата крака 

трябва да са заключени в съответната позиция.  Редовно проверявайте дали всички 

гайки, болтове и свързващи елементи са затегнати и на място преди употреба.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте стойката за вана, ако има повредени, 

липсващи или развити части.  

Не местете стойката за вана, докато къпете бебето или когато във ваната има вода.  

Използвайте само резервни части, които са одобрени от производителя.  

Не използвайте стойката за вана за цели, различни от предвидените.  Когато стойката 

Aquascale не се използва, тя трябва да се сгъне.  

 

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА 

 

Почистете като избършете с кърпа, потопена в разтвор от топла вода и мек сапун. 

Подсушете добре.  Никога не използвайте препарати, съдържащи амоняк, белина или 

спирт.   



Не използвайте абразивни почистващи препарати или абразивни гъби. Продуктът 

трябва да е сух, когато го прибирате за съхранение.  

Винаги проверявайте редовно дали гайките, болтовете и свързващите елементи са 

затегнати - затегнете ги ако е необходимо.   За да осигурите безопасното използване на 

този бебешки продукт, навременно отстранявайте изкривените, износени или счупени 

части.   

 

 

 

СПИСЪК С ЧАСТИТЕ 

 

 

 

В кашоните се съдържат:  

Част Описание Кол. 

A1-A2 Чифт крака 2 

B1 Подпора за крак (тясна) 1 

B2 Подпора за крак (широка) 1 

C1 Горна релса (тясна) 1 

C2 Горна релса (широка) 1 

D1 Конзола за вана (тясна) 1 

D2 Конзола за вана (широка) 1 

E Болтове (22mm) 4 

Ж Болтове (25mm) 8 

G Пластмасови шайби 4 

H Гайки 12 

I Гаечен ключ  1 

J Шестостенен ключ 1 

 

 

 



 

СГЛОБЯВАНЕ НА СТОЙКАТА ЗА ВАНА  

 

 

Разтворете напълно и двата комплекта 

крака  (A1) и (A2).  Поставете ги така, 

че скобите да гледат навътре една към 

друга 

По-къс комплект крака    По-широк комплект крака

 

Като използвате по-тясната подпора 

(В1) за по-късия комплект, а по-

широката подпора (В2) за по-широкия 

комплект крака, съединете двата 

комплекта и ги захванете с помощта на 

осем 25mm болта и осем гайки. 

 

Уверете се, че всички осем гайки и 

болтовете са здраво затегнати с 

помощта на включените в комплекта 

ключове за завинтване.  



 

Като използвате по-тясната горна релса 

(С1) за по-тесния комплект крака, а по-

широката горна релса (С2) за по-

широкия комплект крака, натиснете 

отворените краища на горните релси 

върху краищата на краката.  

 

 

 

 

Като използвате по-тясната конзола (D1) за по-късия комплект, а по-широката конзола 

(D2) за по-широкия комплект крака, поставете конзолите между краката и ги захванете 

с четири 22mm болта, четири пластмасови шайби и четири гайки. 

Забележка: Поставете шайбите между краката и конзолите за вана.  

Проверете дали няма нещо хлабаво и дали ВСИЧКИ гайки и болтовете са здраво 

затегнати като използвате ключовете, включени в комплекта. 

 

 

 

 

 



СГЪВАНЕ НА СТОЙКАТА ЗА ВАНА 

 

 

За да сгънете стойката:  Отключете и двете скоби (1) като ги повдигнете в средата на 

около инч (2,5-3 см).  Хванете двете горни релси и ги съберете една към друга (2).  

 

 

 

 

 


