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GULLIVER English

IMPORTANT 
- RETAIN 
FOR FUTURE 
REFERENCE - 
READ CAREFULLY
Follow these warnings and the assembly 
instructions carefully. Keep for future reference.

WARNING!
Do not leave the child unattended.
For children up to 12 months/11 kg.

Important safety 
information!
 • Be aware of the risk of open fires and other 

sources of strong heat, such as electric bar fires, 
gas fires etc. in the near vicinity of the changing 
unit.

 • Tighten all assembly fittings properly before 
use. Check all fittings regularly and retighten as 
necessary.

 • DO NOT use if any part is broken, torn or 
missing. Contact your local IKEA store for 
replacement parts. Do not substitute parts.

 • It is recommended to use a changing pad with 
the dimensions to fit the changing table and 
with a thickness of maximum 2 cm. Place the 
changing pad in the middle of the changing 
surface.

Care and cleaning
 • Wipe clean with a cloth damped in a mild 

cleaner.
 • Wipe dry with a clean cloth.



עברית

חשוב! אנא שמרו 
על ההוראות לצורך 
שימוש עתידי. אנא 

קראו בעיון.
יש לעבור היטב על הוראות הבטיחות ואזהרות הבטיחות 

שלהלן ולהקפיד עליהן. יש לשמור על הוראות אלה במקום 
בטוח.

אזהרה!
אין להשאיר ילד ללא השגחה.

מיועד לילדים עד גיל 12 חודשים ובמשקל של עד 11 ק"ג.

המידע בטיחות חשוב!
שימו לב לסכנות הנובעות מאש גלויה ומקורות חום  •

אחרים כגון תנורים חשמליים ותנורי גז בסביבה הקרובה 
לשולחן ההחתלה.

יש לחזק את כל הברגים והחיבורים לפני השימוש. יש  •
לוודא הידוק כל הברגים והחיבורים בקביעות ולחזק 

במידת הצורך.
אין להשתמש במוצר זה באם חסר חלק כלשהו או אם  •

חלק כלשהו ניזוק קרוע או שבור. צרו קשר עם שירות 
הלקוחות בחנות IKEA הקרובה למקום מגוריכם לחלקי 

חילוף. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.
מומלץ להשתמש ברפידת החתלה בעובי שאינו עולה על  •

2 ס"מ ובמידות המתאימות לגודל שולחן ההחתלה. יש 
להניח את רפידת ההחתלה במרכז שולחן ההחתלה.

Care and cleaning
נקו בעזרת מטלית וחומר ניקוי נוזלי. •
נגבו לייבוש בעזרת מטלית רכה. •


