PENTRU SIGURANłA COPILULUI CITIłI INSTRUCłIUNILE CU
ATENłIE ŞI PĂSTRAłI-LE PENTRU FOLOSIRI ULTERIOARE

- Model inovativ
- FuncŃionează pe baza unui mecanism magnetic ce nu produce zgomot
şi ajută copilul să adoarmă repede

- Recomandat copiilor pana la varsta de 6-7 luni (cand
se pot ridica singuri) si in greutate de maxim 9 kg

L-07 Leagan electronic bebelusi

1. DespachetaŃi părŃile componente şi asiguraŃi-vă că sunt toate în
pachet
A. Stalp cu articulaŃie leganare stânga 1 buc
B. Tevi support picioare 2 buc
C. Scaun 1 buc
D. Bară jucării
E. Stalp cu articulaŃie leganare dreapta 1 buc

LISTĂ PĂRłI COMPONENTE

ASAMBLARE ŞI FOLOSIRE
CitiŃi şi urmaŃi cu atenŃie instrucŃiunile prezentate în acest manual pentru a nu pune în
pericol siguranŃa copilului dvs.
Asamblarea Ńevilor (picioare) suport
1. AsamblaŃi piciorul suport in stalp cu articulaŃie leganare stânga. łineŃi Ńeava
(piciorul) cu partea îndoită în afară, apăsaŃi pe pinul de siguranta de pe teava şi
introduceŃi Ńeava în orificiul corespunzător al stalpului articulaŃie stânga. (fig. 1a şi
1b) pina face click si ramane blocat
2. VerificaŃi ca pinul de siguranta de pe teava sa fie blocat in locasul de pe stalp
articulatie. UrmaŃi aceeaşi paşi ca mai sus pentru asamblarea celuilalt picior (fig 2a şi
2b)
3. Pe ambele laturi, impreunati braŃul lateral al scaunului cu articulaŃia leganare de pe
stalp stanga, apoi prindeŃi cele două părŃi împreună cu ajutorul şurubului de prindere.
Depliati scaunul si instalati plasele laterale protectie pentru a finaliza asamblarea
leagănului. Leagănul se poate mişca automat înainte şi înapoi având 3 viteze de
legănare-(fig. 3a şi 3c)
Asamblarea tăviŃei de jucării
4. Cu manerul in sus, introduceŃi bara de jucării în orificiile exterioare de pe cei 2
stalpi cu articulaŃii (fig 4a).
NOTĂ: terminatiile de prindere de pe bara de jucării trebuie să se afle în poziŃia
corectă pentru a ramane blocate in stalpi si înainte de a putea folosi tăviŃa cu jucării.
Inelele supendate ale tăviŃei cu jucării au următoarele funcŃii (4b)
A. Dacă trageŃi de inelul rectangulare va începe să cânte melodia, dacă trageŃi de două
ori se va schimba cântecul, dacă nu vreŃi să schimbaŃi melodia nu este nevoie să
trageŃi de inele.
B. Dacă trageŃi de inelul rotund ventilatorul incorporat va face bilele colorate din
cercul colorat să se rotească. Dacă trageŃi din nou de inele ventilatorul se va opri.
5. PoziŃia tăviŃei cu jucării poate fi ajustată într-un unghi de 45 grade. Când copilul
stă în şezut sau stă întins în leagăn partea transparentă a tăviŃei cu jucării poate fi
ajustată astfel încât copilul să o poată vedea. Puteti rot mânerul pivotant al tăviŃei în
poziŃie verticală faŃă de rama scaunului şi puteŃi ridica astfel leagănul cu ajutorul
mânerului (fig. 5a şi fig 5b)
NOTĂ: nu ridicaŃi leagănul de mânerul tăviŃei cu jucării în cazul în care copilul se
află în leagăn
Dezasamblarea tăviŃei cu jucării
6. ApăsaŃi butonul aflat pe Ńeava de susŃinere, trageŃi bara de jucarii din stalp
articulaŃie, ca în fig 6. ProcedaŃi în acelaşi mod pentru latura cealalta.
Montarea bateriei la tăviŃa cu jucării
7. IntroduceŃi bateria în spatele jucariei circulare şi fixaŃi capacul compartimentului
cu ajutorul unei şurubelniŃe. (vezi fig. 7)

Scaunul ajustabil
8. Când copilul nu foloseste leagănul sau mutaŃi leagănul fixaŃi scaunul acestuia
cu pentru a evita legănarea arbitrară (buton din fig. 8a)
AtenŃie: Ajustarea scaunului permite aşezarea şi ridicarea mai uşoară a copilului
din scaun. Ajustarea centrului de greutate: structura braŃului de legănare are
funcŃia de a ajusta in limite mici centrul de greutate al scaunului astfel încât
copilul să fie aşezat în scaun la un anumit grad de greutate care să nu afecteze
performanŃele produsului (surub din fig. 8b).
9. Tapiteria scaunului leagănului se poate scoate si este lavabilă (fig 9)
10. Când pliati leagănul ŃineŃi apăsate ambele butoane de pliere aflate în partea
de jos a stalpilor articulaŃie şi apoi apăsaŃi în jos pentru ca Ńeava de susŃinere să se
plieze automat. Când articulaŃia este în poziŃia limită de pliere cele două Ńevi de
susŃinere se vor lipi pentru a finaliza plierea. (fig 10a şi fig 10b).
11. După terminarea operaŃiunilor de sus leagănul poate fi depozitat în picioare
(fig 11)
12. Leagănul pliat poate fi acoperit cu husa din material textil (la model
prevazut cu aceasta husa). Husa este prevăzută cu un orificiu prin care să treacă
mânerul leagănului pentru ca acesta să fie mai uşor de transportat. (fig. 12a/12b)
13. DeschideŃi compartimentul bateriilor pentru a putea introduce 4 baterii. În
modul “legănare” bateriile pot funcŃiona până la 100 de ore (fig. 13)
dar aceasta valoare este aproximativa si depinde de caliatea bateriilor
14. ReataşaŃi capacul compartimentului pentru baterii după introducerea
bateriilor (fig. 14a şi 14b).
15. ApăsaŃi butonul de pornire şi se va aprinde o lumină verde. Celelalte funcŃii
pot fi activate ca în fig. 15
A. lumină indicator funcŃionare
B. lumină indicator legănare
- lumină rosie: viteza maxima
- lumină mov: viteza medie
- lumină albastra: viteza minima
C. comutator pornit/oprit
D. comutator muzică pornit/oprit
E. volum muzică
F. crestere viteza leagănare
G. scadere viteza leagănare
InstrucŃiuni operare funcŃii
1. RotiŃi butonul E în sensul acelor de ceasornic pentru a mări volumul şi rotiŃi
butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a micşora volumul.
2. ApăsaŃi butonul F pentru a ajusta viteza de legănare până la cel mai înalt nivel,
se aprinde un indicator roşu. ApăsaŃi butonul G pentru a ajusta viteza de legănare
la cel mai scăzut nivel, se aprinde un indicator albastru. PoziŃia de bază pentru
legănare este cea medie, peste care se va trece în cazul în care se va ajusta viteza
de leganare cu butoanele F si G, iar indicatoarele vor lumina roşu şi albastru.
Importator: FAR EAST TRADING SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2,
Bucureşti, tel: 0744 646664.

BATERIILE
1. Nu folosiŃi baterii noi şi vechi în acelaşi timp.
2. Nu folosiŃi baterii de diferite modele (alkaline, carbon zinc sau reîncărcabile) în
acelaşi timp
3. Nu reîncărcaŃi bateriile care nu prezintă această proprietate.
4. ScoateŃi bateriile din compartimentul lor atunci când urmează a fi reîncărcate.
5. Bateriile se vor conecta la priză şi reîncărca numai de persoane adulte.
6. FolosiŃi numai baterii de acelaşi tip ca şi cele recomandate de producător.
7. IntroduceŃi bateriile în compartiment verificând ca polaritatea să fie corectă.
8. ÎndepărtaŃi bateriile consumate.
9. Nu scurcircuitaŃi terminalele pentru reîncărcare.
10. VerificaŃi ca toate suprafeŃele de contact cu bateriile să fie curate înainte de a
instala bateriile
11. Nu introduceŃi în apă nicio parte a produsului.
12. AruncaŃi bateriile consumate numai în locurile speciale
13. ÎndepărtaŃi bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat.

FOLOSIRE ŞI ÎNTREłINERE:
1. SpălaŃi husa separat în apă rece în maşina de spălat rufe (viteza mica).
2. Nu folosiŃi înălbitori. UscaŃi husa separat la temperatură scăzută în maşina de
spălat rufe şi apoi scoateŃi imediat din maşină.
3. łevile de susŃinere, tăviŃa cu jucării şi inelele pot fi şterse cu o cârpă moale şi
soluŃie slabă de curăŃare.
4. VerificaŃi ca produsul să nu prezinte părŃi defecte, materiale degradate şi înlocuiŃi
sau reparaŃi părŃile defecte.

NOTA: DATORITA MECANISMULUI MAGNETIC PENTRU A
PORNI LEGANAREA ESTE UNEORI NECESARA O ÎMPINGERE
AJUTATOARE

O NOUĂ CARACTERISTICĂ
Model inovativ: leagănul este prevăzut cu un mecanism magnetic ce nu produce
zgomot, ajutând copilul să adoarmă mai repede şi mai uşor

