L-20 LEAGĂN ELECTRONIC JUCĂRII
MANUAL INSTRUCTIUNI
PĂRŢI COMPONENTE
A.) articulaţie dreapta cu
picioare
B.) articulatie stânga cu
picioare
C.) bare suport picioare
faţă/spate
D.) scaun textil
E.) suruburi

Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi-le pentru utilizări viitoare.
1. Depliaţi complet articulaţiile stânga şi dreapta (fig.1a-1b)
2. Poziţionaţi articulaţiile astfel incât bratele care se ataseaza la scaun să se afle in interior si cu
terminatiile tevilor orientate spre fata. Ataşaţi barile de suport picioare faţă si spate la picioarele
fata/spate ale articulaţiilor stânga şi dreapta. Atasarea acestora se realizeaza apasand pe
butoanele siguranta aflate la capetele tevilor si inserarea tevilor una in alta, in momentul fixari
complete se va auzi un click (butoanele de siguranta sar automat in orificiul de blocare). Atentie:
bara suport fata, care se ataseaza la picioarele fata ale articulatiilor laterale, este cea la care
butoanele si orificiile de blocare se suprapun pe aceeasi parte a tevii (fig. 2a-2b-3a-3b). Verificati
ca toate butoanele de pe tevi sunt fixate in orificiile de blocare. Trageţi de cele 4 picioare pentru a
va asigura ca sunt bine fixate de barile suport.
3. Introduceţi tevile bratelor de leganare in tuburile din plastic aflate in stanga si dreapta cadrului
scaunului. In momentul fixari se va auzi un click (butoanele de siguranta sar automat in orificiul de
blocare). Trageţi de cadrul scaunului pentru a va asigura ca bratele sunt bine fixate de scaun.
Pentru a finaliza fixarea insurubati cele 2 suruburi in orificiile de pe tuburile de plastic. (fig. 4a-4b4c)
4. Depliati complet scaunul (fig. 4d) si asamblarea leaganului este finalizata (fig. 5)
5. Pentru a evita accidentele grave provocate de caderea sau alunecarea de pe scaun,
folosiţi întotdeauna centurile de siguranţă atunci cand copilul se află în leagăn. Aşezaţi
copilul în scaun şi trageti centura inferioara (realizata din material textil captusit) printre picioarele
copilului. Prindeţi împreună centura dintre picioare cu cele de umeri şi talie unind cataramele în
catarama principală. Ajustaţi lungimea centurilor pentru umeri şi pentru talie astfel incât acestea să
fie confortabile si corect ajustate in jurul copilui. Lungimea centurii pentru talie poate fi ajustată prin
apasarea butoanelor de pe cataramele laterale (fig.6a-6b-6c-6d).
NOTA: pentru a desface centurile apăsaţi pe butonul de pe catarama principală şi trageţi
centurile in exterior.
6. Pentru a plia leaganul apasati pe butoanele aflate pe articulatiile stanga/dreapta (in partea
posterioara si pe interior- conform fig 7a). Dupa plierea completa a scaunului, strangeti picioarele
spate si fata impreuna tinand apasate butoanele aflate pe articulatiile stanga/dreapta. In aceasta
configuratie leaganul poate sta in picioare in pozitie verticala (fig 7b-7c)

7. Inlocuirea bateriilor: introduceti o surubelnita (de max 5mm diametru) in orificiul indicat fig 8a.
Tinand si apasand surubelnita in orificiu trageti afara si cu atentie compartimentul de baterii.
Introduceţi 4 baterii ALKALINE tip “C”, apoi reatasaţi compartimentul cu baterii in carcasa
articulatiei astfel incat butonul de fixare de pe compartiment sa fie aliniat cu orificiul de blocare de
pe carcasa (orificiul in care s-a introdus surubelnita). In momentul fixari se va auzi un click
(butoanul de fixare sare automat in orificiul de blocare). Trageţi de compartiment baterii pentru a
va asigura ca este bine fixat. La prima instalare a bateriilor se va auzi un sunet "BI". Ledul rosu nu
se va aprinde si aparatul este in stare de asteptare (fig 8a-8b-8c-8d).
IMPORTANT: nu
înlocuiţi bateriile cu copilul aflat în leagăn
8. Apasand butonul de pornire/oprire (ON/OFF) afişajul cu LED roşu se va aprinde. Mai jos
functiile butoanelor din fig 9.
A. buton pornire/oprire (ON/OFF)
D. indicator luminos (LED) stare functionare leagan
B. buton melodii
E. indicator luminos (LED) stare legănare
C. buton actionare legănare
9. Apasand butonul A alimentarea leaganului porneste, indicatorul luminos ROSU se aprinde si se
va auzi un sunet "BI". Apasand din nou butonul A alimentarea leaganului se opreste si indicatorul
luminos ROSU se stinge, nu se va mai auzi niciun sunet
10. Apasand butonul B se poate porni-opri muzica, apasand succesiv acest buton se va trece la
urmatoarea melodie (3 in total). La sfarsitul unei melodii muzica se opreste (in cazul in care nu se
apasa butonul). Volumul melodiilor nu este reglabil
11. Apasand butonul C se poate porni-opri leganarea, apasand succesiv acest buton se va trece
de la viteza 0 (oprit) la viteza 1 la viteza 2 la viteza 3 apoi se incepe din nou acelasi ciclu. In
momentul pornirii leganarii indicatorul luminos VERDE se aprinde. Acest indicator se stinge cand
se opreste si leganarea. NOTA: la schimbarea vitezelor se va auzi un sunet "BI".

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Spălaţi partea textila a scaunului în apă rece la ciclu pentru rufe delicate
2. Nu folosiţi înălbitor sau clor. Nu uscaţi sau centrifugati. Partile din plastic si metal pot fi şterse
cu o cârpă moale şi o soluţie de curăţare slab concentrată.
3. Verificaţi cu regularitate starea leagănului şi reparaţi sau înlocuiţi părţile rupte sau deteriorate.

ATENŢIE:
Urmaţi paşii de mai jos pentru a evita accidentele (căderi, alunecari de pe scaun sau sufocări cu
centurile de siguranţă)
1. folosiţi tot timpul centurile de siguranţă când copilul se află în scaun
2. nu lăsaţi copilul nesupravegheat în leagăn.
3. IMPORTANT: acest leagăn poate fi folosit pentru copii cu o greutate de până la 11 kg. În cazul
în care copilul dvs cântareşte sub 11 kg, însă este foarte activ şi se poate ridica singur încetaţi
folosirea acestui produs pentru a evita eventuale accidente
4. încetaţi folosirea leagănului în cazul în care copilul se poate rostogoli sau ridica singur în maini
sau genunchi
5. nu lăsaţi copilul singur când se află în scaun, trebuie supravegheat constant
6. nu aşezaţi leagănul pe suprafeţe înalte (ex. masă)
7. pentru reparaţii sau înlocuiri folosiţi doar părţi componente autorizate de producător
8. se recomandă asamblarea leagănului de către persoane adulte
9. nu ridicaţi leagănul de bara cu jucării
10. nu folosiţi leagănul după ce copilul dvs poate sta singur în şezut ( aprox la 6 luni şi max. 11kg)
11. nu folosiţi leagănul dacă prezintă părţi deteriorate sau rupte
12. nu folosiţi accesorii sau părţi de schimb in afara de cele autorizate de producător
13. nu utilizaţi leagănul în loc de pătuţ, pentru a dormi asezati copilul in patut
14. nu utilizaţi leagănul pentru perioade prelungite de somn
UTILIZARE BATERII
1. nu folosiţi baterii vechi şi noi în acelaşi timp
2. nu folosiţi baterii alkaline, standard sau reîncărcabile in acelaşi timp
3. nu reîncărcaţi bateriile care nu sunt re-incarcabile
4. îndepărtaţi bateriile reîncărcabile din unitate inainte de a le incărca
5. re-încărcarea bateriilor se face doar de către persoane adulte
6. se recomandă utilizarea bateriilor echivalente sau de acelaşi tip
7. introduceţi bateriile în compartimentul lor respectând polaritatea indicată
8. îndepărtaţi bateriile descărcate din unitate
9. nu scurtcircuitaţi terminalele unităţii
10. verificaţi ca toate suprafeţele de contact ale bateriilor şi compartimentului acestora să fie
curate
11. nu introduceţi nicio parte a produsului în apă
12. aruncaţi bateriile folosite în locuri sigure
13. îndepărtaţi bateriile din unitate dacă leagănul nu este folosit timp indelungat
14. nu folosiţi baterii de tip diferit sau baterii noi şi vechi în acelaşi timp
Produsul este conform cu standardul Comunitatii Europene EN12790-2009
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