MANUAL INSTRUCŢIUNI LEAGĂN ELECTRONIC COPIII L - 61
Atenţie: citiţi instrucţiunile înainte asamblare şi folosire. 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 leaganului 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

A) Selectare
muzică
B) Selectare
viteză

1.Ridicaţi
baza
scaunului

3.Prindeţi
cele două
picioare
spate în
poziţia de
pliere

4.Complet
(pliat)

2.Împingeţi picioarele spate
în interior

PĂRŢI COMPONENTE
1. Ţevi bază x 2
2. Picior faţă x 2
3. Picior stânga spate
4. Picior dreapta spate
5. Articulaţie stânga
6. Articulaţie dreapta
7. Ramă leagăn cu jucării
8. Scaun căptuşit
9. Sac componente
1. Prindeţi picioarele
faţă în ţeava de bază.

2. Prindeţi picioarele
spate (cele cu plastic)
de cealaltă ţeavă.

3. Prindeţi piciorul
dreapta spate
(cu plastic) în spatele
articulaţiei dreapta.

4. Prindeţi piciorul
stânga spate (cu
plastic) în spatele
articulaţiei stânga

5. Prindeţi picioarele
faţă în partea din faţă
a articulaţiei.

6. Desfaceţi rama
leagănului cât să
se potrivească braţul .

10. Introduceţi centurile
din centrul scaunului
prin orificiile din
căptuşeală. Capătul
centurii este fixat în
rama scaunului

14. Aşezaţi copilul
în mijlocul scaunului şi
prindeţi centurile de
siguranţă.

7. Strângeţi şurubul
în sensul acelor de
ceasornic pentru a
fixa rama leagănului.

11. Îmbinaţi centurile
şi ajustaţi-le lungimea
cu ajutorul cataramelor
ca în figură.

NOTĂ: Leagănul nu
funcţionează corect
dacă nu aşezaţi
copilul în mijlocul
scaunului.

8. Fixaţi buzunarul
superior al căptuşelii
scaunului pe ţeava
spate a scaunului.
(ca în figură)

12. Îndepărtaţi capacul
compartimentului
bateriilor şi introduceţi
4 baterii alkaline după
cum este indicat în
interior.

9. Pentru fixarea
căptuşelii întindeţi
partea din spate
introducând clema în
curea după unirea
celor două părţi.

13. Închideţi capacul
compartimentului
bateriilor.

INSTRUCŢIUNI BATERII: nu folosiţi baterii noi
şi vechi sau de tipuri diferite în acelaşi timp;
introduceţi bateriile cu polaritatea corectă;
îndepărtaţi bateriile consumate sau care nu au
fost folosite o perioadă îndelungată.
ATENŢIE: întotdeauna asiguraţi copilul cu
centurile de siguranţă; nu lăsaţi copilul
nesupravegheat în leagăn şi nu mai folosiţi
produsul când copilul începe să se ridice în
picioare. Nu folosiţi leagănul pe suprafeţe
neregulate.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE: spălaţi scaunul
din material textil separat în apă rece şi nu
folosiţi înălbitori. Rama şi jucăriile pot fi şterse
cu o cârpă umedă şi soluţie de curăţare slab
concentrată. Verificaţi produsul cu regularitate
şi înlocuiţi părţile deteriorate sau rupte.

Importator : Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu 59G, sector 2, Bucureşti
Tel: 0744-646664

