L-81 LEAGĂN ELECTRONIC JUCĂRII
MANUAL INSTRUCTIUNI
PĂRŢI COMPONENTE
A. articulaţie dreapta cu picioare
B. articulatie stânga cu picioare
C. bară suport picioare faţă
D. bară suport picioare spate
E. scaun textil
F. bară suport jucării
G. jucării
H. telecomandă

ASAMBLARE ŞI UTILIZARE

Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi-le pentru utilizări viitoare.
1. Apăsaţi butoanele aflate pe lateralele articulaţiilor din stânga şi dreapta pentru a le deplia (fig.1a-1b)
NOTĂ: pentru deplierea articulaţiilor apăsaţi butonul de pliere marcat cu semnul “OPEN”
2. Poziţionaţi articulaţiile astfel incât bratele care se ataseaza la scaun să se afle in interior. Ataşaţi bara de suport
picioare faţă la picioarele fata ale articulaţiilor stânga şi dreapta. Trageţi uşor de picioare pentru a va asigura ca
sunt bine fixate de bara suport. (fig. 2a-2b)
3. Ataşaţi bara de support picioare spate la picioarele spate ale articulaţiilor stânga şi dreapta. Trageţi uşor de
picioare pentru a va asigura ca sunt bine fixate de bara suport. (fig.3a-3b)
4. Introduceţi capetele celor 2 tevi in forma de U (care alcatuiesc cadrul inferior si superior al scaunului) în tuburile
de fixare care se afla la capatul inferior al bratelor de leganare. Cu scaunul ataşat, asiguraţi-vă că capetele cadrului
superior al scaunului (in forma de U) sunt introduse corect în tuburile corespunzatoare ale bratelor de leganare, şi
capetele cadrului inferior al scaunului (in forma de U) sunt introduse corect în tuburile corespunzatoare ale
bratelor de leganare. Trageţi uşor de capetele ambelor cadre pentru a vă asigura că acestea sunt bine fixate şi
scaunul este corect ataşat. (fig.4a-4b). Depliati scaunul ( fig 4c)
5. Ataşaţi cele 3 jucării la bara de suport jucarii. Introduceţi bara cu jucării în tubul aflat în partea superioară a ramei
scaunului şi împingeţi până se fixează în poziţie. După fixare, trageţi uşor de bară pentru a verifica fixarea
acesteia. Pentru a scoate bara cu jucării apăsaţi butonul aflat la baza acesteia. Pentru a modifica poziţia barei cu
jucării apăsaţi butonul în direcţia arătată de săgeată în fig. 5a-5d.
IMPORTANT: nu ridicaţi de şi nu deplasaţi leagănul cu ajutorul barei de jucării.
6. Ataşaţi telecomanda la carligul de pe piciorului spate al articulaţiei stânga al leagănului. (fig.6)
7. Leagăn asamblat complet (fig. 7)
8. 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, fig 8a) printre picioarele copilului. Prindeţi împreună centura
dintre picioare cu cea de umeri şi cea de 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 umeri poate fi ajustată astfel: desfaceţi fiecare centură din cataramă, treceţi centura prin
orificiile aflate în spătarul scaunului care sunt cel mai aproape de umerii copilului, apoi reataşaţi cataramele la
centuri. (fig.8a-8e).
NOTA: pentru a desface centurile apăsaţi pe catarama principală şi trageţi centurile in exterior.
9. Împingeţi spătarul scaunului în faţă pentru a trece in poziţia verticala. Apăsaţi butoanele rotunde de inclinare
(aflate la capetele inferioare ale bratelor de leganare) pentru a schimba înclinarea scaunului (fig.9)
IMPORTANT: nu ajustati poziţia sau inclinarea scaunului cu copilul aflat în leagăn.
10. Pentru pliere apăsaţi butoanele aflate pe articulatiile stanga-dreapta ale leagănului (marcate cu text OPEN-FOLD).
Pliaţi mai intai scaunul şi spătarul acestuia. Rotiţi bara pentru jucării în poziţia pliat apăsând butonul de ajustare
(fig. 10a-10b)
NOTA: pentru plierea leagănului apăsaţi butoanele marcate cu “FOLD” din stânga şi dreapta articulaţiilor.
11. Pentru înlocuirea bateriilor la telecomandă îndepărtaţi capacul compartimentului bateriilor, introduceţi 1 baterie
3V de litiu, apoi ataşaţi capacul compartimentului (fig. 11)
12. Pentru înlocuirea bateriilor părţii electronice si motorului, îndepărtaţi capacul compartimentului bateriilor,
introduceţi 4 baterii tip “C”, apoi reataşaţi capacul compartimentului (fig 12a-12d)
IMPORTANT: nu înlocuiţi bateriile cu copilul aflat în leagăn
13. Apăsaţi butonul de pornire (C) şi afişajul va arăta selecţia:
A. afişaj
B. temporizator
C. buton pornit/oprit
D. creşte viteza legănare
E. micşorează viteza de legănare
F. creşte volum melodii
G. buton pornit/oprit melodii
H. micşorează volum melodii
INSTRUCŢIUNI BUTOANE CONTROL
A. Afişaj digital indicând informaţia în concordanţă cu comanda dată
B. Setează timpul de legănare la 10, 20 sau 30 minute, dacă pe afişaj apar numerele 1,2,3 setarea iniţială este fără
cronometrare.

C. Pornire/oprire (butonul ON/OFF pe telecomandă are aceeasi functie). Afişajul digital arată culoarea roşie când
unitatea este pornită iar leagănul începe mişcarea cu un sunet “beep”
D. Creşte viteza de legănare a scaunului, treptele de viteza afisate fiind de la 0 la 6, în culoarea roşie
E. Micşorează viteza de legănare a scaunului, treptele de viteza afisate fiind de la 0 la 6, în culoarea roşie
G. Porneşte/opreşte melodiile: când melodiile sunt pornite acestea pot fi derulate una după alta apăsând butonul o
dată. Sunt 9 melodii care pot fi ascultate. Pentru a opri melodiile apăsaţi prelung butonul G.
F. Creşte volumul melodiilor
H. Micşorează volumul melodiilor.
NOTĂ:
1. în general pentru copiii mici se recomandă de legănarea la viteze mici, iar pentru copiii mari la viteze mai mari.
2. când afişajul arată litera “L” opriţi toate funcţiile şi înlocuiţi bateriile.
3. opriţi partea electronica şi scoateţi bateriile din compartimentele acestora dacă leagănul nu este folosit timp
indelungat.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Spălaţi scaunul textil în apă rece în maşina de spălat la ciclu pentru rufe delicate
2. Nu folosiţi înălbitor sau clor. Uscaţi sau centrifugati separat la temperatură mică. Barele ramei şi cea a jucăriilor,
precum şi jucăriile 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
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