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BALANSOAR POLLY SWING UP – cod 79110
(de la nastere pana la aproximativ 9 kg)

IMPORTANT
Inainte de utilizare cititi cu atentie instructiunile pentru a evita orice risc ce tine de montarea produsului. Pastrati aceste instructiuni pentru eventuale consultari
ulterioare. Pentru a nu compromite siguranta copilului dumneavoastra urmariti cu atentie aceste instructiuni.
ATENTIE: Inainte de utilizare, inlaturati pungile din plastic si orice element care face parte din ambalaj si nu le lasati la indemana copilului.
ATENTIONARI

- Atentie : Nu lasati copilul niciodata nesupravegheat in balansoar.
ATENTIE: NU folositi acest produs pentru copiii care sunt capabili sa stea singuri in picioare sau cand greutatea lor depaseste 9 kg.

ATENTIE! Acest produs nu trebuie utilizat pentru ca bebelusul sa doarma in el perioade lungi de timp.
ATENTIE! Utilizarea acestui balansoar asezat la inaltime (pe mese, scaune etc) poate fi foarte periculoasa.
ATENTIE: Doar utilizarea tavitei scaunului nu ofera siguranta copilului. Intotdeauna utilizati hamurile de siguranta! Inainte de a aseza copilul in balansoar asigurati-
va intotdeauna ca husa scaunului si hamurile de siguranta sunt corect fixate.

- Cand deschideti/inchideti balansoarul asigurati-va ca bebelusii sunt la o distanta sigura pentru a preveni eventualele raniri ale acestora.
- Nu permiteti copiilor sa se joace cu acest produs
- Nu mutati balansoarul cand se afla copilul asezat in el.

ATENTIE! Acest balanoar nu inlocuieste patutul . In cazul in care copilul a adormit el trebuie mutat in pat .
ATENTIE! Nu utilizati produsul daca anumite componente lipsesc sau sunt defecte.
ATENTIE ! Nu utilizati piese de schimb care nu sunt aprobate de producator.
ATENTIE! Asigurati-va ca husa este corect fixata pe scaun si pe spatarul acestuia.

- Acest balansoar trebuie utilizat doar sun supravegherea unui adult.
- Nu utilizati balansoarul pentru mai multi copii deodata, numai pentru unul singur.

ATENTIE! Nu asezati balanoarul pe suprafete moi precum patul, perna, sofa pentru ca acesta se poate rasturna si exista pericolul de sufocare a copilului.
- Nu lasati nicioadata balansoarul pe suprafete denivelate!
- Nu folositi niciodata aparatoarea de soare pe post de maner!
- Nu permiteti altor copii sa se joace in aproprierea balanoarului.

ATENTIE! Pentru a preveni riscul de incendiu , nu puneti nicioadata balansoarul aproape de aparate electrice , aragazuri , sau alte surse de caldura .
ATENTIE! Nu utilizati balansoarul pentru transportul copiilor in vehicole motorizate.
ATENTIE! Intotdeauna verificati ca toate componentele sa fie corect montate.
ATENTIE: Asigurati-va ca produsul este asamblat corect inainte de a-l folosi.

- Verificati periodic starea de uzura , suruburile pierdute ,tesaturile uzate si inlocuiti-le daca este cazul imediat.
- Nu asezati balansoarul langa ferestre sau pereti , perdele , snururi sau alte obiecte care ar putea fi folosite de catre copil pentru a se catara in afara

balansoarului , pentru a preveni riscul de sufocare sau sugrumare!
- Nu asezati balansoarul aproape de pereti sau obiecte in care ar putea copilul sa impinga cu picioarele si sa dezechilibreze balansoarul., facandu-l sa se

rastoarne .
- Verificati intodeauna sa nu existe obiecte care ar putea interfera / bloca miscarea balansoarului.
- Nu atasati nici un cordon pentru a prelungi jucaria , nu faceti noduri sau bucle , pentru a evita riscul de strangulare!
SIGURANTA PARTILOR ELECTRICE
- Balansoarul trebuie pornit/oprit de la butonul on/off doar de catre un adult.
- Bateriile trebuie montate/inlocuite doar de catre un adult.
- Nu puneti bateriile in foc si nu incercati sa le reincarcati daca ele nu sunt reincarcabile, deoarece ar putea pierde lichid sau ar putea exploda!
- Indepartati intodeauna bateriile care curg : ele pot cauza arderi , sau alte tipuri de accidente

ATENTIE: Nu lasati produsul afara , in ploaie , apa ar putea cauza scurt circuit!
- Folositi baterii care sunt echivalente cu cele recomandate.
- Asigurati-va ca bateriile sunt montate corect respectand polaritatea .
- Niciodata nu folositi baterii noi si vechi in acelasi timp.
- Indepartati bateriile cand balansoarul si consola nu mai sunt folosite pe perioade lungi de timp.Indepartati intodeauna bateriile care nu mai sunt bune

din jucarie.Luati toate precautiile necesare atunci cand scoateti bateriile.
- Nu scurt-circuitati bateriile
- Pentru corecta functionare a produsului utilizati doar baterii alcaline de acelasi tip /similare cu cele recomandate de producator . (pentru telecomanda:

LR03-AAA, pentru sistemul de vibratii LR 02 – D, pentru partile laterale LR 14- C)
- Folosirea bateriilor reincarcabile nu este recomandata deoarece aceasta ar putea diminua calitatea functionarii produsului
- Reincarcarea bateriilor se va face doar sub supravegherea unui adult
- Bateriile reincarcabile trebuie indepartate din produs in timpul reincarcarii.
- Extrageti bateriile din consola inainte de a arunca produsul
- Nu lasati niciodata bateriile sau uneltele la indemana copiilor
- Pentru a inlocui bateriile :Desfaceti surubul compartimentului de baterii cu o surubelnita , inlocuiti bateriile tinand cont de polaritate (dupa cum este

indicat pe produs) puneti capacul la loc si inchideti cu surubul.

Acest produs este conform Directivei UE 2002/96/EC
Semnul in cruce de pe pubela arata ca, la sfarsitul utilizarii acestui produs, echipamentul trebuie aruncat la un punct de colectare special pentru echipamente electrice si
electronice sau trebuie predat unui dealer in momentul in care achizitionati un alt produs nou, echivalent. Utilizatorul este responsabil de aruncarea la un punct de colectare special
sau de predarea echipamentului avariat. Pentru mai multe informatii legate de punctele de colectare adresati-va magazinului de unde a fost achizitionat produsul. Colectarea si
reciclarea echipamentului in centre speciale in conformitate cu normele in vigoare ajuta la evitarea unor eventuale efecte negative asupra sanatatii sau a mediului inconjurator.

INSTRUCTIUNI PENTRU INTRETINERE
Compozitia textila
Material textil : materiale noi. Exterior 100 % poliester ; umplutura : 100%poliester
Pernuta reductor : material noi invelis exterior 100% poliester ; umplutura : 100% poliester
Jucaria: material noi . 100% poliester
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- Acest produs necesita o intretinere regulata
- Operatiunile de curatare si intretinere trebuie facute numai de catre un adult.
- Verificati periodic balansoarul pentru a observa eventuale deteriorari sau piese lipsa, situatie in care va recomandam sa nu –l mai folositi.
- Pentru curatare, respectati indicatiile de pe eticheta produsului.

Spalati de mana cu apa rece Nu folositi decoloranti Nu curatati chimic Nu calcati Nu folositi centrifuga pt uscare
Dupa fiecare spalare verificati rezistenta materialelor si a cusaturilor.
Expunerea prelungita la soare sau la caldura poate cauza decolorarea partilor din material textil.
Curatati structura cadrului cu o carpa umeda si cu sapun Nu cufundati cadrul in apa.
Componenetele detasabile:

- Inlaturati masuta apasand cele 2 butoane laterale de culoare portocalie si apoi ridicati-o in sus
- Inlaturati sprijinul pentru cap si pernuta reductor desfacand legaturile lor si apoi extrageti-le din locasurile speciale
- Desfaceti cureaua pentru talie trecand-o prin inele din plastic situate in partea de jos a scaunului
- Desfaceti toate inelele elastice de pe carligele de plastic situate in partea de jos a scaunului. Apoi inlaturati hamurile de siguranta situate in spatele partii

textile a scaunului, trecandu-le prin lacasurile speciale din cealalta margine a scaunului. Desfaceti fermoarul , treceti hamurile de siguranta prin
materialul textil si apoi inlaturati complet husa.

- Pentru montarea husei pe cadrul balansoarului repetati in sens invers toate procedurile de mai sus, avand grija sa fixati toate inelele elastice in carligele
lor pentru a va asigura ca husa este corect prinsa de rama.

COMPONENTE:
a. Picioarele din fata
b. Cadrul lateral

1sistem lateral pentru fixarea aparatoarei pentru soare
c. Articulatia laterala X (cu telecomanda)

1 Compartimentul bateriilor
d. Articulatia laterala Y
e. Picioarele din fata si din spate
f. Scaunul

1 buton lateral de reglare a spatarului
2 sistemul de vibratii
3 hamul de siguranta
4 sistemele laterale de prindere a cadrului
5 sitemul de fixare a tavitei duble

g. Tavita dubla
1 butoanele laterale
2 chinga rigida
3tavita
4 a doua tavita

h. Pernuta reductor
i. Centura abdominala
j. Hamurile de siguranta pentru umeri
k. Telecomanda
l. Copertina pentru soare
m. Jucariile

Montarea cadrului
1. Luati picioarele din fata si cele din spate si fixati-le in articulatiile X si Y (fig 1). Daca picioarele sunt corect asamblate partea metalica se va fixa in interiorul

articulatiilor laterale; in acel moment veti auzi un click care va indica faptul ca au fost corect fixate.
2. Apasati butoanele laterale (fig2) si deschideti cadrul balansoarului departand picioarele din fata de cele din spate. Acum puteti monta scaunelul.
Montarea scaunului
3. Deschideti complet fermoarul husei spatarului (fig3) si si fixati in lacasurile speciale cadrul superior al scaunului ( fig4). In momentul in care auziti un click

acesta a fost corect montat.
4. Treceti hamurile de siguranta pentru umeri prin lacasurile speciale ale spatarului (fig 5). Acum acoperiti cadrul scaunului cu husa si inchideti fermoarul(fig 6).
5. Fixati toate inelele elastice de carligele din plastic situate in partea inferioara a scaunului (fig 7)
ATENTIE! Verificati ca husa sa fie corect montata inainte de utilizarea balansoarului.
6. Fixati cadrul lateral in lacasurile laterale ale scaunului (fig 8) asigurandu-va ca lateralele aparatorii de soare sunt indreptate in interior catre scaun. Cand

partea metalica este corect fixata veti auzi un click.
7. Pentru a monta scaunul in cadrul balansoarului introduceti capetele ovale ale cadrului in lacasurile mobile ale ariculatiilor X si Y (fig 9). Cand veti auzi un click

inseamna ca au fost corect fixate. In acel moment cadrul balansoarului a fost complet montat.
Fixarea hamurilor de siguranta
8. Verificati ca hamurile pentru umeri sa fie corect montate in husa scaunului conform instructiunilor de la punctul 4.
9. Treceti inelele din plastic prin lacasurile speciale din partea inferioara a husei textile .
10. Treceti centurile pentru abdomen prin inelele din plastic situate in partea inferioara a scaunului. Apoi utilizati carligele de prindere pentru a conecta hamurile

pentru umeri de centura abdominala (fig 10) .
11. Prindeti capetele dintate din partea superioara a breteleor in triunghiul de pe centura abdominala si apoi fixati-le in catarama(fig 11) Hamurile de siguranta

pot fi reglate in functie de inaltimea copilului.
12. Pentru montarea tavitei duble fixati extremitatile tavitei in sistemul de prindere laterala si apasati pana in momentul in care auziti un click .

Salteluta reductor
Balanoarul poate fi utilizat cu salteluta reductor modulara care are o pernuta pentru cap si una pentru corpul copilului.
13. Pentru a utiliza pernuta reductor treceti hamurile de siguranta pentru umeri si centura abdominala prin lacasurile speciale ale acesteia , apoi prindeti hamurile

pentru umeri de centura abdominala cu ajutorul carligelor speciale.
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14. Pentru a prinde pernuta pentru cap de cea pentru corp treceti sistemul de prindere Velcro prin lacasurile speciale ale saltelutei reductor. Pernuta pentru cap
poate fi montata in doua pozitii diferite in functie de perioadele de crestere ale copilului pentru a-i asigura confortul si protectia maxima .

15. Asezati copilul in balansoar si inchideti hamurile de siguranta (fig 12)
Utilizarea copertinei pentru soare
Balansoarul Polly Swing este dotat cu aparatoare de soare foarte practica . Daca doriti s-o folositi, urmariti instructiunile de mai jos
16. Desfaceti copertina pentru soare, asigurandu-va ca ati pus suportul pentru jucarii in partea din fata a balansoarului.
17. Introduceti cei doi pivoti in fantele situate pe partea superioara a articulatiilor laterale.
18. Copertina pentru soare este ajustabila
19. Aparatoarea de soare poate fi indepartata tragand in sus de cei doi pivoti situati in fantele din partea superioara a articulatiilor laterale
Montarea si utilizarea telecomenzii:
20. Telecomanda functioneaza pe baza bateriilor de tip 2x1.5 Volti LR03 AAA si poate fi utilizata fie atasata de balansoar fie portabila. . Veti fig 13 si 14.
21. Telecomanda poate fi utilizata pentru :

1 pentru a inchide /deschide (ON/OFF) muzica sau sistemul de leganare a balansoarului
2 selectarea vitezei de leganarea ( viteze de la 1 la 4)

3 selectarea sunetelor din natura sau a melodiilor
4 reglarea volumului

Articulatia laterala prevazuta cu telecomanda
22. In interiorul articulatiei laterale X (fig C1) este pozitionat compartimentul bateriilor care actioneaza functia de leagan . Aceasta functioneaza pe baza bateriilor

de tip 4x1.5 Volti LR14-C
23. Exista un buton in interiorul compartimentului telecomenzii.
Daca este pornita functia leagan :

a. Apasati aproximativ 3 secunde pentru a inchide muzica si functia leagan
Daca este oprita functia leagan :

a. Apasati o singura data rapid butonul pentru a porni functia leagan
b. Apasati apoi butonul pentru a selecta viteza dorita de leganare , de fiecare data cand apasati butonul viteza va fi schimbata pe scara de la 1 la 4. Cand

ajungeti la viteza 4 urmatoarea data cand apasati va porni de la viteza 1.
c. Pentru a inchide sistemul electronic apasati butonul pentru 3 secunde

Butonul pentru telecomanda situat pe articulatia scaunului este destinat doar pentru a porni/opri functia leagan; nu poate fi utilizat pentru a porni muzica/ sunetele
din natura .
24. Daca functia leagan se opreste verificati urmaroarele:

a. Bateriile functioneaza
b. Bateriile sunt corect montate
c. Greutatea copilului este cea corecta pentru utilizarea balansoarului
d. Copilul este prea mult aplecat inspre exterior

Functia Vibratii
25. Balansoarul are si o functie de vibratii (fig F13) care se poate activa in momentul in care pozitionati butonul in pozitia “I” . Pentru functionarea vibratiilor

trebuie utilizate baterii de tip 1x 1.5 Volti LR 20D
Inlocuirea bateriilor
26. Pentru a inlocui bateriile desfaceti suruburile compartimentului bateriilor si extrageti capacul (fig 15 si 16) . Montati bateriile noi respectand polaritatea indicata

pe produs. Montati capacul compartimentului bateriilor si strangeti bine suruburile.

Inchiderea si transportul balansoarului
Balansoarul poate fi pliat si transportat.
27. Apasati butoanele laterale situate pe articulatiile X si Y si pliati cadrul prin aproprierea picioarelor din fata de cele din spate (fig 17.)
ATENTIE! Pentru a transporta balansoarul nu utilizati drept maner copertina pentru soare

AVERTISMENTE :
1. PENTRU A EVITA PERICOLUL DE SUFOCARE, INDEPARTATI PROTECTIA DE MATERIAL PLASTIC INAINTE DE A UTILIZA ACEST ARTICOL. SE RECOMANDA DECI SA SE

DISTRUGA SAU SA SE PASTREZE ACEST AMBALAJ DEPARTE DE ACCESUL SUGARILOR SI COPIILOR

2. NUMAI UTILIZATI LEAGANUL ATUNCI CAND COPILUL POATE SA SE ASEZE, SA INGENUNCHEZE SAU SA SE RIDICE SINGUR

3. NU LASATI COPILUL NESUPRAVEGHEAT

Producator : Artsana SpA – Italia
Importator si distribuitor: SC Paralela 45 Turism srl, Ghe.Matac, 21-23, sector 2, Bucuresti, tel/fax: 021/231.06.26.


