
Calut Balansoar Rodeo – cod 70603 (18+ luni – 5 ani)

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni,si pastrati-le pentru viitoarele utilizari.
Sistemul muzical electronic necesita 3 baterii alcaline,tip “AA” de 1,5 volti.Bateriile nu sunt incluse.Inainte de a introduce bateriile,cititi paragraful
„Introducerea si/sau schimbarea bateriilor” .
Pentru siguranta copilului dvs.ATENTIE:
Inainte de utilizare,indepartati toate pungile de plastic,ambalajele si nu le lasati la indemana copiilor.
Inainte de folosire,verificati ca produsul si componentele acestuia sa nu prezinte semne de deteriorare in urma transportului.Daca vreuna din parti este
deteriorata,nu folositi produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.
Acesta jucarie va fi montata numai de catre un adult.Nu folositi produsul pana cand acesta nu a fost asamblat si verificat in intregime.Nu folositi produsul
pana in momentul in care operatiile de intretinere sunt complete.
Acesta jucarie va fi folosita numai sub supravegherea unui adult.
Verificati periodic produsul pt. ca acesta sa nu prezinte semne de uzura si deteriorare. Daca vreuna din partile jucariei este deteriorata ,nu folositi
produsul,si nu-l lasati la indemana copiilor.
Nu folositi jucaria pe strazi sau pe suprafefe inclinate.Aceasta jucarie trebuie folosita numai pe suprafete plate si stabile ; asigurati-va ca jucaria sa fie
folosita numai pe suprafete plane,stabile,fara obstacole ce pot pune in pericol stabilitatea,si departe de locuri in care siguranta copilului ar putea fi pusa
in pericol (piscine,canale,lacuri,scari,etc)
Pentru mai multa siguranta,jucaria va fi folosita numai de un copil in acelasi timp (maxim 25 kg).Nu asezati niciodata doi sau mai multi copii in acelasi
timp pe balansoar.
Asigurati-va ca incaltarile copilului sa fie corespunzator inchise.
Nu folositi acesta jucarie in alte scopuri decat cele recomandate.
Este recomandata verificarea periodica a jucariei pentru a nu prezenta semne de deteriorare.Daca componentele acestuia prezinta semne de
deteriorare,nu folositi produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.
Nu folositi jucaria la temperaturi sub -20C ,deoarece materialul plastic din care este fabricat isi poate pierde elasticitatea si devine casant,daca este
expus la temperaturi foarte scazute.Daca se intampla acest lucru,depozitati produsul intr-un mediu uscat,ferit de umiditate.
Prezentarea produsului
Rodeo este o jucarie de calarie care combina miscarea clasica,datorata picioruselor copilului,cu stimularea unui calut galopant multumita sistemului care
misca picioarele calutului.
Jucaria a fost creata pentru folosirea de catre copiii cu varsta cuprinsa intre 18 luni si 5 ani.Jucaria poate fi selectata in doua moduri : de balansare sau
de calarie.
Prima operatie care trebuie facuta este introducerea bateriilor,asa cum arata mai jos.
Introducerea si/sau schimbarea bateriilor
Bateriile trebuiesc inlocuite doar de catre un adult.
Pentru a inlocui bateriile consumate: desfaceti capacul desfacand surubul cu ajutorul unei surubelnite. Apoi inlocuiti bateriile vechi cu altele noi,
respectand polaritatea (asa cum se indica pe produs), inchideti capacul si insurubati inapoi surubul. Folositi numai baterii alcaline de acelasi tip sau
echivalent cu cele recomandate pt. buna functionare a acestui produs Niciodata nu folositi bateriile noi combinate cu cele vechi sau de diferite tipuri.
Intotdeauna tineti bateriile si ustensilele departe de raza copilului. Nu scurtcircuitati terminalele bateriilor. Intotdeauna inlocuiti bateriile consumate pentru
a evita pericolul scurgerii lichidului. Intotdeauna scoateti bateriile din jucarie daca acesta nu este folosita pt. o lunga perioada de timp. Scoateti bateriile
din jucarie inainte ca acestea sa se descarce. Nu ardeti sau aruncati bateriile in imprejurimi. Aruncati-le la cel mai apropiat punct de colectare.
In cazul fisurarii,inlocuiti bateriile imediat,avand grija sa curatati compartimentul pentru baterii si sa va spalati pe maini,in cazul in care au venit in contact
cu lichidul bateriilor. Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile.Acestea ar putea exploda. Nu este recomandata folosirea bateriilor
reincarcabile deoarece acestea ar putea deterioara produsul. Daca folositi baterii reincarcabile,scoateti bateriile din jucarie inainte de a le
incarca.Bateriile trebuie intotdeauna incarcate numai de catre un adult.

ATENTIE: Simbolul de pubela taiata de pe echipament indica faptul ca, la sfarsitul ciclului de viata al produsului ,acest produs nu trebuie aruncat
in pubela de gunoi ca pe un rest menajer. Aruncati-l intr-un loc de colectare special amenajat pentru echipamente electrice sau electronice in conditiile
legii.
Asamblarea produsului
Fig.1 – Asamblati capul calutului,ca in fig.1 si insurubati cele 4 suruburi suplimentare.Asigurati-va ca suruburile au fost stranse corect si sigur.
Fig.2 – Asamblati ”fularul” calutului asa cum arata in diagrama si blocati-l cu ajutorul clamei.
Fig.3,4,5 – Asamblati partea din fata a bazei de balansare cu cea din spate.Introduceti Sigla CHICCO in centru,apoi intoarceti baza si strangeti cele
doua suruburi in spatiile corespunzatoare asa cum arata in fig..Asigurati-va ca suruburile au fost stranse corect si sigur.
Utilizarea jucariei
Fig.6 – Sistemul conectat la maner va permite sa ajustati forta cu care calutul se misca in timpul ”galoparii”,in functie de greutatea copilului.In pozitia 1
(greutatea aproximativa trebuie sa fie de pana la 13 kg),sistemul ajusteaza miscarea calutului in functie de greutatea cu care copilul il impinge.Pozitiile 2
si 3 urmeaza fazele cresterii copilului,prin urmare ajustati miscarea calutului pe baza puterii copilului.
Pozitiile manerului
Pozitia 1:pentru copiii cu greutatea pana la 13 kg.
Pozitia 2:pentru copiii cu greutatea cuprinsa intre 13 si 16 kg.
Pozitia 3:pentru copiii care depasesc greutatea de 16 kg.
Masurile indicate deasupra manerului sunt doar informative.Indiferent de pozitia manerului,de greutatea sau varsta copilului,jucarie este intotdeauna
sigura.
Pozitia de blocare: Acesta pozitie ar trebui utilizata atunci cand calutul este in modul de balansare sau atunci cand copilul doreste sa il foloseasca ca o
jucarie clasica de calarie(asta,atunci cand copilul doreste sa se balanseze fara a activa modul ”galopant”)
Fig.7 – Cand jucaria este in modul de balansare,intoarceti manerul central in pozitia ”blocat”.Asezati calutul pe baza de balansare ,asigurandu-va caci
rotile corespund cu spatiile bazei de balansare.Apasati pe fiecare roata pana la auzirea unui click,indicand pozitionarea corecta si sigura a
rotilor.Asigurati-va caci fiecare roata e pozitionata corect,pentru a evita rasturnarea jucariei.
Fig.8 – Cand jucaria este in modul de calarie,scoateti baza de balansare,presand usor,si apoi intoarceti manerul pentru pozitia de folosire dorita (fig.6)
Curatarea si intretinerea
-Stergeti jucaria cu o carpa uscata pentru a evita deteriorarea circuitului electonic.
-Lucrati cu grija si protejati jucaria de caldura,praf,nisip,umiditate sau apa.
-Componentele deteriorate se inlocuiesc numai cu partile de rezerva originale.
-Expunerea indelungata la soare poate decolora partile din plastic ale produsului.Acest lucru este normal si nu pune in pericol siguranta produsului.
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