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AVERTISMENT: va recomandam sa cititi si sa pastrati pentru consultatii viitoare aceste instructiuni de utilizare.
Aceasta jucarie functioneaza cu 3 baterii alcalineAA de 1,5 V. Bateriile nu sunt incluse in produs.
AVERTISMENT! Pentru siguranta copilului:

 Inainte de a utiliza produsul, indepartati toate elemenetele care fac parte din ambalaj(snururi, elemenete de fixare, pungi din plastic etc) si nu le lasati la indemana copiilor

 Verificati periodic starea de functionare a produsului si daca apar semne de deteriorare. Daca observati eventuale deteriorari nu mai utilizati jucaria si nu o lasati la indemana copiilor.

 Utilizati produsul numai in maniera recomandata de producator.

 Jucaria trebuie utilizata sub supravegherea constanta a unui adult.

 Asamblarea jucariei se va face numai de catre un adult.

 Nu utilizati produsul decat in momentul in care ati terminat de efectuat toate operatiunile de montare/asamblare.

 Acest produs a fost special conceput pentru a se fixa pe cadrul paturilor pliante care pot fi transportate si care au margini din tesatura cu diametru de max 38mm. Jucaria nu este destinata paturilor din lemn sau celor cu margini rigide.

 Fixati produsul de pat utilizand numai componentele incluse in pachet; nu adaugati corzi sau curele, risc de strangulare.

 Verificati periodic asamblarea si fixarea produsului de patut.

 Pentru a evita orice risc de strangulare, inlaturati jucaria imediat ce copilul incepe sa se ridice singurel sprijinandu-se in coate si genunchi sau daca incearca sa se catere.

 Jucaria trebuie fixata pe marginea laterala a patutului, intre umerii si picioarele copilului

 inlaturati produsul atunci cand pliati patul
“Aproape de stele” este proiectorul 2in1 care acompaniaza momentul somnului oferind o atmosfera magica gratie efectelor luminoase spectaculoase si a muzicii line cu volum reglabil.
Produsul poate fi utilizat de la nastere datorita fixarii cu usurinta de patuturile din material textile iar mai tarziu poate fi asezat pe noptiera
Muzica va fi apreciata atat de copii cat si de adulti datorita asocierii genului musical Jazz, Soft Rock si Modern cu muzica clasica si New Age.
ASAMBLARE
Pentru montarea pe un patut din material textil,asamblati jucaria dupa cum urmeaza:

1. Desfaceti manerul situat in spatele proiectorului si deschideti-l complet.

2. Incastrati proiectorul pe marginea laterala a patului.Verificati ca butoanele de activare a melodiilor si a efectelor luminoase sa fie orientate catre interiorul patului.
Fixati proiectorul strangand manerul la maximum.Un click mechanic si prezenta etichetei de culoarea verde vor confirma faptul ca surubul este strans corect.
Strangeti de fiecare data surubul la maximum in cazul in care produsul este montat pe un pat dar si in cazul in care este utilizat pe o noptiera

PORNIT/OPRIT
Pentru a porni jucaria, rasuciti selectorul situat in spate si se vor activa efecte luminoase si muzicale. Reglati volumul la nivelul dorit.
FUNCTIONAREA JUCARIEI
Produsul are doua butoane de activare; unul in forma de luna si unul cu nota muzicala. Butonul in forma de luna activeaza trei modalitati de functionare luminoasa, PROIECTOR, LUMINA AMBIENTALA SI LAMPA DE VEGHE. Butonul cu nota muzicala activeaza
melodii.
SELECTAREA EFECTELOR LUMINOASE
Cand selectorul din spate este rasucit, jucaria porneste in mod PROIECTOR activand proiectia de stelute colorate in toata incaperea. Puteti alege una dintre cele 3 modalitati de functionare apasand de mai multe ori consecutiv pe butonul in forma de luna.
Apasand o data treceti in mod LUMINA AMBIENTALA cu efecte si proiectii fine. Apasati a doua oara si treceti pe mod LUMINA DE VEGHE; in acest moment va ramane aprins doar butonul in forma de luna.
Apasati inca o data pe butonul in forma de luna pentru a dezactiva efectele luminoase si produsul va intra in mod veghe
SELECTAREAMELODIILOR
Butonul cu nota muzicala va permite sa dezactivati/activati muzica si sa alegeti urmatoarea melodie: Soft Rock, Jazz, Moderna, New Age cu sunete din natutra, 3 melodii clasice(Bach si Beethoven). Daca butonul cu nota muzicala nu este inchis, atunci cand porniti jucaria,
porneste si ciclul complet al melodiilor care dureaza aprox 30 minute. Durata ciclului muzical variaza in functie de melodia aleasa. La sfarsitul melodiilor jucaria intra in modul veghe. In momentul in care detecteaza sunete, plans de copil etc.jucaria reporneste pentru a
linisti copilul.

EXTRAGEREA SI INLOCUIREA BATERIILOR

- Inlocuirea bateriilor trebuie facuta numai de catre un adult.

- Pentru a inlocui bateriile:

1. Desurubati cele doua suruburi ale compartimentului bateriilor cu o surubelnita si extrageti-l din locasul sau.

2. Extrageti bateriile uzate si montati bateriile noi respactand polaritatea dupa cum este indicat pe produs.

3. Puneti compartimentul bateriilor la locul sau si inchideti capacul strangand surubul pana la capat. NU lasati bateriile sau ustensilele folosite la indemana copiilor.

- Inlaturati intotdeauna bateriile uzate din produs pentru a evita curgerile de lichid toxic care poate deteriora produsul.

- IN cazul in care bateriile au curs, inlocuiti-le imediat , curatati produsul si daca mainile voastre au avut contact cu lichidul, spalati-le bine.

- Inlaturati intotdeauna bateriile daca nu utilizati produsul timp indelungat.

- Utilizati numai baterii alkaline, similare cu cele recomandate de producator pentru functionarea acestui produs.

- Nu amestecati bateriile alkaline standard(carbon-zinc) cu acumulatori (nickel-cadmium)

- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare

- Nu incercati sa reincarcati bateriile care nu se pot incarca, acestea ar putea exploda.

- NU va recomandam sa utilizati acumulatori deoarece acestia ar putea reduce capacitatea de functionare a jucariei

- IN cazul in care utilizati baterii reincarcabile, extrageti-le din produs atunci cand le reincarcati. Executati aceasta operatiune numai sub supravegherea unui adult

- Extrageti bateriile din produs atunci cand doriti sa-l eliminati.

- Jucaria nu este prevazuta sa functioneze cu baterii cu Lithium care se pot inlocui .

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC și trebuie colectat separat de deșeurile menajere.
Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane. Produsul dumneavoastră conține baterii care intră sub incidența obligațiilor de colectare selectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC și
care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveți obligația de a participa în procesele de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice prin colectarea selectivă a acestora și predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactați biroul local, magazinul de unde ați achiziționat produsul sau rețelele de vânzare cu
amănuntul.
CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
Cand nu utilizati produsul, asezati-l intr-un spatiu ferit de surse de caldura, de praf si de umiditate.
Panoul cu jocuri, din material plastic se curate doar la suprafata cu o laveta usor umezita.
Papusa din material textile este detasabila si se poate curata in masina de spalat folosind un program pentru rufe delicate. Va recomandam sa clatiti abundent pentru a indeparta orice urma de detergent.
Compozitia textile a papusii: 100% polyester
Fabricat in China
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26.


