
07655-Chicco-Antemergator evolutiv 4in 1-Cosul vesel de cumparaturi- varsta
9 luni+
Inainte de utilizare inlaturati toate pungile din plastic si elementele care fac
parte din ambalaj si nu le lasati la indemana copiilor; pericol de asfixiere
Modalitati de utilizare
Melodii: ABC ascultat si vorbit, Do,re,mi, redat si cantat
Va recomandam sa cititi instructiunile de utilizare si sa le pastrati pentru
consultari viitoare
* Jucaria functioneaza cu 3 baterii AAA de 1,5V care sunt incluse Bateriile
incluse in jucarie la momentul achizitionarii sunt furnizate numai cu scop
demonstrativ in punctul de vanzare si trebuie inlocuite imediat ce ati
achizitionat produsul
AVERTISMENT
Pentru siguranta copilului atentie:
* Inainte de utilizare inlaturati elementele de fixare si ambalajul. Risc de
sufocare
* Verificati in permanenta starea de uzura a produsului. IN cazul in care apar
deteriorari nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. Nu
utilizati jucaria in alta modalitate decat cea recomandata.
* Utilizarea jucariei trebuie facuta numai sub supravegherea permanenta a
unui adult.
* Utilizati jucaria numai pe suprafete plane si stabile, fara obstacole(covoare,
praguri, denivelari)
* Nu utilizati jucaria pe strada, cai de acces, drumuri in panta sau terenuri cu
denivelari; asigurati-va ca jucaria sa fie utilizata departe de locuri care pot fi
periculoase (piscine, lacuri,scari etc.)
* Inainte de a monta produsul, aplicati etichetele dupa cum este indicat in
desen
* Montarea acestei jucarii se va face numai de catre un adult.NU utilizati
jucaria pana cand nu s-au incheiat operatiunile de montare si verificare a
asamblarii. Montarea se va face inainte de prima utilizare. Piesele odata
montate, nu mai pot fi extrase din corpul central. DE aceea este necesar sa
urmariti strict, toate operatiunile de montare dupa cum sunt descrise in imagini.
CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
Curatati cu o panza moale, uscata sau usor umezita. Nu utilizati solventi sau
detergenti. Atunci cand nu utilizati produsul, depozitati-l intr-un loc ferit de
surse de caldura, praf si umezeala.
FUNCTIONAREA JUCARIEI
JUcaria este evolutiva si acompaniaza copilul in perioada delicata in care
invata sa faca primii pasi. Este o companie amuzanta de joaca: cel mic ii poate
imita pe adulti cu acest cos de cumparaturi umpland-ul si scanad forme
geometrice de la distanta (de la 0-2cm). Copilul introduce forme in cos prin
capacul detasabil, prefacandu-se ca este la cumparaturi, facand astfel primii
pasi in siguranta.
Scaner-ul este un centru de activitati bilingv: selectati limba dorita si apropiati
(0-2cm distanta)de cititor una dintre cele 3 forme. Copilul va avea surpriza sa
auda sunetul scaner-ului si sa descopere denumirea legumelor, fructelor,
culorile si formele, totul, jucandu-se “De-a cumparaturile”. Apasand pe eticheta
va activa melodii.



JUcaria poate suferii interferente radio cauzate de: utilizarea simultana a
doua scaner-e care functioneaza cu aceeasi frecventa, cabluri de inalta
tensiune, transformatoare de tensiune, anumite tipuri de constructii sau de
pereti, prezenta undelor radio emise de diferite aparate.
Distanta maxima la care poate actiona scaner-ul este de 2 cm. Aceasta se
poate modifica in functie de conditiile ambientale.
EXTRAGEREA SI MONTAREA BATERIILOR
* inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult.
* pentru a inlocui bateriile desfaceti surubul compartimentului bateriilor aflat pe
spatele scaner-ului cu ajutorul unei surubelnite. Inlaturati capacul si extrageti
bateriile consumate. Montati noile baterii respectand polaritatea dupa cum e
indicat pe produs. Asezati capacul la locul sau si strangeti surubul.
* Nu lasati bateriile sau ustensilele la indemana copiilor.
* Pentru a evita curgerea lichidului toxic din baterii, inlaturati-le intotdeauna din
produs, daca sunt consumate.
* daca bateriile genereaza pierderi de lichid, curatati imediat compartimentul
bateriilor si mainile daca au avut contact cu el
* Daca nu utilizati produsul o perioada mai lunga, inlaturati bateriile.
* utilizati baterii alacaline asemanatoare sau echivalente cu cele recomandate
de producator
* nu amestecati baterii alcaline standard (carbon-zinc), cu baterii
reincarcabile( nikel-kadmium)
NU amestecati baterii descvrcate cu baterii noi.
NU aruncati bateriile consumate in foc sau in natura, eliminati-le respectand
legea in vigoare
* NU scurtcircuitati bornele de alimentare
* NU incercati sa reincarcati bateriile care nu pot fi incarcate! Ar putea exploda.
* NU este recomandata utilizarea acumulatorilor, acestia ar putea diminua
calitatea functionarii jucariei
* IN cazul in care utilizati baterii reincarcabile, extrageti-le din jucarie atunci
cand le incarcati. Aceasta operatiune se va face numai sub supravegherea
unui adult.
* Inlaturati bateriile din jucarie inainte de a le elimina.
* Jucaria nu este prevazuta sa functioneze cu baterii reincarcabile care au la
baza Lithium. AVERTISMENT: o utilizare improprie poate genera situatii
periculoase.
Artsana SpA isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment si fara preaviz
ceea ce este descris in aceasta brosura. Reproducerea, transcrierea sau
traducerea acesteia , chiar si partiala si sub orice forma sunt absolut interzise
fara autorizatie scrisa de la Artsana SpA
Legenda: curent continuu; 2051 conform directivelor CE in
vigoare
DECLARATIE DE CONFORMITATE model 07655
Prin prezenta, Artsana SpA, declara ca acest produs este conform exigentelor
esentiale si a altor dispozitii pertinente ale directivei 1999/S/CE. O copie
completa a declaratiei de conformitate si directiva europeana 1999/S/CE pot
fi consultate pe site-ul www.chicco.com la sectiunea produse.Conform Deciziei
Comisiei europeene, Nr. 2000/299/EC din 06.04.2000, banda de frecventa a
acestui produs este acceptata in toate tarile UE. In consecinta este voprba

http://www.chicco.com


despre un produs de clasa 1 care poate fi utilizat liber, in toate tarile
Comunitati europeene.

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu
pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si
trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a
produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential
negative asupra mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră
contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă
aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate
împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de
colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata
tipul de substante pe care le contin bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb=
Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti
obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a
deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a
acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru
informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă
rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul
sau retelele de vânzare cu amănuntul.
Garantie:
Acest produs beneficiaza de garantie pentru defectiunile de fabricatie, pentru
o perioada de 2 ani din momentul achizitionarii din magazin.(data care
figureaza pe bonul sau factura de achizitie)
Garantia nu acopera defectiunile produselor care deriva dintr-o utilizare
improprie, anormala, accidente( de ex caderi), daca este expus agentilor
externi(de ex apa), software-urilor daunatoare( virusi sau aplicatii care pot
afecta tabletele) sau daca produsul este supus interventiilor unor persoane
neautorizate. Vorbind despre uzura normala, specificam faptul ca bateria
functioneaza aprox 6 luni din momentul achizitiei.
Fabricat in Romania, Producator: Artsana SpA – Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector2


