
79530- Baza tip balansoar pentru landou-Leaganul Viselor, 0luni+ 
Este un dispozitiv care simuleaza miscarile masinii in mers. Montati landoul pe baza si  adormiti-l pe bebelus 

selectand modalitatea dorita. 

Aparatul electric poate fi activat si controlat manual sau cu ajutorul aplicatiei <<The dream creadle >> care poate fi 

descarcata gratuity din Google Play pentru telefoanele Android si de pe Aple Store pentru aparatele cu system de 

operare IOS, prin conexiune Bluetooth. 

MODALITATI DE UTILIZARE 

Important: Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari viitoare 

AVERTISMENT: nu lasati niciodata copilul fara supraveghere atunci cand landoul este instalat in baza balansoar ! 

AVERTISMENT: Acest produs se potriveste copiilor care nu se pot sustine singuri si care nu se rasucesc/ridica in 

maini si genunchi. Greutate maxima suportata: 9Kg 

Varsta de utilizare: 0-5/5 luni. 

AVERTISMENT: Asezati numai pe o suprafata orizontala, stabila si uscata 

AVERTISMENT: Utilizarea landoului fixat pe baza balansoar, la inaltime (mese, scaune etc.),  este periculoasa! 

AVERTISMENT: nu asezati produsul cu landoul aproape de scari, trepte, covoare. 

AVERTISMENT: Nu lasati alti copii sa se joace fara supraveghere in apropierea produsului cu landoul montat. 

AVERTISMENT: NU utilizati produsul daca lipsesc parti componente sau sunt deteriorate. 

AVERTISMENT: baza-balansoar poate fi utilizata numai cu  landoul Chicco-LIGHTNAP(a carucioarelor  Love UP si 

STYLEGO UP)dimensiune: 84cmX44cm. 

AVERTISMENT: INainte de a pozitiona landoul pe baza-balansoar asigurati-va ca  ca ati fixat correct dispozitivele de 

atasare. 

Inainte de a activa un program de functiinare a bazei, asgurati-va ca ati reglat-o in pozitia corecta.Acordati atentie 

surselor de caldura si nu instalati suportul aproape de el. 

Utilizati numai piese de schimb furnizate si recomandate de fabricant.NU instalati accesorii care nu sunt furnizate 

de catre fabricant.Orice modificare adusa produsului atrage dupa sine pierderea garantiei. Nu utilizati produsul cu 

mai mult de un copil in acerlasi timp. 

NU lasati in landou niciun obiect care ar putea fi inghitit de catre copil! Inainte de asamblare verificati ca produsul 

si componentele sale se afla in stare buna si prezinta deteriorari-in caz contrar nu mai utilizati produsul si nu-l 

lasati la indemana copiilor! 

NU ridicati si nu transportati  landoul daca este fixat pe baza-balansoar. Nu deplasati baza cu landoul montat in 

timp ce functioneaza. 

Nu lasati in landou niciun obiect care i-ar putea reduce adancimea  

Nu utilizati landoul pentru perioade lungi de somn, adormiti copilul si asezati-l in patul sau. 

Aerisiti landoul dupa o utilizare prelungita. 

Nu utilizati baza balansoar in aer liber sau in spatii umede. 

Operatiunile de instalare si reglare trebuie executate numai de catre un adult. 

Verificati in permanenta suruburile si uzura produsului si inlocuiti imediat partile deteriorate . 



NU asezati baza si  balansoarul aproape de ferestre, pereti, corzi, perdele,sau alte obiecte de care copilul s-ar 

putea agata-sufoca/strangula. 

NU asezati baza si landoul aproape de ferestre/pereti  pentru a evita accidentarea/caderea bebelusului. 

IN cazul in care cutia transformatorului  este deteriorata nu utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 

Daca nu utilizati produsul, , nu-l lasati la indemana copiilor si debransati alimentarea de  la transformator, 

depozitandu-l intr-un loc sigur. 

AVERTISMENT: Cablul prezinta risc de strangulare. 

CURATARE: Curatati partea din plastic cu o laveta. Nu utilizati apa, detergent abrazivi sau solvent! 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Subsemnata Artsana S.p.A., declara ca echipamentul radioelectric model 79530, este conform 

Directivei2014/53/UE. TExtul complet al Declaratiei poate fi gasit pe www.chicco.com/declarations 

Conform Diciziei Comisiei Europeene N°2002/299/CE din06/04/2000, banda de frecventa a cestui produs este 

armonizata in tarile UE si este vorba despre un produs de clasa 1 care poate fi utilizat liber in toate tarile Uniunii 

Europeene. 

Dispozitivul functioneaza conform normelor Bluetooth Low Energy 

• Gama de frecventa: 2.400-2.4835 GHZ 

• Canale: 79, fiecare caracterizat printr-o banda de frecventa egala cu 2 MHz  

• Putere de transmisie: -5dBm(transmisie prin antenna) 

• Standard Radio: 802.15.1 

   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. 

COMPONENTE 

- Buton A(A) 

- Buton B(B) 

- INele de fixare a landoului (C) Intrerupator (D) 

- INtrare alimentare€ 

- Alimentare(F) 

INSTALARE 

1. Plasati suportul pe o suprafata plana(fig1) 

2. Bransati transformatorul de alimentare la o priza de sector  si bransati  stecherul transformatorului in 

Suportul balansoar.(fig2) 



3. Asezati landoul LIGHTNAP (al caruciorului LOVE UP si STYLEGO UP) pe suportul balansoarsa-l orientate 

astfel incat capul copilului sa fie in directia butonului de pornire si a stecherului transformatorului de 

alimentare. Sunetul va confirma fixarea in ambele parti(fig3). Pentru a facilita instalarea pe platforma 

balansoar, trageti maneta de prindere a landoului, situate in zona capului.(fig3A) 

AVERTISMENT: inainte de utilizare verificati ca landoul sa fie bine fixat pe baza balansoar, tragandu-l in 

sus(fig3B) 

4. Apasati butonul pornit/oprit(fig4) 

FUNCTIONAREA MANUALA 

Produsul ofera posibilitatea de a fi utilizat in 3 modalitati. 

- Program 1: SPORT (miscare continua) 

- Program 2: OFF ROAD (dupa trei cicluri de miscare continua, programul se opreste 3 secunde in pozitia 

centrala si pleaca apoi repetend acelasi  ciclu de miscari) 

- Program 3: URBAN (dupa un ciclu de miscare contua, programul se opreste timp de 1 secunda si apoi reia 

ciclul de miscari) 

5. Pentru a selecta programul apasati butonul A indicat in fig 5, pana cand ajungeti la  programul  dorit. 

Apasand a 4 a oara pe buton, ciclul se reia incepand cu programul 1. 

Functionarea bazei balansoar cu un program selectat are o durata de 30 minute . Dup ace termina 

programul, baza-balansoar revine automat in pozitia de oprire.IN timp ce functioneaza puteti opri 

programul selectionat inainte ca cele 30 minute sa se consume., tinand butonul de pornire <A> apasat 

timp de cateva secunde.IN momentul in care porneste sau dup ace se opreste din functionare, primul 

program care poate fi selectat este programul 1.Dupa ce ati dezactivat programul baza  isi continua 

miscarile pana cand ajunge in pozitia de mijloc orizontal. Dezactivarea programului este semnalata  prin 

trecerea LED-ului de la verde la rosu. 

AVERTISMENT: nu debransati niciodata cordonul de alimentare, nu apasati intrerupatorul in timp ce 

produsul functioneaza, pentru a evita oprirea acestuia intr-o pozitie care sa nu fie orizontala.(fig6) 

In cazul in care doriti sa opriti balansoarul, fara sa dezactivati correct programul, trebuie sa efectuati o 

procedura de aliniere corecta, reconectand aparatul  la sursa de current si  pornind oricare dintre 

programe asfel incat  sa opriti correct produsul, apasand butonul<A> timp de 2 secunde. 

FUNCTIONARE CU APLICATIA <The Dream Cradle> 

Puteti conecta produsul la smarphon-ul vostru prin Bluetooth, descarcand aplicatia din /

 
Conexiune Smartphone-THE DREAM CRADLE 

Pentru a conecta smartphonul cu baza-balansoar, activati Bluetooth si deschideti aplicatia.Un cerc rosu se 

va afisa pe butonul Bluetooth si pentru a efectua conexiunea apasati astfel incat sa se transforme de la 

rosu fix la galben intermittent. Tineti butonul <B> de culoare bleu intermittent , apasati pana cand 

culoarea nu mai este intermitenta si devine fixa (fig7) 

Odata ce s-a stabilit conexiunea, ledul bleu si cel  verde vor ramane aprinse. 

NOTA BENE: butonul <B> al bazei-balansoarva fnctiona doar in caxzul in care aplicatia si conexiunea  sunt 

activate! 

Va fi posibil sa puneti in functiunebaza-balansoar activand programul doritg(fig8) 

Functionarea bazei cu unul dintre programele selectionate va dura 30 minute din momentul in care a fost 

selectat. Dupa aceea, baza-balansoar va reveni automat in pozitia de oprire. Daca doriti schimbarea 

programului apasati pictograma(din aplicatie) a programului droit. 

Daca doriti oprirea programului, inainte de cele 30 minute, apasati pictogramaSTOP (fig9) LED-ul <A> se 

va face din verde,  rosu iar baza-balansoar se va opri in pozitie orizontala. 

Pentru a pune in functiune baza activati pictograma programului droit. 

UTILIZARE CU MAI MULTE SMARTPHONURI 

Baza pastreaza in memorie ultimele trei telefoane care s-au conectat iar conexiunea se va face automat 

cu primul telefon pe care gaseste aplicatia deschisa. 



FUNCTIONARE LED 

STARE CULOARE LED 

Aparat in stare de functionare Rosu 

Program in curs Verde 

Fara tensiune/oprit Oprit 

 

STARE CULOARE LED 

Cerere de conexiune Bleu intermittent 

Conexiune efectuata Bleu 

Fara tensiune/oprit Oprit 

GARANTIE: 

GARANTIE: Acest produs  beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala  

respectand recomandarile de utilizare descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar 

defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. Durata garantiei  se aplica in 

conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul.  

EVENTUALE PROBLEME SI SOLUTII 

TIP DEFECTIUNE SOLUTII 

Aplicatia The Dream Cradle nu se conecteaza 1. Verificati sa nu fie deja conectat alt 

smartphone 

2. Verificati ca baza-balansoar sa fie corect 

conectata la sursa de current electric si 

butonul in pozitie ON 

3. Pictograma aplicatiei Bluetooth trebuie sa fie 

galben intermittent (daca este rosu trebuie 

sa-l activati ca sa restabiliti conexiune) 

4. Efectuati inca o data conexiunea intre 

smartphone si aplicatia The Dream Cradle. 

5. Opriti si porniti Baza balansoar din butonul 

situate in spatele produsului. 

6. Opriti aplicatia de pe telefon si porniti-o. 

Butonul aplicatiei prezinta un cerc rosu 1. Apasati butonul pentru ca el sa devina galben 

intermittent. Daca Produsul este pornit si  

procedura de conectare s-a efectuat correct, 

butonul va devein  verde fix. 

2. Daca nu se realizeaza conexiunea, mai 

efectuati o data procedura de conectare. 

3. Opriti si porniti baza-balansoar din 

intrerupatorul care se afla in spatele 

produsului. 

4. Opriti aplicatia de pe telefon si porniti-o. 

 

Producator:  ARTSANA SpA,Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism S.r.L.; Bucuresti, sector 2, str. Matac 

Gheorghe,nr. 21-23; tel: 021/231.14.56 /fax: 021/231.06.26 

 


