
02429 Carusel muzical cu proiectie Chicco "Stele magice", 0 luni+
AVERTISMENTE GENERALE
Va recomandam sa cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea produsului si sa le pastrati pentru eventuale consultatii ulterioare.
Caruselul functioneaza cu 2 baterii alcaline tip<< C>> de 1,5 Volti. Telecomanda cu infrarosu functioneaza cu 2 baterii alcaline tip “AA” de 1,5 Volti; bateriile nu
sunt incluse in interiorul pachetului.
Atentie
Pentru siguranta copilului dumneavoastra:

 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

 Caruselul trebuie montat doar de catre un adult
 Verificati periodic starea de functionare a caruselului si daca apar semen de deteriorare. Daca observati eventuale deteriorari nu mai utilizati jucaria si nu

o lasati la indemana copiilor.
 Jucaria trebuie utilizata sub supravegherea constanta a unui adult.
 Caruselul este o jucarie construita pentru a fi observata. Nu lasati niciodata jucaria la indemana copiilor.Pentru a evita ranirea copilului prin agatarea de

jucarie atunci cand acesta invata sa se ridice singurel si poate ajunge la ea, indepartati-o.
Montarea jucariei
Atentionari!

 Acest produs poate fi montat doar pe paturile care au margini rigide si nu trebuie montat pe patuturile din plasa/ textile.
 Caruselul trebuie montat pe patut utilizand numai elementele furnizate de producator in pachet. Nu utilizati nici un fel de panglici sau legaturi pentru

fixarea caruselului.
 Verificati periodic asamblarea jucariei si fixarea de patut.

Acest carusel mobil trebuie montat doar de catre un adult , acesta respectand instructiunile de mai jos :
Caruselul mobil contine 6 piese(fig 1): soclu carusel(1), pivot pentru surub de fixare(2), surub de fixare(3), bratul mobil(4), dispozitiv circular suspendat(5), 3
elemente suspendate(6) , telecomanda cu infrarosii(6) .

a) Pentru montare urmati instructiunile( fig 2), verificati ca toate componenetele sa fie corect montate si fixate.
- Montati axa de prindere a suruburilor (2) in soclul jucariei(1) , verificati ca toate cele 4 suruburi sa fie bine stranse. (fig2)
- Insurubati dispozitivul circular suspendat(6) in bratul mobil(4)verificand ca cele 2 suruburi sa fie corect stranse ( fig3)
- Pozitionati in lacasurile speciale cele 3 jucarii suspendate (6)
- Glisati bratul mobil in dispozitiv (fig4) Fixati-l pana cand ajunge in pozitia corecta; cand a fost corect fixat veti auzi un sunet de confirmare.
b) Dupa ce montati bateriile in compartimentul lor , fixati jucaria de patut si strangeti foarte bine surubul (3) verificand ca aceasta sa fie bine fixata de patut.

Surubul trebuie plasat cu partea plata catre panoul jucariei.
c) Pentru utilizarea centrului de activitati electronic (de la 6 luni+) desfaceti capacul pentru a elibera bratul mobil , verificand ca spatiul bratului sa fie complet

acoperit de capac
Pornirea jucariei:
Pentru a porni jucaria , dup ace ati montat bateriile (conform instructiunilor din capitolul “Montarea/ inlocuirea bateriilor”) mutati cursorul din pozitia”0” in
pozitia”I”(volul minim) sau pozitia “II”(volum maxim) (fig 5/A)Un semnal acustic va indica faptul ca jucaria este pornita.
FUNCTIONARE
Daca inlaturati partea suspendata, jucaria se transforma in proiector pentru patut.
Selectarea functiilor principale:
(Fig 5/B) Pentru rotirea jucariei: selectati SIMBOLUL DE ROTIRE, pentru a o opri, selectati SIMBOLUL DE ROTIRE BARAT. Functia de rotire poate fi activata
doar in momentul in care bratul mobil este montat.
(fig 5/C) Melodii- cele 2 butoane mari din partea frontala pot fi utilizate pentru a selecta melodiile astfel : butonul - melodii New Age iar butonul cu note muzicale –
melodii clasice . Muzica dureaza 18 minute apoi caruselul intra in mod veghe.
(Fig 5/D) Efecte luminoase- butonul in forma de luna aflat in centrul jucariei activeaza efecte luminoase. Apasati o data pentru a porni proiectia luminoasa, apasati a
doua oara pentru a activa lumina noptii ( lumina lunii) si pentru a opri efectele luminoase apasati a 3a oara. Cele 2 efecte luminoase dureaza 18 minute , apoi
jucaria intra in mod veghe.
Roatatia , melodiile si efectele luminoase pot fi activate independent ceea ce ofera numeroase combinatii de utilizare.
Daca apasati de doua ori pe unul dintre butoanele pentru muzica,jucaria intra in mod veghe.
Senzor de zgomot:
Aceasta functie , activeaza automat Melodii clasice sau new age, in momentul in care jucaria detecteaza un zgomot exterior , cum ar fi plansul copilului. Aceasta
calmeaza copilul pana cand ajung parintii la el. Functia Senzor de zgomot se activeaza doar in momentul in care functia Melodii este in stand-by ( pozitionati
cursorul in pozitia “I’ sau “II” cand nu este activata functia Melodii).
Telecomanda cu raze infrarosii
Telecomanda permite activarea jucariei de la distanta. Apasand butonul in forma de luna activati secvential functiile caruselului: 1. Lumina de veghe 2. Proiectie si
melodii 3. Lumina de veghe si melodii 4. Oprirea jucariei OFF.
Cand activati jucaria cu telecomanda aceasta va declansa automat melodii new age sau clasice.
Extragerea si montarea bateriilor:
Bateriile trebuie inlocuite numai de catre un adult .
Inlocuirea bateriilor:

 Desfaceti cu o surubelnita suruburile capacului compartimentului bateriilor. Inlaturati bateriile descarcate si montati unele noi respectand polaritateaduoa
cum este indicat pe produs.. Montati capacul compartimentului bateriilor la loc si fixati-l cu suruburile (imagine 5)

 Asigurati-va intotdeauna ca bateriile si ustensilele nu sunt lasate la indemana copiilor.
 Indepartati intotdeauna bateriile consumate din dispozitiv pentru a evita deteriorarea produsului in cazul scurgerii lichidului bateriilor.
 In cazul in care apar curgeri de lichid toxic din baterii va rugam sa le inlaturati din jucarie pe cele uzate , sa curatati bine compartimentul bateriilor si apoi

sa montati alte baterii noi. In cazul in care ati avut contact cu lichidul toxic, spalati bine mainile.
 Inlaturati bateriile din jucarie daca nu o utilizati o perioada mai lunga de timp.
 Pentru o corecta functionare a jucariei utilizati doar baterii alcaline de tipul celor recomandate de producator.
 Nu amestecati bateriile alcaline, standard (zinc-carbon) cu acumulatori ( nichel-cadmium)
 Nu amestecati bateriile noi cu cele descarcate
 Nu aruncati bateriile consumate in foc sau in natura, depuneti-le la un centru de reciclare special amenajat.
 Nu provocati scurtcircuit cu bornele de alimentare.
 Nu este recomandata utilizarea acumulatorilor, aceasta ar putea reduce capacitatea de functionare a jucariei.
 Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile deoarece ar putea exploda.
 Daca utilizati acumulatori va rugam sa ii extrageti din jucarie inainte de a-i incarca. Incarcarea acumulatorilor se face numai sub supravegherea unui adult
 Inlaturati bateriile din jucarie daca nu intentionati sa o utilizati o perioada mai lunga de timp.
 Acest produs nu a fost proiectat pentru a functiona pe baza bateriilor cu litiu.



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.

Curatarea si intretinerea jucariei:
Curatati componentele din plastic cu o panza moale. Nu scufundati panoul electronic in apa.
Feriti jucaria de caldura, praf, nisip, umiditate si apa.
Jucariile care pot fi agatate de carusel se pot spala in masina pentru spalat rufe cu programul pentru rufe delicate.
100% polyester

Temperatura apei in care spalati jucariile nu trebuie sa fie mai mare de 30 grade Celsius.

Nu folositi decoloranti Nu folositi uscatorul ; Nu calcati ; Nu curatati chimic
Fabricat in China
Producator: Artsana SpA - Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


