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Jucaria functioneaza cu 2 baterii alcaline AAA de 1,5 Volti (nu sunt incluse)
Va recomandam sa cititi aceste instructiuni de utilizare inainte de a folosi jucaria si sa le pastrati pentru consultatii ulterioare.
ATENTIONARI
Pentru siguranta copilului
ATENTIE!
 Indepartati toate elementele care nu fac parte din jucarie si fac parte din ambalaj(pungi din plastic, snururi, elemente de fixare
etc.) si nu le lasati la idemana copiilor; risc de sufocare.
 Verificati in permanenta starea de uzura a jucariei. In cazul in care constatati deteriorari, va sfatuim sa n-o mai utilizati si sa n-o
lasati la indemana copiilor.
 Nu utilizati jucaria in alt scop decat cel recomandat.
 Aceasta jucarie trebuie utilizata numai sub supravegherea permanenta a unui adult.
 Aceasta jucarie va fi montata numai de catre un adult.
 Nu utilizati jucaria daca operatiunile de montaj si de verificare a asamblarii ei nu s-au incheiat.
 Nu utilizati jucaria pe strazi circulate de vehicule cu motor, strazi in panta sau cu teren accidentat; asigurati-va ca jucaria este
utilizata in zone fara obstacole ( suprafete plane), departe de orice pericol( cum ar fi: piscine, canale, lacuri, scari, alei inguste etc)
 Pentru a evita cazaturile, coliziunile care ar putea rani sau implica si alte persoane, aceasta jucaria trebuie utilizata cu prudenta
deoarece necesita anumite abilitati din partea copilului care o utilizeaza.
 Pentru ca jucaria sa fie corect folosita, copilul care o va utiliza, trebuie sa primeasca anumite instructiuni.
 Legati bine incaltamintea copilului.
 Jucaria nu poate fi utilizata decat de un singur copil odata.
 Va recomandam ca atunci cand jucaria este folosita sa se utilizeze un sistem de protectie (casca, manusi, genunchiere, cotiere) .
Nu-l utilizati in trafic. Produsul suporta o greutate de maximum 20 kg(44lb).
 Nu lasati jucaria in apropierea surselor de caldura sau expusa timp indelungat la lumina solara directa.
 In cazul expunerii la temperaturi foarte scazute, materialul plastic al jucariei pierde elasticitatea si devine fragil.
 Ac easta jucarie nu poate fi utilizata de copii cu varsta mai mica de 12 luni.
 Aceasta jucarie nu are frane.
FIT&FUN
Jucariile din gama Fit&Fun incurajeaza copiii la miscare, stimuland progresele motorii si favorizand dezvoltarea anumitor capacitati cum
ar fi: echilibrul, capacitatea de coordonare speciala care permite efectuarea activitatilor motrice pe suprafete limitate sau instabile.
O plansa de echilibru care se transforma in Trotineta si in Skateboard, permite stimularea capacitatii proprioceptive a copilului si
dezvoltarea graduala a echilibrul.
COMPONENTE
A. Placa
B. Sasiu cu roti
C. 2 suruburi din plastic
D. Ghidon
MONTARE
1) Placa de Echilibru
In ambalaj, jucaria este déjà montata in configuratie Placa de Echilibru si gata pentru a fi utilizata. Copilul poate utiliza aceasta
configuratie sezand , tinandu-se de manerele laterale incepand de la varsta de 18 luni, si in picioare de la 36 luni.
JUCARIA ELECTRONICA
Produsul este dotat cu o jucarie electronica ce functioneaza in 2 moduri in configuratia: Placa de Echilibru.
Porniti jucaria si alegeti modul de functionare 1 sau 2 (fig.7)
Mod1: Cand placa de echilibru basculeaza din dreapta spre stanga, se declanseaza arii amuzante. Muzica se opreste cand copilul nu se
mai balanseaza.
Mod 2: Cand copilul incearca sa-si mentina echilibrul, porneste muzica. Cand acesta pierde echilibrul, muzica se opreste si se aud sunete
care semnalizeaza eroarea. Cand copilul regaseste echilibrul, muzica porneste iar.
2) Trotineta
Desfaceti suruburile din plastic ce fixeaza sasiul (fig1)



Inlaturati suruburile si sasiul (fig2)
Rasuciti sasiul 180 grade si fixati plansa in aceasta pozitie cu ajutorul suruburilor din plastic(fig3)
Introduceti ghidonul in spatiul prezent in partea superioara a plansei(fig4) verificand ca pivotul de fixare sa fie rasucit inspre
exterior(fig5). Presati pivotul pana cand un click sonor va confirma fixarea corecta. Inainte de a utiliza produsul in configuratia Trotineta,
verificati ghidonul sa fie corect montat si fixat. In aceasta configuratie, jucaria poate fi utilizata de la varsta de 24 luni.
3)Skateboard
Pentru a transforma jucaria din configuratia Trotineta in configuratia Skateboard, trebuie sa extrageti ghidonul astfel: inlaturati sasiul cu
roti dupa cum este descries mai sus, presati pivotul care fixeaza ghidonul si ridicati-l pana cand il indepartati (fig 6). Fixati inapoi sasiul
dupa cum este descris mai sus.
Pentru a reveni la configuratia Placa de Echilibru nu uitati sa utilizati sasiul rasucindu-l 180 grade in raport cu configuratia Trotineta si
Skateboard.
Jucaria poate fi utilizata in configuratia Skateboard de la varsta de 36 luni.
MONTAREA SI/SAU INLOCUIREA BATERIILOR.
ATENTIE!
 Inlocuirea bateriilor trebuie efectuata numai de catre un adult.
Pentru a instala sau inlocui bateriile, inlaturati sasiul cu roti al jucariei. Odata indepartat, compartimentul bateriilor va fi vizibil(fig8).
Pentru inlocuirea bateriilor, desfaceti surubul capacului cu ajutorul unei surubelnite. Inlaturati bateriile uzate si introduceti-le pe cele noi
respectand polaritatea dupa cum este notat pe produs. Asezati inapoi capacul si stangeti suruburile.
1. Utilizati numai baterii identice cu cele recomandate pentru functionarea produsului.
2. Nu amestecati baterii alcaline standard(carbon-zinc) cu acumulatori(nikel-cadmium)
3. Nu amestecati baterii uzate cu baterii noi.
4. Nu lasati bateriile sau ustensilele folosite la indemana copiilor.
5. Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.
6. Inlaturati bateriile consumate pentru a evita curgerile de lichid toxic care poate deteriora jucaria.
7. Inlaturati bateriile daca nu utilizati jucaria o prioada mai lunga de timp.
8. Extrageti bateriile din jucarie inainte de a le elimina.
9. Nu aruncati bateriile folosite in natura sau in foc.Depozitati-le intr-un centru de reciclare a acestor deseuri.
10. In cazul in care bateriile au pierdut lichid,inlocuiti-le imediat si curatati bine jucaria si mainile daca au intrat in contact cu acesta.
11. Nu incercati sa incarcati bateriile care nu se incarca. Pericol de explozie
12. Nu va recomandam sa utilizati acumulatori deoarece acestia ar putea diminua caracteristicile de functionare a jucariei.
13. In cazul in care utilizati acumulatori, extrageti-i din jucarie atunci cand ii reincarcati si efectuati aceasta operatiune numai sub
supravegherea unui adult.
14. Jucaria nu este conceputa sa functioneze cu baterii care contin Lithium. ATENTIE! Utilizarea incorecta a produsului ar putea fi
periculoasa.

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 INTRETINERE
Curatati jucaria cu ajutorul unei panze moi si uscate sau imbibata cu putina apa, pentru a nu deteriora circuitele electrice. Nu folositi
solventi sau produse pentru curatare.
Cand nu utilizati produsul, depozitati-l departe de caldura, de praf si de umiditate.
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.




