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Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni,si pastrati-le pentru viitoarele utilizari.
Sistemul electronic necesita 3 baterii de tip “AAA” de 1,5 volti . Bateriile nu sunt incluse .
Pentru siguranta copilului dumneavoastra ATENTIE:
- Inainde de utilizare inlaturati orice punga din plastic si / sau orice element din ambalaj care nu face parte
din jucarie (elemente de fixare sau legatura, etc.); nu le lasati la indemana copiilor (pericol de sufocare).
-Verificati in permanenta starea de uzura a produsului. Daca se constata eventuale deteriorari, nu mai
folositi jucaria si nu o lasati la indemana copilului.
- Expunerea jucariei la temperaturi foarte joase duce la pierderea elasticitatii elementelor din plastic. In
cazul acesta va rugam sa nu ii permiteti copilului sa se joace cu jucaria si sa o depozitati intr-un mediu cu
temperatura potrivita.
- Nu utilizati jucaria in alte scopuri / moduri decat cele descrise in acest manual de instructiuni.
- jucaria trebuie asamblata de catre un adult
- Jucaria trebuie utilizata doar sub atenta supraveghere a unui adult. Nu lasati copilul nesupravegheat in
timp ce se joaca .
- Nu lasati jucaria langa surse de caldura sau in lumina directa a soarelui pentru perioade indelungate de
timp .
Nu este sigur sa utilizati jucaria pe suprafete care nu sunt perfect plane sau sunt instabile ex: masa,
scaune etc
- Nu o montati in interiorul patutului, a landoului, saltelutelor pentru schimbat bebelusul etc
- Jucaria nu trebuie sa sufere socuri puternice cauzate de loviri , caderi etc
- Produsul nu trebuie reparat de catre cumparator. Nu atasati legaturi sau sisteme de prindere
suplimentare. Pericol de strangulare/sufocare!
- Nu montati centrul de activitati cu muzica si jucarii in timp ce copilul este pe salteluta
- Nu utilizati arcele drept manere pentru transport. Jucaria se poate deteriora .
- Jucaria nu a fost proiectata pentru ca bebelusii sa doarma in interior. Daca copilul
dumneavoastra are nevoie sa se odihneasca va rugam sa il mutati in cosuletul sau patutul sau.
- Nu asezati in interiorul jucariei mai mult de un copil simultan.
Montarea:
Dupa ce indepartati elementele ambalajului va rugam sa urmati instructiunile de mai jos pentru montarea
jucarieie:
1. Montati cele 3 arce in lacasurile speciale din centrul de activitati electronic; in momentul in care
sunt corect pozitionate veti auzi un sunet click
2. In partea stanga este montata una dintre arce, cea de culoare verde ( fig A-1)
3. In partea dreapta este montata una dintre arce , cea de culoare rosu (fig A-2)
4. Una dintre arce , cea de culoare bleu, este mai mare decat celalate 2 si va fi fixata in partea din
fata(fig A-3).
5. Fixati cele 3 arce de saltea prin inserarea lor in lacasurile speciale de culoarea arcei respective
astfel:
6. Cea verde va fi montata in lacasul verde (fig B-5)
7. Cea rosie va fi montata in lacasul rosu (B-6)
8. Cea bleu va fi montata in lacasul de culoare bleu(B-7)
9. Fiecare dintre arce are un sistem de prindere pentru jucarii
10. Montati una dintre jucarii pe inelul din centrul de activitati electronic. )fig D-9).Cand este pornit
centrul de activitati, jucaria va emite sunete vesele cand copilul o atinge.
Demontarea jucarieie:
Pentru a demonta jucaria trebuie sa inlaturati cele 3 arce din salteluta. Deconectati arcele , una cate
una, din centrul de activitati electronic. Pentru a dezactiva mecanismul de siguranta apasati butonul 4
(fig A-4).



Date tehnice
Fig C-5 cursor ON/OFF sau pt MP3 nivel I/0/II (neinclus)
Fig C-6 buton pentru schimbarea melodiilor
Fig C-7 capacul compartimentului bateriilor.
Fig C-8 sistem de siguranta al compartimentului pentru MP3
Fig D-9 Inel pentru atasarea jucariei din material textil.
Fig D-10 Lampa cu efecte luminoase
Descrierea jucariei:
Noul centru de activitati Chicco are o salteluta cu desene in culori vesele. Are in componeneta o bara
cu jucarii si un centru de activitate electronic care permite copilului sa beneficieze de numeroase
activitati: : 7 jucarii care pot fi agatate, un arici de mare si o pernuta.
Centrul de activitati electronic este prevazut cu : lampa multicolora cu efecte luminoase, 20 minute de
melodii inregistrate, efecte sonore si un conector pentru MP3 player (nu este inclus).
Utilizarea Jucariei:

Modul Play
Pentru a porni jucaria mutati cursorul ON/OFF ( fig C-5) in pozitia “I”
In acest mod de utilizare, copilul poate asculta timp de 20 minute melodii preinregistrate.In fiecare
moment in care interactioneaza cu centrul de activitati va auzi efecte sonore vesele, atunci cand
muzica este pornita.
Modul MP3
Mutati cursorul ON/OFF (fig C-5) in pozitia “II” . Deschideti compartimentul pentru MP3 player rotind
usor sistemul de siguranta (fig C-8). Porniti MP3 player-ul , selectati Play si setati volumul dorit.
Conectati aparatul la cablul de date apoi asezati MP3 playerul in compartimentul special si apoi
inchideti bine acest compartiment. Cand este conectat MP3 player-ul; copilul poate ascult melodiile
favorite. De fiecare data cand copilul interactioneaza cu centrul de activitati va auzi efecte sonore
vesele in timp ce muzica este pornita.
Pentru a nu consuma bateriile este recomandat sa inchideti jucaria momentul in care nu o mai
utilizati . Inchiderea se face mutand cursorul(fig C-5) in pozitia “O”.
Cand este conectata la MP3 player jucaria va functiona timp de 20 minute si apoi va intra in stand-by.
Daca in timp ce jucaria se afla in stand-by copilul atinge centrul de activitati atunci se vor auzi efecte
sonore si muzica va reincepe sa cante pentru inca 10 minute.
Inlocuirea/montarea bateriilor
- Inlocuirea bateriilor trebuie facuta numai de catre un adult
- Pentru a inlocui bateriile, desfaceti cu ajutorul unei surubelnite capacul compartimentului bateriilor
aflat in partea inferioara a jucariei, extrageti bateriile consumate si inlocuiti-le cu unele noi respectand
polaritatea dupa cum este indicat pe produs.Puneti capacul la loc si insurubati .
- Utilizati numai bateriile recomandate de catre producator sau unele similare
- Nu amestecati baterii standard (carbon-zinc) sau acumulatori (nikel- cadmium)
- Nu amestecati baterii uzate cu baterii noi
- Nu lasati la indemana copiilor bateriile sau eventuale ustensile
- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare
- Extrageti bateriile consumate din produs pentru a evita ca eventuale pierderi de lichid toxic sa
deterioreze jucaria.
- Inlaturati bateriile din produs in cazul in care nu il mai utilizati o perioada mai mare de timp.
- Nu aruncati bateriile descarcate in foc sau in natura, depuneti-le la un centru special de
depozitare pentru acest tip de deseuri
- Daca bateriile descarcate pierd lichid, inlocuiti-le imediat, curatand produsul si spaland foarte bine
mainile in cazul in care ati avut contact cu el.
- Nu incercati sa incarcati bateriile care nu pot fi reincarcate, risc de explozie!
- Va sfatuim sa nu utilizati acumulatori, acestia ar putea reduce capacitatea de functionare a
produsului
- In cazul in care utilizati acumulatori,extrageti-I din jucarie atunci cand ii reincarcati. Aceasta se va
efectua numai sub supravegherea unui adult



- Jucaria nu este conceputa sa functioneze cu baterii pe baza de Lithium
Atentie, o utilizare improprie poate genera pericole
Acest produs este conform Directivei UE 2002/96/EC
Semnul in cruce de pe pubela arata ca, la sfarsitul utilizarii acestui produs, echipamentul trebuie aruncat
la un punct de colectare special pentru echipamente electrice si electronice sau trebuie predat unui
dealer in momentul in care achizitionati un alt produs nou, echivalent. Utilizatorul este responsabil de
aruncarea la un punct de colectare special sau de predarea echipamentului avariat. Pentru mai multe
informatii legate de punctele de colectare adresati-va magazinului de unde a fost achizitionat produsul.
Colectarea si reciclarea echipamentului in centre speciale in conformitate cu normele in vigoare ajuta la
evitarea unor eventuale efecte negative asupra sanatatii sau a mediului inconjurator.
CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI:
Centrul electronic de activitati poate fi curatat utilizand o panza moale , uscata sau un material textil din
microfibre usor umed pentru a nu distruge circuitele electrice. Nu utilizati detergenti sau solventi.
Salteaua, pernuta si jucariile din material textil pot fi spalate in masina de rufe utilizand un program pentru
rufe delicate. Este recomandat sa clatiti foarte bine pentru a inlatura orice urma de detergenti. Nu utilizati
inalbitori. Uscarea trebuie facuta departe de sursele de caldura directa. Agatati aceste componente pe o
sarma pentru a se usca.
Soricelul pate fi curatat utilizand o panza moale umezita. Rama poate fi curatata utilizand o panza moale
umezita. Pentru curatarea jucariilor din plastic utilizati o panza moale umezita in solutie dezinfectanta
diluata cu apa ( solutia dezinfectanta se prepara urmand instructiunile de utilizare ale acestui produs). Nu
utilizati solutie dezinfectanta nediluata. Nu fierbeti. Nu sterilizati la cald. Nu spalati in masina de spalat
vase.
Protejati jucaria de caldura, praf si nisip.
Compozitia materialelor textile:
Jucariile din material textil(soricel, peste si catel) pernita si salteluta sunt fabricate din:
Tesatura 100% Poliester
Interiorul 100% poliester
Arcele 100% poliester
temperature apei 30grade Celsius Nu folositi decoloranti Nu folositi uscatorul
; Nu calcati ; Nu curatati chimic Agatati salteluta pentru a se usca
Artsana SpA isi rezerva dreptul de a schimba aceste instructiuni de utilizare in orice moment si fara o
avertizare prealabila. Orice reproducere, transmitere , transcriere sau traducere este interzisa fara
acordul scris al Artsana.
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