
60132 Carusel Chicco pentru patut lemn "Scufita rosie", 0 luni+

Va recomandam sa cititi cu atentie instructiunile si sa le pastrati pentru consultatii ulterioare.
Avertizari generale!
Penru securitatea copilului dumneavoastra ATENTIE!
-Inainte de utilizare inlaturati si indepartati toate pungile din plastic si toate partile componenete ale ambalajului
acestui produs ( elemente de fixare, etc) si nu le lasati la indemana copilului. Pericol de sufocare.
-Caruselul este o jucarie numai pentru privit. Nu lasati niciodata jucaria si componentele ei la indemana copilului.
- Pentru a evita pericolele, luati jucaria cand copilul incepe sa se ridice singur in maini si genunchi.
- In timpul utilizarii supravegheati copilul.
- Verificati periodic starea de functionare a jucariei; in cazul in care observati eventuale deteriorari nu mai utilizati
jucaria si nu lasati la indemana copilului.
- Verificati periodic ca jucaria sa fie corect fixata de patut.
- Jucaria trebuie montata doar de catre un adult.
- Jucaria a fost proiectata pentru a fi atasata patuturilor care au margini rigide si nu trebuie utilizata pentru patuturile
care au margini din material textil.

Instructiuni de asamblare: ATENTIE!
Caruselul trebuie fixat de patut utilizand doar componentele furnizate de producator, nu adaugati alte legaturi sau
snururi.
Urmati indicatiile din desenele de asamblare.

1. Fixati baza caruselului(1.fig. 1) de marginea patutului si apoi strangeti bine suruburile de fixare.
2. Introduceti bratul in baza, avand grija ca acesta sa intre pana la capat si partea curbata sa fie pozitionata in

interiorul patului.Veti auzi un sunet de blocare odata ce este introdus complet (2.fig. 1).
3. Prindeti casuta muzicala de carligul bratului, aceasta trebuie sa fie cu fata catre interiorul patului (3.fig.

1).Casuta muzicala mai poate fi atasata de marginea patului asa cum arata in fig. 2.In acest mod, introduceti
carligul de la baza in interiorul casei (C. fig.2).Pentru a readuce casuta in modul carusel si sa o agatati de
brat impreuna cu celelalte jucarii, mutati butonul care se gaseste in spatele acesteia.

4. Treceti curelusa fiecarei jucarii (A.fig. 3) prin fanta pozitionata pe structura bratului (B.fig. 3)
5. Agatati structura cu bratele pe care sunt amplasate jucariile, de carligul care este la baza casutei muzicale (4

fig. 1).

Instructiuni de utilizare.
Pentru a porni caruselul , invartiti inima care se afla pe casuta muzicala in sensul acelor de ceasornic (4 fig. 1).
Dupa ce mecanismul porneste, jucariile vor incepe sa se roteasca odata cu muzica.
Pentru a reactiva jucaria, invartiti de inima de pe casuta muzicala in sensul acelor de ceasornic, care se va invarti pe
ritmul muzicii.

Curatarea si ingrijirea jucariei.
Pentru a curata jucaria, folositi o carpa moale si uscata sau umezita in apa, daca este nevoie. Nu scufundati jucaria in
apa.
Feriti jucaria de caldura, praf, nisip, umiditate si apa.

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


