
08015 Ursulet Chicco BABY BEAR, 0luni+ 

INAINTE DE UTILIZARE, CITITI CU ATENTIE URMATOARELE INFORMATII SI PASTRATI-LE PENTRU CONSULTARI 
VIITOARE. 

Jucaria functioneaza cu 3 batrii AAA de 1, 5 Volti (neincluse) 

 AVERTISMENT 
Pentru siguranta copiilor vostri, AVERTISMENT! 

• Eliminati  orice sac din plastic si elemente de fixare care fac parte din ambalaj si nu le lasati la indemana copiilor; risc de sufocare 

• Verificati in permanenta starea de uzura a produsului si prezenta eventualelor deteriorari. Daca acestea se constata, nu mai utilizati 
jucaria si nu o lasati la indemana copiilor. 

• Nu utilizati jucaria in alta maniera decat cea recomandata 

• Utilizati jucaria numai sub supravegherea unui adult. 

• Montarea jucariei trebuie sa fie efectuata numai de catre un adult 

• Jucaria este conceputa pentru a acompania copilul  cand se odihneste si cand  doreste sa adoarma. Luati jucaria din pat cand copilul 
a adormit. 

Jucaria din plus, pui de urs,  este placuta si acompaniaza copilul cand adoarme, creind o atmosfera magica  datorita efectelor luminoase 
si a muzicii delicate. 
Panoul de proiectie situat pe burtica ursuletului este un buton mare, pe care copilul il poate apasa cu  usurinta pentru a activa jucaria. 
Muzica va fi placuta atat pentru bebelusi cat si copiii mai mari, datorita variatelor stiluri: jazz,soft,rock,modern, muzica clasica si new 
age. 
PUNEREA IN FUNCTIUNE A JUCARIEI 
Produsul are 3 puncte de activare: 
Selectorul intern  va permite sa alegeti OFF, ON, LUMINA, LUMINA + MUZICA. 
Din butonu puteti porniti jucaria sau o puteti puneti in mod standby. 
Cand apasati butonul mare care se afla sub zona de proiectie puteti activa unul dintre cele 3 moduri luminoase: (1) PROIECTIE 
LUMINOASA, (2) LUMINA DE ATMOSFERA, (3) VEIOZA. 
Puteti combina functiile jucariei pentru a gasi varianta preferata. 
SELECTAREA EFECTELOR LUMINOASE 
Butonul mare situat sub zona de proiectie(fig.2A) va permite sa alegeti una dimtre cele 3 moduri de functionare: (1) PROIECTIE 
LUMINOASA, (2) LUMINA DE ATMOSFERA, (3) VEIOZA. 
Inafara de lumina, in mod (1) POIECTIE LUMINOASA, automat selectata, jucaria proiecteaza in toata camera stelute micute colorate. 
Apasati o data pentru a trece la mod(2) LUMINA DE ATMOSFERA, cu luminite colorate de intensitate medie. Dupa inca o apasare 
treceti la mod de functionare (3) VEIOZA, cu lumini colorate, de slaba intensitate. 
Apasati inca o data butonul si efectele luminoase vor inceta iar jucaria va intra in standby. 
Pentru a reactiva lumina apasati butonul mare(fig. 2-B) 
Efecte luminoase cu alternanta automata de culori, vor dura aprox 30 minute. Dupa acest timp, produsul va intra automat in mod 
standby. 
Pentru a intrerupe/activa efectele luminoase, apasati butonul mov(fig.2-B) 
Obscuritatea totala este o conditie pentru a obtine calitatea dorita a proiectiilor luminoase. 
Pentru a opri complet functionarea jucariei,desfaceti banda Velcro din baza ursuletului si  deplasati butonul pornit/oprit in pozitia 
0(OFF) 
ACTIVAREA MELODIILOR 
Pentru activarea melodiilor desfaceti Velcro-ul dublu din baza jucariei si deplasati cursorul in pozitia (II) care activeaza efectele 
luminoase si muzica. 
Jucaria porneste automat in mod (1) PROIECTIE LUMINOASA, activand automat un ciclu musical de aprox 30 min care acompaniaza 
progresiv copilul catre somn. 
Un ciclu muzical contine 1 melodie lina Jazz, 1 melodie molderna, 2 melodii New Age cu sunete din natura si 2 melodii clasice (Bach si 
Beethoven) 
Ciclul musical dureaza aproximativ 30 min iar la final, jucaria intra in modul Standby. 

MONTAREA/INLOCUIREA BATERIILOR 
Bateriile trebuie inlocuite numai de catre un adult. 
Pentru inlocuirea bateriilor trebuie sa desfaceti capacul compartimentului din spatele jucariei  cu o surubelnita. Inlaturati-l, extrageti 
bateriile consumate si montati bateriile noi respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs.(fig. 6) 



• NU lasati bateriile si ustensilele utilizate la inlocuirea lor, la indemana copiilor. 

• Inlaturati bateriile din produs daca sunt consumate., pentru a evita curgerea lor si deteriorarea produsului. 

• Intotdeauna inlaturati bateriile din produs daca nu il utilizati o perioada lunga de timp 

• Daca bateriile pierd lichid, inlocuiti-le imediat, curatand bine compartimentul si mainile daca acestea au avut contact cu lichidul. 

• Utilizati baterii alcaline asemanatoare/echivalente cu cele recomandate 

• Nu amestecati baterii standard (carbon-zinc) cu acumulatori (nickel-cadmium). 

• Nu amestecati baterii consumate cu baterii noi. 

• Nu aruncati bateriile consumate in foc sau in natura. Depuneti-le intr-un centru special amenajat pentru astfel de deseuri. 

• Nu scurtcircuitati bornele de alimentare 

• Nu incercati sa reincarcati baterii care nu se pot incarca; pericol de explozie 

• Nu este recomandat sa utilizati acumulatori; aceasta ar putea reduce capacitatea de functionare a jucariei. 

• In cazul in care utilizati acumulatori, extrageti-I din jucarie atunci cand ii reincarcati. Incarcarea lor se va face numai de catre un 
adult. 

• Extrageti bateriile dac nu utilizati produsul o perioada indelungata. 

• Jucaria nu este prevazuta pentru a fi utilizata cu baterii pe baza de  LITHIUM. AVERTISMENT: o utilizare improprie poate genera 
conditii de pericol. 

 

  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 PRODUSULUI 

Cand produsul nu este utilizat, pastrati-l departe de surse de caldura, praf si umezeala. Inainte de curatare extrageti modulul electronic 
din interior desfacand banda Velcro din baza jucariei. Jucaria din material textile se poate curata in masina de spalat rufe, alegand un 
program pentru spalari delicate. Va recomandam sa clatiti din abundenta pentru a inlatura orice urma de detergent. 

COMPOZITIE: Interior/exterior: 100% polyester 
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 
 

 


