
Carusel muzical 3 in 1 Chicco Dancing Friends 0 luni+ 

Cititi cu atetie instructiunile inainte de utilizarea jucariei si pastrati-le pentru referinte ulterioare. 

Avertizari: 

Pentru siguranta copilului 

Atentie: 

• Inlaturati si depozitati in loc sigur pungile de plastic si toate tipurile de ambalaje. Pericol de sufocare. 

• Verificati produsul cu regularitate in caz ca prezinta semne de deteriorare sau distrugere si asigurati-va ca este 

asamblat in mod corect. Daca vreo component a jucariei este deteriorate, nu mai utilizati jucaria si nu o lasati la 

indemana copiilor. 

• Caruselul trebuie asamblat pe carucior, landou sau scaunelul auto 0 luni+.  

• Aceasta jucarie trebuie montata doar de catre un adult, urmarind instructiunile de utilizare cu atentie. Verificat daca 

produsul a fost montat/fixat in mod corect, conform regulilor de baza. 

• Nu utilizati curele sau sfori suplimentare pentru montarea caruselului. Pericol de stangulare. 

• Nu lasati caruselul si accesoriile sale la indemana copiilor  atunci cand nu sunt asamblate pe un suport fix. 

• A se utiliza in permanenta sub supravegherea unui adult. 

•  Protejati produsul de ploaie. Daca se uda in mod accidental, uscati-l cu atentie inainte de a-l depozita. 

 

FIXAREA PE CARUCIOR 

Introduceti inelul de plastic (clama) pe materialul textil elastic(fig 1). Fixati-l de capotina caruciorului si eliberati-l 

verificand cu fermitate daca este atasat corect (fig 2). 

 

FIXAREA PE UN LANDOU 

Introduceti inelul de plastic pe materialul textile elastic (fig 1); montati jucaria cu inelul de plastic pe interiorul 

capotinei landoului (fig 4)  sau  de marginea capotinei (fig 3) 

 

FIXAREA PE UN SCAUN AUTO GRUPA 0+ 

• Desfaceti capatul elasticului prevazut cu arici pentru a scoate clama de plastic 

• Infasurati elasticul de manerul pt transport al scaunului auto si fixati-l inchizandu-l prin lipirea capetelor 

elasticului prevazut cu arici. 

UTILIZAREA JUCARIEI 

 Pentru activarea caruselului, invartiti bratul in sensul acelor de ceasornic de care sunt agatate jucariile (fig 7). Jucariile 

vor incepe sa se roteasca si va porni o melodie antrenanta. 

CURATAREA, INGRIJIREA SI MENTINEREA JUCARIEI 

• Pentru curatarea jucariei untilizati doar o laveta usor umezita 

• Cand nu este utilizat, depozitati caruselul intr-o zona protejata de caldura, praf si umiditate. 

Materialul din care sunt confectionate jucariile: 100% polyester . 

 

Producator: Artsana SpA-Italia.Importator si distribuitor: Paralela    Turism SRL, Bucuresti, str. Ghe. Matac nr. 21-23, 

sector 2.tel/fax: 021/231.06.26 

 

 

 


