
65408-Playgym Deluxe 3in1 

Pentru copii intre 3-24 luni 

 

Cititi cu atentie urmatoarele instructiuni si pastrati-le pentru viitoarele folosiri. 
Aceasta jucarie foloseste 3 baterii alcaline , tip “AA”,  de 1,5 V (nu sunt incluse). 
ATENTIE! 
- Inainte de folosire, scoateti si indepartati toate ambalajele din plastic si pastrati-le departe de copil. 
- Aceasta jucarie trebuie asamblata doar de catre un adult. 
- Verificati cu regularitate semnele de uzura sau de defectiune ale jucariei si asigurati-va ca este asamblata corect. Daca observati vreo avarie, nu mai folositi 

jucaria si pastrati-o departe de copil. 
- Jucaria trebuie intotdeauna manevrata cu atentie; trebuie sa nu o expuneti la surse de caldura si sa nu o pastrati in medii umede. Nu trebuie reparata, 

modificata de catre cumparator sau de catre o persoana necalificata. 
- Aceasta jucarie trebuie utilizata numai sub supravegherea unui adult. 
- Verificati intotdeauna daca tablia centrului de activitate este bine fixata pe suportul sau de pe  rama, inainte de a folosi  tablia de multiple activitati. 
- Atentionati copilul sa nu se urce sau sa se aseze pe suprafata jucariei, deoarece acesata nu a fost proiectata pentru a sustine greutatea sa. 
INTRODUCERE IN CENTRUL DE ACTIVITATE: 
- Acesta incantator trapez este un important centru de activitate care stimuleaza coordonarea copilului din primele momente prin lumini, sunete si culori. 
- Trapezul, care devine o tablie de multiple activitati are trei pozitii de joaca:1.copilul sta culcat pe spate,2. copilul  sta jos si 3. copilul sta ridicat. 
- Joaca in pozitia culcat pe spate este recomandata in special copiilor de peste 3 luni.  In aceasta perioada, copilul incepe sa faca primele  miscari: incearca sa 

ajunga si sa atinga obiecte, sa le adune si  sa le rasuceasca. 
- Joaca in pozitia stand jos este recomandata pentru copii de peste 9 luni. In aceasta perioada copilul incepe sa stea independent de sprijinul altei persoane. 
-  Joaca stand in picioare este recomandata copilului de peste un an, atunci cand copilul incepe sa faca primii sai pasi. 
INSTRUCTIUNI PENTRU ASAMBLAREA TRAPEZULUI: 
Deluxe Gym poate fi asamblata in 3 moduri diferite, care permit: 
1. Modul de joaca “copilul sta culcat” (peste 3 luni) 
2. Modul de joaca  “copilul sta jos” ( peste 9 luni) 
3. Modul de joaca “copilul sta in piciore” ( peste 1 an) 
ASAMBLAREA JUCARIEI PENTRU MODUL DE JOACA NR.1: 
1. Puneti tablia electronica pe podea, cu fata in jos, asa cum arata fig. A. 
2. Tineti piciorul de  pe partea pe care este localizat butonul de fixare, asa cum arata fig.2.  Apasati butonul de fixare si potriviti piciorul tabliei electronice. 

Se va auzi un “clic”, ceea ce inseamna ca este blocat in pozitia indicata. 
3. Repatati operatiunea si cu celelalte 3 picioare ale trapezului ca in fig. C.  
4. Tineti suportul bazei , cum arata fig. D (partea curbata trebuie sa ramana in pozitia externa). Apasati butoanele laterale, localizate in partea inferioara a 

piciorului, potriviti suportul bazei  in orificiul A, pana auziti un “clic”, ceea ce inseamna ca este blocat in pozitia corecta. 
5. Repetati operatiunea si pentru celelalte 2 picioare ca in fig. E. 
6. Plasati trapezul pe podea, sprijinit pe suportul bazei, ca in fig. F. Rasuciti tablia electronica fixata pana cand sageata de pe manerul tabliei corespunde cu 

simbolul 1 localizat pe tablie, ca in fig. F-1. 
7. Dupa ce tablia a fost corect inserata in orificiu, fixati manerul, rasuciondu-l in directia acelor de ceas , pana cand ajungeti la simbolul: “lacat”, ca in fig. 

G. Cand veti auzi un “clic”, inseamna ca ati fixat tablia in pozitia corecta. 
8. Coborarea mecanismelor de fixare, situate in partea de jos a tabliei, ca in fig. H. 
9. Prindeti jucaria mobila prin trecerea cataramei din material textil prin mecanismele de fixare, ca in fig. I. 
10.  Prindeti catarama din material textil  strans, fixati-l cu catarama , asa cum arata fig. I, si ajustati-o dupa inaltimea copilului. 
11. Repetati operatiunea si cu celelalte doua catarame. Jucaria va arata ca in fig. L. 
SCHIMBAREA POZITIEI DE JOACA DE LA NR.1 LA NR. 2: 
1. Scoateti cele trei jucarii mobile, desfaceti curelele din material textil din catarame.  
2. Apasati  butonul de siguranta, localizat pe manerul de la baza, si in acelasi timp, rasuciti butonul in sens invers al acelor de ceas, pozitionandu-l vertical 

pe simbolul:”lacat deschis”, ca in fig. M. 
3. Repetati operatiunea si pe celelalte parti. 
4. Rasuciti tablia electronica in pozitia initiala, ca in fig. M. 
5. Asezati trapezul pe podea, ca in fig. N. Indepartati suportul bazei, apasand butonul localizat in partea de jos  a piciorului.      
6. Apasati butonul, localizat la incheietura tabliei electronice si scoateti piciorul, ca in fig. O. 
7. Repetati operatiunea si cu celelalte 3 picioare. 
8. Potriviti manerele tabliei  in orificiul B situat pe suportul bazei: cand auziti un “clic”, inseamna ca ati fixat bine manerele in pozitia corecta, ca in fig. P. 
9. Repetati operatiunea si cu celalalt suport al bazei, ca in fig. Q 
10. Plasati trapezul pe podea, ca in fig. R. Rasuciti panourile spre exterior, pa rand, pana cand sageata aflata la incheietura corespunde cu simbolul 2 , 

localizat pe panou. 
11. O data ce panoul a fost fixat corect in orificiul sau, il fixati rasucind de buton in sensul acelor de ceas, pana cand simbolul “lacat” a fost atins, ca in fig. S. 

Cand auziti un “ clic”, inseamna ca ati fixat in pozitia corecta. 
12. Daca jucaria a fost corect asamblata, panoul de activitati multiple ar trebui sa arate ca in fig. T. 
SCHIMBAREA POZITIEI DE JOACA DE LA NR. 2 LA NR. 3: 
1. Apasati butonul de siguranta aflat la baza manerului, si , in acelasi timp, rasuciti butonul in sens invers acelor de ceas, pozitionandu-l vertical cu 

simbolul “lacat deschis”. 
2. Repetati operatiunea si pentru cealalta parte. 
3. Rasuciti panoul in pozitia initiala asa cum arata fig. M 
4.  Luati panoul si puneti-l incet pe podea , asa cum arata fig. U. Indepartati suportul bazei de pe panou. 
5. Rasuciti panoul in pozitia initiala asa cum arata fig. M 
6. Tineti piciorul  de partea unde este localizat butonul de blocare, asa cum arata fig. B. Apasati butonul de blocare si impingeti piciorul pana se aude un 

“clic”. Atunci inseamna ca l-ati fixat in pozitia corecta. 
7. Repetati operatiunea si pentru celelalte 3 picioare. 
8. Tineti suportul bazei asa cum arata fig. D. (partea curbata ramane in pozitie exterioara).Apasati butoanele laterale situate in partea de jos a piciorului, 

apoi fixati baza-suport in locasul A, pana se aude un “clic” – care inseamna ca s-a fixat in pozitia corecta 
9. Repetati operatiunea cu celalalt picior.Prindeti cealalta baza-suport si repetati operatiunea cu cele 2 picioare ramase (fig.S). 
10. Plasati trapezul pe podea, pe bazele lui suport (fig.R). Intoarceti cele doua panouri spre exterior, pe rand, pana cand sageata aflata la incheietura 

corespunde cu simbolul 2 , localizat pe panou. 
11. Odata ce panoul a fost inserat corect in orificiul sau, il fixati rasucind de buton in sensul acelor de ceas, pana cand simbolul “lacat” a fost atins, ca in fig. 

S. Cand auziti un “ clic”, inseamna ca ati fixat in pozitia corecta. 
12. Daca jucaria a fost asamblata corect, panoul multi-activitati aflat in pozitia 3, va arata ca in figura V. 
FOLOSIREA PANOULUI CU ACTIVITATI: 
- pentru pornirea panoului electronic, mutati butonul situat in apropierea tastelor claviaturii din pozitia OFF in pozitia <)) / <))), functie de volumul dorit 

(fig.1). Panoul se va aprinde si o melodie va confirma activarea acestuia. 
- Pentru evitarea consumului de baterii, este recomandata inchiderea panoului daca nu il folositi, prin mutarea butonului pe pozitia OFF.(fig.1). 



- Cele 3 personaje care se balanseaza incurajeaza copilul sa se intinda inspre ele si sa le atinga. Personajele activeaza melodii si lumini amuzante. Aceasta 
activitate ajuta la dezvoltarea aptitudinilor manuale/vizuale ale copilului, precum si a celor auditive/vizuale. 

FOLOSIREA PANOULUI MULTI- ACTIVITATI: 
DUPA CE ATI INDEPARTAT CURELELE DIN MATERIAL TEXTIL, cele 3 jucarii care balanseaza pot fi folosite separat, in suprafata desemnata pt introducerea lor 

aflata pe panoul multi-activitati. 
Panoul central dispune de mai multe activitati care stimuleaza atat coordonarea copilului cat si aptitudinile muzicale si cele asociative(logice): 
- o prima claviatura cu melodii amuzante 
- o carticica 
- o spirala care se invarte in timp ce se misca broscuta 
- un cilindru care se roteste cand apasati pe maner 
- locasuri speciale de introdus animalele – ajutand copilul sa recunoasca forme geometrice 
- sfere colorate care se invart cand se activeza discul galben. 
INTRODUCEREA / SCHIMBAREA BATERIILOR: 
- Bateriile se vor introduce NUMAI DE CATRE UN ADULT! 
- Pentru schimbul de baterii : desurubati cu ajutorul surubelnitei surubul care inchide compartimentul de baterii si deschideti-l. Scoateti bateriile folosite si 

introduceti unele noi, respectand polaritatea indicata. Repetati operatiunile in ordine inversa pt inchiderea compartimentului de baterii. 
- Nu lasati bateriile sau uneltele la indemana copiilor! 
- Nu lasati bateriile folosite in jucarie pt evitarea scurgerilor si distrugerea produsului. 
- Scoateti bateriile daca nu folositi jucaria pt mai mult timp! 
- Folositi numai baterii alcaline de tipul celor recomandate pt o folosire corespuzatoare a produsului 
- Nu amestectati baterii noi cu baterii vechi sau tipuri diferite de baterii! 
- Nu este recomandata folosirea bateriilor reincarcabile, acestea ar putea afecta folosirea jucariei .( nu incercati sa reincarcati baterii care nu sunt reincarcabile, 

acestea ar putea exploda!). Daca totusi folositi baterii reincarcabile, scoateti-le din jucarie inainte de a le reincarca(Operatiune de efectuat numai de catre un adult!). 

- 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 INTRETINEREA JUCARIEI: 
- curatarea panoului electronic se face cu o carpa uscata! 
- NU INTRODUCETI JUCARIA IN APA PT A EVITA RISCUL SCURTCIRCUITARII! 
- Cadrul se curata cu o carpa moale, usor umezita 
- Pt o igiena maxima, curatati cele 3 jucarii care balanseaza cu o carpa inmuiata in solutie preparata de dezinfectare la rece (in proportia indicata de diluare in 

apa a solutiei Chicco de dezinfectat la rece). Nu folositi dezinfectant nediluat in apa. Nu introduceti jucariile in masina de spalat vase! 
- Protejati jucaria de caldura, praf, nisip si apa! 
 

Producator: Artsana SpA – Italia (produs in China) Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; 
tel/fax: 021/231.06.26 

 

 

 

                                                                                            

 


