
65407 -  Jucărie 2 în 1 Duo Gym 
Vârsta: 3 luni + 
Vă rugam sa citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a folosi jucăria şi să le păstraţi pentru a putea fi consultate ulterior. 
Această jucărie funcţionează cu 2 baterii de 1.5 volţi de tip „AA” (bateriile nu sunt incluse). 
ATENŢIONĂRI 
Pentru siguranţa copilului dvs.: 
ATENŢIE! 

• Înainte de utilizare, îndepărtaţi şi eliminaţi toate pungile din plastic si alte tipuri de ambalaje de ex. benzi de fixare şi bride, etc.) şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare. 
• Acest produs trebuie asamblat numai de către un adult. 
• Verificaţi produsul în mod regulat ca acesta să nu prezinte urme de avariere şi pentru a vă asigura că este asamblat corect. În caz de avariere, nu folosiţi jucăria şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor. 
• Folosiţi jucăria numai sub supravegherea permanentă a unui adult. 
• De fiecare dată când folosiţi jucăria, verificaţi ca panoul electronic să fie bine fixat pe cadrul suport (vezi „Instrucţiuni asamblare Gym”) 
• Atunci când se foloseşte panoul electronic cu activităţi la pătuţul copilului: 

o Nu lăsaţi cadrul suport la îndemâna bebeluşului. 
ATENŢIE! PENTRU A EVITA RISCUL DE SUFOCARE, PANOUL ELECTRONIC CU ACTIVITĂŢI TREBUIE PRINS CORECT DE PARTEA LATERALĂ A PĂTUŢULUI FOLOSIND NUMAI 
COMPONENTELE INCLUSE CU JUCĂRIA. NU FOLOSIŢI NICIUN FEL DE BRIDE SAU ALTE ELEMENTE DE PRINDERE ADIŢIONALE. 

o Atunci când panoul electronic cu activităţi nu este prind de pătuţ, îndepărtaţi elementele de prindere şi nu le lăsaţi la îndemâna bebeluşului. 
o Verificaţi în mod regulat jucăria pentru a vă asigura că este bine prinsă de pătuţ. 
o Panoul electronic cu activităţi a fost proiectat pentru a fi prins de pătuţuri cu lateralele rigide şi nu trebuie prind de pătuţuri care au părţile laterale din plasă sau material. 

PREZENTARE CENTRU ACTIVITĂŢI 
Această jucărie multifuncţională încântătoare este un centru de activităţi important, care stimulează dezvoltarea cognitivă şi fizică a bebeluşului pe durata diferitelor etape de creştere ale acestuia. 

1. În primele luni de viaţă, bebeluşul începe să îşi mişte picioarele şi să lovească cu ele în aer. Ideal în această perioadă este să se aşeze bebeluşul sub jucărie, pentru a putea ajunge la panou. Sunetele care se activează când 
bebeluşul apasă pe panou cu picioarele îl încurajează să se mişte. 

2. La vârsta de 3 luni, bebeluşul începe să-şi coordoneze mişcările mâinilor şi ale picioarelor şi încearcă să ajungă la jucăriile suspendate prinde de panou (buburuza şi floarea). Bebeluşul poate fi aşezat pe spate sub panou, de 
unde poate activa efecte sonore amuzante şi melodii vesele. 

3. Începând de la vârsta de 5 luni, Duo Gym este ideal pentru dezvoltarea muşchilor gâtului şi ai spatelui bebeluşului. Copilul poate fi aşezat pe burtică şi se poate juca cu panoul de activităţi şi se poate bucura de efectele sonore 
şi melodiile vesele generate de acesta. 

Panoul de activităţi poate fi de asemenea folosit şi separat de cadrul său şi poate fi prins de partea laterală a pătuţului copilului cu bridele speciale furnizate. Copilul poate continua să se joace cu diversele activităţi şi poate asculta melodiile 
vesele generat de centrul de activităţi. 
ASAMBLARE JUCĂRIE 
Jucăria Duo Gym poate fi asamblată în 2 poziţii diferite, care permit bebeluşului: 

1. Să se joace culcat pe spate (în supinaţie) 
2. Să se joace aşezat pe burtică (întins) 

Asamblare jucărie în Poziţia de joacă Nr. 1. 
1. Aşezaţi pe podea panoul cu activităţi pentru picioare (diagrama A). 
2. Introduceţi cele două baze suport în orificiile aferente, pe lateralul picioarelor panoului cu activităţi (diagrama B) şi fixaţi-le în elementele de ghidare (detaliu B-1). 
3. Ţineţi de unul dintre cele picioare, menţinând butonul lateral în poziţia spre exterior şi introduceţi piciorul vertical în orificiul 1 al bazei suport, fără a forţa, până când se va auzi un click, ceea ce va indica că  s-a fixat pe 

poziţie (diagrama C). Piciorul trebuie să se fixeze aşa cum este indicat în diagrama D. 
4. Repetaţi operaţiunea cu celălalt picior (diagrama E). 
5. Fixaţi panoul electronic cu activităţi, cu panoul îndreptat spre copil, de cele două picioare. Introduceţi cele două orificii pe articulaţiile prezente la capătul picioarelor şi împingeţi în jos fără a forţa, până când se va auzi un 

click care indică faptul că panoul s-a fixat pe poziţie (diagrama F). 
6. Pentru a vă asigura că panoul este bine fixat pe poziţia, ţineţi de ele şi trageţi în sus pentru verifica dacă este bine prins. 
7. Prindeţi cele două jucării suspendate cu bridele aferente, asigurându-vă că porţiunile cu arici sunt bine prinse (diagrama G). 
8. Dacă s-a asamblat corect jucăria în poziţia 1, aceasta ar trebui să arate ca în diagrama H. 

Asamblare jucărie în poziţia nr. 2. 
1. Derulaţi operaţiunile indicate la punctele 1-2 din paragraful de mai sus (Asamblare jucărie în Poziţia Nr. 1). 
2. Ţineţi de unul dintre cele două picioare, menţinând butonul lateral în poziţia spre exterior şi introduceţi-l orizontal în orificiul 2 al bazei suport fără a forţa, până când se va auzi un click care indică faptul că s-a fixat pe poziţie 

(diagrama I). Piciorul trebuie să arate ca în diagrama L. 
3. Repetaţi operaţiunea cu celălalt picior (diagrama M). 
4. Fixaţi panoul electronic cu activităţi; derulând operaţiunile indicate la punctele 5-6-7 din paragraful anterior (Asamblare Jucărie în Poziţia Nr. 1). 
5. Dacă a fost asamblat corect, jucăria, în poziţia 2, ar trebui să arate ca în diagrama N. 

Modificarea poziţiei de joacă din poziţia nr. 1 în poziţia nr. 2 sau vice-versa. 
Pentru a trece de la o poziţie de joacă la alta, nu este nevoie să desprindeţi panoul electronic cu activităţi. Este suficient să: 

1. Desprindeţi cele două picioare din bazele suport apăsând pe butoanele laterale; 
2. Ridicaţi picioarele simultan şi reintroduceţi-le în orificiile aferente poziţiei dorite, fără a ale forţa pe poziţie (diagrama H sau N); 
3. Asiguraţi-vă întotdeauna că picioarele sunt asamblate corect. 

INSTRUCŢIUNI UTILIZARE PANOU ELECTRONIC CU ACTIVITĂŢI FĂRĂ CADRU 
Panoul electronic central poate fi desprins de cadru şi fixat la pătuţ. 
Pentru a folosi panoul astfel, procedaţi după cum urmează: 

1. Desprindeţi panoul electronic cu activităţi de pe picioare apăsând butoanele situate în partea de sus şi trăgând de el în sus (diagrama O). 
2. ATENŢIE! Înainte de a prinde panoul de pătuţ, acoperiţi orificiile pentru picioare cu dopurile de protecţie furnizate (diagrama P). Se va auzi un click care indică faptul că panoul este bine prins. 
3. Introduceţi bridele aferente în orificiile de pe spatele panoului (diagrama Q). 
4. Prindeţi bridele introducând cârligul în orificiul aferent şi trageţi de bridă în sus până când cârligul este bine prins (diagrama R). 
5. Pentru a pune la loc pe cadru panoul electronic, scoateţi bridele şi dopurile de protecţie apăsând butoanele situate în partea de sus a panoului, apăsând uşor pe dopuri în sus (fig. S). 
6. Pentru a evita pierderea dopurilor de protecţie, introduceţi-le în orificiile aferente în interiorul bazelor suport (diagrama S/1). 

UTILIZAREA PANOULUI CU ACTIVITĂŢI 

• Pentru a porni panoul electronic, doar comutaţi butonul de pe spate din poziţia OFF (OPRIT) în poziţia , în funcţie de volumul dorit (diagrama Q). Un joc de lumini confirmă faptul că panoul cu 
activităţi a fost activat. 

• Pentru a evita irosirea bateriilor, se recomandă întotdeauna oprirea panoului de activităţi după utilizare, trecând butonul în poziţia OFF (diagrama Q). 
• Cele două jucării suspendate muzicale cu buburuza şi floarea încurajează bebeluşul să se deplaseze în faţă pentru a le atinge şi activează melodii vesele însoţite de efecte luminoase distractive. Această activitate ajută copilul 

să-şi dezvolte abilităţile de coordonare manuale/vizuale şi abilităţi auditive/vizuale. 
• Buburuza şi floarea pot fi de asemenea desprinse şi pot fi folosite ca zornăitoare. 
• Panoul central are mai multe activităţi care stimulează coordonarea bebeluşului şi abilităţile auditive şi vizuale: 

o Sfera centrală se roteşte creând un efect optic cu lumini şi culori cu ajutorul oglinzilor, decoraţiunilor şi a bilelor mici colorate care sar în sus şi în jos. Aceasta activează de asemenea o melodie veselă. 
o Fluturaşul se deplasează în sus şi în jos generând efecte sonore amuzante, „animând” un personaj distractiv; 
o Floarea cu cele două feţe mici se roteşte cu efecte sonore amuzante, „animând” un personaj distractiv; 
o Toate celelalte activităţi electronice sunt însoţite de efecte luminoase intermitente. 

• Jucăria are de asemenea şi un panoul specia cu activităţi pentru stimularea bebeluşului să-şi coordoneze mişcările picioarelor. Apăsând panourile cu picioarele, bebeluşul activează sunete amuzante. 
MONTAREA ŞI/SAU ÎNLOCUIREA BATERIILOR 



• Bateriile trebuie montate numai de către un adult. 
• Pentru înlocuirea bateriilor: desfaceţi şurubul capacului compartimentului cu baterii cu ajutorul unei şurubelniţe şi scoateţi capacul. Apoi scoateţi bateriile consumate şi puneţi unele noi, asigurându-vă că sunt aşezate corect ca şi 

polaritate (aşa cum este indicat pe produs), puneţi capacul la loc şi strângeţi şurubul. 
• Nu lăsaţi niciodată bateriile şi uneltele la îndemâna copiilor. 
• Scoateţi întotdeauna bateriile consumate din jucărie pentru a evita riscul ca acestea să curgă şi să avarieze produsul. 
• Scoateţi întotdeauna bateriile dacă nu se foloseşte produsul o perioadă mai lungă de timp. 
• Dacă bateriile curg, înlocuiţi-le imediat, curăţaţi compartimentul înainte de a le înlocui; spălaţi-vă bine mâinile dacă intraţi în contact cu lichidul scurs. 
• Nu folosiţi decât baterii alcaline de acelaşi tip sau asemănătoare cu cele recomandate pentru funcţionarea corectă a jucăriei. 
• Nu combinaţi niciodată bateriile noi cu baterii folosite. 
• Nu ardeţi şi nu aruncaţi bateriile consumate în mediul înconjurător. Eliminaţi-le ducându-le la un centru de colectare selectivă a deşeurilor. 
• Nu scurt-circuitaţi capetele bateriilor. 
• Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile care nu sunt reîncărcabile; acestea pot exploda. 
• Nu se recomandă utilizarea bateriilor reîncărcabile deoarece acestea pot afecta funcţionarea jucăriei. 
• Dacă folosiţi baterii reîncărcabile, scoateţi-le din jucărie înainte de a le reîncărca. Bateriile trebuie întotdeauna reîncărcate sub supravegherea unui adult. 
Bateriile incluse la momentul achiziţiei sunt furnizate doar în scop demonstrativ. 
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE 

• Curăţaţi panoul electronic cu activităţi cu o lavetă moale umedă. Nu scufundaţi produsul în apă pentru a evita avarierea circuitului electronic. Curăţaţi cadrul şi jucăriile suspendate cu o lavetă moale înmuiată în apă. 
• Protejaţi jucăria de căldură excesivă, praf, nisip şi apă. 

 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. 

 
Fabricat în China 
Producător: Artsana SpA – Italia 
Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucureşti, sector 2, Str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 
 


