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Внимание: Следвайки инструкциите за употреба Вие ще предотвратите наранявания и травми за вашето дете. Преди всяка употреба проверявайте 

системата за окачване. Запазате инструкциите за бъдеща справка. Винаги използвайте коланите, за да се предотврати падане или нараняване на детето. Не 

оставяйте детето без наблюдение. Не използвайте този продукт, ако детето може да излиза от него, ако може да стои седнало или след като премине тегло 

9 кг. Опасно е да поставяте тази люлка върху повдигнати повърхности., например маса. Винаги я използвайте върху равна, стабилна повърхност, например 

под. Люлката не е предназначена за дълги периоди на сън от детето. Не използвайте, ако новороденото тежи под 2.5кг. За новородени използвайте 

люлката в най-легналата и позиция. Когато регулирате скоростта, изчакайте и наблюдавайте, тъй като е нужно малко време докато люлката се приспособи 

към всяка нова натройка. Ако е нужно, регулирайте отново.  

Внимание: Има опасност от задушаване, ако оставите люлката с детето в нея близо до продукти, които представляват потенциална опасност за малки деца 

– щори с връв, пердета, кабели, дори връвта на биберона. Не използвайте този продукт, ако е повреден или счупен. Използвайте го само за деца с тегло до 

9 кг. Не използвайте аксесоари или резервни части различни от одобрените от производителя. Бъдете нащрек и пазете люлката с детето от пожароопасни 

обекти и открит огън. Люлката трябва да бъде монтирана от възрастен. Следвайте инструкциите за монтаж показни тук. Ако се затрудните, моля свържете 

се с вашия търговец и поискайте съвет.  

Батерии 

Продукта работи с батерии. Дръжте ги далеч от деца. Използвайте само такива, препоръчани от производителя (за тази люлка трябват 3 броя D LR20(1.5V). 

Люлката ще работи само ако сте ги поставили по правилния начин. Не смесвайте различни по вид батерии. Батерията може да протече  или гръмне, ако е 

изложена на огън. Ако забележите протичане, веднага изхвърлете батерията. Изхвърляйте батериите по указаните във вашата страна разпоредби. Ако 

знаете, че люлката няма да бъде използвана месец или повече, махнете батериите. Сменете ги, ако люлката не работи задоволително.  

Поддръжка и почистване 

Проверявайте люлката за разхлабени винтове, износени части, скъсана тапицерия или шевове.  

Калъфката може да се маха и пере в пералня. Не сушете в сушилня. Не използвайте белина. Почиствайте рамката с мек почистващ препарат. 

Продължителното излагане на слънце може да доведе до избледняване цветовете на калъфката или изкривяване и деформация на някои части.  

Разрешаване на проблем: 

Люлката няма да работи ако: 

- Няма батерии 

- Ако батериите са изхабени 

- Батериите са поставени по грешен начин 

- Има корозия в отделението за поставяне на батерии 

- Скоростта е ниска 

- Детето е поставено или се измести твърде напред 

- Детето хване краката на люлката 

- Активирана е защитната система (в такъв случай трябва да изключите мотора, изчаквате 3 минути и рестартирате люлката). 

  Люлката не люлее добре ако: 

- Настройките са възможно най-ниските 

- От люлката има провесено одеало, което оказва съпротивление 

- Батериите са изхабени 

- Детето е поставено или се е изместило напред 

- Детето е твърде тежко или твърде буйно (в такъв случай преустановете използването на люлката) 

- Люлката е поставена върху дебел и мек килим. Тя люлее по-добре, ако е поставена върху твърда повърхност.  

Първоначален монтаж: 1-6.Уверете се, че коланите не са усукани. Вкарайте калъфката в частта на облегалката от двете страни. Вкарайте калъфката в частта 

на мястото за сядане. Закопчейте. Проверете дали горната и долна част на калъфката са стабилно захванати. При някои модели, калъфката или части от 

нея е вкарана и не може да се маха. Следвайте стъпките за монтаж показани на картинките.  

Краката трябва да се разтворят дотолкова, докато изпъкналата им част влезе в длъбнатината и ги така ги застопори. Виж картинки 14-19. 

Задна свързваща тръба – картинки 23-25. Уверете се, че тръбата е здраво свързана  с краката.  

Предна свързваща тръба – картинки 20-22. Уверете се, че е здраво свързана с краката.  

Закрепяне на седалката към рамката – картинки 14/15/16. Вкарайте скобите на седалката в рамката, както е показано. Натиснете надолу, за да се уверите, 

че е здраво закрепена. Свържете и закрепете мрежестата част от двете страни.  

Обезопасяване на детето с колан – картинки 26-33. 

Колана на люлката е 5 точков. Може да се регулира в областта на рамената и талията. Когато го регулирате, проверявайте дали минава през правилните 

места. В областта на рамото, трябва да преминава през мястото, което е точно до или малко над раменете. Не усуквайте колана. 

Регулиране наклона на облегалката на люлката – 34-35.  

Облегалка за глава – 36. За регулиране на наклона и поставяне в легнала позиция се натискат двата бутона намиращи се отзад. За повдигане на  

облегалката обратно нагоре, натиснете я нагоре до желаната позиция.  

  Съхранение – 44/45. 

  Батерии – 46-47. 

  Монтаж на грифа с играчки и таблата – 48 – 58. 

  Заредете люлката с батерии, когато детето не е в нея. Нужни са 4 броя LR14(1.5V). 

 Можете да спрете функциите на люлката по всяко време. Това няма да повреди мотора и. Ако люлката спре сама, значи се е включил защитния 

механизъм. Изключете мотора, изчакайте 3 поне минути (разрешете проблема), рестартирайте.  

  Функции на бутоните – 37-43. 

  Характеристики на продукта:  5 точков колан, 4 позиции на облегалката, 6 скорости на люлеене, таймер за автоматично спиране на музиката, музикален панел,  

въртележка с играчки, табла. Работи с 3 броя батерии тип LR20 1.5V, които не са включени. 

Размери: сгъната- дължина-67см височина-105см , ширина- 50см  /  разгъната- дължина-67см, височина-94,см, ширина- 88см  / Тегло: 7.6кг 
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