
 
Упътване 

Люлка Graco  
Предназначена за деца с тегло до 9 кг. 

Отговаря на стандарт EN 12790-2009 

 

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да пристъпите към ползване на продукта. Запазете ги с цел бъдеща справка. 
Преди употреба на продукта прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете с цел бъдеща справка. 
Внимание!Монтажа да се извърши от възрастен. Ако имате нужда от помощ се обърнете към оторизиран персонал или търговеца от 
който сте закупили продукта. Винаги ползвайте колана, за да обезопасите детето в люлката. Не го оставяйте без наблюдение. Не 
ползвайте продукта, ако детето тежи повече от 9кг. и/ или може да стои седнало самичко. Не поставяйте продукта върху издигнати 
повърхности като например маси, столове, легло и др. Поставяйте върху твърд, равен под. Не поставяйте върху мек килим – има опасност 
от обръщане на люлката Не местете или повдигайте люлката докато детето е в нея. Не позволявайте на деца да играят с люлката, тя не е 
играчка. Внимание: люлката не е предназначена за дълги периоди на сън и не може да замести детската кошарка. Ако бебето има нужда 
от сън, го поставете в неговото легло. Не ползвайте като детско столче за кола. Максимална препоръчителна височина на детето 76.2 см. 
Не ползвайте за деца с тегло под 2.5 кг.  Не поставяйте в близост до предмети, които представляват опасност от задушаване – кабели, 
връзки на щори и др. Не поставяйте в близост до открит огън или ел. уреди излъчващи топлина. Не ползвайте таблата и сенника като 
дръжка за пренасяне на продукта. Не ползвайте без оригиналната калъфка. Преустановете ползването когато детето стане прекалено 
буйно или се опитва да слиза от люлката. Ако забележите счупена или повредена част – преустановете използването. Ако имате нужда от 
резервни част – ползвайте одобрени от производителя. 
Кабел за ток: Проверявайте адаптера за ток за повредени части. Ползвайте само с включения в комплекта кабел. Трансформатора не е 
играчка. Преди миене/ почистване трябва да изключите кабела от ел. мрежата. Електронните модули на люлката не са предназначени за 
ползване във вода.  
Батерии: дръжте батериите далеч от деца. Поставянето и изкарването на батерии да се извършва от възрастен. Когато ги поставяте се 
съобразявайте с указаната поляризация. Ако батериите са изхабени ги извадете. Не смесвайте стари с нови или различни по вид батерии. 
Това, както и неправилно поставяне или оставяне вътре за продължителен период в който уреда не е бил ползван може да доведе до 
изтичане на батерия. Ако правите опит да презаредите непрезареждаща батерия или я поставите в близост до огън тя може да потече или 
да избухне. Ако забележите теч от батерия трябва веднага да я изхвърлите, както и ако е изхабена - на определените за това места. Този 
теч представлява опасност за човека. Не изхвърляйте в природата или във вода. Ако няма да ползвате уреда дълго време – изкарайте 
батериите. Сменете батериите, ако уреда спре да функционира както трябва. Препоръчан тип батерии – алкални, непрезареждащи (5 х D 
LR20 – 1.5V). След края на полезния живот на продукта го изхвърлете на определеното за това място. 
Грижа и почистване: периодично преглеждайте продукта за разхлабени, износени или скъсани части. Заменете с нови ако е нужно. 
Махащата се калъфка може да се пере в пералня с хладка вода, на цикъл за деликатно пране и без центрофуга. Не чистете с белина. За 
почистване на рамката ползвайте само мек домашен сапун или почистващ препарат върху влажна кърпа. Подсушете. Интензивното 
излагане на слънце може да причини избледняване нa тапицерията или деформиране на твърдите части.  
 
 

                         



   

  

Функции и управление:  
1. Можете да избирате скорост 1 до 6. Скорост 1 люлее люлката малко. Скорост 6 люлее с пълен размах.  
2. Бутон on/off за централно включване/ изключване. Включването му активира последно избраната скорост.  
3.  Избор на игрива музика (5 забавни песнички) . При натискане бутона ще светне, за да покаже вашия избор. Ще се изредят всичките 5 песнички. 

След края на последната ще започнат отново. Ако искате да прескочите песен – натиснете същия бутон отново. 
4.  Успокояваща музика (6 различни). При натискане бутона ще светне, за да покаже вашия избор. Ще се изредят една след друга, след което ще 

започнат отново.  
5. Успокояващи звуци от природата (5 различни): утроба (туптене), поточе, гора, кит, далечна буря. При натискане бутона светва, за да виждате 

вашия избор. Избрания звук ще звучи дотогава, докато не изберете друг или докато таймера не изключи люлката. Ако искате да прескочите 
определен звук – натиснете същия бутон отново.  

6.  MP3 – свържете вашия mp3 player  и активирайте функцията като натиснете този бутон. Внимание: когато бутона светне, собствената музика на 
люлката няма да свири, а силата на звука контролирате вие от вашия mp3 player. 

7. Бутони 7 и 8 – намаляване или усилване на звука 
8. Бутон 9 – спиране на всякаква музикална функция. Натискането му отново ще активира последния избор. 
9. Бутон 10 – Timer – натискането му ще стартира 30-минутен таймер, който ще спре всички активирани функции след тези 30 минути. При 

натискане, бутона ще свети, за да виждате вашия избор. Ще започне да примигва 1 минута преди спиране на функциите. 
10. Бутон 11 – родителски контрол/ заключване. Задръжте този бутон натиснат за 2 секунди и това ще изключи всички други функции, освен 

избраните от вас, предотвратявайки смяна на функции от някой друг, например по-големите деца. Бутона ще свети, за да покаже вашия избор. За 
отключване натиснете същия бутон отново за 2 секунди. Можете да ползвате този бутон и за да заключите изцяло функциите на люлката. В този 
случай светлината на бутона ще свети 5 секунди, след което ще избледнее и угасне. Ще светне отново, ако отново натиснете друг бутон. 
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