Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το
περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)
για το τηλεχειριστήριο (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται).
Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
Εργαλείο για τη συναρμολόγηση:
σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).

www.fisher-price.gr

Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πιθανού τραυματισμού.
• Κρατήστε το μακριά από το μωρό.
• Αφαιρέστε το περιστρεφόμενο από την κούνια ή το πάρκο
του μωρού όταν το μωρό αρχίσει να μπουσουλάει.
• Το προϊόν δεν προσαρμόζεται σε όλα τα σχέδια κούνιας.
Μην προσθέτετε άλλους συνδέσμους ή ζώνες για την
προσαρμογή του.
• Το κομμάτι με το περιστρεφόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μωρά από
0 έως 5 μηνών.
• Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μωρά από 0 έως 36 μηνών.
• Το περιστρεφόμενο χρησιμοποιείται για την οπτική διέγερση του μωρού και όχι
για να το πιάνει με τα χέρια του.
• Να το προσαρμόζετε πάντα με όλους τους συνδέσμους (σφιγκτήρας) που
περιλαμβάνονται στη συσκευασία, πάνω στην κούνια ή στο πάρκο του μωρού
σύμφωνα με τις οδηγίες. Να το ελέγχετε συχνά.
• Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με λίγο νερό και σαπούνι.
Μη βυθίζετε το παιχνίδι στο νερό.
• Αυτό το παιχνίδι δεν έχει ανταλλακτικά. Μην το αποσυναρμολογείτε.
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Μέρη

Βάση

Στήριγμα
Προσαρμογής στην
Κούνια

3 Μαλακά Ζωάκια

Περιστροφικό Κομμάτι

3 Μαλακά Αστεράκια

Σφιγκτήρας

Τηλεχειριστήριο

Βραχίονας

Σημείωση: Όλες οι βίδες για τη συναρμολόγηση του παιχνιδιού
βρίσκονται μέσα στο προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεχτικά
για να προσαρμοστούν καλά οι βίδες. Σφίξτε και χαλαρώστε τις
βίδες με ένα σταυροκατσάβιδο. Μην σφίξετε υπερβολικά.
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Τοποθέτηση Μπαταριών στη Βάση

1,5V x 3
“D” (LR20)

• Βρείτε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος της βάσης.
• Χαλαρώστε τις βίδες στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών και αφαιρέστε το.
Συμβουλή: Εάν το στήριγμα προσαρμογής στην κούνια βρίσκεται τοποθετημένο στη
βάση χαλαρώστε τις βίδες του στηρίγματος και αφαιρέστε το.
• Τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους "D" (LR20).
Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες.
• Κλείστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τις βίδες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Με κανονική χρήση, οι μπαταρίες της βάσης θα χρειάζονται
αντικατάσταση συχνότερα από ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Όταν οι ήχοι
ή τα φώτα του περιστρεφόμενου αρχίσουν να εξασθενούν αλλάξτε τις μπαταρίες.
Η αντικατάσταση να γίνεται από ενήλικα.
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Τοποθέτηση Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

1,5V x 2
"AAA" (LR03)

• Βρείτε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
• Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών και αφαιρέστε το.
• Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους "ΑAA" (LR03).
Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες.
• Κλείστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αν το περιστρεφόμενο δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου,
αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν
εξασθενίσει. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου μόνο εάν αν το
φωτάκι του τηλεχειριστηρίου δείχνει εξασθενισμένο όταν πατάτε το κουμπί. Αν το
φωτάκι δεν ανάβει καθόλου μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ελέγξτε αν οι
μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θήκη των μπαταριών.
• Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με
απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την
κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για
την ανακύκλωση.
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Πληροφορίες για τις Μπαταρίες
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή
με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για
να αποφύγετε τη διαρροή:
• Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές αλκαλικές, συμβατικές ή
επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
• Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί
από το προϊόν. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή
διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
• Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
• Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
• Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
• Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
• H φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή
ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.
GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park,
Maidenhead SL6 4UB. www.service.mattel.com/uk.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.
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Συναρμολόγηση
Βάση

Στήριγμα
Προσαρμογής στην
Κούνια

1
• Τοποθετήστε το στήριγμα προσαρμογής στη βάση.
• Βιδώστε τις τέσσερις βίδες του στηρίγματος προσαρμογής.

Βραχίονας

A ΠΙΕΣΤΕ
B ΣΥΡΕΤΕ

Υποδοχή

Βάση

2
• Πατήστε πρώτα το κουμπί δίπλα στην υποδοχή A και ανοίξτε το πορτάκι της
υποδοχής B.
• Προσαρμόστε το βραχίονα στην υποδοχή της βάσης.
• Βιδώστε και τις δύο βίδες στο βραχίονα.
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Συναρμολόγηση

Περιστροφικό
Κομμάτι

3
• Προσαρμόστε το περιστροφικό κομμάτι στην άκρη του βραχίονα.
• Βιδώστε και τις δύο βίδες στο βραχίονα για να ασφαλίσετε το περιστροφικό κομμάτι.

Μαλακό Ζωάκι
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Μαλακό Αστεράκι

Προσαρμόστε τα Μαλακά Ζωάκια
• Προσαρμόστε το λουράκι που βρίσκεται στο μαλακό ζωάκι στην υποδοχή της
εξωτερικής ακτίνας (μεγάλη).
• Τραβήξτε ελαφρά το μαλακό ζωάκι για να προσαρμοστεί καλά το λουράκι στην
εξωτερική ακτίνα.
• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να προσαρμόσετε και τα άλλα δύο μαλακά
ζωάκια στις άλλες δύο εξωτερικές ακτίνες.
Προσαρμόστε τα Μαλακά Αστεράκια
• Προσαρμόστε το λουράκι που βρίσκεται στο μαλακό αστεράκι στην υποδοχή της
εσωτερικής ακτίνας (μικρή).
• Τραβήξτε ελαφρά το μαλακό αστεράκι για να προσαρμοστεί καλά το λουράκι στην
εσωτερική ακτίνα.
• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να προσαρμόσετε και τα άλλα δύο μαλακά
αστεράκια στις υπόλοιπες εσωτερικές ακτίνες.
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Προσαρμογή στην Κούνια
Βάση
Επάνω Κάγκελο
Κούνιας

Σφιγκτήρας

• Προσαρμόστε τη βάση στο επάνω κάγκελο της κούνιας, έτσι ώστε η αυλακωτή
προεξοχή να εξέχει από την κούνια.
• Προσαρμόστε τον σφιγκτήρα στην αυλακωτή προεξοχή και γυρίστε τον προς τα
δεξιά για να ασφαλίσει η βάση στο κάγκελο της κούνιας. Μην τον σφίξετε πάρα πολύ.

Στρώμα

Τουλάχιστον 18 εκ
Κάτω Μέρος Βάσης

• Εάν η απόσταση μεταξύ της βάσης και του στρώματος είναι μικρότερη των 18
εκατοστών χαμηλώστε το στρώμα της κούνιας.
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Χρήση

Θόλος Βάσης
• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βεβαιωθείτε ότι το βελάκι που βρίσκεται
στο θόλο της βάσης είναι γυρισμένο προς το παραθυράκι μεταδότη στο
τηλεχειριστήριο. Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι το παραθυράκι
του μεταδότη του τηλεχειριστηρίου και ο θόλος στη βάση είναι
ευθυγραμμισμένα και δεν έχουν εμπόδια ανάμεσά τους. Περιστρέψτε το
θόλο της βάσης προς την κατεύθυνση που είναι πιθανότερο να χρησιμοποιείτε
το τηλεχειριστήριο. Για παράδειγμα, αν είναι πιθανότερο να χρησιμοποιείτε το
περιστρεφόμενο από την πόρτα του δωματίου, σιγουρευτείτε ότι το βέλος του
θόλου είναι στραμμένο προς την πόρτα και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
• Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο έχει παρεμβολές με άλλα τηλεχειριστήρια
οικιακών συσκευών, όπως τηλεοράσεις και στερεοφωνικά, ή άλλων ηλεκτρικών
συσκευών ή συσκευών που λειτουργούν με μπαταρία, μην χρησιμοποιείτε αυτές τις
συσκευές παράλληλα με το περιστρεφόμενο.
• Για καλύτερη απόδοση του τηλεχειριστηρίου και του περιστρεφόμενου, αποφύγετε
να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε μέρη που έχει πολύ φως. Σε έντονο φως,
μπορεί να παρατηρήσετε μείωση της εμβέλειας. Μετακινήστε το περιστρεφόμενο
ή μειώστε το φως στο δωμάτιο για να βελτιώσετε την απόδοση.
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Κλασική Μουσική, Νανουρίσματα, Φώτα και Κίνηση
Θόλος/Κουμπί Ελέγχου Φωτός
Πατήστε αυτό το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε το
φωτάκι νυκτός.Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε
το φωτάκι.
Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας/
έντασης ήχου βρίσκεται στη θέση Ανοιχτό.

Διακόπτης Λειτουργίας/
Έντασης Ήχου
Επιλέξτε μία από τις τέσσερις
λειτουργίες: κλειστό ,
ανοιχτό με χαμηλή ένταση
ήχου με μέτρια ένταση
ήχου
ή με υψηλή ένταση
ήχου
.

Διακόπτης Τρόπου
Λειτουργίας
Μετακινήστε το διακόπτη για
να επιλέξετε έναν από τους
τρεις τρόπους λειτουργίας:
Μουσική, κίνηση &
προβολή
Μουσική & κίνηση
Μουσική

Κουμπιά Επιλογής
Μουσικής
Επιλέξτε κλασική μουσική των
Μπαχ, Μπετόβεν και Μότσαρτ
ή χαλαρωτικά νανουρίσματα.

• Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο
για να ενεργοποιήσετε τη μουσική, τα
φώτα και την κίνηση. Πατήστε ξανά για
να τα απενεργοποιήσετε.
Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο θα παραμείνει
ενεργό για μία περίπου ώρα. Μετά από μία ώρα
θα πρέπει να σύρετε το διακόπτη λειτουργίας/
έντασης ήχου στη θέση κλειστό και μετά ξανά
στη θέση ανοιχτό για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
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Μετατροπή σε Φωτάκι Νυκτός
Αφαιρέστε το περιστρεφόμενο και χρησιμοποιήστε το προϊόν ως μουσικό κουτί με φωτάκι νυκτός!

• Χαλαρώστε και τις δύο βίδες του βραχίονα
που βρίσκονται κοντά στη βάση.
• Αφαιρέστε το βραχίονα από τη βάση.
• Κλείστε το μικρό πορτάκι στο επάνω μέρος
της βάσης. Αποθηκεύστε το περιστρεφόμενο
σε ένα ασφαλές μέρος για πιθανή
μελλοντική χρήση.
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