Baby Einstein

#11058 6WS

Підвісна іграшка на ліжечко для заколисування
зі світломузикою та картинками
Sea Dreams Soother™

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ НА ВИПАДОК НЕОБХІДНОСТІ.

11058 _6WS_IS032218

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для запобігання серйозних травм чи смерті:
• ЗАВЖДИ використовуйте ремінці, які додаються, аби прикріпити
підвісну іграшку до дитячого ліжечка.
• НІКОЛИ не приєднуйте додаткові пасма або ремінці до підвісної
іграшки.
НЕБЕЗПЕКА ЗАСТРЯГАННЯ ГОЛОВИ
• ЗАВЖДИ тримайте нижню частину підвісної іграшки як мінімум на
відстані 7 дюймів (18 см) над поверхнею матраца.
• Якщо іграшка прикріплена до регульованої бокової сторони
дитячого ліжечка, ЗАВЖДИ тримайте бокову сторону в піднятому
(заблокованому) положенні, коли дитина знаходиться в ліжечку.

ВАЖЛИВО:

• Кріплення підвісної іграшки та замінабатареймають здійснюватися
дорослими.
• Будьте обережні при розпакуванні підвісної іграшки.
• Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх чи  
незакріплених деталей.
• НЕ використовуйте виріб, якщо він пошкоджений чи зламаний.
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Список деталей та їх зображення
№
п/п

К-сть

1

(1)

Підвісна іграшка, основний блок

2

(1)

Пульт дистанційного керування (ІЧ)

3

(1)

Кріплення для ліжечка
Perfect FitCrib AttachmentTM

Опис

2

1

3

Вимкнення режиму Try-me
(Try-me)

Відривний язичок Try-me
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Установка батареї
Для гарного функціонування підвісної іграшки знадобиться чотири (4) батареї
розміром C/LR14 (1.5В).
		

ПРИМІТКА: Батареї, що знаходятьсявкомплекті (C/R14),призначені для
демонстрації виробу а магазині. Для кращої роботи виробунегайно замініть їх
новими лужними батареями.

Пульт дистанційного керування(ІЧ) розрахований на дві (2) батареї розміром AAA/
LR03 (в комплект не входять). Для кращої роботи, будьласка, використовуйте лужні
батареї.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь інструкцій з використання батарей, що
представлені в даному розділі. В іншому випадку термін дії батареї може бути
меншим. Можливим також є витік або розрив батареї.
Завжди тримайте батареї подалі від дітей.
Не використовуйте разом старі та нові батареї.
Не використовуйте разом лужні, стандартні або акумуляторні батареї.
Використовуйте лише батареї того самого або аналогічного типу, що і
рекомендовані.
Встановіть батареї таким чином, щоб полярність кожної з них відповідала
позначкам в батарейному відсіку.
Не замикайте батареї.
Не зберігайте батареї в місцях з високими температурами (наприклад, на
горищах, в гаражах чи автомобілях).
Вилучіть непрацюючі батареї з відсіку.
Ніколи не намагайтеся заряджати батарею, якщо на ній спеціально не зазначено
«можна перезаряджати».
Акумуляторні батареї потрібно вийняти з іграшки перед заряджанням.
Акумуляторні батареї потрібно заряджати лише під наглядом дорослих.
Не використовуйте акумуляторні лужні батареї в зарядному пристрої Ni-Cad або
Ni-MH.
Будь ласка, використовуйте правильний спосіб утилізації батарей.
Перш ніж покласти виріб на зберігання на тривалий період часу, дістаньте
батареї.
Не утилізуйте виріб або батареї у вогні, батареї можуть вибухнути або витікти.

		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Даний символ означає, що виріб не слід утилізувати у побутових відходах, оскільки
батареї містять речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та
здоров’ю. Зверніться до органів місцевої влади щодо інформації про переробку та збір.
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Основний блок
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+

+

+

-

-

-

- C/LR14

1.5V

Пульт дистанційного керування (ІЧ)
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+

+

-

- AAA/LR03

1.5V

Кріплення для ліжечка
Perfect FitCrib Attachment ™

Затискач

Кріплення для ліжечка
Perfect FitCrib Attachment™
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Інструкції з кріплення

Нерухома
сторона

Знімна пряжка

Знімна пряжка
Капроновий
строп

Вертикальний повзунок

Мінімум 18 см
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Інструкції з використання

Перемикач живлення/гучності

ВИМКН.

Тихо

Перемикач вибору режиму

Гучно

Режим
Позначення

Музика

Звуки

•
•
•
•
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Вогники

Рух

•

•

•

•

Індикатор низького заряду
батареї

ІЧ датчик

Кнопка нічного освітлення
ліжечка

Кнопка відтворення/
припинення
Пульт дистанційного
керування (ІЧ)
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Перемикач живлення/гучності – посуньте перемикач з положення ВИМКН. в положення
Тихо або Гучно, щоб обрати загальну гучність відтворення музики чи звуків природи.
Перемикач вибору режиму– використовуйте перемикач режиму, аби обрати бажані
функціїдля початкового відтворення:музику чи звуки природи, або увімкнути вогники чи рух у
морській картинці. Функції відтворення плавно йдуть на спад з 10-хвилинними інтервалами.
• Через 10 хвилин морський рух та гучність зменшуються.
• Через 20 хвилин морські вогники вимикаються, а звук далі поступово зменшується.
• Через 25 хвилин музика та звуки природи вимикаються. Пристрій переходить в режим
готовності. Функція нічного освітлення дитячого ліжечка доступна.
Кнопки відтворення/припинення – натисніть кнопку (на основному блоці або на пульті
дистанційного керування (ІЧ)), аби увімкнути послідовність відтворення музики або звуку
природи (з підсвічуванням і рухом в залежності від обраного режиму). Натисніть кнопку ще
раз, аби зупинити відтворення. Список відтворення включає 9 мелодій і звуки природної води.
ІЧ дистанційний датчик – пульт дистанційного керування (ІЧ) забезпечує функцію
відтворення/припинення, яку можна активувати з будь-якого місця в межах безпосереднього
поля зору підвісної іграшки (360 ° в межах 12 футів). Основний блок буде сприймати вхідний
сигнал дистанційного керування в будь-який час протягом відтворення або протягом
максимум двох годин після переходу в режим готовності. Щоб активувати ІЧ датчик, основний
блок повинен бути увімкнений і активний (натисніть кнопку відтворення/припинення тощо).
Індикатор низького заряду батареї – функція низького заряду батареї виявляє слабкі
батареї і призупиняє нормальний мобільний режим роботи і музику. Коли батареї розряджені,
індикатор батареї стає червоним. Щоб відновити нормальну роботу, замініть всі батареї
новими лужними батареями розміру C.
ПРИМІТКА: Розряджені батареї спричиняють нестабільну роботу виробу, включаючи
спотворений звук, тьмяні або несправні вогники, а також сповільнюють чи відключають
функціонування моторизованих частин. Оскільки кожен електричний компонент
вимагає різної робочої напруги, замініть батареї, коли будь-яка з функцій не спрацьовує.
Дивитися сторінку 3.
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Використання пульта
дистанційного керування

Інфрачервоний (ІЧ) пульт дистанційного керування забезпечує функцію відтворення/
припинення з будь-якого місця в межах безпосереднього поля зорупідвісної іграшки (360 °
в межах 12 футів). Направте пульт дистанційного керування на ІЧ датчик у верхній частині
іграшки та натисніть кнопку відтворення/припинення. Переконайтеся, що між пультом
дистанційного керування та датчиком немає перешкод.
		

ПРИМІТКА: Яскраве сонячне світло або штучне освітлення можуть зменшити
чутливість підвісної іграшки до пульта дистанційного керування. Щоб збільшити
діапазон керування, зменшіть потрапляння навколишнього світла на іграшку.

Пульт дистанційного керування має вбудований вішачок для зберігання в зручному місці.
Поверніть вішачок назовні, аби розкрити його для використання.
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Виявлення та усунення несправностей
Проблема

Ймовірна причина / Рішення

Див.
сторінку

Зняти відривний язичок Try-me та відкласти
Підвісна іграшка
не функціонує

Пульт
дистанційного
керування не
працює

Рух чи вогники
не спрацьовують

3

Перевірити чи замінити основні батареї

         5

Встановити перемикач живлення/гучності в
положення Тихо або Гучно

        11

Натиснути на підвісній іграшці кнопку відтворення/
пуску, аби активувати ІЧ датчик (Перемикач
живлення/гучності не повинен бути в положенні
ВИМКН.)

        11

Перевірити чи замінити батареї в пульті
дистанційного керування

6

Переміщатися в межах досяжності підвісної
іграшки (12 футів)

        11

Обрати режим, який включає в себе відтворення
вогників та руху

        11

Використати кнопку відтворення/припинення, аби
відновити відтворення

        11

Перевірити чи замінити основні батареї

Догляд та чистка
Чистка – протріть корпус підвісної іграшки вологою ганчіркою. Не занурюйте
іграшку у воду.
Зберігання – не залишайте під прямими сонячними променями. Зберігайте
впрохолодному, сухому місці.
УВАГА: Усередині підвісної іграшки відсутні деталі, які можуть бути
       відремонтовані споживачем. НЕ розбирайте іграшку.
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5

ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК
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