HOUPAČKA CUDDLY
Návod k použití

DŮLEŽITÉ:
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod!
Návod si ponechte pro další potřebu.
- Prosíme, před použitím si přečtěte pečlivě tento návod a ponechte si jej spolu s obalem pro další potřebu.
- K houpání jsou zapotřebí 4x baterie typ C 1,5V / LR14 (nejsou součástí výrobku) nebo síťový adaptér (není
součástí)
- Tato houpačka je učena pro děti s váhou max. do 9kg.
- Obrázky jsou pouze ilustrativní.

- Výrobek vyhovuje EN12790:2009.

Před montáží zkontrolujte, zda máte všechny součásti tohoto modelu houpačky.

trubka levého zadního rámu

trubka pravého zadního rámu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Přečtěte si tento návod ještě před složením a používáním houpačky. Nebudete-li se řídit níže uvedenými pokyny,
může dojít ke zranění nebo smrti Vašeho dítěte!
- Nikdy nenechávejte dítě v houpačce bez dozoru
- Houpačka není určena k přenášení dítěte.
- NIKDY nepoužívejte houpačku pro dítě, které je již schopné samostatně sedět.
- Aby nedošlo k vážnému zranění v důsledku pádu či k uškrcení: VŽDY používejte bezpečnostní systém. NIKDY
nepoužívejte houpačku s aktivním dítětem, které by mohlo z houpačky vylézt. Aktivita dítěte může způsobit
převrhnutí houpačky.
NEBEZPEČÍ PÁDU: Ukončete používání houpačky, naučí-li se dítě samo převrátit nebo zvedat na ruce a kolena.
Nikdy neumisťujte houpačku do vyvýšených pozic (jako jsou stoly, skříňky, …) ani do blízkosti schodů či schodišť.
VŽDY použijte houpačku na rovné podlaze.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: NIKDY nepoužívejte houpačku na měkkém povrchu, jako je postel, pohovka nebo polštáře,
protože se houpačka může převrátit a způsobit udušení.

- NIKDY do houpačky nepokládejte dítě s váhou menší než 3kg nebo větší než 9kg.
- Nadměrná váha dítěte by mohla způsobit nebezpečné nestabilní podmínky.
- NIKDY nedovolte, aby byla houpačka byla použita jako hračka.
- NIKDY nezvedejte houpačku za hrazdičku s hračkami.
- NIKDY houpačku nepřemísťujte, je-li v ní dítě.
- NENÍ určeno k použití v automobilovém nebo leteckém provozu.
- NIKDY nepoužívejte jako autosedačku.
- NIKDY nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly jiné než ty, které byly schváleny výrobcem.
- Tento produkt nenahrazuje dětskou postýlku ani postel. Potřebuje-li vaše dítě spát, pak by mělo být umístěno do
vhodné dětské postýlky nebo postele. Tento produkt není určen k delšímu spánku.
- Houpačku v žádném případě nepoužívejte, zjistíte-li, že jsou některé její části poškozené nebo chybí.

přední rám

ovládací panel

rám nožní opěrky

rám zádové opěrky

sedadlo

podhlavníček

hrazdička s hračkami
(různé modely)

DŮLEŽITÉ! Chcete-li zajistit bezpečný provoz vašeho produktu, postupujte pečlivě podle těchto pokynů. Tyto
pokyny si uchovejte pro budoucí použití.
DŮLEŽITÉ! Před montáží a každým použitím zkontrolujte tento výrobek. Zjistíte-li jakékoliv poškození, uvolněné
spoje, chybějící součásti nebo ostré hrany, dále
výrobek nepoužívejte.
DŮLEŽITÉ! Výrobek může montovat pouze dospělá
osoba.

1. Připojte trubku nožní opěrky k rámu opěradlu, zatlačte konce
dohromady, dokud nezapadnou na místo. Ujistěte se, že jsou rámy
bezpečně zablokované

MONTÁŽ RÁMU

1. Spojte trubku levého a pravého zadního rámu
dohromady, dokud nezaklapnou a neuzamknou se.
Nasaďte levou a pravou zadní část rámu do předního
rámu.

2. Nasaďte sestavu rámu sedadla do sestavy základního rámu.
Zatlačte rám dolů, dokud nezapadne na místo.
Vytáhněte za sestavu rámu sedadla, abyste ověřili, zda je rám sedadla
bezpečně zablokován.

2. Připojte napájecí kabel z ovládacího panelu do
sestavy základního rámu.
3. Montáž rámu je nyní dokončena.

3. Připojte ovládací panel pomocí zarovnání spodních
sloupků do štěrbiny na předním rámu. Ujistěte se, že
je napájecí kabel správně a volně zasunut do dolního
prostoru.

4. Uvolněte spony na zadní straně sedadla.

INSTALACE SEDADLA

NASAZENÍ HRAZDIČKY

POZNÁMKA: Některé modely jsou dodávány se sadou sedadel, která je již připojena rám sedadla. Pokud má váš
model sedadlo již připevněné na rámu sedadla, přeskočte na bod 11.

1. Pomocí klipů upevněte hrazdičku s hračkami na rám houpačky.

5. Nasaďte horní část sedadla za rám opěradla.

INSTALACE BATERIÍ
Výrobek vyžaduje 4 baterie velikosti C (nejsou součástí balení).
Doporučuje se používat alkalické baterie pro delší životnost baterie.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úniku baterie, postupujte podle následujících níže uvedených pokynů.

6. Otevřete kapsu ve spodní hraně sedadla a přetáhněte ji přes
rám nožní opěrky.

• Nemíchejte staré a nové baterie.
• Nesměšujte různé typy (alkalické, standardní uhlík-zinek nebo dobíjecí
nikl-kadmium).
• Udržujte baterie mimo dosah dětí.
• Baterie likvidujte dle předpisů.
• Vyjměte baterie, pokud houpačku delší dobu nepoužíváte.
• Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
• Nikdy se nepokoušejte dobíjet nenabíjecí baterie.

INSTALACE BATERIÍ

Pomocí šroubováku odstraňte kryt baterií.

7. Upevněte sedadlo k rámu zapnutím spon na zadní straně
sedadla.
Vložte 4 baterie velikosti C, krytem zakryjte a zašroubujte.
Dodržujte správnou polaritu.

ARETACE SEDÁTKA
POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU
Vypněte napájení, chcete-li sedátko zaaretovat (zamezit pohybu
sedátka ze strany na stranu).
Sedátko zaaretujete zatlačením bezpečnostní pojistky.
Pro odemknutí zatáhněte za pojistku směrem dolů.

OPĚRKA HLAVY

Uvolněte pásek na zadní straně
opěrky hlavy. Vložte jeho volný konec
do otvoru na sedadle a upevněte.

TLAČÍTKO ON/OFF: Zapíná a vypíná funkci houpání.
ČASOVAČ: Nastavuje časový limit pro funkci houpání. Po uplynutí zvoleného časového limitu se funkce houpání
automaticky vypne. Jedním stisknutím nastavíte časový limit 10 minut, dvojím stisknutím dobu 20 minut a trojím
stisknutím dobu 30 minut. Nastavená doba je indikována 3 LED diodami umístěnými nalevo od tlačítka časovače.
VÝBĚR / HLASITOST: Vybírá melodii / zvuk přírody a ovládá hlasitost zvuku. Klepnutím na tlačítko vyberete
požadovanou melodii. Stisknutím tlačítka nastavíte úroveň hlasitosti.
HUDBA ZAPNUTO / VYPNUTO: Zapne nebo vypne funkci hudby.
NÍZKÁ A VYSOKÁ (RYCHLOST): Volí rychlost houpání. Nastavení rychlosti houpání je indikováno 5 LED diodami,
které se se rozsvítí pod tlačítky volby rychlosti houpání.
LED INDIKÁTORY ČASOVAČE: Označuje časový interval zvolený pro automatické vypnutí.
LED INDIKÁTORY RYCHLOSTI HOUPÁNÍ: Označuje zvolenou rychlost houpání.

HUDBA ON/OFF

ČASOVAČ

VÝBĚR / HLASITOST

LED INDIKÁTORY
ČASOVAČE

NÍZKÁ / VYSOKÁ
(rychlost houpání)

TLAČÍTKO ON/OFF
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Rozepněte bezpečnostní popruhy sedátka. Umístěte dítě do sedátka a
popruhy pomocí spon spojte. Popruhy nastavte tak, aby byla zajištěna
bezpečnost a pohodlí dítěte.

LED INDIKÁTORY
RYCHLOSTI HOUPÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto přístroje nejsou dovoleny. Opravovat nebo vyměňovat díly
může pouze zodpovědná osoba – v případě potřeby se obraťte na pozáruční servis.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Sedadlo a opěrka hlavy: Sejměte potah sedadla a opěrku hlavy z rámu.
Ujistěte se, že všechny spony na sedadle jsou upevněny. Lze prát v pračce na jemný, studený režim. Nebělte.
Nesušte v sušičce na prádlo.
Hrazdička a hračky: Pomocí vlhkého hadříku a jemného mýdla otírejte hrazdičku a hračky. Sušte na vzduchu,
nesušte v sušičce na prádlo. Hrazdičku ani hračky nevkládejte do vody.
Rám: Pomocí jemného hadříku a jemného mýdla rám otřete. Osušte na vzduchu.
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