
Dětské houpací lehátko s hudební funkcí

Gratulujeme k zakoupení lehátka od naší společnosti. Aby Vám lehátko dlouho přinášelo radost a
splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté

pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud ho někomu půjčíte
nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.

Produkt není určen pro komerční použití.

● Vždy lehátko sestavujte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
● Houpačku mohou montovat pouze dospělé osoby!
● Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ho nikdy nesestavujte a ihned kontaktujte

obchod. Pokud postavíte lehátko z vadných dílů může následně dojít k
poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.

● Nevystavujte je přímému slunečnímu záření nebo dešti. To může urychlit deformaci
a změnu barvy nebo způsobit praskání.

● Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých chemikálií.
● Nepoužívejte bělidla ani drátěnky.
● Obalové materiály, jako je fólie, sáčky a pěna, uchovávejte mimo dosah kojenců a

dětí.
● Používejte ho pod dohledem dospělých.
● Čas od času zkontrolujte pevnost.
● Nepřekračujte maximální zatížení.
● Adaptér by měl být daleko od dítěte a mimo jeho dosah.
● Transformátory provozované houpačkou by měly být pravidelně kontrolovány, zda

nejsou poškozeny kabely, zástrčky a jiné části.
● Výrobek není vhodný pro dlouhé spaní.
● Houpačku neskládejte, pokud v ní dítě stále sedí.
● Výrobek není vhodný pro děti, které již umí chodit nebo sedět vzpřímeně.
● Houpačku nikdy neumisťujte na měkký povrch (např. postel nebo pohovku).
● Nikdy nepoužívejte houpačku na vyvýšeném povrchu (např. na stole),
● vždy ji umístěte na rovný povrch.
● Na oblouk na hračky nezavěšujte nic kromě hraček.



Přední a zadní nožní trubka 2

Hlavní model 1

Připojený model 1

Rám sedadla a potah
sedadla

1

Rám pro hračky 1

Náhradní díly:

● adaptér
● kryty vahadla
● víčka



Otevřete nosnou trubku v obou směrech hlavního a doprovodného modelu.
(stiskněte tlačítko a současně ohněte nosnou trubku směrem ke středu).

Ochranný kryt

Sklopení nosných trubek podle
směru šipky

Jak je znázorněno na obrázcích níže, umístěte trubku s nohou do nosné trubky a ujistěte se,
že se výstupek v trubce vytahuje směrem nahoru.

Sestavte rám sedadla na hlavním a doprovodném modelu, poté zakryjte.
Po sestavení zatáhněte za trubku, abyste se ujistili, že je vše ve správné poloze (kulaté a
ploché strany ocelové trubky by měly být zarovnány).

Jak je znázorněno na obrázku níže, konce rámu hračky se zasunou do rámu.



Připevněte ramenní popruh, jak je znázorněno na obrázcích níže.

Vrchní    Spodní         Vysunutí shora                  Protažení spodem       Upevnění popruhů

Umístěte dítě do sedacího polštáře, zajistěte bezpečnostní sponu, jak je znázorněno na
obrázcích níže, a přikryjte jej sedacím pytlem.
Přikryjte jej vakem na sedací polštář a připevněte jej k sedacímu polštáři, jak je znázorněno
na obrázcích níže.
Délka bezpečnostního pásu lze nastavit na ramenou a v pase pomocí bezpečnostní přezky.

Posunutím spony doleva/doprava nastavíte délku bederního pásu; stisknutím tlačítka spony
bederní pás utáhnete.

Funkce houpání:

● K dispozici je 5 rychlostí houpání se světelným indikátorem.
● Stisknutím + zrychlíte.
● Stisknutím - zpomalíte.

Lze nastavit 3 časové možnosti:

● Pro první časovou možnost 8 minut stiskněte tlačítko jednou.
● Pro 15 minut stiskněte dvakrát.
● Pro 30 minut třikrát.



Všechny možnosti se zastaví, když se uplyne čas. Houpačka se přepne do režimu spánku,
aby šetřila energii. I když není nastavena žádná časová volba nastavena, ostatní možnosti
jsou aktivní, dokud se houpačka nevypne.
Tlačítko hudba:

● Jedním stisknutím spustíte hudbu.
● Dvěma až čtyřmi stisknutími upravíte hlasitost.
● Pětkrát stiskněte pro vypnutí hudby.
● Šestkrát pro přehrání další melodie.

Zpomalte
Kontrolka rychlosti
Zrychlení
Tlačítko hudby
Tlačítko nastavení času

Kontrolka času

Houpačka je napájena 4 bateriemi AA po 1,5 V nebo síťovým adaptérem.
Vložte baterie do hlavního modelu. Pomocí šroubováku můžete odstranit šrouby z krytu a
odpovídajícím způsobem vložit baterie.
Dbejte na polaritu uvedenou v prostoru pro baterie. Poté můžete přihrádku na baterie zavřít.
Stejným způsobem můžete baterie vyjmout.
V případě připojení adaptéru, zapojte zástrčku do konektoru na trubce a do elektrické
zástrčky.
Pro tuto houpačku lze použít dodaný adaptér. Vstup - napětí by mělo být max. 100 - 24 V při
50 / 60 Hz 0,3 A a výstupní napětí 5,8 - 6 V.
Adaptér by měl být daleko od dítěte a mimo jeho dosah.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu
prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento
symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s
domácími odpadky. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné
materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo
chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být
poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím
zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek
předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předá k
recyklaci.


