CERTIFICAT DE GARANTIE
Prezentul certificat de garantie este valabil daca indeplineste urmatoarele conditii:
1. Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare al fiecarui produs
2. Produsul este insotit de factura, care atesta achizitionarea lui
Termenul mediu de utilizare a produsului este de 12 luni.
Certificatul de garantie este valabil pe durata a 12 luni, din momentul achizitionarii produsului.
ARTICOL…………………………………………………………………….
Numele Cumparatorului…………………………………………………….
Adresa…………………………………………………………………………
Data achizitionarii produsului………………………………………………
Vanzator (magazinul prin intermediul caruia s-a realizat
vanzarea)………………………………………………………………………
Garantia se refera la vicii de fabricatie ale produsului care afecteaza utilizarea lui normala, in conditii de
siguranta.
Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a folosirii necorespunzatoare a produselor.
Anularea Garantiei se va realiza in urmatoarele cazuri:
deteriorari sau defectiuni datorate de transportul necorespunzator efectuat de catre cumparator
pierderea facturii sau a certificatului de garantie
defectiuni provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului
realizarea unor interventii de catre personae nespecializate
depozitare incorecta, lovire, suprasolicitare, etc.
In cazul lipsei conformitatii, cumparatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, fara plata, prin
reparare sau inlocuire, in functie de optiunea lui. (conform art. 11 din legea 449/2003), sau sa beneficieze de
reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind produsul (in conditiile art. 13 si
14 din legea 449/2003)
Remedierea problemelor aparute in perioada de garantie :
In cazul lipsei conformitatii, cumparatorul are dreptul de a solicita, ca masura reparatorie, inlocuirea sau
repararea produsului in functie de optiunea sa, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care
aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata (adica daca
ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se
in considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate, precum si
importanta lipsei de conformitate a produsului).
O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru inlocuire,
in acest caz cumparatorul va primi integral suma platita pentru achizitionarea produsului respectiv.
Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita
de comun acord intre vanzator si consumator, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator,
luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada maxima
de solutionare a oricarei probleme (reparatie,intretinere, inlocuire, etc) este de 15 zile, de la data la care
cumparatorul a semnalat problema vanzatorului. In cazul aparitiei unei lipse de conformitate a produsului,
cumparatorul se va prezenta la magazinul de la care produsul a fost achizitionat (cu certificatul de garantie si
factura care atesta cumpararea produsului).
Va rugam sa luati la cunostinta informatiile prevazute de acest Certificat de Garantie.

Importator: SC SENSES SRL, Cluj-Napoca, str. Orastie nr 10
office@bebebrands.ro Telefon: 0264 256533

6978.7187.60003.60113.60114
Balansoar Comfort & Harmony Cradling Rocker Bright Starts / Balansoar Easy
Rest&Rock/Balansoar Elepaloo Rocker
IMPORTANT! Pastrati acest manual pentru a-l putea consulta ulterior.
Va rugam sa cititi toate instructiunile inainte de asamblarea si folosirea balansoarului.
AVERTISMENT:
Pentru a preveni ranirile grave sau decesul:
Produsul nu este destinat transportarii copilului.
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat in balansoar
Folositi intotdeauna sistemul de siguranta
Nu folositi balansoarul pentru un copil care are sub 3 kg sau peste 18 kg. Pozitia inclinata este doar
pentru copii care nu pot sa stea in sezut fara sprijin. Vibratiile functioneaza pana la 9kg.
Nu ridicati niciodata balansoarul folosind bara de jucarii drept maner
Nu mutati niciodata balansoarul in timp ce copilul se afla in el.
Nu folositi balansoarul ca pe un scaun auto sau pentru a transporta copilul in avion.
Nu atasati niciun fel de obiecte aditionale, precum sfori sau curele produsului sau barei de jucarii.
Pozitia neinclinata este doar pentru copii care pot sa stea in sezut fara a se apleca in fata.
Folositi intotdeauna sistemul de siguranta. Pentru copiii care se pot urca in balansoar, sistemul de
siguranta nu este necesar.
-Nu lasati copiii mici sa se joace nesupravegheati in apropierea unui leagan.
-Atunci cand un sugar poate sa se aseze, sa ingenuncheze sau sa se ridice singur, leaganul nu mai trebuie
utilizat de catre acel copil.
-Toate dispozitivele de asamblare sa fie intotdeauna stranse in mod corespunzator si sa fie acordata o
grija deosebita ca suruburile sa nu fie slabilte, astfel incat copilul sa nu se agate cu o parte a corpului sa a
imbracamintii, ceea ce ar reprezenta un pericol de strangulare.
-Cosul leaganului nu trebuie utilizat fara suportul sau.
-Nu pozitionati produsul in apropierea surselor puternice de caldura precum aparate de incalzit electric,
aparate de incalzit cu gaz, etc.
-Pentru a evita orice pericol de sufocare, indeparati protectia de material plastic inainte de a utiliza acest
articol. Se recomanda deci, sa se distruga sau sa se pastreze acest ambalaj departe de accesul sugarilor si
copiilor.
Pericolul de a cadea:
Miscarile copilului pot produce caderea balansoarului. Nu pozitionati niciodata balansoarul pe tejghea, masa,
sau in apropierea scarilor sau pe alte suprafete inalte. Folositi intotdeaua balansoarul pozitionandu-l pe podea.
Pericol de sufocare:
Nu pozitionati niciodata balansoarul pe suprafete moi ( pat, canapea, perna), acesta s-ar putea rasturna si ar
putea cauza sufocarea copilului.
IMPORTANT:
Este necesara asamblarea balansoarului de catre un adult
Atentie la despachetarea si asamblarea produsului !
Controlati produsul periodic pentru a putea descoperi eventualele parti lipsa sau defecte.
Nu folositi niciodata produsul daca anumite componente lipsesc, sunt defecte sau rupte.
Contactati producatorul pentru inlocuirea unor componente sau daca aveti nevoie de alte instructiuni. Nu
substituiti componentele.
Acest produs nu a fost conceput pentru somn. Cand copilul trebuie sa doarma puneti-l in patut.
ATENTIE: acest produs contine componente mici. Este necesara asamblarea lui de catre un adult.

Parti componente:
Inainte de a asambla produsul asigurati-va ca aveti toate componentele in cantitatile corecte. Veti avea nevoie
de o surubelnita (neinclusa) pentru a asambla produsul.
Pentru functionare, sunt necesare doua baterii tip C/LR14 (1.5V) (neincluse).

Lista partilor componente:
Comp.nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cantitate
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pasul 2: rasuciti fiecare picior inspre interior pentru a plia balansoarul.

Descriere
Picior-suport stang
Picior-suport drept
Laterala cadran sezut , stanga
Laterala cadran sezut, dreapta
Tubul suportului pentru picioare
Tubul spatarului
Sezut textil
Bara de jucarii cu jucarii
Perinita suplimentara
Componenta pentru vibratii/muzica
Ingrijire si curatare:
Sezutul textil: scoateti-l de pe cadran. Prindeti toate centurile. Prindeti toate dispozitivele de prindere
corespunzator. Spalati in masina de spalat cu apa rece, folosind un ciclu de spalare usoara. Nu folositi
inalbitori. Lasati sa se usuce la temperatura camerei.
Perinita suplimentara: prindeti toate dispozitivele. Spalati in masina de spalat cu apa rece, folosind un ciclu
de spalare usoara. Nu folositi inalbitori. Lasat sa se usuce la temperatura camerei.
Bara cu jucarii si jucariile: stergeti cu o carpa curata si umeda. Lasati sa se usuce la temperatura camerei. Nu
le scufundati in apa.
Cadranul: stergeti cu o carpa moale si curata.

Instructiuni pentru asamblarea cadranului sezutului
Pasul 1: Identificati cele doua bucati ale cadranului sezutului si tubul pentru suportul pentru picioare. Inserati
tubul in orificiile din fata din cele doua bucati ale cadranului. Folositi suruburile incluse in colet pentru a fixa.

Pasul 2:Identificati tubul spatarului. Inserati capatul mai mic al acestuia in mecanismul de inclinare stang.
Apasati butonul la fiecare capat al tubului cadranului, si inserati capetele in cele doua bucati laterale ale
cadranului pana cand acestea se fixeaza.

Garantia limitata
Kids II fabrica produse inovative si de inalta calitate pentru bebelusi si copii. Garantam ca acest produs
nu are defecte in material la momentul producerii, pentru o perioada de un an de la data achiztiei. (este
necesara factura pentru a face dovada achizitiei). Daca este descoperit vreun defect in perioada garantiei,
vom repara sau vom inlocui produsul din proprie initiativa, fara a fi necesara vreo cheltuiala din partea
dumneavoastra.
Aceasta garantie se anuleaza daca produsul nu este utilizat adecvat, daca nu sunt urmate instructiunile
(asamblare, instalare, intretinere, folosire), in caz folosire abuziva, modificari aduse produsului,
implicarea in accidente de diferite tipuri, uzura normala sau rupere a unei parti componente.
Drepturile statutare raman neafectate

Instructiuni pentru asamblarea picioarelor-suport
Pasul 1:Apasati butonul aflat in capatul din fata al fiecarui picior si inserati in partea de jos a capetelor
cadranului.
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Folosirea barei de jucarii
Inserati fiecare capat al barei cu jucarii in orificul corespondent aflat pe marginile cadranului. Bara cu jucarii
este ajustabila astfel incat puteti avea acces cu usurinta la copil, fara a fi necesara scoaterea acesteia.

Pasul 2:Atasati picioarele de bara de unire din spate rasucind piesa de conectare pe piciorul stang, inserand-o
totodata, si lasand piesa de conectare dreapta pentru a prinde deolalta picioarele-suport. Asigurati-va ca bara de
unire este bine prinsa si fixata in pozitie.

Folosirea functiei de inclinare
Apasati simultan butonul drept si cel stang pentru inclinare si rotiti cu grija cadranul in sus sau in jos, in
functie de pozitia dorita.

Ajustarea blocatorilor:
Pentru a tine balansoarul fix: dupa asamblare, rotiti piciorusele din spate in jos, imobilizand astfel cadranul
Pentru a porni functia de balansare: dupa asamblare, rotiti piciorusele din spate intr-o parte, permintand astfel
sezutului sa se balanseze.

Folosirea componentei pentru vibratii si muzica
Vibratiile calmeaza si linistesc copilul.
Pentru a folosi aceasta functie: trageti butonul pentru vibratii pe On sau pe Off. Vibratiile se opresc automat
dupa 30 de minute
Pentru a folosi functia muzicala : Trageti butonul pentru muzica/volum pe Incet sau Tare pentru a porni
muzica la volumul dorit. Vor rula 7 melodii diferite. Pozitionati butonul pe OFF pentru a opri muzica.
Observatie: Bateriile slabe pot cauza functionarea necorespunzatoare a produsului, incluzand sunete
distorsionate sau lumini oprite. Deoarece fiecare componenta electronica solicita o putere diferita a bateriei,
inlocuiti toate bateriile cand oricare dintre functii inceteaza sa functioneze.

Instalarea bateriilor:
Pentru functionarea vibratiilor sunt necesare 3 baterii tip C/LR14 (1.5V). Bateriile nu sunt incluse. Va rugam
sa folositi baterii alcaline pentru o mai buna functionare.
ATENTIE: Respectati ghidul acesta de folosire a bateriilor. In caz contrar, durata de functionare a
bateriilor ar putea fi redusa, bateriile ar putea curge sau s-ar putea deteriora.
Nu lasati bateriile la indemana copiilor
Nu folositi baterii vechi si noi in acelasi timp
Nu folositi in acelasi timp baterii alcaline, standard sau reincarcabile.
Se recomanda folosirea de baterii de acelasi fel.
Instalati bateriile astfel incat polii sa fie pozitionati conform marcajului din compartimentul destinat
acestora
Nu produceti scurtcircuitarea bateriilor.
Nu pastrati bateriile in zone cu temperaturi extreme (de exemplu mansarde, garaje, automobile)
Scoateti bateriile terminate din compartimentul lor.
Nu incercati niciodata sa reincarcati o baterie, decat daca pe aceasta este specificat “reincarcabil”
Bateriile reincarcabile trebuie scoase din jucarie inainte de a fi incarcate
Bateriile vor fi incarcate doar sub supravegherea unui adult.
Nu folositi baterii reincarcabile in incarcator de tip Ni-cad sau Ni-mh.
Va rugam sa pozitionati corect bateriile.
Scoateti bateriile inainte de a depozita produsul pentru un timp indelungat

Pasul 1: Folositi o surublenita pentru a desface surubul care fixeaza capacul de la compartimentul pentru
baterii.

Pasul 2: instalati cele doua baterii tip C/LR14 (1.5V), observand polaritatea inscrisa pe compartiment.
Depozitare si transport:
Pasul 1: pentru a plia balansoarul, desprindeti picioarele-suport de bara de unire, rasucind piesa de conectare
pe piciorul stang si scotand-o.
Pasul 3: puneti inapoii capacul compartimentului si strangeti surubul. Nu il strangeti in exces.
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Instalarea componentei pentru vibratii
Impingeti unitatea pentru vibratii in locul special destinat ei pentru montare.

Pasul 2: Pentru a ajusta inaltimea centurilor in zona umerilor pe masura copilului dvs:
puneti copilul in balansoar
identificati care orificiu din zona umerilor este la nivelul sau cel mai apropiat (mai sus) de umerii
copilului
introduceti centurile prin orificiul potrivit in fiecare parte. Apoi trageti centurile prin orificii si
fixate-le in partea din spate a sezutului.
Verificati ca centurile din zona umerilor sa nu fie rasucite in fata sau in spatele sezutului.

Asamblarea sezutului
Pasul 1: trageti spatele materialului sezutului peste tubul spatarului.

Pasul 3: pentru a ajusta centurile trageti-le prin cele doua catarame aflate in spatele spatarului atat cat este
nevoie.
Pasul 2: trageti partea de jos a materialului sezutului peste suportul pentru picioare

Pasul 4:Puneti copilul in balansoar. Sistemul de siguranta ar trebui sa fie vizibil intre picioarele copilului.
Puneti sistemul de siguranta al sezutului in sus, peste talia copilului. Introduceti bratele copilului prin centurile
pentru umeri. Inserati cataramele din stanga si din dreapta in dispozitivul de fixare.

Pasul 3: prindeti centurile aflate in spatele materialului sezutului.

Folosirea sistemului de siguranta:
Balansoarul dispune de centuri de siguranta cu prindere in 5 puncte pentru siguranta copilului.

Pasul 5: ajustati centurile in catarame cat este nevoie astfel incat acestea sa tina bine copilul (dar nu prea
strans). Asigurati-va ca ati fixat bine centurile, tragandu-le de pe corpul copilului. Cataramele ar trebui sa
ramana fixate. Trageti acoperitoarea pentru catarame printer centurile pentru umeri si fixati-o in pozitie cu
dispozitivele speciale de prindere.

Folosirea perinitei suplimentare
Pasul 1: apasati butonul din mijlocul dispozitivului de siguranta si trageti centurile din stanga si dreapta.
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