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KULLANMA KILAVUZU
Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen
dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.
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I.
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II.

KURULUM TALİMATLARI

Sağ ve sol destek ayaklarını açınız. “Klik” sesi duyduğunuzda ayaklar tam açılmış olacaktır.

Aynı olan ürün ayaklarından birini alınız ve aşağıda gösterildiği şekilde mekanizma ayaklarına
takınız. Ayaklar güvenli bir şekilde kenetlendiğinde “Klik” sesi duyacaksınız.

Yukarıda tariff ediliği şekilde aynı adımları diğer ayağı monte etmek için tekrarlayınız.

Taşıyıcı salıncak kolunu kontrol paneline, destek kolunu da destek ayağına takınız ve metal
akslara oturtmak için bastırınız.

ÖNEMLİ: Sol salıncak kolunun yarım daire şeklinde bir deliği vardır. Bu deliğin sol
mekanizmadaki (control ve müzik panelli mekanizma) yarım daire şeklindeki aksa hizalanması
gerekmektedir.
Plastik kilit halkalarını aksların ucuna takınız ve salıncak kollarını hafifçe çekmeye çalışarak
güvenlice yerlerine oturduğundan emin olunuz. Son olarak plastik kapakları mekanizmaların
üzerine kapatınız.
Sırt desteği ve ayak desteği şaselerini sol ve sağ birleştirme apartalarının ön ve arka
deliklerine ayrı ayrı takınız. Doğru şekilde birleşme sağlandığı zaman “Klik” sesi duyulacaktır.

Koltuk kılıfını sırt ve ayak desteği şaselerine aşağıda gösterildiği şekilde geçiriniz.

Koltuk alt şasesini koltuk kılıfının yan taraflarındaki yuvalardan içeri sokunuz ve içeride
birleşme aparatlarına kenetlenene kadar ittiriniz. Doğru şekilde takıldığı zaman “Klik” sesi
duyacaksınız.

Tamamlanmış koltuğu salıncak kollarının U şeklindeki ucuna takınız ve “Klik” sesini
duyduğunuzdan emin olunuz.

Oyuncak askısını salıncak kolunun plastiğinde takınız, oyuncak askısı 180 derece
döndürülebilir.

Salıncak kollarının sallanma hareketini kilitleme özelliği vardır, bu özellik çocuğunuzu
beslerken kullanmak için gerekldir. Kilit düğmesine basarak salıncağın sallanmasını
engelleyebilirsiniz.

Salıncağın Katlanması
Salıncağınızın ayak desteğini sırt desteğine doğru kapatarak koltuk kısmını katlayınız. Daha
sonra salıncak mekanimalarınrın iki tarafında bulunan düğmelere basarak salıncağın
ayaklarını içeri doğru kapatınız. Salıncağın katlıyken sallanmasını önelemek için kilit düğmeine
basınız.

Bir tornavida ile sol mekanizmadaki pil kapağını açınız. 4 adet C tip pili (kutu içeriğine dahil
değildir) doğru yönlerde pil yerine yerleştirin ve pil kapağını tekrar kapatın.

Koltuğun 3 ayrı eğim ayarı vardır, koltuk kenarlarındaki düğmelere basarak ayarlayabilirsiniz.

Adaptörü sol mekanizma ayağının arkasındaki bağlantı noktasına takın.

Bu ürünün 2 işlevi vardır. Koltuk kısmı salıncaktan çıkarıldığı zaman tek başına rockeranakucağı olarak kullanılabilir. Koltuğu salıncaktan çıkarırken bebeğinizin ürün üzerinde
buırakmayınız.

Koltuğu sabit anakucağı olarak kullanavilmek için koltuk alt çerçevesinin arkasındaki hareket
engelleyici çubuğu açınız.

III. KULLANIM TALİMATLARI
Bebeğinizi koltuğa aşağıda gösterildiği şekilde yerleştiriniz. Place the infant in the seat as
below shown. Sağ ve sol kemerleri takın ve kayışların gerginliğini doğru şekilde ayarlayınız.
Kayışlar çok bol olmamalı fakat aynı zamanda rahatsız edecek şekilde gergin de olmamalıdır.

Özellikler

POWER

Güç düğmesi elektronik özellikleri açar / kapatır.

SPEED

Hız düğmesi salıncağın sallanma hızını control eder. Düğmeye arka arkaya
basarak hız seviyesini (3adet hız seviyesi vardır) değiştirebilirsiniz. LED gösterge
sayesinde hangi hız seviyesinde olduğunuzu görebilirsiniz (1 en yavaş, 2 orta
seviye, 3 en hızlı.)

TIMER

Zamanlayıcı düğmesi 10, 20 veya 30 dakikalık zamanlama ayarı yapmanızı
sağlar. LED gösterge sayesinde ayarlanmış zamanı veya zaman ayarı yapılıp
yapılmadığı görebilirsiniz. Zamanlama ayarı yapılmamışsa LED gösterge sönük
olur ve salıncak siz durdurana kadar sallanmaya devam eder.

MUSIC

Müzik düğmesi ile müzik seçeneğini açıp kapatabilirsiniz.

SELECT

Seçim düğmesi ile kayıtlı müzikler arasında geçiş yapabilirsiniz.

LOW

Ses kısma düğmesi

HIGH

Ses açma düğmesi

IV. GÜVENLİK UYARILARI
UYARI! Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayınız.
UYARI! Çocuğunuz üzerindeyken ürünü kaldırmayınz veya hareket ettirmeyiniz.
UYARI!Çocuğunuz kendi başına dik oturuyorsa veya ağırlığı 9 kg üzerindeyse kullanmayınız.
UYARI ! Yaralanmaları önlemek için, ürünü katlarken veya açarken çocuğunuzu uzak tutunuz.
UYARI ! Bu ürün uzun sure uyunması için uygun değildir.
UYARI ! Her zaman emniyet kemerlerini takarak kullanınız.
UYARI ! Çocuğunuzun ürünle oynamasına veya ürünü kurcalamasına izin vermeyiniz.
UYARI ! Bu ürünü yüksek bir zeminde kullanmayınız (örneğin: masa.)
UYARI ! Bu ürün beşik veya yatak değildir, çocuğunuzun uyuması gerektiğinde rahat
edebileceği bir beşiğe veya yatağa yatırınız.
UYARI ! Üründe eksik veya kırık bir parça varsa kesinlikle kullanmayınız.
UYARI ! Üretici veya ithalatçı tarafından onaylanmayan / önerilmeyen yedek parçaları
kullanmayınız. Bu ürün için 4 adet 1,5 V C tipi pile ihtiyaç vardır (piller kutuya dahil değildir.)
Pillerin Yerine Takılması:
Bu ürün için 4 adet 1,5 V C tipi pile ihtiyaç vardır (piller kutuya dahil değildir.)
Bir tornavida ile sol mekanizmadaki pil kapağını açınız ve pilleri doğru yönlerde yerlerine
yerleştiriniz. Pil kapağını tekrar kapatınız.
Müzik kutusunu ürüne takınız, bir yetişkin tarafından takılması gerekir.
Pil Güvenliği:
Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa pillerin çıkarılması gerekir.
Tekrar şarj edilme özelliği olmayan pilleri şarj etmeyiniz.
Farklı tip pilleri ve yeni ile eski pilleri birlikte kullanmayınız.
Pilleri pil yuvasında gösterilen şekilde kutuplarına uygun şekilde yerleştiriniz.
Bitmiş pilleri üründen çıkarınız.

DÜŞME TEHLİKESİ: Çocuğunuz yana yuvarlanıyor, el ve ayakları ile itirebiliyorsa bu ürünü
kullanmayın. Ürünü asla tezgah veya masa üzerinde, merdiven yakınlarında veya diğer
yüksek zeminlerde kullanmayınız. Her zaman yerde kullanılmalıdır.
BOĞULMA TEHLİKESİ:

Ürünü asla yatak, koltuk gibi yumuşak zeminler üzerinde

kullanmayınız. Ürün devrilip çcouğunuzun bu yumuşak zeminde boğulmasına sebep olabilir.

V.

BAKIM VE TEMİZLİK

Koltuk Kılıfı: Kılıfı temizlemek için kılıfı koltuk şasesinden çıkarın, hafif nemli bir bezle silin ve
asarak kurutun. Kılıfı nemli bir şekilde katlayıp kaldırmayınız. Kılıfı ve emniyet kemer
kayışlarını çamaşır suyu gibi ağartıcı ve aşındırıcı kimyasallar ile temizlemeyiniz.
Dönence ve Oyuncaklar: Hafif nemli ve sabunlu bir bezle oyuncakları silebilirsiniz,
oyuncakları suya bastırmayınız. Açık havada kurutunuz. Dönence gövdesini yumaşk hafif
nemli bir bezle silebilrisiniz.
Basit Bakım Önerileri
NO.

Konu

Çözüm

1

Müzik veya sallanma işlevi

Piller bitmiş olabilir veya ürün montajı hatalı

çalışmıyor

yapılmış olabilir.

2

Başlatma düğmesi çalışmıyor

Pil kutuplarını kontrol ediniz.

3

Uzun dönem kullanılmayacak

Pilleri çıkartınız

4

Ürün düzgün sallanmıyor

Gövde montajını ve salınma kilidini kontrol
ediniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek
sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti
kapsamından çıkmasına neden olur.
İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Tel: (212) 211 74 00
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe - Istanbul / Turkey
Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Tel: (212) 696 95 42
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat : 1 Halkalı – İstanbul / Turkey

www.kraftbaby.com

