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Vemo, da ste neučakani s sestavo, vendar vas prosimo, da si vzemite čas za 
branje teh pomembnih navodil. GRE ZA VARNOST vašega otroka in vašo 
brezskrbnost.

Potisnite primerni C in D skupaj, 
da tvorita leseno konstrukcijo.

Uporabite imbus ključ (A) in vijak 
(B), da pritrdite leseno konstruk-
cijo za varnost.

Delovanje glasbene skrinjice

‘Music Stop’ funkcija

Obrnite navijalec v smeri urinega 
kazalca za aktiviranje glasbe.

OPOMBA: Ne navijajte prekomerno, 
saj bo to prekinilo delovanje 
glasbene skrinjice. Priporočamo 
navijanje največ 4 zavijanj. 

Odpravljanje napak:
Če glasbena skrinjica ne deluje po 
navitju, preverite, če je "music stop" 
gumb aktiviran - glej spodaj.

Ilustracije so generične in se lahko 
razlikujejo od modela, ki ste ga kupili. 

Prosimo, da navodila shranite na varnem 
mestu za kasnejšo uporabo.

Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba.
Izdelek ni igrača.

PAKIRANJE
Prosim, ne mečite stran ničesar, dokler niste 
končali s sestavljanjem tega izdelka. Prosimo, 
zavrzite embalažo odgovorno, v najboljšem 
primeru na najbližji center za recikliranje.

 

ČIŠČENJE
Čistimo z gobico z blagim detergentom in toplo 
vodo. Počakamo, da se posuši naravno, ne 
izpostavljamo direktnim virom toplote.

Menimo, da je ta izdelek odličen! 
Ampak, da bi zagotovili ure 
stimulacije za vašega malčka se 
morate prepričati, da je izdelek z 
ohranjanjem dobro vzdrževan.

Glasbeni vrtiljak
Navodila za uporabo

IL005.1

C D

E

F

G

D

A

B

H

VSEBINA

C

Potisnite gumb na vrhu glasbene skrinjice 
za začetek ali prekinitev glasbe.

Potisnite gumb nazaj 
proti vrhu na "music 

stop" pozicijo.

Potisnite 
gumb naprej 
proti  ‘music 
on’ poziciji.

OPOZORILO: Da bi se izognili zapletom, 
vrtiljak odstranite iz posteljice, ko je otrok 
dovolj star, predvsem ko se lahko vzdigne na 
svoje roke in kolena. Mobilni vrtiljak mora biti 
vedno nameščen izven dosega otrok. Redno 
preverjajte, da so vsi sestavni deli in zapirala, 
varna.

Obstaja veliko različnih velikosti otroških 
posteljic. Če mobilni vrtiljak ne ustreza pravilno 
in ga ni mogoče zavarovati, ga ne uporabljajte.
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V kolikor imate dodatna vprašanja 
nas prosim pokličite na  
037490143

www.littlebirdtoldme.si
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NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOSTNI NASVETI


