
Lampa cu proiectii si melodii Babymoov

Instructiuni de utilizare

Caracteristici tehnice:
Tensiune: intrare: 100 V – 240 V AC
                 Iesire: 5V – 0.5 A DC
Functioneaza cu ajutorul a 3 baterii tip AAA sau a adaptorului (nu este inclus)

AVERTISMENTE:
Nu folositi niciodata dispozitivul pentru alt scop decat cel pentru care este destinat. Orice alta utilizare va fi considerata periculoasa si neadecvata.
Inainte de a-l folosi pentru prima data, verificati ca marcajul privind tensiunea se potriveste cu instalatia electrica.
Acest produs nu include componente ce ar putea fi folosite pentru intretinere si reparatii. Nu il dezasamblati.
Utilizarea unor accesorii care nu sunt recomandate de catre producator poate cauza accidente, electrocutare sau rani.
Nu folositi lampa in baie, langa chiuveta, dus sau suprafete fierbinti, in bataia razelor soarelui, langa o flacara deschisa, sau pe marginea unei mese sau tejghele.
Nu expuneti lampa la picaturi sau stropi de apa.
Nu puneti niciun obiect umplut cu apa, cum ar fi o vaza, pe lampa.
Pentru a preveni electrocutarea, nu puneti niciodata lampa, cablurile acesteia sau adaptorul in apa sau in orice alt lichid.
Nu puneti surse de foc, cum ar fi lumanari aprinse, pe lampa.
Lampa functioneaza cel mai bine la temperaturi cuprinse intre -9 si +50 grade C.
Nu expuneti lampa la soare pentru perioade lungi de timp, si nu o pozitionati aproape de o sursa de caldura, intr-un spatiu umed sau cu foarte mult praf.
Cablul electric al produsului nu trebuie inlocuit; in cazul in care se defecteaza, nu mai folositi lampa.
Scoateti lampa din priza inainte de a o curata, inainte de a o depozita sau atunci cand nu o folositi.
Scoateti lampa din priza cand scoateti bateriile si acumulatorul.
Transformatorii si sursele de tensiune nu sunt jucarii; copiii ar trebui sa foloseasca aceste dispozitive doar sub stricta supraveghere a unui adult.
Nu lasati bateriile la indemana copiilor.
Introduceti bateriile corect.
Schimbati bateriile cand lampa nu mai functioneaza corect.
Scoateti bateriile descarcate din lampa.
Scoateti bateriile inainte de a depozita lampa pentru o perioada mai lunga de timp.
Inlocuiti si incarcati toate bateriile deodata.
Nu amestecati baterii de tipuri diferite sau baterii vechi si noi.
Nu incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile: ar putea exploda sau curge. In cazul curgerii, evitati orice contact cu lichidul scurs. In cazul in care lichidul intra in contact cu
ochii, gura sau pielea, clatiti imediat cu apa curata si consultati medicul.
Bateriile reincarcabile trebuie incarcate doar sub supravegherea unui adult
Nu incarcati bateriile reincarcabile intr-un alt incarcator.
Aruncati corespunzator bateriile epuizate.
Nu ardeti bateriile: pot exploda sau emana substante nocive.
Indepartati bateriile sau acumulatorul inainte de aruncarea produsului.
Echipamentele electrice se arunca separate. Nu le aruncati deseuri electrice si electronice impreuna cu deseurile nesortate. 

A-Buton pornire/oprire  sunet
B-Buton pornire/oprire lumina de veghe
C-Selectare sunete din natura
D-Control volum
E-Selectare sunet
F-Cer instelat
G-Mufa Jack
H-Speaker
I-Compartiment pentru baterii

Functionare:
Scoateti capacul compartimentului pentru baterii, de sub lumina de veghe. Introduceti 3 baterii AA (bateriile nu sunt incluse) in acest compartiment. Asigurati-va ca le
introduceti corect. Puneti inapoi capacul. Puteti conecta adaptorul la priza (nu este inclus).
Lumina de veghe
Apasati butonul on/off pentru a porni lampa de veghe. Culorile se vor schimba succesiv si pe tavan vor fi proiectate stelute. Schimbarea culorilor relaxeaza bebelusii si ii ajuta
sa doarma.
Muzica: sunt disponibile 7 melodii.
Pentru sunete din natura apasati butonul C
Pentru muzica apasati butonul A
Pentru a selecta alte sunete apasati butonul E. Pentru a schimba sunetul apasati din nou butonul E. Observatie: daca opriti sunetele, ultima melodie rulata va fi salvata.
Sunete sunt emise prin speaker H. Pentru a ajusta volumul, apasati butonul D: sunt 3 nivele de volum.
Lumina de veghe si muzica pot fi folosite simultan.
Sunetul se opreste automat dupa aproximativ jumatate de ora.

Intretinere
Scoateti intotdeauna lampa din priza inainte de a curata.
Folositi o carpa moale, umeda pentru curatare. Lasati sa se usuce. Nu puneti niciodata lampa in apa sau in alt lichid. 
Nu folositi niciodata substante abrazive sau solventi pentru a curata, pentru ca ar putea defecta lampa.




