
BABYONO -lelumatto projektorilla 
 
Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä myöhempää käyttöä varten. 
Pakettiin kuuluu kolme AA (LR3) -patteria. 
Kokoamista varten tarvitset myös ruuvimeisselin (ei kuulu mukaan). 
Osa kuvista löytyvät mukana tulevasta erillisestä ohjekirjasta! 
 
HUOM! Lue nämä tarkasti, ettei tuotteen kanssa tule vahinkoja. 
 

- Estä tukehtumisriski! Älä koskaan laita lelumattoa kehtoon/pinnasänkyyn tai leikkikehään. 
- Älä koskaan sido muita nauhoja tai hihnoja tähän tuotteeseen tai lelukaareen 
- Vauvaa ei saa kantaa tässä tuotteessa. 
- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa tuotteeseen. 
- Älä koskaan käytä tuotetta pehmeällä alustalla, korkealla alustalla, kuten sohvalla tai pöydillä, tai vinoilla 

alustoilla. Käytä tuotetta vain lattialla. 
- Tarkista tuote usein rikkoontuneiden, kadonneiden tai löysien osien vuoksi. 
- Lopeta tuotteen käyttö heti, jos jokin osa puuttuu, on rikkoontunut tai kadonnut. 
- Älä sijoita keinua lähelle avotulta tai muuta voimakasta lämmönlähdettä. 
- Pidä terävät ja vaaralliset osat poissa lapsen ulottuvilta. 

 
 
KOKOAMISOSAT: 
Tarkista osat sivun 2 mukaan: 
3 kpl kaaria (a) 
musiikkiprojektori (b) 
6 kpl roikkuvia leluja (c) 
makuutyyny (d) 
pehmeä alusta (e) 
 
 

PATTERIT: 

Ota valoprojektori käteesi. Käytä ruuvimeisseliä irrottaaksesi patterikotelon kannen, ja sijoita patterit paikalleen. Kiinnitä 

patterikotelon kansi takaisin ja kiinnitä se ruuvilla paikalleen. Älä ylikiristä. 

Jos projektori alkaa toimia virheellisesti, voit joutua resetoimaan tämän. 

Käännä power/voimakkuusnappula pois päältä ja taas takaisin. 

Jos projektorin musiikki hiljenee tai ei kuulu mitään, vaihda patterit. Vain aikuinen saa vaihtaa patterit. 

Säilytä patterit pois lasten ulottuvilta. Aina tarkista, että patterit ovat laitettuna patterikotelon sisälle oikein. Jos käytät 

ladattavia pattereita, ota ne pois projektorista ennen kuin lataat niitä. 

Jos patterikotelo vuotaa, poista patterit heti. Pattereista valuva neste voi aiheuttaa palovammoja ja muita oireita. 

Aina kierrätä patterit oikein. 

Älä koskaan käytä uusia ja vanhoja pattereita yhtä aikaa. 

Älä koskaan käytä erityyppisiä pattereita yhtä aikaa (alkali, carbon-zinc ja ladattavia). 

Aina poista patterit tuotteesta, kun sitä ei käytetä hetkeen (kuukausi tai pidempi). Jos jätät patterit projektorin sisään, se 

voi vahingoittaa keinua. 

Asennusohje: 

Napsauta kaaret (a) paikalleen musiikkiprojektoriin (b). 

Laita pehmeä alusta (e) tasaiselle alustalle (lattialle) kuvioitu puoli ylöspäin. Aseta jokainen kaari (a) paikalleen 

pehmeään alustaan (e). 

Laita lelut (c) kiinni kaarien koukkuihin. 

Paina musiikkiprojektori päälle play-painikkeesta, ja musiikki sekä Led-valot menevät päälle. 

Säilytystä varten irrota kaaret pois matosta, irrota kaaret musiikkiprojektorista painamalla mustia pieniä nuolia. Sijoita 

kaaret, projektori ja lelut pehmeän pohjaosan reunaan. Huom. Tarkista, että irto-osat ovat kuvanmukaisesti (sivulla 3). 

Taita matto puoliksi. sen jälkeen taita maton sivut keskelle, kuten kuvassa 4. Löydä säilytyshihna ja vedä se kolosta. 

Taita hihna sen yli kiristääksesi sen. Taita iso säilytyshihna kolostaan ja siitä voit kantaa tuotetta. 

PESU: 

Voit pestä pehmeän alustan 30° hellävaraisella konepesulla. Ei saa valkaista. Rumpukuivaus kevyesti. 

Lelut, kaaret ja musiikkiprojektori: Voit pyyhkiä tuotteet kostutetulla liinalla ja miedolla pesuainevedellä. Ei 

valkaisuaineita! Ei saa kastella musiikkiprojektoria. 


