KÄYTTÖOHJE
SYÖTTÖTUOLI, JOSSA BABYSITTER JA KEINU
KIVI
TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen
kerran.
Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.
1 OSALUETTELO, sivulla 1.
lelukaari
vaihtovirtasovitin
runko
lelukaari
ohjauspaneeli
turvavaljaat
keinutoiminnon nuppi
jalusta
lukituslaite
kallistuksensäätöpainike

1 kpl
1 kpl
1 kpl

2a / KEINUTILAN TURVAOHJEET
SEURAAVAT OHJEET OVAT TÄRKEITÄ.
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA
ENSIMMÄISEN KERRAN JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
LAPSEN TURVALLISUUS VOI VAARANTUA, JOS SEURAAVIA OHJEITA EI
NOUDATETA.
Tämä sähkökäyttöinen keinu on seuraavien eurooppalaisten standardien mukainen: EN
16232:2014-02 ja EN 71.
VAROITUS!
VÄLTÄ LASTEN PUTOAMISESTA TAI HIHNOIHIN KURISTUMISESTA AIHEUTUVIA
VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMANTAPAUKSIA NOUDATTAMALLA SEURAAVIA
OHJEITA:
•
TUOTETTA EI OLE TARKOITETTU VAUVAN KANTAMISEEN.
•
ÄLÄ KOSKAAN jätä lasta keinuun valvomatta.
•
Käytä AINA kiinnitysjärjestelmää.
•
ÄLÄ KOSKAAN käytä tuotetta aktiiviselle lapselle, joka saattaa pystyä
kiipeämään pois istuimesta.
•
ÄLÄ KOSKAAN aseta alle 3 kg:n tai yli 9 kg:n painoista lasta keinuun.
•
ÄLÄ KOSKAAN nosta keinua käyttäen lelukaarta kahvana.
•
ÄLÄ KOSKAAN siirrä laitetta, kun lapsi on keinussa.

•
•
•
•
•
•

ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä ylimääräisiä nauhoja tai hihnoja tuotteeseen tai
lelukaareen.
ÄLÄ KOSKAAN käytä keinua ilman istuimen päällistä.
Tuotteessa on pieniä osia. Aikuisen on koottava laite.
Tarkasta tuote säännöllisesti vaurioituneiden, puuttuvien tai löystyneiden
osien varalta.
Lopeta keinun käyttö välittömästi, jos siitä puuttuu osia tai jokin osa on
vaurioitunut tai rikkoutunut.
Jos tarvitset varaosia, ota yhteys jälleenmyyjään. Älä koskaan käytä
muiden kuin laitteen valmistajan toimittamia varaosia.

PUTOAMISVAARA!
•
ÄLÄ KOSKAAN aseta keinua työtasolle, pöydälle, portaille tai niiden
läheisyyteen tai millekään korotetulle tasolle.
•
Käytä keinua AINA lattialla.
TUKEHTUMISVAARA!
•
ÄLÄ KOSKAAN käytä keinua pehmeällä alustalla, kuten sängyllä, sohvalla
tai tyynyllä, sillä keinu voi kaatua ja aiheuttaa tukehtumisen.
•
ÄLÄ sijoita keinua paikkaan, jonka lähellä on johtoja tai kaapeleita.
PARISTOT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaa paristotilan kansi ruuvitaltalla ja asenna paristot paristotilan
sisäpuolella olevan kaavion mukaisesti. Keinun voimanlähteenä voi
käyttää myös sen mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta. Poista paristot
paristotilasta, ennen kuin käytät vaihtovirtasovitinta.
Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.
Tarkista aina, että paristot on asennettu oikein ja paristojen navat ovat
paristotilan sisäpuolella olevan kaavion mukaisesti.
Älä koskaan lataa kertakäyttöparistoja.
Jos paristo vuotaa, hävitä paristot välittömästi. Vuotava neste voi aiheuttaa
palovammoja ja muita vammoja.
Hävitä paristot aina toimittamalla ne asianmukaisesti kierrätykseen.
Älä koskaan käytä uusia ja käytettyjä paristoja samanaikaisesti.
Älä koskaan käytä erityyppisiä (esim. alkali-, sinkki-hiili- ja ladattavia)
paristoja samanaikaisesti.
Poista aina paristot keinusta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan (yli
kuukauteen). Paristojen jättäminen paikoilleen voi vaurioittaa keinua.
Vain aikuinen saa ladata ladattavat akut.

FI / BABYSITTER-TILAN TURVAOHJEET
TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA
ENSIMMÄISEN KERRAN JA SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ
TARVETTA VARTEN.
VAROITUS: Tämä babysitter sopii enintään 12 kg painaville lapsille.
VAROITUS: Älä koskaan jätä lasta valvomatta.
VAROITUS: Enimmäiskuormitus on 12 kg.
VAROITUS: Älä käytä babysitteriä, kun lapsi osaa istua ilman tukea.
VAROITUS: Tämä babysitter ei sovellu nukkumiseen pidempiä aikoja.
VAROITUS: Älä koskaan sijoita babysitteriä lähelle irrallisia johtoja tai roikkuvia kaapeleita.
VAROITUS: Tämän babysitterin käyttö korotetulla tasolla, kuten pöydällä, on vaarallista.
VAROITUS: Käytä aina kiinnitysjärjestelmää.
VAROITUS: Älä koskaan kanna babysitteriä lelukaaresta!
VAROITUS: Tämä babysitter ei korvaa kehtoa tai sänkyä. Lapsen on nukuttava sopivassa
kehdossa tai sängyssä.
VAROITUS: Älä käytä babysitteriä, jos jokin sen osa on rikkoutunut tai kadonnut.
VAROITUS: Älä koskaan jätä babysitteriä suoraan auringonvaloon.
VAROITUS: Tuotetta saa siirtää kantokahvoista vain, kun lapsi ei ole siinä.
VAROITUS: Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
VAROITUS: Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia.
VAROITUS: Tämä tuote on standardin EN 12790:2011 mukainen.
PUHDISTUS JA HUOLTO:
PÄÄLLINEN
Päällisen voi puhdistaa lämpimällä vedellä ja hellävaraisella puhdistusaineella.
Älä koskaan upota kankaita veteen.
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Ei konepesua eikä rumpukuivausta.
Varmista ennen käyttöä, että päällinen on kuivunut kokonaan. Suojaa suoralta
auringonvalolta!
RUNKO
Puhdista kostealla liinalla (mietoa pesuainetta voi käyttää).
2b / SYÖTTÖTUOLITILAN TURVAOHJEET
SEURAAVAT OHJEET OVAT TÄRKEITÄ.
TÄRKEÄÄ: LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA
VARTEN.
LUE OHJEET HUOLELLISESTI AINA ENNEN TUOTTEEN KOKOAMISTA.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa lapsesi
turvallisuuden.
Vain aikuinen saa avata ja sulkea syöttötuolin tai säätää sitä.
Varmista, että lapsi on turvallisen välimatkan päässä, kun avaat tai suljet
syöttötuolin tai säädät sitä.
Pidä aina tuolissa istuvaa lasta silmällä.
Älä käytä syöttötuolia, jos jokin sen osa on rikkoutunut, kulunut tai
kadonnut.
Älä koskaan anna lapsen nousta seisomaan tuolissa.
Pidä syöttötuoli lasten ulottumattomissa, kun se ei ole käytössä.
Aseta syöttötuoli aina tukevalle, vaakasuoralle alustalle. Älä koskaan aseta
syöttötuolia portaiden tai askelmien lähelle. Älä anna muiden lasten leikkiä
valvomatta syöttötuolin lähellä tai kiivetä syöttötuoliin.
Syöttötuoli on tarkoitettu 6–36 kuukauden ikäisille, enintään 15 kg
painaville lapsille.
Tämä syöttötuoli on standardin EN 14988:2017 mukainen.

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LASTA VALVOMATTA.
VAROITUS: PUTOAMISVAARA: ÄLÄ ANNA LAPSEN KIIVETÄ TUOTTEESEEN.
VAROITUS: HUOMIOI KALLISTUMISVAARA, KUN LAPSI PYSTYY PAINAMAAN
JALKANSA PÖYTÄÄ TAI MUUTA RAKENNETTA VASTEN.
VAROITUS: KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA VASTA, KUN LAPSI OSAA ISTUA ITSE.
VAROITUS: KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA VAIN, KUN KAIKKI SEN OSAT OVAT OIKEIN
PAIKOILLAAN JA SÄÄDETTY.
VAROITUS: KIINNITÄ AINA HAARAVYÖ, JOTTA LAPSI EI PÄÄSE PUTOAMAAN TAI
LIUKUMAAN POIS TUOLISTA. VARMISTA, ETTÄ TURVAVALJAAT ON SÄÄDETTY
OIKEIN.
VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA, JOS JOKIN SEN OSA ON RIKKOUTUNUT,
KULUNUT TAI KADONNUT!
VAROITUS: HUOMIOI AVOTULEN JA MUIDEN VOIMAKKAIDEN LÄMMÖNLÄHTEIDEN,
KUTEN SÄHKÖLÄMMITTIMIEN, KAASULIEKKIEN JA VASTAAVIEN, AIHEUTTAMAT
RISKIT. ÄLÄ KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA NIIDEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Puhdista päällinen ja runko kostealla liinalla ja saippualla. Älä käytä voimakkaita
pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa tuolin muoviosia. Tarkista kaikki tuolin liikkuvat osat
säännöllisesti ja voitele ne silikoniöljyllä. Tämä tuoli on tarkoitettu käytettäväksi vain
sisätiloissa.

3 / TUOLIN RUNGON ASENNUS
Ota ohjekirjasta auki sivut 2-6, ja katso kuvat.
Poista tuoli pakkauksesta. Levitä jalustan jalat niin, että ne tukevat tuolia vakaasti. Tartu
istuimeen sen molemmilta puolilta (ylösalaisin) ja taita istuin auki vetämällä molempia
puolia itseäsi kohti (3.1). Kiinnitä lelukaari istuimen molemmin puolin kuvan mukaisesti
(3.2).
Tuoli taitetaan kokoon seuraavasti: Taita lelukaari työntämällä sitä tuolin selkänojaa kohti.
Paina kallistuksensäätöpainikkeita istuimen molemmilta puolilta ja käännä istuin
vaakasuoraan asentoon (3.3). Taita sitten istuin molemmin käsin kuvan 3.4 mukaisesti.
Taita tuolin jalat painamalla ensin jalustan taittopainiketta (3.5) ja taita sitten jalustan jalat
keskelle (3.6). Säädä tuoli alimpaan asentoonsa painamalla korkeudensäätöpainiketta ja
vetämällä tuoli alas (3.7).
Huomaa! Tuolin voi taittaa kokoon vain istuimen ollessa kallistettuna alas (3.8).

4 / LELUKAAREN JA KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Lelukaaren voi säätää kolmeen eri asentoon. Jos haluat muuttaa sen asentoa, pidä
kahvasta molemmin puolin molemmilla käsillä ja työnnä kaarta kohti selkänojaa (4.1).
Jos haluat laskea tuolia alemmas, pidä kiinni istuimesta toisella kädellä ja paina toisella
tuolin jalan puolivälissä olevaa korkeudensäätöpainiketta (4.2).
Huomaa! Korkeutta voi säätää vain tuolin ollessa pystysuorimmassa asennossaan.
Kun tuoli lukittuu, siitä kuuluu napsahdus. Tuolin voi säätää neljään eri korkeuteen. Jos
haluat nostaa tuolia ylemmäs, vedä istuinta ylös ja säädä se haluamallesi korkeudelle.
Varmista, että tuoli lukittuu oikeaan korkeuteen. Kun tuoli lukittuu, siitä kuuluu napsahdus.

5 / TUOLIN TOIMINNOT
Tuolissa on kolme asentoa valitun toiminnon mukaan: Vaaka-asento on tarkoitettu
keinutoiminnolle (5.1), puolikallistettu asento on babysitterille (5.2) ja pystysuorin asento
syöttötuolitoiminnolle (5.3). Jos haluat muuttaa tuolin kallistusta, tartu tuoliin molemmin
käsin istuimen molemmilta puolilta, paina kallistuksensäätöpainikkeita ja säädä asento
valitsemaasi toimintoon sopivaksi.
VAROITUS! Ota lapsi pois tuolista aina ennen tuolin kallistuksen tai korkeuden
säätämistä.
KEINU- JA BABYSITTER-TOIMINTO

Jos haluat käyttää keinutoimintoa, kytke keinu virtalähteeseen. Virtasovitin toimitetaan
keinun mukana. Jos haluat käyttää verkkovirtaa, kytke virtasovitin paristokotelon viereen ja
liitä sitten virtapistoke pistorasiaan (5.4). Vapauta keinutoiminto kääntämällä tuolin jalan
yläosassa olevaa nuppia (5.5) ja ota keinutoiminto käyttöön ohjauspaneelista (paneelin
toiminta kuvataan seuraavassa kohdassa). Keinu keinuu vasemmalle ja oikealle (5.6). Jos
haluat muuttaa keinun syöttötuoliksi, lukitse keinutoiminto kääntämällä nuppi tuoliasentoon
(ks. 5.5). Kun nuppia on käännetty, keinu lakkaa keinumasta ja asettuu oikeaan asentoon
(5.7).
VAROITUS! Keinua ei saa kiertää eri suuntaan kuin mihin se on suunniteltu liikkumaan.
Keinumekanismi voi vaurioitua (5.8).

6 / OHJAUSPANEELIN JA KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT
Toiminnot ovat käytettävissä vasta, kun virta on kytketty virtapainikkeesta.
KEINUTOIMINTO
Keinunopeuksia on viisi.
Merkkivalo syttyy, kun keinun käynnistys-/nopeutuspainiketta painetaan. Kun samaa
painiketta painetaan useita kertoja peräkkäin, seuraavat merkkivalot syttyvät ja osoittavat,
että keinunopeus suurenee.
Vastaavasti merkkivalot sammuvat keinun vauhdin hidastuessa ja pysähtyessä, kun
keinun sammutus-/hidastuspainiketta painetaan useita kertoja.
AJASTIN
Ajastinasetuksia on kolme.
Kun ajastinpainiketta painetaan kerran, ajastimeen asetetaan 10 minuuttia. Jos painiketta
painetaan kahdesti, ajastimeen asetetaan 20 minuuttia, ja kolmesti painamalla 30
minuuttia. Valittu vaihtoehto osoitetaan yhdellä, kahdella tai kolmella ajastimen
merkkivalolla.
Kun ajastimen mittaama aika loppuu, keinu pysähtyy sähkön säästämiseksi. Kun keinu on
käytössä ilman ajastinta, keinu toimii, kunnes se kytketään manuaalisesti pois päältä tai
kunnes paristot tyhjentyvät.
MUSIIKKI
Aloita musiikin toisto painamalla musiikkipainiketta. Lopeta musiikin toisto painamalla
painiketta uudelleen.
Siirry seuraavaan sävelmään painamalla musiikinvaihtopainiketta. Saman painikkeen
avulla säädetään äänenvoimakkuutta, kun musiikki soi.

VÄRINÄ
Keinu alkaa väristä, kun värinäpainiketta painetaan kerran. Kun värinäpainiketta painetaan
toisen kerran, keinu lakkaa värisemästä.
MP3-TULO
Keinussa on toiminto musiikin soittamiseen MP3-tiedostoista. Jos haluat soittaa musiikkia,
kytke pelkkiä musiikkitiedostoja sisältävä MP3-tallennusväline (ei sisälly toimitukseen) ja
paina ohjauspaneelin musiikkipainiketta.
VIRTAKYTKIN
Valitse PARISTOKÄYTTÖ siirtämällä kytkin vasemmalle. Valitse VAIHTOVIRTAKÄYTTÖ
siirtämällä kytkin oikealle.
Muista siirtää kytkin oikealle aina, kun keinussa on paristot mutta se ei ole käytössä. Tämä
pidentää paristojen käyttöikää.

7 / PARISTOJEN ASENNUS
Tuoli toimii neljällä AA-kokoisella 1,5 V:n paristolla. Avaa paristokotelon kannen kolme
ruuvia (6.1). Aseta neljä AA-paristoa koteloon niin, että kytket ensin negatiivisen (–) navan
jouseen. Aseta seuraavat paristot koteloon samalla tavoin ja varmista, että positiiviset (+)
navat ovat oikealla puolella (6.2). Paina paristot paikoilleen (6.3) ja kiinnitä kansi uudelleen
kolmella ruuvilla (6.4).
Kytke paristokotelon lähellä oleva kaapeli pistokkeen avulla paristokoteloon.

8 / LAPSEN ASETTAMINEN ISTUIMEEN
Avaa viisipistevaljaat painamalla soljen keskellä olevaa painiketta ja irrottamalla sivusoljet.
Aseta lapsi istuimeen, aseta olkahihnat pehmusteineen lapsen olkapäille ja haaravyö
lapsen jalkojen väliin (7.1). Kiinnitä valjaat työntämällä sivusoljet solkeen. Säädä
yksittäisten hihnojen pituudet liikuttamalla hihnojen säätösolkia (7.2). Olkahihnojen
korkeutta voi säätää pujottamalla hihnat tuolin levyn sopivalla kohdalla oleviin rakoihin
(7.3).

9 / PÄÄLLISEN IRROTTAMINEN
Jos haluat irrottaa päällisen, irrota ensin lelukaari. Kokoa sitten tuoli ohjeiden mukaisesti
kuvan 8.1 osoittamaan asentoon ja avaa hihnat, joilla päällinen on kiinnitetty. Poista
päällinen istuimesta.

