
LOOP – Babysitter / keinu 
 
Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä myöhempää käyttöä varten. 
Tämä keinu vastaa EU -standardia EN 16232:2014-02, EN 71. 
Osa kuvista löytyvät mukana tulevasta erillisestä ohjekirjasta! 
 
HUOM! Lue nämä tarkasti, ettei keinun kanssa tule vahinkoa, lapsi putoa keinusta tai jää kiinni valjaisiin. 
 

- Vauvaa ei saa kantaa tässä tuotteessa. 
- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa tuotteeseen. 
- Käytä aina valjaita lapsella. 
- Älä koskaan käytä tuotetta aktiivisella lapsella, joka voi kiivetä pois keinusta ja päästä valjaista. 
- Älä koskaan käytä tuotetta pehmeällä alustalla, korkealla alustalla, kuten sohvalla tai pöydillä, tai vinoilla 

alustoilla. Käytä tuotetta vain lattialla. 
- Älä koskaan siirrä keinua lapsen istuessa kyydissä. 
- Älä koskaan sido muita nauhoja tai hihnoja tähän tuotteeseen tai lelukaareen 
- Älä koskaan käytä tuotetta ilman päällyskankaita. 
- Tämä tuote sisältää pieniä osia, aikuisten kuuluu koota tuote. 
- 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. 
- Ennen käyttöä, tarkasta, että kaikki ruuvit, mutterit ja kiinnitysosat ovat kunnolla paikoillaan. 
- Muoviosat voidaan pyyhkiä nihkeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita! 
- Kangasosat voidaan pestä vedellä ja miedolla puhdistusaineella. 
- Keinu ei ole lapsen nukkumapaikka. 

 

 

PATTERIT: 

Käytä ruuvimeisseliä irrottaaksesi patterikotelon kannen, ja sijoita patterit kuten on näytetty patterikotelon kannen 

sisäpuolella. Mukana tulevaa AC-adapteria voi käyttää myös keinun toimintoja varten. Ennen kuin käytät AC-adapteria, 

poista patterit patterikotelosta.Säilytä patterit pois lasten ulottuvilta. 

Aina tarkista, että patterit ovat laitettuna patterikotelon sisälle oikein, kuten patterikotelon kannen kuvassa. 

Älä koskaan käytä ladattavia pattereita. 

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 eri tyyppisiä pattereita yhtä aikaa (alkaali, carbon-zinc and ladattavia). 

Aina poista patterit keinusta, kun sitä ei käytetä hetkeen (kuukausi tai pidempi). Jos jätät patterit keinun sisään, se voi 

vahingoittaa keinua. 

Vain aikuinen saa vaihtaa patterit. 



Asennusohje: 

Kokoa babysitter kuvien 3.1-6.2 (ohjekirjan sivut 2-4) osoittamalla tavalla. Katso lisätietoja ja kuvia seuraavalta 

sivulta. 

Rungon kokoaminen: 

 

3.1. Vedä auki molemmat keinun sivut, kunnes kasausnapit ponnahtavat auki ja sivut ovat lukittuneet. 

Kiinnitä jalkaputket sivuputkiin kiinni ja varmista ne kiinni metallisilla lukkopainikkeilla, jotka ovat putkien sisäpuolella 

(3.2). Oikein asennetut putket ovat kuvassa 3.3. 

 

Vapauta istuin avaamalla neppari kiinnitysnauhasta. Sijoita päällinen istuimen runkoon selkänojaan ja istuinosaan, niiden 

tankojen ympärille. Vedä istuimen selkänojaa ja istuinosaa auki niin, että istuinosan runko on täysin auki (4.1 ja 4.2). 



 

Kiinnitä yhdistävä istuinosa (osat merkitty numerolla 1) keinun rungon ohjauspaneeliin. Sijoita metallinen sauva ja 

tukiosat yhdistävän istuinosan sisään (5.1.). Paina yhdistävää osaa niin kovasti, että se lukittuu paikalleen. 

Toista samat ohjeet toiselle puolelle, osat merkitty numerolla 2. (5.2.) Irrottaaksesi istuinosan rungosta, etsi ensin lukon 

avauspainikkeet yhdistävistä osista, paina niitä ohuella osalla (esimerkiksi kuulakärkikynällä) ja vedä yhdistävä istuinosa 

ulos (5.3.) 

 



 

Sijoita karusellin tukivarsi ohjauspaneelin avoimeen osaan (6.1.), ja sijoita sen jäkeen karuselli tukivarteen (6.2.), sen 

jälkeen karusellia voi pyörittää manuaalisesti. 

Istuinosan voi säätää kahteen eri asentoon. Säätääksesi istuinosaa, paina painikkeita istuimen molemmilta puolilta ja 

säädä istuinta ylös tai alas. Vapauta painikkeet ja varmista, että istuinosa on lukittunut (7.1.). 

 

 

Taittaaksesi istuinosan kasaan, ota kiinni sekä istuinosan reunoista, ja taita niitä yhteen. Kiinnitä lukkohihna neppariin 

varmistaaksesi, ettei istuinosa aukea. (8.1). Taittaaksesi keinun jalat kasasan, paina sivuilta moduulista kahta painiketta 

sisään ja paina jalkoja keskelle (kuva 8.2.). 



 

Avataksesi 5-pistevyöt, paina vöiden keskellä olevaa painiketta,  ja vedä vyönsoljet ulos (9.1.) 
Laita lapsi istuinosaan, vedä olkavyöt päälle ja laita haarovälin kohdalta tuleva vyö lapsen jalkojen välistä. Paina sivuilta 
tulevat lukot keskisolkeen, kunnen kuulet kliksahduksen ja valjaat ovat lukittuna (9.2.) Oikein lukitut valjaat näkyvät 
kuvassa 9.3. Jokaista valjaan vyötä saa säätää kiristämällä ja löystyttämällä muovisia valjaita (9.4, 9.5). 
 

 

 
 
Tätä keinua voi käyttää mukana tulevalla AC-adapterilla (sähkö) tai pattereilla (4 kpl AA 1,5V -pattereita, ei kuulu 
mukaan). Käytä ruuvimeisseliä irrottaaksesi patterikotelon kannen, ja sijoita patterit kuten on näytetty patterikotelon 
kannen sisäpuolella (10.1). Aseta patterikotelon kansi takaisin ja kiinnitä se ruuvilla. 
Mukana tulevan AC-adapterin kaapeliportti sijaitsee keinun takajalassa, samassa jalassa, missä on käyttömoduuli. 
Ennen kuin käytät AC-adapteria, poista patterit patterikotelosta. Aseta AC-adapterin johdon pää kaapeliporttiin, sen 
jälkeen paina adapterin toinen pää sähköpistokkeeseen. 
 
 
 
 
 



11. Toiminnot, ohjausyksikkö ja kaukosäädin 
 
Keinu: 
Tässä keinussa on kahdeksan keinumisnopeutta. Tarkistusvalo syttyy, kun painat keinun nopeutta nopeammaksi. 
Seuraavat valot syttyvät, näyttäen senhetkisen keinunopeuden, kun painat painiketta uudelleen. Myös, kun painat 
nopeuspainiketta poispäin, valot sammuvat, kun keinu on kokonaan pois päältä. 
 
Ajastin: 
Keinussa on kolme ajastinaikaa. 
Paina ajastinpainiketta kerran, ja keinu lähtee keinumaan 8 minuutin ajaksi. Toisen kerran painat, niin keinu keinuu 15 
minuuttia ja kolmannen kerran 30 minuuttia. 
Ohjausyksikössä näkyy valitun ajan valot (yksi, kaksi tai kolme valoa). 
Kun aika on täynnä, keinu pysähtyy säästääkseen energiaa. 
Jos keinun laittaa päälle ilman ajastinta, se keinuu niin kauan, kunnes se sammutetaan käsin tai patterit tyhjenevät. 
 
Melodiat: 
Paina musiikkipainiketta saadaksesi päälle musiikin. 
Seuraavat kolme kertaa painaessasi musiikin äänitaso nousee. Neljäs painallus kääntää musiikin pois päältä. 
Seuraava painallus vaihtaa kappaletta. Keinussa on mahdollista käyttää MP3 -musiikkia muistitikulla ja USB-johdolla. 
 
Äänet: 
Keinussa on linnunääni-painike sekä vedenääni-painike. Nämä äänet rauhoittavat vauvaa ja helpottavat nukahtamista. 
 
Äänitoiminto: 
Äänitoiminto -painike painaessasi äänitoiminnon valo syttyy ohjausyksikössä päälle. Nyt keinu reagoi kaikkiin ääniin. Kun 
se reagoi kahteen samantyyliseen ääneen (esimerkiksi vauvan itkuun) keinutoiminto ja musiikki keskimmäisellä tasolla 
lähtevät toimintaan automaattisesti. 
 
Virtapainike: 
Paina virtapainikkeesta keinu päälle ja pois. 
 
Kaukosäädin: 
Mukana tulevalla kaukosäätimellä näitä yllä olevia toimintoja voit käyttää pienen matkan päästä. Kaukosäädin toimii 
yhdellä CR2025-patterilla (kuuluu pakettiin). Ennen ensimmäistä käyttökertaa, poista suojaava muovikalvo patteriosiosta. 
 
Käyttöongelmia: 
 

Musiikki ja keinutoiminto pysähtyvät Tarkista, ettei patterit tai AC-adapteri ole löysällä, tai 
irronneet paikaltaan.  
Jos patterit ovat tyhjentyneet, vaihda uudet patterit. 

Mitään ei tapahdu, kun painaa virtapainikkeesta Tarkista, että AC-adapteri tai patterit ovat oikein laitettuna. 

Pidemmänaikainen varastointi Poista patterit keinusta, jos keinua ei käytetä yli 
kuukauteen 

Keinun jalat ovat epävakaat Tarkista, että keinun istuinosa on täysin avattu auki. 

 
 

 



 


