LOOP BABYSITTER / GUNGA
Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för senare användning.
Denna gunga motsvarar EU-standarden EN 16232:2014-02, EN 71.
En del av bilderna hittar du i den separata manualen.
OBS! Läs dessa anvisningar noggrant för att undvika olycka så som att barnet faller från stolen eller fastnar i
selen.
-

Babyn får inte bäras i babysittern.
Lämna aldrig barnet i babysittern utan uppsyn.
Använd alltid sele när barnet är i babysittern.
Använd inte babysittern på ett aktivt barn som kan klättra ur babysittern eller ta sig ur selen.
Använd aldrig babysittern på mjuka, höga eller lutande underlag, så som soffa eller bord. Använd produkten
endast på golvet.
Flytta inte på babysittern när babyn är i.
Bind aldrig fast andra band eller remmar på produkten eller i leksaksbågen.
Använd aldrig produkten utan klädsel.
Produkten innehåller små delar, en vuxen ska därför montera den.
Kontrollera produkten ofta för att upptäcka eventuella delar som är sönder, slitna eller har tappats bort.
Sluta att använda produkten omedelbart om någon del fattas eller har gått sönder.
Placera inte babysittern nära öppen eld eller andra typer av starka värmekällor.
Håll undan vassa och farliga delar för barnet.
Innan användning, kontrollera att alla skruvar, muttrar och fästningsdelar är ordentligt fastsatta.
Plastdelarna kan torkas av med en fuktig trasa. Använd endast milda rengöringsmedel!
Tygdelarna kan tvättas med vatten och milda rengöringsmedel.
Babysittern är inte barnets sovplats.

BATTERIER:
Använd skruvmejsel för att ta bort locket på batteriboet. Placera batterierna enligt bilden som finns inne i batteriboet.
Medföljande AC-adapter kan även användas för babysitterns olika funktioner. Innan du använder adaptern, ta ut
batterierna från batteriboet. Förvara batterier oåtkomligt för barn.
Kontrollera alltid att batterierna sitter rätt, enligt bilden på insidan av batteriluckan.
Använd inte laddningsbara batterier.
Om batteriboet läcker ska batterierna tas ur omedelbart. Vätska från batterier kan orsaka brännskador och andra
symptom.
Återvinn alltid batterier på rätt sätt.
Använd aldrig nya och gamla batterier samtidigt.
Använd aldrig olika typer av batterier samtidigt (alkaliska batterier, zink-kolbatterier och laddningsbara batterier).
Ta alltid ut batterierna när du inte använder babysittern på ett tag (en månad eller längre tid). Om du låter batterierna
sitta i kan det skada babysittern.
Endast vuxna får byta ut batterier.
Anvisningar för montering:
Använd bilderna 3.1–6.2 (manualen sidorna 2–4) när du monterar babysittern. För mer information och bilder, se
nästa sida.

Montering av ställningen:

3.1 Öppna båda sidorna genom att dra tills knapparna på ställningen öppnas och sidorna låses som en båge.
Sätt ställningens siddelar (bågarna) i benen och lås dem med låsknapparna. Låsknapparna är av metall och finns inne i
rören (3.2) på benen. Rätt montering ser du på bild 3.3.

Frigör sitsen genom att först öppna knäppet på fästbandet. Placera klädseln på ryggstödet och basen av sitsen, runt
stängerna. Dra i ryggstödet och i sitsen tills den fälls ut helt och sitsen på ställningen är helt öppen (4.1 och 4.2).

För att montera ihop ställningen med sitsen, fäst den förenande delen på sitsen med panelen på ställningen (numrerat
med nummer 1). Placera metallstången och stöddelarna in i den förenande sitsen (5.1). Tryck på den förenande delen
ända tills den låses på plats.
Repetera samma anvisningar för den andra sidan. Delarna är numrerade med nummer 2 (5.2). För att ta loss sitsen från
ställningen, sök först efter låsanordningens knappar från de förenande delarna och tryck på dem med ett smalt objekt
(t.ex. en bläckpenna) och dra ut den förenande delen (5.3).

Placera stödarmen för karusellen i den öppna delen på panelen (6.1) och placera sedan karusellen i stödarmen (6.2).
Därefter kan karusellen snurras manuellt.
Sitsen kan justeras i två lägen. För att justera på sitsen, tryck samtidigt på knapparna som finns på båda sidorna av
sitsen och justera sitsen uppåt eller neråt. Släpp knapparna och se till att sitsen är låst (7.1).

För att fälla ihop sitsen, ta tag i både sidorna på sitsen och ryggstödet och fäll ihop dem. Fäst låsremmen i knäppet för att
försäkra dig om att sitsen inte öppnas (8.1). För att fälla ihop benen, tryck på modulens två knappar på sidan och vik
benen inåt (8.2).

För att öppna fempunktsbältet, tryck på knappen i mitten av bältet och dra ut bältesfästena (9.1).
Placera barnet i sitsen och trä på axelremmarna samt remmen mellan benen. Tryck tungdelarna från sidorna i låset i
mitten tills du hör ett klick-ljud och selet är låst (9.2). Rätt fastsatt sele ser du bild 9.3. Det går att justera alla remmar på
selet genom att spänna åt eller lossa på remmarna (9.4, 9.5).

Denna babysitter kan användas med medföljande AC-adapter (eldriven) eller batterier (4 st. AA 1,5 V, finns ej i
förpackningen). Använd skruvmejsel för att öppna locket på batteriboet och sätt in batterierna enligt bilden på insidan av
locket (10.1). Lägg på locket och skruva fast det med en skruv.
Kabelporten för den medföljande AC-adaptern finns i bakbenet på babysittern, på samma ben där driftsmodulen finns.
Innan du använder AC-adaptern, ta ut batterierna ur batteriboet. Placera sladden i kabelporten på AC-adaptern och
därefter förena andra ändan av adaptern med elkontakten.

