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Kolotoč na baterie s dálkovým ovladačem 
Emoční stabilita: 
Zajímavé visící předměty jasných barev přilákají dětskou pozornost a napomáhají tak zklidnění dítěte. 
Vizuální vývoj: 
Po narození dítěte bude kolotoč jedna z prvních věcí na světě, které uvidí. Pro dítě je obzvláště důležité  
rozeznávání nových věcí a různých tvarů. 
Sluchový vývoj: 
Melodické tóny napomáhají účinně stimulovat vývoj dětského sluchu. 
Návod k sestavení: 
1. Správně upevněte závěsná ramena, upevňovací šroub vložte směrem ze zdola nahoru. 
2. Ze spodní části závěsných ramen připevněte přiloženou rolničku. 
3. Připevněte spodní nosný díl podpěry kolotoče k postýlce pomocí šroubu, který pevně utáhnete. 
4. Vložte správným způsobem horní část podpěry s výstupkem do spodní části podpěry s drážkou.  
   Pak horní část ke spodní pevně přišroubujte matkou. 
5. Kolotoč lze nyní natáčet v rámci 180° 
6. Závěsná ramena se budou otáčet pomocí bateriového pohonu. 
7. V noci lze použít jako osvětlení. 
8. Kolotoč lze ovládat pomocí dálkového ovladače s infra-red technologií. 

 
Dovozce BELLA NOVA, s.r.o. prohlašuje, že hračka splňuje veškeré platné předpisy pro uvedení této hračky  
na trh České republiky. Před prvním použitím, jako i průběžně dle potřeby opláchnout pod tekoucí vodou. 
Sestavte a upevněte dle obrázku. Určeno pouze k pozorování a sluchovému vnímání dítěte. Vhodné pro dítě ve  
věku od +0 do +6 měsíců. Upevněte mimo dosah dítěte! Ve věku +6 měsíců nebo pokud se dítě začne zvedat  
odstraňte z jeho dosahu! Obal není součástí výrobku. Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti 
obalu.  
Pravidelně kontrolujte, zda hračka není poškozena. Poškozenou hračku ihned odstraňte z dosahu dítěte. Země 
původu  
Čína. Obal by měl být zachován pro pozdější použití. Jsou na něm důležité informace. 
 
Výrobek na baterie-informace o bezpečném provozu: 
Baterie musí být vyměňovány pouze dospělou osobou. 
Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem. 
Baterie nejsou přiloženy k výrobku (není-li uvedeno jinak). 
Dodržujte napětí specificky uvedené na hračce nebo na obalu hračky. 
(pokud obal obsahuje tyto informace,zachovejte jej pro budoucí použití). 
Nekombinujte dobíjecí a běžné baterie. 
Nekombinujte nové a již použité baterie. 
Vybité baterie vyjměte co nejdříve z hračky. 
Dbejte na správné uložení baterií v hračce a  dodržujte správnou polaritu. 
Baterie,které nejsou určeny k nabíjení ,nenabíjejte. 
Zákaz zkratování napájecích svorek. 
 
Neodhazujte použité baterie do domácího odpadu, nýbrž je přineste na sběrné místo nebo je zlikvidujte  
ve skladu zvláštních odpadů. Elektrické přístroje jsou druhotné suroviny a při ukončení jejich použití  
nepatří do domovního odpadu! Pomáhejte nám při ochraně životního prostředí a při šetření  
zdrojů a odevzdejte tento přístroj do příslušných sběren. Případné dotazy Vám zodpoví organizace  
odpovědná za likvidaci odpadu nebo Váš specializovaný prodejce.


