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RHYTHM’N’SOUND is a reclined cradle that can be used 
from birth to when your child starts to sit up unaided 
(about 5/6 months, max. 9 kg). 

IMPORTANT!
KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE.
WARNING: BEFORE USE, REMOVE 
AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS 
AND PACKAGING MATERIALS AND 
KEEP THEM OUT OF REACH OF CHIL-
DREN.

WARNINGS
•  WARNING: Age range intended for 

use: from birth to 9 kg (6 months).
•  WARNING: Never leave the child 

unattended.
•  WARNING: Do not use the reclined 

cradle once your child can sit unaid-
ed, roll over or stand up pushing on 
their hands, knees and feet.

•  WARNING: This reclined cradle is 
not intended to be used for pro-
longed periods of sleeping.

•  WARNING: It is dangerous to use 
this baby bouncer on an elevated 
surface, e.g., a table, etc.

•  WARNING: Always use the re-
straint systems.

•  Always use the restraint system 
when your child is in the reclined 
cradle; adjust the length of the 
straps as necessary.

•  WARNING: This reclined cradle 
does not replace a cot or a bed. 
Should your child need to sleep, 
then it should be placed in a suita-
ble cot or bed.

•  WARNING: Do not use the re-
clined cradle if any components 
are broken or missing.

•  WARNING: Do not use accessories 
or replacement parts other than 
those approved by the manufac-
turer.

•  WARNING: This product must only 
be assembled by an adult.

•  The product and all of its compo-
nents must always be assembled 
by an adult.

•  Do not use the reclined cradle with 
more than one child at time.

•  Never leave the reclined cradle on 
surfaces that are not perfectly hori-
zontal.

•  Always supervise children playing 
near the reclined cradle and the 
USB power cable.

•  To prevent fire hazards, do not leave 
the reclined cradle near sources of 
heat, electrical or gas devices etc.

•  Make sure that the cover is prop-
erly secured to the structure of the 
chair.

•  Never use it to carry your child in 
motor vehicles.

•  Make sure that all parts are correct-
ly hooked to the mounts.

•  Periodically check for any worn 
parts, loose screws, worn or un-
stitched materials and replace any 
damaged parts immediately.

•  Do not place the reclined cradle 
with your child in it near windows 
or walls where strings, curtains or 
other objects could be used by the 
child to climb or pose choking or 
strangling hazards.

•  To avoid the risk of your child over-
balancing and falling do not place 
the reclined cradle near windows 

INSTRUCTIONS FOR USE
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or walls.
•  If the reclined cradle is left exposed 

to direct sunlight for an extended 
period of time, allow it to cool down 
before placing your child inside.

•  Prolonged exposure to direct sun-
light can cause the fabric to fade.

•  Keep the product out of reach of 
children when it is not being used.

CARE AND MAINTENANCE
The fabric on the reclined cradle can be removed, see the 
chapter on “REMOVING THE FABRIC”. Periodically wipe the 
plastic parts clean with a soft damp cloth. After possible 
contact with water, dry the metal parts in order to avoid the 
formation of rust. Do not use solvents or abrasive products.
• This product requires periodical maintenance.
•  Cleaning and maintenance operations must only be car-

ried out by an adult.
•  Check that the fabric, stitching and buttons are in good 

condition each time you wash it. 
•  Please refer to the care label for instructions on washing 

the product:

Hand wash

Do not bleach

Do not tumble dry

Do not iron

Do not dry clean

Do not twist or wring
  
line drying

LIST OF COMPONENTS 
A – Base
A1 - Recline button
A2 - Close button
A3 - Button to lock/unlock side to side movement
B - Feet (x2)
B1 - Screws for fastening feet (x2)
C - Seat fabric with backrest frame
D - Safety harness
E - Buckle
F - Prongs
G - Ring for adjusting the safety harness
H - Snap buttons
I - Seat fabric buttonhole 
J - Hook tab for fabric buttonhole
K - USB power cable
L - Control panel for side to side movement / music
L1 - On/off button for side to side movement
L2 - On/off button for music
L3 - Button for adjusting volume and changing tunes
L4 - Timer button 

L5 - Power supply connector
L6 - Battery compartment cover

FIRST ASSEMBLY OF THE RECLINED CRADLE
1.  Insert the feet “B” in the base “A” (Fig. 1), tighten the screws 

“B1” in their holes (Fig. 2) and open the base “A” of the 
reclined cradle by pulling up on the rods until you hear 
a click (Fig. 3).

2.  Lift the fabric component of the backrest frame “C” to un-
cover the tubes (Fig. 4), insert the two tubes in the rods 
located on the base “A” (Fig. 5) making sure they go all the 
way down (Fig. 6).

3.  Then, lower the fabric (Fig. 7). Wrap the fabric around the 
frame, fasten the 2 snap buttons “H” (Fig. 8), finish assem-
bling the fabric by wrapping fabric buttonhole “I” around 
the hook tab “J” (Fig. 9).

ADJUSTING THE BACKREST
4.  To adjust the inclination of the backrest from a higher to 

a less inclined position, pull out on the recline button “A1” 
(Fig. 10). To switch from a less inclined position to a high-
er position, simply pull up on the backrest (Fig. 11). This 
operation may also be carried out with the child sitting 
in the reclined cradle. In this case it can be more difficult.

WARNING: Always guide the backrest with the fingers 
when adjusting the reclining.
WARNING: Always check that the backrest is properly 
locked before use.

USING THE SAFETY HARNESS
5.  The safety harness should already by fitted when it comes 

to using the reclined cradle for the first time. (Fig. 12).
To release them, press the central button on the buckle “E” 
(Fig. 13) and extract the two prongs “F” (Fig. 14). The reclined 
cradle is ready for the child.
WARNING: When using the product, always fasten the 
5-point safety harness and check that it is tight enough and 
properly fastened.
6.  To adjust the length and tension of the safety harness, 

keep one end of the buckle blocked while pulling on the 
belt and sliding it into the ring “G” (Fig. 15).

FIXED POSITION OR SIDE TO SIDE MOVEMENT
The reclined cradle is equipped with a motorised mecha-
nism that allows it to move from side to side.
7.  The reclined cradle can be used in fixed or motorised side 

to side movement mode:
•  Fixed mode: push down on the side to side movement 

lock button “A3” (Fig. 16);
•  Side to side movement function: release the side to 

side lock button “A3” by pulling up and use the side to side 
movement on/off button “L1” to activate the movement. 
The side to side movement function can be set to either 
of 2 different modes using the timer button “L4”, activat-
ing the function for a maximum of 30 minutes (“L1” power 
light fixed) or 10 minutes (“L1” power light blinking).  

SOUND PANEL
The reclined cradle includes a MUSIC PANEL that can be 
activated using the buttons located on the side (Fig. 17).
8.  To play music simply press the music on button “L2” (Fig. 

18)
9.  To switch between tunes press the “L3” button once (Fig. 

30° C
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19) until you reach the desired tune.
10.  To adjust the volume press and hold the “L3” button (Fig. 

19).
When the timer is active (power button light “L1” blinking), 
both the music and the side to side movement will stop 
after 10 minutes. Parents can reactivate the side to side 
movement ONLY by simply touching the backrest.

CLOSURE
11.  The reclined cradle can be closed for transport or stor-

age.
WARNING: The reclined cradle must never be closed with 
a child sitting in it. Remove the child from the reclined cra-
dle before closing the frame!
12.  To close the reclined cradle you will need to follow the 

two steps simultaneously (Fig. 20): To close the reclined 
cradle you will need to act on 2 buttons simultaneously 
(Fig. 20):

• Move the incline button “A1” outwards
• Lower the closure button “A2”
13.  To open the reclined cradle again, just pull the seat up-

ward (Fig. 11) until you hear a click, which indicates that 
the cradle has been opened completely and correctly. 

REMOVING THE COVER
The fabric of the reclined cradle can be removed and 
washed.
Follow these steps to complete the operation:
14.  Release the 2 snap buttons “H” located on the side under 

the metal tube (Fig. 21), free the fabric buttonhole of the 
seat “I” from the hook tab “J” (Fig. 22). 

15.  Tug lightly on the fabric to pull it upwards; free the 
shoulder straps and the waist belts from the button-
holes on the fabric; carefully and completely remove 
the fabric from the frame of the backrest. 

16.  To reposition the fabric on the frame of the backrest, 
after washing, execute these same steps in reverse or-
der, being sure to insert the safety harnesses in the ap-
propriate buttonholes. Be sure to execute the operation 
described in Point 3 of the manual.

The harnesses and shoulder straps may need to be adjust-
ed to fit the child, see Point 6 of the manual.

WARNINGS ELECTRICAL PARTS
The motorised mechanism that allows the reclined cradle to 
move from side to side and the operation of the sound panel 
are powered by batteries or by the USB power cable “K”.
The reclined cradle can be powered with a USB power ca-
ble using an external power supply (not included) with a 
range of 5 to 6 Volts (the transformer for a mobile phone 
charger, for example) (Fig. 23).
To operate with the USB power cable, insert the power ca-
ble jack in the power supply connector “L5” (Fig. 24).
WARNING: Transformers used with the product are to be 
regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure 
and other parts, and in the event of such damage, they shall 
not be used.
WARNING: The product shall only be used with the recom-
mended transformer.
•  To replace the batteries: loosen the screw on the battery 
compartment cover “L6” (Fig. 25) with a screwdriver and 
open the cover. Next, remove the finished batteries and 
fit new ones, ensuring that they have been fitted with 

correct polarity (as shown on the product), close the bat-
tery cover, and tighten the screw. You will need 4 AA 1.5 
V batteries.

•  Batteries must only be replaced by an adult.
•  Only use alkaline batteries of the same type or equivalent 

to the type recommended for this product ( 4 x 1.5 V AA 
batteries).

•  Make sure the battery polarity is correct.
•  Never mix new and old or different types of batteries.
•  Always keep batteries and tools out of reach of children.
• Do not short-circuit the power terminals.
•  Always remove flat batteries from the product to prevent 

any possible liquid leaks from damaging it.
•  Always remove the batteries if the product will not be 

used for a long period of time.
•  Remove the batteries from the control panel before dispos-

ing of the product.
•  Do not throw dead batteries into a fire; they must be dis-

posed of through waste sorting. 
•  If the batteries are leaking liquid, replace them immediate-

ly, making sure to clean the battery compartment; thor-
oughly wash your hands if they have come into contact 
with the liquid.

•  Always dispose of leaking batteries immediately: they can 
cause burns or other types of injuries.

•  Do not try to recharge non-rechargeable batteries: they 
might explode.

• The use of rechargeable batteries is not advised.
•  Do not leave the product outside in the rain; water will 

damage the electronic circuit.
•  WARNING: Only use power transformers that conform to 

EN 61558-2-7 or EN 61558-2-16.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIREC-
TIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indi-
cates that the product, at the end of its life, must 
be disposed of separately from domestic waste, 

either by taking it to a separate waste disposal site for elec-
tric and electronic appliances or by returning it to your 
dealer when you buy another similar appliance. The user 
is responsible for taking the appliance to a special waste 
disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance 
is collected correctly as separate waste, it can be recycled, 
treated and disposed of ecologically; this avoids a negative 
impact on both the environment and health, and contrib-
utes towards the recycling of the product’s materials. For 
further information regarding the waste disposal services 
available, contact your local waste disposal agency or the 
shop where you bought the appliance.

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect 
in normal conditions of use as provid ed for by the instruc-
tions. The warranty shall not therefore apply in the case 
of damage caused by improper use, wear or accidental 
events. For the duration of the warranty on conformity de-
fects please refer to the specific provisions of national laws 
applicable in the country of purchase, where provided
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Το RHYTHM’N’SOUND είναι ένα ρηλάξ που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από τη γέννηση έως ότου το παιδί μάθει να 
κάθεται μόνο του (περίπου 5/6 μηνών, 9 kg max). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ 
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙ-
ΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙ-
ΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ-
ΔΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτρεπόμενη ηλικία 

χρήσης: από τη γέννηση έως 9 kg 
(6 μηνών).

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε ποτέ το 
παιδί σας χωρίς επιτήρηση.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το 
ρηλάξ όταν τα παιδιά είναι σε θέση 
να κάθονται από μόνα τους, όταν εί-
ναι ικανά να κυλιούνται ή όταν μπο-
ρούν να σηκώνονται στηριζόμενα 
στα χέρια, γόνατα και πόδια.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ρηλάξ δεν προορί-
ζεται για να κοιμάται το παιδί για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι επικίνδυνο να 
χρησιμοποιείτε το ρηλάξ πάνω σε 
υπερυψωμένες επιφάνειες όπως 
τραπέζια, κλπ.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε πά-
ντα το σύστημα συγκράτησης.

•  Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες 

ασφαλείας και το διαχωριστικό για 
τα πόδια όταν το παιδί βρίσκεται στο 
ρηλάξ. Ρυθμίστε ενδεχομένως το μή-
κος του με τους ειδικούς ρυθμιστές.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το ρηλάξ δεν 
αντικαθιστά το λίκνο ή το κρεβα-
τάκι. Όταν το παιδί σας χρειάζεται 
ανάπαυση συνιστάται να το βάζετε 
στο λίκνο ή στο κρεβατάκι του.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε 
το ρηλάξ αν ορισμένα τμήματα εί-
ναι σπασμένα, σχισμένα ή απουσι-
άζουν.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε 
αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν 
παρέχονται από τον κατασκευα-
στή.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συναρμολόγηση αυ-
τού του προϊόντος πρέπει να γίνε-
ται μόνο από ενήλικα.

•  Η συναρμολόγηση του προϊόντος 
και όλων των εξαρτημάτων του, 
πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά 
από έναν ενήλικα.

•  Μην χρησιμοποιείτε το ρηλάξ με 
περισσότερα από ένα παιδί κάθε 
φορά.

•  Ποτέ μην αφήνετε το ρη-
λάξ σε επιφάνειες που δεν 
είναι εντελώς επίπεδες.

•  Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να 
παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στο 
ρηλάξ και στο καλώδιο τροφοδοσί-
ας USB.

•  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρ-
καγιάς μην αφήνετε το ρηλάξ κο-
ντά σε πηγές θερμότητας, ηλεκτρι-
κές συσκευές ή αερίου κλπ.

•  Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση είναι 
πάντα σωστά στερεωμένη στο σκε-
λετό του ρηλάξ.

•  Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ για τη 
μεταφορά του παιδιού σε ένα μηχα-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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νοκίνητο όχημα.
•  Βεβαιώνεστε πάντα ότι όλα τα τμή-

ματά του είναι σωστά συνδεδεμένα 
και συναρμολογημένα.

•  Ελέγχετε κάθε τόσο ενδεχόμενα 
φθαρμένα ή ξηλωμένα μέρη, χα-
λαρωμένες ή φθαρμένες βίδες και 
αντικαταστήστε αμέσως τα μέρη 
που έχουν υποστεί βλάβες.

•  Μην τοποθετείτε το ρηλάξ με το 
παιδί κοντά σε παράθυρα ή τοί-
χους, όπου σχοινιά, κουρτίνες ή 
οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει το παιδί για να 
σκαρφαλώσει ή μπορεί να είναι αι-
τία ασφυξίας ή πνιγμού.

•  Μην τοποθετείτε το ρηλάξ κοντά 
σε παράθυρα ή τοίχους γιατί το 
παιδί θα μπορούσε να χάσει την 
ισορροπία του και να πέσει.

•  Αν αφήσετε το ρηλάξ εκτεθειμένο 
στον ήλιο για πολύ χρόνο, περιμέ-
νετε να κρυώσει πριν τοποθετήσε-
τε το παιδί πάνω σε αυτό.

•  Η παρατεταμένη έκθεση του προ-
ϊόντος στον ήλιο μπορεί να ξεθω-
ριάσει τα υφάσματα.

•  Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυ-
λάσσετε το προϊόν μακριά από τα 
παιδιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η επένδυση του ρηλάξ μπορεί να βγει, δείτε το κεφάλαιο 
“ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ’”. Καθαρίζετε κατά 
διαστήματα τα πλαστικά τμήματα με ένα υγρό πανάκι. Να 
στεγνώνετε τα μεταλλικά μέρη, σε περίπτωση που έρθουν 
σε επαφή με νερό, για να μη σκουριάσουν. Μη χρησιμοποι-
είτε διαλυτικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
• Αυτό το προϊόν χρειάζεται περιοδική συντήρηση.
•  Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης θα πρέπει να γί-

νονται μόνο από έναν ενήλικα.
•  Μετά από κάθε πλύσιμο ελέγχετε την αντοχή του υφάσμα-

τος και των ραφών και των κουμπιών. 
•  Για το πλύσιμο τηρήστε τις οδηγίες που αναγράφονται 

στην ετικέτα του προϊόντος:

Πλένετε στο χέρι με κρύο νερό

Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη

Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

Μην το σιδερώνετε

Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

Μην συστρέφετε ή στύβετε
  
Αφήστε το να στεγνώσει αναρτημένο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
A – Πόδια
A1 - Πλήκτρο ανάκλισης
A2 - Πλήκτρο κλεισίματος
A3 - Πλήκτρο εμπλοκής/απεμπλοκής πλευρικής ολίσθησης
B - Ποδαράκια (x2)
B1 - Βίδες στερέωσης για τα ποδαράκια (x2)
C - Ύφασμα καθίσματος με πλαίσιο πλάτης
D - Ζώνες ασφαλείας
E - Αγκράφα
F - Διχάλες
G – Δακτύλιος για τη ρύθμιση της ζώνης ασφαλείας
H - Αυτόματα κουμπιά
I - Υφασμάτινη σχισμή ρύθμισης στο κάθισμα 
J - Γλωττίδα σύνδεσης υφασμάτινης σχισμής ρύθμισης
K - Καλώδιο τροφοδοσίας USB
L - Κονσόλα ελέγχου πλευρικής ολίσθησης/ Μουσικής
L1 -  Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πλευρικής 

ολίσθησης
L2 - Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μουσικής
L3 - Κουμπί έντασης και αλλαγής μελωδίας
L4 - Κουμπί χρονοδιακόπτη 
L5 - Σύνδεσμος τροφοδοσίας
L6 - Καπάκι θήκης μπαταριών

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΡΗΛΑΞ
1.  Τοποθετήστε τα ποδαράκια “B” στη βάση “A” (Εικ. 1), βι-

δώστε τις βίδες “B1” στις αντίστοιχες τρύπες (Εικ. 2) και 
ανοίξτε τη βάση “A” του ρηλάξ τραβώντας προς τα επάνω 
τις βέργες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (Εικ. 3).

2.  Σηκώστε το υφασμάτινο τμήμα που υπάρχει στο πλαίσιο 
της πλάτης “C” ώστε να αποκαλυφτούν οι σωλήνες (Εικ. 4), 
τοποθετήστε τους 2 σωλήνες στις αντίστοιχες βέργες της 
βάσης “A” (Εικ. 5) ελέγχοντος ώστε να φτάσουν στο τέλος 
διαδρομής (Εικ. 6).

3.  Στο σημείο αυτό κατεβάστε το ύφασμα (Εικ. 7). Τυλίξτε το 
ύφασμα γύρω από το πλαίσιο, κουμπώστε τα 2 αυτόματα 
κουμπιά “H” (Εικ. 8), ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση του 
υφάσματος τυλίγοντας τη γλωττίδα σύνδεσης “J” με την 
υφασμάτινη σχισμή “I” (Εικ. 9).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
4.  Για να ρυθμίσετε τη γωνία της πλάτης του καθίσματος 

από μια υψηλότερη σε μια λιγότερο κεκλιμένη θέση, 
τραβήξτε το κουμπί κλίσης «A1» προς τα έξω (Εικ. 10). Για 
εναλλαγή από την λιγότερο κεκλιμένη στην πιο ανυψω-
μένη θέση, απλώς τραβήξτε την πλάτη του καθίσματος 
προς τα πάνω (Εικ. 11). Αυτή η ενέργεια μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί ακόμα και με το παιδί στο ρηλάξ. Σε αυτή τη 
περίπτωση θα προκύψει ελαφρώς πιο δύσκολα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνοδεύετε πάντα την πλάτη με τα δάχτυλα 
κατά τη διάρκεια της φάσης ρύθμισης της κλίσης.

30° C
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τη χρήση, να βεβαιώνεστε πάντα ότι 
η πλάτη είναι σωστά μπλοκαρισμένη.

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5.  Κατά τη πρώτη χρήση οι ζώνες ασφαλείας “D” θα είναι 

ήδη συνδεδεμένες (Εικ. 12).
Για να τις απελευθερώσετε, πατήστε το κεντρικό κουμπί της 
αγκράφας «E» (Εικ. 13) και αφαιρέστε τις δύο διχάλες “F” (Εικ. 
14). Το ρηλάξ τώρα είναι έτοιμο για να δεχτεί το παιδί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το ρηλάξ, θυμηθείτε να 
δένετε πάντα τις ζώνες 5 σημείων και να επαληθεύετε το 
σωστό τέντωμα και τη σωστή στερέωσή τους.
6.  Για να ρυθμίσετε το μήκος και την τάνυση των ζωνών 

ασφαλείας, κρατήστε σταθερό το άκρο της αγκράφας και 
ταυτόχρονα τραβήξτε τη ταινία και κάντε την να ολισθή-
σει στο εσωτερικό του ειδικού δακτυλίου “G” (Εικ. 15).

ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ
Το ρηλάξ είναι εξοπλισμένο με μηχανοκίνητο μηχανισμό 
που επιτρέπει την πλευρική ολίσθηση του ρηλάξ.
7.  Το ρηλάξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθερή ή με τη 

λειτουργία μηχανοκίνητης πλευρικής ολίσθησης:
•  Σταθερή θέση: πιέστε προς τα κάτω το πλήκτρο ασφάλι-

σης πλευρικής ολίσθησης “A3” (Εικ. 16).
•  Λειτουργία πλευρικής ολίσθησης: απασφαλίστε το 

πλήκτρο απελευθέρωσης πλευρικής ολίσθησης «A3» 
τραβώντας το προς τα πάνω και χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο ενεργοποίησης πλευρικής ολίσθησης «L1» για 
να ενεργοποιήσετε την κίνηση. Μπορείτε να ενεργοποι-
ήσετε την πλευρική ολίσθηση με 2 τρόπους λειτουργί-
ας πατώντας το πλήκτρο χρονοδιακόπτη «L4» το οποίο 
καθορίζει τη χρήση έως και 30 λεπτών (λυχνία κουμπιού 
ενεργοποίησης «L1» σταθερά αναμμένη) ή 10 λεπτών (η 
λυχνία του κουμπιού ενεργοποίησης «L1» αναβοσβήνει).  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΧΩΝ
Το ρηλάξ διαθέτει ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ που ενεργοποιείται 
με τα πλήκτρα η οποία υπάρχει στο πλαϊνό τμήμα (Εικ. 17). 
8.  Για να ενεργοποιήσετε τη μουσική αρκεί να πατήσετε το 

πλήκτρο ενεργοποίησης μουσικής “L2” (Εικ. 18)
9.  Για να αλλάξετε μουσική πατήστε το πλήκτρο “L3” μία 

φορά (Εικ. 19) μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή μουσική.
10.  Για να αλλάξετε την ένταση κρατήστε πατημένο το πλή-

κτρο “L3” (Εικ. 19). 
Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός (η λυχνία του πλή-
κτρου “L1” αναβοσβήνει), μετά από 10 λεπτά, μπλοκάρουν 
τόσο η μουσική όσο και η πλευρική ολίσθηση. Αρκεί ένα 
μικρό άγγιγμα στην πλάτη από τον γονέα για να επανεκκι-
νηθεί ΜΟΝΟ η πλευρική ολίσθηση.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
11.  Για να μεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε το ρηλάξ μπορεί-

τε να το κλείσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενέργειες κλεισίματος δεν πρέπει ποτέ να 
εκτελούνται με το παιδί τοποθετημένο στο εσωτερικό του 
ρηλάξ. Βγάζετε το παιδί από το ρηλάξ πριν κλείσετε το πλαί-
σιο!
12.  Για να κλείσετε το ρηλάξ πρέπει να πατήσετε ταυτόχρο-

να τα 2 πλήκτρα (Εικ. 20):
• Μετακινήστε το πλήκτρο ανάκλισης “A1” προς τα έξω
• Κατεβάστε το πλήκτρο κλεισίματος “A2”
13.  Για να ξανανοίξετε το ρηλάξ αρκεί να τραβήξετε το κάθι-

σμα προς τα πάνω (Εικ. 11) έως ότου να ακουστεί το κλικ 

που επιβεβαιώνει το σωστό και πλήρες άνοιγμα. 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μπορείτε να αφαιρέσετε το ύφασμα από το ρηλάξ για να 
το πλύνετε.
Για να συνεχίσετε, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα βήματα:
14.  Αποσυνδέστε τα 2 αυτόματα κουμπιά «H» που βρίσκο-

νται πλευρικά κάτω από τον μεταλλικό σωλήνα (Εικ. 21), 
απελευθερώστε την υφασμάτινη σχισμή του καθίσμα-
τος «I» από τη γλωττίδα σύνδεσης της υφασμάτινης σχι-
σμής (Εικ. 22). 

15.  Τραβήξτε το ύφασμα ελαφρά προς τα πάνω, αφαιρέστε 
τις βάτες και τους ιμάντες μέσης από τις υφασμάτινες 
σχισμές, αφαιρέστε εντελώς το ύφασμα από τον σκελε-
τό της πλάτης, προσέχοντας να μην το καταστρέψετε. 

16.  Για να επανατοποθετήσετε το ύφασμα στο πλαίσιο της 
πλάτης, μετά το πλύσιμο, κάντε τις ενέργειες που περι-
γράφονται παραπάνω με αντίστροφη σειρά, με προσο-
χή όταν τοποθετείτε τις ζώνες ασφαλείας στις ειδικές 
σχισμές, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει την 
ενέργεια που περιγράφεται στο Σημείο 3 του εγχειρι-
δίου.

Αν είναι απαραίτητο ρυθμίστε τους ιμάντες και τις βάτες 
με βάση τη διάπλαση του παιδιού, δείτε το Σημείο 6 του 
εγχειριδίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
Ο μηχανοκίνητος μηχανισμός που επιτρέπει την πλευρική 
ολίσθηση του ρηλάξ και τη λειτουργία του ηχητικού πίνακα 
πραγματοποιείται χάρη στη χρήση μπαταριών ή καλωδίου 
τροφοδοσίας USB «K».
Το ρηλάξ μπορεί να λειτουργήσει μέσω ενός καλωδίου τρο-
φοδοσίας USB χρησιμοποιώντας εξωτερικό τροφοδοτικό 
(δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) με ισχύ μεταξύ 5 Volt 
και 6 Volt (για παράδειγμα μετασχηματιστής κινητού τηλε-
φώνου) (Εικ. 23).
Για λειτουργία με το καλώδιο τροφοδοσίας USB, τοποθετή-
στε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή τροφοδοσίας 
«L5» (Εικ. 24).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται 
με το προϊόν πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικά για να 
ελεγχθεί εάν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο, το βύσμα, το 
περίβλημα και άλλα μέρη και, σε περίπτωση ζημιάς, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με 
τον συνιστώμενο μετασχηματιστή.
•  Για να αντικαταστήσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπα-

ταρίες: Με ένα κατσαβίδι ξεβιδώστε τη βίδα στο καπάκι 
των μπαταριών “L6” (Εικ. 25) αφαιρέστε το πορτάκι, βγάλτε 
από την υποδοχή τους τις άδειες μπαταρίες, τοποθετήστε 
τις νέες μπαταρίες φροντίζοντας να τηρήσετε τη σωστή 
πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προїόν), 
επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα. 
Απαιτούνται 4 μπαταρίες AA 1,5 V.

•  Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα 
από έναν ενήλικα.

•  Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ιδίου ή ισοδύναμου 
τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του 
προϊόντος ( 4 Μπαταρίες AA 1,5V ).

•  Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή πο-
λικότητα.

•  Μην αναμειγνύετε διαφορετικού τύπου μπαταρίες ή 
άδειες με νέες μπαταρίες.



42 43

•  Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα 
παιδιά.

• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
•  Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, 

για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του 
υγρού των μπαταριών.

•  Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το 
προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα.

•  Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την κονσόλα πριν από την 
απόρριψή της.

•  Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπατα-
ρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλω-
σης.

•  Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει 
υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθα-
ρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια 
σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.

•  Πετάτε αμέσως τις μπαταρίες που χάνουν υγρό: γιατί μπο-
ρεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλες κακώσεις.

•  Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτι-
ζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

• Δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
•  Μην αφήνετε απερίσκεπτα το προϊόν κάτω από τη βρο-

χή γιατί η εισχώρηση νερού καταστρέφει το ηλεκτρονικό 
κύκλωμα.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο μετασχηματιστές που 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 61558-2-7 ή EN 
61558-2-16.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/EE.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που 
υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊ-
όν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να 

διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα και να 
μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπω-
λητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευ-
ής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής 
στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλι-
μης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει 
την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των 
άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητι-
κών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα 
συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους 
δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από 
το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν παρέχει εγγύηση για κάθε παράλειψη συμμόρ-
φωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται 
από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, 
αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυ-
χαία γεγονότα. Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με πα-
ραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις 
των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, 
εφόσον προβλέπονται
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