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Κωδ: ΣΛΙΠΦΑΝ-Φ, -Π
SLEEP FUN TENT ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΝΤΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την SLEEPFUN TENT, την τέντα που μεταφέρει τα παιδιά στο δικό τους ιδιωτικό κόσμο το
βράδυ!
Η SLEEPFUN TENT, είναι η ώρα των ονείρων! Η SLEEPFUN TENT είναι εύκολη στη συναρμολόγηση και εύκολη στην
αποθήκευση χάρη στην τσάντα αποθήκευσης.
Απλά ανοίξτε και στερεώστε την στο κρεβάτι! Για εύκολη αποθήκευση, απλά διπλώστε και αφήστε το μακριά!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Προειδοποιήσεις ασφαλείας
2. Εξαρτήματα
3. Οδηγίες: Εγκατάσταση & Αποθήκευση
4. Καθαρισμός και συντήρηση
5. Τεχνικές προδιαγραφές
ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 1 SLEEPFUN TENT
• 1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• 1 Λάμπα ανάγνωσης
• 1 τσάντα αποθήκευσης
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Συνιστάται πάντοτε η συναρμολόγηση από ενήλικες.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν από τη συσκευασία προσεκτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ το προϊόν περιέχει μία ράβδο που θα
ξεδιπλωθεί γρήγορα.
• Μην το χρησιμοποιείτε εάν η ράβδος είναι σπασμένη ή εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.
• Πρέπει να προσέχετε όταν χειρίζεστε αυτό το προϊόν.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα σε αυτό το προϊόν.
• Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεται στα μικρά παιδιά να διπλώνουν ή να ξεδιπλώνουν το προϊόν χωρίς γονική εποπτεία.
• Κρατήστε τις φλόγες και πηγές θερμότητας μακριά από το ύφασμα της σκηνής.
• Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε ηλικίες 3 και άνω.
• Μόνο για εσωτερική χρήση.
• Λάμπα ανάγνωσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν φορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν τις χρησιμοποιήσετε για να φορτιστούν.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικες.
- Δεν πρέπει να αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες με χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να εισαχθούν με τη σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α - Κουρτίνες
Β - Λουρίδες Κουρτίνας
C - SLEEPFUN TENT
D - Ρυθμιζόμενα κομμάτια
E – Ρυθμιζόμενοι ιμάντες
F - Λάμπα ανάγνωσης
G - Τσάντα αποθήκευσης
3. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται συναρμολόγηση από ενήλικες. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
1. Ξεδιπλώστε προσεκτικά την SLEEPFUN TENT (C) από την τσάντα αποθήκευσης (G).
2. Τοποθετήστε τη σκηνή στην άκρη του στρώματος και βάλτε το από την κορυφή του κρεβατιού με την πλευρά της κουρτίνας
στραμμένη προς τα κάτω.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμιζόμενοι ιμάντες (E) είναι προσαρτημένοι στα αντίστοιχα ρυθμιζόμενα κομμάτια (D) και στη συνέχεια
στο μέγεθος του κρεβατιού από αριστερά προς τα δεξιά. Ρυθμίστε τους Ρυθμιζόμενους ιμάντες (Ε) έτσι ώστε να ταιριάζουν με
το πλάτος του κρεματιού.
4. Ανασηκώστε το στρώμα και σύρετε τους ρυθμιζόμενους ιμάντες (E) από κάτω, έτσι ώστε το SLEEPFUN TENT (C) να
παραμένει πάνω από το στρώμα.
5. Βεβαιωθείτε ότι η SLEEPFUN TENT (C) είναι σταθερά στερεωμένη στο κρεβάτι ρυθμίζοντας τα ρυθμιζόμενα κομμάτια (D) για
να ταιριάζει στο κρεβάτι.
6. Τώρα είστε έτοιμοι για πάρτι! Ελέγξτε την πλήρως συναρμολογημένη SLEEPFUN TENT όπως φαίνεται στο Εικόνα H.
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7. Για περισσότερη ιδιωτικότητα, λύστε και κλείστε τις Κουρτίνες (A). Για να κρατήσετε τις κουρτίνες ανοιχτές, απλά τραβήξτε
κάθε κουρτίνα στο πλάι και δέστε την με το κορδόνι (B).
8. Για περισσότερη διασκέδαση, μπορείτε να προσαρτήσετε τη λάμπα ανάγνωσης (F) στο πίσω μέρος της SLEEPFUN TENT (C),
έτσι ώστε το φωτάκι να φέγγει προς τα εμπρός.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Όταν θέλετε να αφαιρέσετε την SLEEPFUN TENT, είναι εύκολο να την διπλώσετε και να την αποθηκεύσετε.
Ξεκινώντας από τη μία πλευρά του κρεβατιού, σηκώστε προσεκτικά το στρώμα και σύρετε τους ρυθμιζόμενους ιμάντες (4).
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διπλώσετε την SLEEPFUN TENT (C) και τοποθετήστε την στην τσάντα αποθήκευσης (G):
1) Κρατήστε την SLEEPFUN TENT® (C) όπως φαίνεται στις εικόνες I και φέρτε και τις δύο πλευρές μαζί, όπως φαίνεται στην
Εικόνα J. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι Ρυθμιζόμενοι ιμάντες (E) είναι προσαρτημένες στα ρυθμιζόμενα κομμάτια (D).
2) Κρατήστε τις πλευρές με το ένα χέρι και πιάστε το κάτω μέρος του δακτυλίου (Εικόνα Κ) με το άλλο χέρι για να διπλώσετε τη
σκηνή στους τρεις δακτυλίους, όπως φαίνεται στην Εικόνα L.
3) Ρυθμίστε όλους τους δακτυλίους ώστε να έχουν το ίδιο μέγεθος όπως φαίνεται στην Εικόνα L.
4) Τοποθετήστε τη διπλωμένη SLEEPFUN TENT (C) μέσα στην τσάντα αποθήκευσης (G) όπως φαίνεται στην εικόνα M για
εύκολη μεταφορά.
5) Όταν η σκηνή βρίσκεται μέσα στην τσάντα αποθήκευσης (G), πρέπει να φαίνεται όπως η Εικόνα N.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για γρήγορη αποθήκευση, συνιστούμε να τραβήξετε τις άκρες μεταξύ των δύο Κουρτινών (Α) για εύκολο δίπλωμα.
Κρατήστε την SLEEPFUN TENT (C) στα αντίθετα άκρα του κέντρου των μακριών πλευρών και στρίψτε τις άκρες μαζί μέχρι να
έχετε δύο δακτυλίους. Στη συνέχεια, διπλώστε για να κάνετε ένα δακτύλιο (Εικόνα O).
6) Αν εξέχει κάποιο ύφασμα τακτοποιήστε το σπρώχνοντάς το προσεκτικά μέσα στη σκηνή. Τοποθετήστε την κάτω από το
κρεβάτι μέχρι την επόμενη φορά που θα την χρειαστείτε.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Αυτή η λυχνία LED μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαμπτήρας γενικής χρήσης ή ανάγνωσης.
Ελέγξτε την πολικότητα κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
Χρησιμοποιήστε μόνο τις νέες μπαταρίες με τις σωστές μετρήσεις και τον περιγραφόμενο τύπο 3 x 1.5V (μπαταρίες LR44).
Μην αναμιγνύετε νέες μπαταρίες με παλιές μπαταρίες και χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου είδους και της ίδιας μάρκας.
Εάν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για κάποιο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν.
Πώς να τοποθετείτε / αλλάζετε μπαταρίες:
1. Για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας, χαλαρώστε τη βίδα στο πλάι της λάμπας.
2. Ξεβιδώστε το μπροστινό μέρος της λυχνίας.
3. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με τρεις νέες μπαταρίες τύπου LR44. Ελέγξτε την
πολικότητα (Εικόνα Π).
Οδηγίες ανάγνωσης της λυχνίας:
- Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να προσαρμόσετε τη λάμπα σε ένα βιβλίο ή άλλο αντικείμενο.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λυχνία με το κουμπί ON / OFF (Εικόνα Q).
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρίστε το προϊόν με το χέρι με ένα ήπιο σαπούνι πλυσίματος και μαλακό σφουγγάρι, αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει
εντελώς.
Για να αποφύγετε τη μούχλα, μην αποθηκεύετε το προϊόν αν είναι υγρό ή έχει οποιαδήποτε μορφή υγρασίας.
Οδηγίες καθαρισμού της λυχνίας ανάγνωσης:
Αν χρειαστεί, καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί.
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SLEEPFUN TENT: Υλικό 190T πολυεστέρας + χαλύβδινο σύρμα.
SLEEPFUN TENT μέγεθος 70 x 200 εκ.
Λυχνία ανάγνωσης: 3 x 1,5 V (μπαταρίες LR44) (δεν περιλαμβάνονται)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις
ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου
τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των
τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα
προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250
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