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۱- روروئـک را وارونـــــه نـمــا�ــــــد. 

چـرخ های گردان را مـطابق تصویر در محل 

خود نصـب نما�د.مطمئن شوید چرخها به 

درستـی در مـحل خود نصــب شده است.

۲- ترمزها را مطابق با تصــویر در محل خود 

قــرار داده ســپس پــیـچ ها را مــحـکم 

نمـا�د.(۴عدد پـیچ بـرای هــر تــرمــز)

ROMAاجزاء روروئک 
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۵- حلقه های پالستیکی متصل به پارچه ی 

روروئک را از شکاف مشخص شده بر رویه ی 

روروئک، عبور دهید، بکشــید و سپس رها 

کنید تا در جـای خـود قـــــرار گیـــــرد.

۳- روروئک را به حالت اصلی خود برگردانید 

سـپس به آرامی فریم رویه را به سـمت باال 

هدایت کنید تا زمانی که صـدای کلیک قفل 

شـدن فـریـم در جـای خـود را بشـــنوید. 

(روروئک در سه ارتفاع قابل تنظیم اسـت.)

۴-آینه ها و چرخها را مطابق تصویر در 

محل خود نصب نما�د و از قرار گیری 

صحیح آن اطمینان حاصل نما�د.
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توجه : در هنگام خرید، تشک روروئک در 

جعبه روروئکی که تنها خریداری می شود 

قرارنـدارد و بایـد به صـورت جـداگانه از 

فروشـنده خریـداری گردد. اما دربـسـته 

بندی ست روما تشک روروئک وجود دارد. 

۷-  کنسول را روی فریم رویه روروئک متصل 

نما�د به نحوی که لبه پالستیکی جلوپنجره 

کنسول زیر فریم رویه روروئک چفت شود.

(مشابه تصویر)

۶- رابـط پالستـیکی را در قسـمت تعبیه 

شده در پشت فریم روروئک نصب نما�د 

و سپـس دوشـاخه ی دسـته هـدایـت 

والدین را به داخـل رابـط هدایـت کنید.
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۱ ۲ ۳

۹- برای تغ�ر ارتفاع روروئک، ابتدا کودک را 

از آن خارج نما�د.دکمه زیر روروئک را کمی 

به سمت پا�ن کشیده و۹۰ درجه بچرخانید 

سپس آن را به داخل فشار دهید و همزمان 

فریم روروئک را به محل مورد نظر هـدایـت 

کنید تا صدای چفت شدن آن را بشنوید. در 

انتـها کلـیـد را رهـا کـرده و آن را۹۰درجــه 

بچرخـانید تا به حالـت اول خـود باز گردد.

۸ - بست های زیرپایی را مانند تصویرروی 

ِلوله ی کناره ی فریم پا�نی، ثابت نما�د. 

(این قطعه برای زمانی استفاده می شود که 

می خواهید از عملکرد تاب خوردن استفاده 

نما�د).
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۱۰- ابتدا چرخها را جدا نموده سپس دکمه 

های قرار گرفتـه بر روی قسمـت زیره را بـه 

سمـت داخل فشار دهید و هـمـزمان کناره 

هـای زیـره را به سـمـت بـیـرون۹۰ درجـه 

بچرخانید تا روروئک به حالت تاب در بیاید.

۱۲- عملکرد و نحوه استفاده از کنسول 

در تصویر زیر نشان داده شده است.

- دکمه های کریستالی روی کنسول 

برای پخش آهنگ و روشن شدن چراغ 

های کنسول به کار رفته است.

- دکمه روی فرمان برای ایجاد صدای 

بوق بکار رفته است.

۱۱- برای جمع کردن روروئک دکمه قرمز زیر 

فریم را کمـی به سمـت بیرون کشیـده و۹۰ 

درجه بچرخانید سپس دکمه را فشار داده و 

همزمان فریم را به سمت پا�ن هدایت می 

کنیم تا کامال جمع شود.ً
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هشدار

قبل از استفاده تمامی پوشش های پالستیکی بسته بندی روروئک را از آن جدا نما�د و 

آنها را دور از دسترس کودک خود نگهدارید.

قبل از استفاده محصول از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل نما�د، احتمال 

شکستگی و آسیب دیدگی آن در حمل و نقل اجتناب ناپذیر می باشد.

مرتبا محصول را بررسی نما�د تا دچار آسیب و شکستگی نشده باشد در صورت هرگونه ً

ری نما�د. آسیب دیدگی از استفاده ی آن خوددا

محصول آسیب دیده را دور از دسترس کودک نگهدارید.

محصول فقط توسط یک بزرگتر مونتاژ شود.

ری های آلکاالین استفاده شود. جهت استفاده بهتر از موزیک از بات

اخطار جدی:

ری در راه رفتن و حرکات جهشی  کودک شما در زمان استفاده از این وسیله، توانایی بیشت

دارد بنابراین احتمال خطر برای او بیشتر از حالت عادی است.

از استفاده ی این محصول در محلهایی که به پله ها، سطوح ناهموار، سطوح ناپایدار و 

ری نما�د.ً استخرهای شنا دسترسی دارد، جدا خوددا

از این وسیله فقط در سطوح مسطح استفاده نما�د.

هرگز کودک را به تنهایی در وسیله رها نکنید.

در زمانی که کودک داخل روروئک قرار دارد مراقب او با شید.

روروئک را دور از آتش، حرارت، لوازم پخت و پز، مایعات داغ و لوازم الکتریکی نگهداری 

نما�د.

از برخورد با درهای شیشه ای، پنجره ها و مبلمان اجتناب نما�د.

این وسیله فقط باید در زمان کوتاه استفاده شود.(۲۰ دقیقه)

این وسیله برای کودکانی قابل استفاده است که بدون کمک قادر به نشستن هستند. 

(تقریبا از ۶ماهگی)ً

این وسیله برای کودکان باالتر از ۱۲ کیلو مناسب نمی باشد.

از تعمیر و یا تعویض قطعات توسط کسانی که مورد تا�د شرکت نمی باشند جدا ً

ری نما�د. خوددا
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