
Εγγύηση 

 

Πώς να επωφεληθείτε καλύτερα από τη χρήση του Babiage Doodoo 

 

 

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BABIAGE DOODOO 

 

Κάθε φορά που βάζετε το μωρό σας για ύπνο. 

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από τους γονείς οι οποίοι χρησιμοποιούν το 

Babiage Doodoo κάθε φορά που βάζουν το μωρό τους για ύπνο (νύχτα και μέρα). Η τακτική 

χρήση έχει καθησυχαστική επίδραση στα μωρά τα οποία διαφορετικά νοιώθουν κάπως 

ανασφαλή την ώρα του ύπνου. 

Χρησιμοποιήστε το συντομότερο δυνατό. 

Χρησιμοποιήστε το Babiage Doodoo από την πρώτη κιόλας μέρα. Ιδανικά, να το έχετε μαζί 

σας στο μαιευτήριο. Το Babiage Doodoo χρησιμοποιείται με επιτυχία σε νοσοκομεία μέχρι 

την ηλικία των 9–12 μηνών, ακόμα και όταν το μωρό δεν είχε το Babiage Doodoo στο σπίτι. 

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του μειώνεται σε μεγαλύτερα μωρά και συνιστάται στους 

γονείς να δοκιμάσουν το Babiage Doodoo πριν το αγοράσουν, αν το μωρό είναι μεγαλύτερο 

από 4 ή 5 μηνών. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν 2 έως 3 ημέρες. 

Ορισμένα μωρά δεν ανταποκρίνονται αμέσως στους ήχους του Babiage Doodoo. Αυτό είναι 

απόλυτα φυσιολογικό και ενδέχεται να διαρκέσει 2 έως 3 ημέρες. Χρησιμοποιείτε το Babiage 

Doodoo κάθε φορά που βάζετε το μωρό σας στο κρεβάτι, μέρα και νύχτα, και σύντομα θα 

παρατηρήσετε την αποτελεσματικότητά του στο πώς ηρεμεί το μωρό σας για να κοιμηθεί. 

Είναι το μωρό σας αλλεργικό; 

Εάν πιστεύετε ότι είναι αλλεργικό, τότε μην χρησιμοποιείτε κανένα λούτρινο ζωάκι. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το Babiage Doodoo μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το λούτρινο 

αρκουδάκι του. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να κρεμάσετε τη μονάδα ήχου στο 

κάγκελο της κούνιας, αλλά προσέξτε να μην την αφήσετε πολύ κοντά στο μωρό για να μην τη 

φτάνει. 

Μακριά από το μωρό. 

Για να ακούγεται το Babiage Doodoo σωστά, τοποθετήστε το όσο πιο κοντά γίνεται στο 

μωρό, αλλά όχι τόσο κοντά ώστε το μωρό να μπορεί να το φτάσει και να το πιάσει κατά τη 

διάρκεια των πρώτων μηνών. 

Παρόλο που το λούτρινο ζωάκι και η μονάδα ήχου πληρούν όλα τα πρότυπα ασφάλειας, μην 

αφήνετε το Babiage Doodoo κοντά στο μωρό κατά τους πρώτους 6 μήνες. Το Babiage 

Doodoo διαθέτει Velcro στα πατουσάκια του λούτρινου παιχνιδιού για να το στερεώνετε 

στην κούνια.   

Γυρίζετε πάντα την κοιλίτσα του Babiage Doodoo προς το μωρό έτσι ώστε να ακούει καλά 

τους ήχους της μήτρας και έτσι ώστε η μονάδα ήχου του Babiage Doodoo να μπορεί να 

ακούσει καλά το μωρό σας όταν κλαίει. 

Το Babiage Doodoo ακολουθεί την ανάπτυξη του μωρού σας.  

Η επίδραση των ήχων της μήτρας εξασθενούν περίπου στην ηλικία των 9–12 μηνών. Στη 

συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία νανουρίσματος που παίζει έναν 

μελωδικό ήχο τον οποίο το μωρό σας θα λατρέψει.  

Μετά από μερικά χρόνια, όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ήχου, 

αφαιρέστε τη μονάδα ήχου από το λούτρινο ζωάκι και αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη 

μονάδα ήχου. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λούτρινο αρκουδάκι. 

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Το Babiage Doodoo αποτελείται από δύο στοιχεία: το λούτρινο ζωάκι και τη μονάδα ήχου η 

οποία αναπαράγει είτε τους ήχους της μήτρας είτε ένα νανούρισμα.  

Όταν χρησιμοποιείτε το Babiage Doodoo για πρώτη φορά, τοποθετήστε 3 μπαταρίες 

σύμφωνα με την πολικότητα που υποδεικνύεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών 

και τοποθετήστε τη μονάδα ήχου μέσα στην κοιλίτσα του αρκούδου. 

Όταν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη μονάδα, τοποθετήστε τον 

επιλογέα στην επιθυμητή λειτουργία και μετά ενεργοποιήστε τη ξανά. 

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιστρέψτε το περιστροφικό κομβίο ON/OFF και 

ρυθμίστε την ένταση ήχου. Η μονάδα ήχου λειτουργεί για 3 λεπτά και, στη συνέχεια, 

μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής. Στη λειτουργία αναμονής, η μονάδα ήχου αντιδρά σε 

δυνατούς θορύβους, όπως το κλάμα του μωρού. Αν δεν θέλετε η μονάδα ήχου να 

ενεργοποιείται με τον ήχο, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF. Η μονάδα ήχου συνεχίζει να 

χρησιμοποιεί μια μικρή ποσότητα ισχύος όταν βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής για να 

"αφουγκράζεται". Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε (OFF) τη μονάδα ήχου όταν δεν 

χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία, για εξοικονόμηση του φορτίου των μπαταριών. 

Συντήρηση: 

Για να καθαρίσετε το λούτρινο ζωάκι, πλύνετέ το (στο χέρι ή στο πλυντήριο) στους 30 °C. 

Μπορείτε επίσης να το στεγνώσετε στο στεγνωτήριο ρούχων. Αφού το πλύνετε, τινάξτε το 

δυνατά για να κατανείμετε ομοιόμορφα το υλικό γεμίσματος. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε πάντα τη μονάδα ήχου πριν από το καθάρισμα του 

λούτρινου παιχνιδιού, ακόμα και σε περίπτωση επιφανειακού καθαρισμού. Αν εισχωρήσει 

νερό στη μονάδα ήχου, ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον και δεν θα είναι δυνατή η 

αντικατάστασή της στα πλαίσια της εγγύησης. 

Αν η μονάδα ήχου σταματήσει να λειτουργεί, μην την αποσυναρμολογήσετε και 

επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. 

Σε περίπτωση μη χρήσης της μονάδας ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις 

μπαταρίες διότι μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή και να προκληθεί βλάβη. 

Ποιες μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιώ; 

Το Babiage Doodoo χρειάζεται 3 μπαταρίες 1,5 V – AA – R6 – STILO ή MIGNON (ανάλογα 

με τη χώρα σας). 

Χρησιμοποιείτε μόνο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες, καθώς είναι πιο αξιόπιστες από άλλα 

είδη μπαταριών. 

Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόλις παρατηρήσετε τυχόν μείωση στην ένταση ήχου ή στην 

αποτελεσματικότητα του Babiage Doodoo. 

Αντικατάσταση των μπαταριών: 

Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών με ένα κατσαβίδι και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα 

με την ενδείξεις πολικότητας που υπάρχουν στο διαμέρισμα μπαταριών. Ποτέ μην 

επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Επίσης, η επαναφόρτιση των 

επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται από κάποιον ενήλικα μετά την αφαίρεσή 

τους από τη μονάδα ήχου. Μην αναμιγνύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές και 

καινούργιες μπαταρίες. Συνιστάται η χρήση μόνο αλκαλικών μπαταριών. Πρέπει να 

αφαιρείτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από τη μονάδα ήχου. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε 

τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. 

Πρέπει να επιθεωρείτε τακτικά το Babiage Doodoo, όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται με 

οτιδήποτε βρίσκεται κοντά σε ένα μωρό. 

Συνεπώς, πρέπει να είστε πάντα βέβαιοι ότι το λούτρινο παιχνίδι δεν φέρει φθορά, όλες οι 

ραφές είναι σε καλή κατάσταση, το διαμέρισμα μπαταριών έχει κλείσει σωστά και η βίδα 

είναι καλά σφιγμένη. 



Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην τοποθετείτε το Babiage Doodoo κοντά στο μωρό και 

επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Η Babilover σάς παρέχει εγγύηση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για το Babiage Doodoo, από 

την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρούσα 

εγγύηση. Με διεθνή ισχύ, η εγγύηση καλύπτει σφάλματα ως προς το υλικό και την 

κατασκευή. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εάν το πιστοποιητικό εγγύησης έχει 

συμπληρωθεί πλήρως από έναν αντιπρόσωπο της Babilover.  

Εξαιρούνται από την εγγύηση του κατασκευαστή: 

1. Βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση και ακατάλληλο χειρισμό, αμέλεια, 

ατυχήματα ή φυσιολογική φθορά. 

2. Ενδεχόμενη επακόλουθη βλάβη που προκύπτει από χρήση ή μη λειτουργία του 

Babiage Doodoo.  

Σε περίπτωση σφαλμάτων στα πλαίσια της εγγύησης, μόνο το ελαττωματικό εξάρτημα/μέρος 

του Babiage Doodoo θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση. Με τον όρο εξάρτημα ή μέρος νοείται 

είτε η μονάδα ήχου για την αναπαραγωγή ήχου ή το λούτρινο ζωάκι. 

Η εγγύηση των ανταλλακτικών εξαρτημάτων/μερών λήγει εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά 

από την ημερομηνία αγοράς του αντικαθιστάμενου εξαρτήματος/μέρους. 

Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που το προϊόν έχει τροποποιηθεί από οποιονδήποτε που 

δεν αναγνωρίζεται από την Babilover ή τους αντιπροσώπους της. 

Σε περίπτωση σφαλμάτων στα πλαίσια της εγγύησης, επικοινωνήστε με τα επίσημα κέντρα 

σέρβις που υπάρχουν στην επισυναπτόμενη λίστα. Προσκομίστε το Babiage Doodoo μαζί με 

το συνοδευτικό πιστοποιητικό εγγύησης, σωστά συμπληρωμένο. 

Η παραπάνω εγγύηση του κατασκευαστή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αγοραστή έναντι 

του πωλητή, ούτε τυχόν άλλα νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχει ο αγοραστής. 


