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Otroški gugalnik za dojenčke
   NAVODILA za uporabo

Ilustracije so generične in se lahko 
razlikujejo od modela, ki ste ga kupili. 

Prosimo, da navodila shranite na 
varnem mestu za kasnejšo uporabo.

Izdelek lahko sestavi le odrasla 
oseba.

Vemo, da ste neučakani s sestavo gugalnika, vendar vas prosimo, da si vzemite čas za branje teh pomembnih navodil.
 GRE ZA VARNOST vašega otroka in vašo brezskrbnost.

POMEMBNO: Prosimo, da vse vijake, orodja in druge manjše 
dele, date stran od vašega otroka.

Poskrbite, da imate vse zgornje dele, predno začnete.

PREVIDNOST: Za varnost vašega otroka, 
prosimo, da se med samo igro otrok ne nagiba 
preko prednjih koncev tirnic.

Uporabljajte samo na ravnih vodoravnih tleh. Ne 
uporabljajte na nagnjenih površinah ali v bližini 
stopnic.
Hranite ločeno od odprtega ognja in / ali drugih 
virov toplote, kot so električni ali plinski požari in 
radiatorji.
Največja priporočena teža je 20 kg.

Uporaba pod nadzorom odrasle osebe v vsakem 
trenutku. Nikoli ne puščajte vašega otroka 
nenadzorovan. Redno preverjajte, da so vsi 
pritrdilni elementi in oprema varna.

VARNOST   

KONTAKT
PAKIRANJE
Prosim, ne mečite stran ničesar, dokler niste 
končali s sestavljanjem tega izdelka. Prepričajte 
se, da ste odstranili vso embalažo, preden daste 
izdelek vašemu otroku. Prosimo, zavrzite embalaže 
odgovorno, v najboljšem primeru na najbližji 
center za recikliranje.

ČIŠČENJE
Čistimo z blago gobico z milim detergentom 
in toplo vodo. Počakamo, da se posuši 
naravno, ne izpostavljamo direktnim virom 
toplote.

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOSTNI NASVETI

V kolikor imate dodatna vprašanja 
nas pokličite 037490143
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Nastavite moznike v velike luknje na notranji 
strani tirnic (D)

moznik

Ko ste namestili tirnice, (D) jih pritrdite s štirimi vijaki (B). 
Uporabite imbus ključ (A).

Pritrdite držala za nogice (E) s preostalimi 4 vijaki (B). 
Prepričajte se, da ste vse vijake tesno in varno pritrdili, 
preden posadite otroka na gugalnik.

VSEBINA


