
Baby bouncer
with toys bar
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Your child’s safety depends on you. Proper baby bouncer usage cannot 
cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE YOUR BABY BOUNCER UNTILL YOU READ AND
UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

STANDARDS EN 71 

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του 
ρηλαξ προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΗΛΑΞ  ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

 



PARTS / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

IMPORTANT! Please remove all parts from the package and identify them 
before assembly. Some parts may be packed in the pad

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε αφαιρέστε όλα τα μέρη από την συσκευασία 
και αναγνωρίστε τα πριν την συναρμολόγηση. Μερικά εξαρτήματα μπορεί 
να είναι μέσα στο μαξιλαράκι

Toy bar

Μπάρα παιχνιδιών

Pad

Υφασμάτινη θέσης



ASSEMPLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ASSEMPLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

· Position the pad above the frame
· Fit the upper pocket on the back of the 
pad onto the seat back tube.

-Τοποθετήστε το μαλακό μέρος πάνω στον 
σκελετό.
-Βάλτε την θήκη στην πλάτη του υφάσματος 
πάνω στον σωλήνα πλάτης της θέσης

· Insert and “snap” the pegs on the pad into 
the holes in the footrest.

· Βάλτε τα άγκιστρα του μαλακού μέρους 
στις τρύπες του υποπόδιου.

· Insert and “snap” the toy bar into the toy 
bar socket. The toy bar is designed to fit 
one way. If it does not seem to fit, turn it 
around and try again.
Hint: the toy bar is removable. Press the 
ends of the latches and lift the toy bar.

· Τοποθετήστε την μπάρα παιχνιδιών στην 
υποδοχή. Η μπάρα παιχνιδιών έχει 
σχεδιαστεί να ταιριάζει σε μια πλευρά. Εάν 
δεν κουμπώνει, γυρίστε την από την άλλη 
πλευρά και δοκιμάστε ξανά.  
Συμβουλή: Η μπάρα παιχνιδιών είναι 
αφαιρούμενη. Πιέστε τα κουμπιά στις άκρες 
και σηκώστε την μπάρα παιχνιδιών.



SETUP AND USE / ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Power switch

Soothing Unit
· Make sure your child is properly secured
in the seat.
IMPORTANT! Low battery power causes
this product to operate erratically: no
vibrations and the product may not turn off.
Remove and discard the battery and
replace with four new AA(LR6) alkaline
battery. 

Συσκευή μουσικής
-Σιγουρευτείτε ότι το παιδί σας κάθεται 
ασφαλισμένο στην θέση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι εξαντλημένες μπαταρίες 
μπορεί να κάνουν το προϊόν να λειτουργεί 
ακανόνιστα: χωρίς δόνηση και να μην 
κλείνει. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και 
αντικαταστήστε με τέσσερις καινούριες 
ΑΑ (LR6) αλκαλικές μπαταρίες.

· Tighten each waist belt so that the restraint
system is snug against your child. Please 
refer to the next section for instructions
to tighten the waist belts.

Restraint System / Σύστημα ζωνών

-Σφίξτε κάθε ιμάντα ώστε το παιδί σας να είναι 
ασφαλές. Παρακαλούμε δείτε τις επόμενες 
οδηγίες για τον τρόπο δεσίματος.



SETUP AND USE / ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

CARE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ

· The pad is machine washable. Wash it separately in cold water on the 
 gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and 
 remove promptly. The frame, toy bar and toys may be wiped clean using 
 a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not use bleach! Do not use 
 harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove residue. Do 
 not Immerse the frame or the toys.  
· Η υφασμάτινη θέση πλένεται στο πλυντήριο. Πλύνετε το ξεχωριστά με κρύο 
 νερό σε πρόγραμμα για ευαίσθητα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό. 
 Στεγνώστε το σε χαμηλή θερμοκρασία στο στεγνωτήριο και αφαιρέστε το 
 αμέσως μόλις τελειώσει. Ο σκελετός, η μπάρα παιχνιδιών και τα παιχνίδια, 
 μπορούν να καθαριστούν με ελαφρύ απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί. 
 Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά. 
 Ξεπλύνετε με νερό για να φύγουν τα υπολείμματα. Μην βυθίζετε τα 
 αντικείμενα μέσα στο νερό. 

Anchored End

Διπλωμένο μέροςAnchored End

Διπλωμένο μέρος

Free End
Ελεύθερη άκρη

Free End
Ελεύθερη άκρη

To tighten: 
· Feed the anchored end of the waist belt up 
 through the buckle to form a loop A. Pull the 
 free end of the waist belt B.

To loosen: 
· Feed the free end of the waist belt up 
 through the buckle to form a loop A. Enlarge 
 the loop by pulling on the end of the loop 
 toward the buckle. Pull the anchored end of
 the waist belt to shorten the free end of the 
 waist belt B. 

Για να σφίξετε:
·Π εράστε το διπλωμένο άκρο της ζώνης 
 μέσα στην αγκράφα ώστε να σχηματίσετε 
 μία θηλειά Α. Τραβήξτε την ελεύθερη άκρη 
 της ζώνης Β. 

Για να χαλαρώσετε: 
·Π εράστε την ελεύθερη άκρη της ζώνης 
 μέσα στην αγκράφα ώστε να σχηματίσετε 
 μία θηλειά Α. Μεγαλώστε τη θηλειά
 τραβώντας το άκρο στο τέλος της θηλειάς
 μέσα στην πόρπη. Τραβήξτε το διπλωμένο
 άκρο της ζώνης για να μικρύνετε το 
 ελεύθερο άκρο της ζώνης Β. 



BATTERY INSTALLATION / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Hint: We recommend using alkaline batteries
for longer battery life.

· Locate the battery compartment on the back
 of the soothing unit. 
· Loosen the screw in the battery compartment
 door. Lift to remove the door. 
· Insert four AA (LR6) alkaline batteries.
· Replace the battery compartment door and
 tighten the screw. 
IMPORTANT! Low battery power causes this
product to operate erratically: no vibrations 
and the product may not turn off. Remove 
and discard the batteries and replace with 
four new AA (LR6) alkaline batteries. 

· Protect the environment by not disposing 
 of this product with household waste
 (2012/19/EU). Check your local authority 
 for recycling advice and facilities.

CAN ICES-3 (B)
Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause 
interference, and (2) this device must 
accept any interference, including 
interference that may cause undesired 
operation of the device. 

Συμβουλή: Σας προτείνουμε να χρησιμο-
ποιείται αλκαλικές μπαταρίες για να αυξήσετε 
την ζωή της μπαταρίας. 

·  Εντοπίστε τη θήκη των μπαταριών στο πίσω 
  μέρος της συσκευής μουσικής.
· Ξεβιδώστε  την βίδα στο κάλυμμα της 
  μπαταρίας.
· Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
· Προσθέστε τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες  
  “AA” (LR6) 1,5v μέσα στην θέση των 
  μπαταριών.
· Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε 
  την βίδα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χαμηλή ισχύ μπαταρίας μπορεί
να προκαλέσει αστάθεια στην λειτουργία: δεν 
θα υπάρχουν δονήσεις και το προϊόν μπορεί 
να μην απενεργοποιείται. Αφαιρέστε και 
πετάξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με
τέσσερις νέες AA (LR6) αλκαλικές μπαταρίες.

· Προστατέψτε το περιβάλλον με το να μην 
πετάτε αυτό το προϊόν στα σκουπίδια του 
σπιτιού. (2012/19/ΕU). Ελέγξτε τι προβλέπει 
η τοπική εξουσία για την ανακύκλωση. 

CAN ICES-3 (B)
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο 
συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε μπορεί να 
προκαλέσει παρεμβολή, και (2) αυτή η 
συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε 
παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.



Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

WARNING !!!


