
Item 002-186 

Baby swing



Λίστα εξαρτημάτων / Parts List

Rainbow+Seat Foot Rest Leg Tube Frame

Toy Tray Tube Frame Side Tube Frame Screw Fixer

Μούφες

Crossing tube Musical Toy Tray

Εμπρός
Front

Πίσω
Back

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. Θα σας ενημερώσουν για την σωστή χρήση
και συναρμολόγηση της κούνιας, για την αποφυγή καταστροφής του προϊόντος και τραυματισμό
του παιδιού.

Please read the instruction before using. It will tell you how to use and assemble the swing, to
avoid of destroying the product and injuring your baby.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ηλεκτρονικός δίσκος παιχνιδιού

Πλαίσιο σωλήνων ποδιών

Ρυθμιστής 

Pipe Sleeve

Σωλήνας διέλευσης

Στήριγμα ποδιώνΟυράνιο τόξο + θέση

Πλαίσιο δίσκου παιχνιδιού Πλευρικού σωλήνες πλαισίου



A

B

C D

E

F GH

A. Γυρίστε τον επιλογέα για να ακουστεί η κουδουνίστρα
B. Περιστρεφόμενο παιχνίδι ανεμόμυλου σε σχήμα πετάλου
C. Ανάβει όταν πιέσετε το κάτω κουμπί
D. Σπρώξτε τον κύλινδρο προς τα εμπρός και τραβήξτε προς τα πίσω
E. Μετακινήστε τις χάντρες εμπρός και πίσω
F. Πατήστε το κουμπί για να ακούσετε μουσική
G. Γυρίστε τον τροχό για να κατευθύνετε
H. Πατήστε το κουμπί για να ακουστεί η κόρνα

A. Turn dial to hear rattle
B. Petal-shaped windmill rotating toy
C. Lights up when lower button is pushed
D. Push roller forward and pull backward
E. Move beads back and forth
F. Press button to hear music
G. Turn wheel to steer
H. Press button to hear born

Χρήση ηλεκτρονικού δίσκου παιχνιδιού
Using Electronic Toy Tray

Διαδικασία Συναρμολόγησης / Assembling Procedures

1. Take out 2 Side Tube Frames. Push Protecting
Cover as arrows shown. Unbend 2 Side Tube
Frames completely.

2. Εισάγετε τους μπροστά και πίσω σωλήνες
των ποδιών στους 2 πλευρικούς σωλήνες του
πλαισίου όπως δείχνει το βέλος.
Σιγουρευτείτε πως οι 4 ασφάλειες έχουν
κλειδώσει εντελώς.

1. Αφαιρέστε τους 2 πλευρικούς σωλήνες του
πλαισίου. Ωθήστε το προστατευτικό κάλυμα
όπως δείχνουν τα βέλη. Φέρετε σε πλήρη
ευθεία τους πλευρικούς σωλήνες του πλαισίου.

2. Insert Front Leg Tube and Back
Leg Tube into 2 Side Tube Frames
according to the arrow, make sure
4 hinges locked completely.



Διαδικασία Συναρμολόγησης / Assembling Procedures

3. Εισάγετε τον σωλήνα διέλευσης
σε όλες τις τρύπες των πλαστικών
σύννεφων.

4. Εισάγετε τις 2 μούφες στις 2 πλευρές
του σωλήνα διέλευσης.

5. Εισάγετε το εξάρτημα της θέσης με τις
μούφες στο τρίγωνο πλαστικό εξάρτημα
του πλευρικού σωλήνα πλαισίου

6. Εισάγετε την βίδα στερέωσης στο τρίγωνο
πλαστικό εξάρτημα με την φορά του βέλους.
Στερεώστε το με τον σωλήνα διέλευσης.

3. Insert the Crossing Tube into all
holes of Cloud Plastic Part.

4. Put 2 Pipe Sleeves on both sides
of Crossing Tube.

5. Put seat part with Pipe Sleeves into
Triangle Plastic part, of side Tube Fame
as photo.

6. Insert Screw Fixer into Triangle Plastic
part as direction of arrow. Fasten it with
Crossing Tube.



Διαδικασία Συναρμολόγησης / Assembling Procedures

7. Fully spread out
seat part as direction
of arrow.

8. Lock the hook near
the arm rest as direction
of arrow.

7. Αναπτύξτε πλήρως
την θέση με τη φορά
του βέλους

8. Κλειδώστε τον γάντζο
κοντά στα χερούλια με τη
φορά του βέλους

9. Εισάγετε το στήριγμα ποδιών στην κάτω
πλευρά των σωλήνων της θέσης.
Σιγουρευτείτε πως οι μεντεσέδες κλειδώσανε.

10. Εισάγετε τα μουσικά παιχνίδια στην
θέση τους στον δίσκο σύμφωνα με τα βέλη.

9. Put Foot Rest Tube into the lower
part tubes of seat. Make sure all the
hinges locked compeletely.

10. Put musical tray play toys into relevant
positions according to the arrows.

11. Εισάγετε τις μπαταρίες και σφίξτε τις βίδες.

11. Put batteries then tighten the screws.

12. Στερεώστε την πίσω πλευρά του μουσικού
δίσκου στο πλαίσιο δίσκου παιχνιδιού με 6 βίδες
όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

12. Fix the back side of Musical Toy Tray on
Toy Tray Tube Frame with 6 screws, as photo.

13. Εισάγετε το πλαίσιο δίσκου παιχνιδιού στις
αντίστοιχες τρύπες του σωλήνα διέλευσης.
Σιγουρευτείτε πως οι μεντεσέδες κλειδώσανε.

13. Put Toy Tray Tube Frame into corresponding
holes on Crossing Tube. Make sure all the
hinges locked compeletely.



Installation complete.

Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

Use Instructions

Οδηγίες χρήσης

Place your child in the swing

1. Place your child in the swing after the swing assembling completely. Be

sure keep your child in sitting posture.

2. Fix the safety belt, snap the buckle into the corresponding position.

3. Adjust the belt to ensure a snug fit for your child.

4. Give a gentle push in beginning.

Τοποθέτηση παιδιού στην κούνια

1. Τοποθετήστε το παιδί στην κούνια αφού η κούνια έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

Σιγουρευτείτε πως το παιδί βρίσκεται σε καθιστή θέση.

2. Προσαρμόστε τον ιμάντα προστασίας, κλειδώστε την πόρπη στην σωστή θέση.

3. Προσαρμόστε τον ιμάντα για άνετη εφαρμογή στο παιδί σας.

4. Δώστε μικρή ώθηση για εκκίνηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Do not use the swing for a child who can not sit unaided.

2. Stop using the swing immediately if you find any parts broken, torn or missing.

3. Do not use the swing unless all components are correctly fitted and adjusted.

4. To avoid risks, please be careful to keep the swing away from open fire and other sources

of strong heats,such as electric bar fires, gas fires, heaters, etc.

5. Only use the swing on flat, stable surfaces. But Should not be installed in concrete, asphalt

or other hard surface.

6. When using the swing ensure that keep the swing at least 2 meters away from buildings or

obstructions such as fence, garage, house, overhanging branches, clothesline or wire.

7. Prevent serious injury or death from falls and sliding out. Always secure child in the restraint.

8. The toy of the swing requires 2X"AA" 1.5Volt alkaline type batteries(not included). Batteries

must only be fitted by an adult.

FORTINE MAINTENANCE
Please give the swing regular check and maintenance for avoiding accidental injury

1. Check regularly whether the parts are tighten, damage or ripped. Please change them if

necessary.

2. Clean the swing with dry cloth and neutral scour.

3. Please operate according the user instruction to avoid unnecessary damage.

1. Μην χρησιμοποιείτε την κούνια για παιδί που δεν μπορεί να παραμείνει αβοήθητο.

2. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της κούνιας αν υπάρχουν σπασμένα, σχισμένα ή χαμένα μέρη.

3. Μην χρησιμοποιείτε την κούνια αν όλα τα μέρη της δεν είναι σωστά προσαρμοσμένα.

4. Για να αποφύγετε τους κινδύνους, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί για να κρατήσετε την

κούνια μακριά από φωτιά και άλλες πηγές φλόγας ή θερμότητας

5. Χρησιμοποιείτε την κούνια μόνο σε επίπεδες, σταθερές επιφάνειες. Δεν πρέπει να εγκατασταθεί

σε σκυρόδεμα, άσφαλτο ή άλλη σκληρή επιφάνεια.

6. Όταν χρησιμοποιείτε την κούνια, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την κούνια τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά

από κτίρια ή εμπόδια όπως φράχτες, γκαράζ, κλαδιά που προεξέχουν, πλέγμα ή σύρμα.

7. Αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο από πτώσεις και ολίσθηση. Πάντα ασφαλίστε το

παιδί στο σύστημα συγκράτησης.

8. Το παιχνίδι της κούνιας απαιτεί 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" 1.5Volt (δεν περιλαμβάνονται).

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ενήλικα.

Παρακαλούμε κάνετε συχνούς ελέγχους και συντήρηση στην κούνια για την αποφυγή

ατυχημάτων και τραυματισμών. 

1. Ελέγχετε τακτικά αν τα εξαρτήματα είναι σφιγμένα, κατεστραμένα ή σκισμένα. Αν είναι

απαραίτητο αντικαταστήστε τα.

2. Καθαρίστε την κούνια με στεγνό πανί και ουδέτερη πλύση.

3. Λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε ζημίες.



Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

WARNING !!!


