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cannot be assured unless you follow these instructions.

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

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

Baby bouncer
with toys bar

Your child’s safety depends on you. Proper baby bouncer usage cannot 
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WARNINGS

IMPORTANT: READ THESE INSTRUCTIONS 
CAREFULLY TO GUARANTEE YOUR CHILD’S 
SAFETY AT ALL TIMES. IMPORTANT! KEEP FOR 
FUTURE REFERENCE.
WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE 
OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING 
MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH 
AND CHILDREN

WARNINGS
� WARNING: Never leave the child una�ended in the 

the baby bouncer.
� WARNING: Do not use the  once your baby bouncer

child can sit unaided, is able to sit up on their own, 
can roll over or is able to stand up using their hands, 
knees and feet.

� WARNING: This  is not intended for baby bouncer
prolonged periods of sleeping.

� WARNING: It is dangerous to use the  baby bouncer
on an elevated surface, such as tables, chairs, etc.

� WARNING: Always use the restraint system when the 
child is in the ; adjust the length of the baby bouncer
straps as necessary.

� WARNING: Never use the toy bar to carry the baby 
bouncer.

� WARNING: Age of permi�ed use: from birth to 9kg (6 
months).

� WARNING: The  does not replace a cot baby bouncer
or a bed. Should your child need to sleep, then it 
should be placed in a suitable cot or bed.

� WARNING: Do not use the  if any baby bouncer
components are broken or missing.

� WARNING: Do not use accessories or replacement 
p a r t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a p p ro ve d  by  t h e 
manufacturer.

� WARNING: This product and all it’s components must 
be assembled by adults only.

� WARNING: Do not use the  for more baby bouncer
than one child at a �me.

� WARNING: Never leave the  on baby bouncer
surfaces which are not perfectly level.

� WARNING:  Do not  a l low chi ldren to  p lay 
unsupervised near the .baby bouncer

� WARNING: To prevent the risk of fire, never place the 
baby bouncer near electrical appliances, gas cookers 
or other sources of intense heat.

� WARNING: Make sure that the cover is always fi�ed 
correctly on the  frame.baby bouncer’s

� WARNING: Never use this  to carry a baby bouncer
child in motorised vehicles.

� WARNING: Always check that all the components 
are fi�ed and assembled correctly.

� WARNING: Periodically check for worn parts, loose 
screws, worn or frayed fabrics and immediately 
replace any damaged parts.

� WARNING: Do not place the  with the baby bouncer
child inside near windows or walls, where strings, 
curtains or other objects may be used by the child 
to climb out of the , with consequent risk of bouncer
suffoca�on and/or chocking.

� WARNING: Do not place the  near baby bouncer
windows or walls, to prevent the child from 
affec�ng the stability of the , making it bouncer
topple over.

LINING: All new materials. Outer: 100% polyester  
Padding: 100% polyester padding.
BOOSTER CUSHION: All new materials. 100% polyester 
outer cover 100% polyester padding.
COVER: All new materials: 100% polyester.
� This product requires periodic maintenance.
� The cleaning and maintenance opera�ons must 

only be carried out by an adult.
� Periodically inspect the  to check for baby bouncer

broken, torn or missing parts: if this is the case, do 
not use it.

� Please refer to the care label for instruc�ons on 
cleaning the .baby bouncer

 Hand wash in cold water
 Do not bleach
 Do not use a dryer
 Do not iron
 Do not dry clean

� Check that the fabric and s�tching are in good 
condi�on each �me you wash it.

� Prolonged exposure to direct sunlight can cause 
the fabric to fade.

CARE AND MAINTENANCE
FABRIC FACT SHEET
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Π Ρ Ο Σ ΟΧ Η :  Π Ρ Ι Ν  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Τ Ε , 
Α Φ Α Ι Ρ Ε Σ Τ Ε  Κ Α Ι  Α Π Ο Ρ Ρ Ι Ψ Τ Ε  ΟΛ Ε Σ  Τ Ι Σ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μη χρησιμοποιείτε το ρηλάξ αφού το παιδί 
σας μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια,.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το ρηλάξ δεν προορίζεται για μεγάλης 
διάρκειας ύπνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το ρηλάξ 
σε υπερυψωμένες επιφάνειες, όπως τραπέζια, καρέκλες 
κ.λ.π.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα 
συγκράτησης όταν το παιδί βρίσκεται στο ρηλάξ. 
Προσαρμόστε το μήκος των ιμάντων, όπως απαιτείται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μπάρα 
παιχνιδιών για να μεταφέρετε το ρηλάξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ηλικία επιτρεπόμενης χρήσης: από τη 
γέννηση έως 9 κιλά (περίπου 6 μήνες).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το ρηλάξ δεν αντικαθιστά κούνια ή κρεβάτι. 
Εάν το παιδί σας πρέπει να κοιμηθεί, τότε πρέπει να 
τοποθετηθεί σε κατάλληλη κούνια ή κρεβάτι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ρηλάξ αν κάποια 
εξαρτήματα είναι σπασμένα ή λείπουν.
Π Ρ Ο Σ ΟΧ Η :  Μ η  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε  α ξ ε σ ο υ ά ρ  ή 
ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που έχουν εγκριθεί 
από τον κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα του 
πρέπει να συναρμολογούνται μόνο από ενήλικες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μη χρησιμοποιε ίτε  το  ρηλάξ  γ ια 
περισσότερα από ένα παιδιά κάθε φορά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε ποτέ το ρηλάξ σε επιφάνειες 
που δεν είναι τέλεια επίπεδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν χωρίς 
επίβλεψη κοντά στο ρηλάξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, 
μην τοποθετείτε ποτέ το ρηλάξ κοντά σε ηλεκτρικές 
συσκευές, κουζίνες αερίου ή άλλες πηγές έντονης 
θερμότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι πάντα 
τοποθετημένο σωστά στο πλαίσιο του ρηλάξ.

� ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το ρηλάξ 
για να μεταφέρετε ένα παιδί σε μηχανοκίνητα 
οχήματα.

� ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα 
έχουν τοποθετηθεί και συναρμολογηθεί σωστά.

� ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε τακτικά για φθαρμένα 
εξαρτήματα, χαλαρές βίδες, φθαρμένα ή 
ξεφτισμένα υφάσματα και αντικαταστήστε 
αμέσως τυχόν φθαρμένα μέρη.

� ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε το ρηλάξ με το παιδί 
κοντά σε παράθυρα ή τοίχους, όπου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κορδόνια, κουρτίνες ή άλλα 
αντικείμενα από το παιδί για να ανέβει από το 
καρεκλάκι, με επακόλουθο κίνδυνο ασφυξίας ή και 
πνιγμού.

� ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε το ρηλάξ κοντά σε 
παράθυρα ή τοίχους, για να αποτρέψετε το παιδί 
να επηρεάσει τη σταθερότητα του ρηλάξ, και 
αναποδογυρίσει.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ:  Εξωτερικό:  100% πολυεστέρας. 
Επένδυση: 100% πολυεστέρας.
ΜΑΞΙΛΑΡΙ: Εξωτερικό κάλυμμα 100%  πολυεστέρας.
ΚΑΛΥΜΜΑ: 100%  πολυεστέρας.
� Απαιτείται τακτική συντήρηση.
� Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει 

να πραγματοποιούνται μόνο από ενήλικα.
� Ελέγχετε τακτικά το ρηλάξ για να δείτε αν 

υπάρχουν σπασμένα, σχισμένα ή χαμένα 
εξαρτήματα: εάν συμβαίνει αυτό, μην το 
χρησιμοποιείτε.

� Ανατρέξτε στην ετικέτα φροντίδας για οδηγίες 
σχετικά με τον καθαρισμό του ρηλάξ.

 Πλύσιμο στο χέρι με κρύο νερό
 Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη
 Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο
 Μη σιδερώνετε
 Να μην γίνεται  στεγνό καθάρισμα

� Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα και οι ραφές είναι σε 
καλή κατάσταση κάθε φορά που το πλένετε.

� Η παρατεταμένη έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως 
μπορεί  να  προκαλέσει  ξεθώριασμα του 
υφάσματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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PARTS / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A B C

D E

Legs / Πόδια Seat / Κάθισμα Booster cushion / Μαξιλάρι
Head rest / Προσκέφαλο

Removable toys/
Αφαιρούμενα παιχνίδια

Toy bar/
Μπάρα παιχνιδιών

ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY 

ASSEMBLY
The baby bouncer needs to be assembled before being 
used.
1. Rotate the legs outwards and connect them to the 
seat as seen in Pic. 1. This opera�on can only be 
performed by inser�ng the legs in a specific direc�on. 
To avoid errors check that the metal pin s�cks out of the 
rela�ve holes correctly (Pic. 2). You will hear it click into 
place; try and pull it out to make sure it is fi�ed 
correctly. Also make sure that the baby bouncer carrier 
handles are on the outside of the frame (Pic. 3).
2. The booster cushion C is ideal for use from birth and 
can be removed as required later on. To fasten it to the 
seat, place it on the seat and around the crotch strap as 
indicated in Pic. 4. See also the “BOOSTER CUSHION” 
paragraph. Posi�on the headrest CC at the desired 
height, thread the trap through the slot on the bouncer 
and fasten in place using the velcro fastener as 
indicated in Pic. 5
3. Fasten the toy bar on the structure, slo�ng it into 
the rela�ve fixture. Make sure the toy bar is fi�ed 
correctly (Pic. 6).
4. To fasten the toy D to the toy bar, thread the fabric 
strap through the slots on the top of the bar, paying 
ATTENTION that the closure of the velcro is facing 
downwards. Check that the velcro fasteners are  closed 
correctly (Pic. 7).

USING THE SAFETY HARNESS
5. Release the safety harness by pressing the centre 
bu�on on the buckle and at the same part extract the 
other part of the buckle by pressing the prongs 
together (Pic. 8). The baby bouncer is now ready for 
your baby. When using it, remember to always check 
the straps are �ght enough and in the right posi�on. 
The length of the harness straps can also be adjusted 
from behind the backrest.
6. Take hold of one end of the buckle and then pull the 
strap to the desired length as seen in Pic. 9.

ADJUSTING THE FOOT-REST
8. It is possible to adjust the foot-rest to two different 
posi�ons: LOW POSITION: press the bu�ons on the 
front fixtures whilst pushing the foot-rest downwards 
(Pic. 12). You will hear it click into place when it is fi�ed 
correctly. HIGH POSITION: repeat the opera�on above 
in the opposite direc�on. That is, press the bu�ons 
whilst pushing the foot-rest upwards (Pic. 13). Once 
again you will hear it click into place when fi�ed 
correctly.

FIXED OR ROCKING MODE
9. The baby bouncer can also be used in rocking mode. 
Simply rotate the rear handle, in the middle of the legs, 
following the indica�ons of the arrow (Pic. 14). When 
you want to use the baby bouncer normally again, turn 
the handle in the opposite direc�on (Pic. 15).

BOOSTER CUSHION
The baby bouncer comes with a shaped booster 
cushion.
10. Place the booster cushion C on the bouncing seat, 
threading the crotch strap around the booster cushion, 
as indicated in Pic. 4.
11. Posi�on the head rest CC at the desired height, 
thread the strap through the slot on the chair and 
fasten in place using the velcro fastener as indicated in 
Pic. 5.

REMOVABLE COVERS
It is possible to remove the slip cover and the booster 
cushion to wash them.
12. Remove the booster cushion.
13. Remove the safety harness from the slots in the 
fabric and remove the slip cover from the front, star�ng 
from the foot rest (Pic. 16). Open the velcro fastener 
underneath then slide the cover over the backrest. To 
refit the slip cover, proceed in the opposite order, 
paying a�en�on that the lower fabric cord is threaded 
through the backrest adjustment fixtures (Pic. 17).

WARNING: Refit the safety harness making sure the 
straps are correctly threaded through the slots in the 
fabric.
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Το  ρηλάξ  πρέπει  να  συναρμολογηθεί  πρ ιν 
χρησιμοποιηθεί.
1. Περιστρέψτε τα πόδια προς τα έξω και συνδέστε τα 
με το κάθισμα όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Αυτή η 
λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την 
εισαγωγή των ποδιών σε μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση. Για να αποφύγετε λάθη, βεβαιωθείτε ότι 
ο μεταλλικός πύρος προεξέγχει σωστά από τις 
σχετικές οπές (Εικ. 2). Θα το ακούσετε να κάνει κλικ 
στη θέση του. Δοκιμάστε και τραβήξτε για να 
βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Επίσης, 
βεβαιωθείτε ότι οι λαβές του ρηλάξ βρίσκονται στο 
εξωτερικό του πλαισίου (Εικ. 3).
2. Το ενισχυτικό μαξιλάρι C είναι ιδανικό για χρήση 
από τη γέννηση και μπορεί να αφαιρεθεί όπως 
απαιτείται αργότερα. Για να το στερεώσετε στο 
κάθισμα, τοποθετήστε το στο κάθισμα και γύρω από 
τον ιμάντα καβάλου όπως υποδεικνύεται στην Εικ. 4. 
Τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλής CC στο επιθυμητό 
ύψος, περάστε το άγκιστρο μέσω της εγκοπής στο 
ρηλάξ και στερεώστε στη θέση του χρησιμοποιώντας 
το velcro όπως υποδεικνύεται στην Εικ. 5
3. Στερεώστε τη μπάρα παιχνιδιών στο ρηλάξ, 
τοποθετώντας την στο σχετικό εξάρτημα. Βεβαιωθείτε 
ότι έχει τοποθετηθεί σωστά (Εικ. 6).
4. Για να στερεώσετε το παιχνίδι D στην μπάρα 
παιχνιδιών, περάστε τον ιμάντα μέσω των σχισμών 
στο πάνω μέρος της μπάρας, προσέχοντας ότι το 
κλείσιμο του velcro βλέπει προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε 
ότι οι ιμάντες velcro είναι κλειστοί σωστά (Εικ. 7).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5. Ξεκουμπώστε την ζώνη ασφαλείας πιέζοντας το 
κεντρικό κουμπί της πόρπης και στο ίδιο μέρος 
εξαγάγετε το άλλο μέρος της πόρπης πιέζοντας 
ταυτόχρονα τις προεξοχές (Εικ. 8). Το ρηλάξ είναι τώρα 
έτοιμο για το μωρό σας. Όταν το χρησιμοποιείτε, 
θυμηθείτε να ελέγχετε πάντα ότι οι ιμάντες είναι 
αρκετά σφιχτοί και στη σωστή θέση. Το μήκος των 
ιμάντων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από την πίσω 
πλευρά της πλάτης.
6. Κρατήστε το ένα άκρο της πόρπης και μετά τραβήξτε 
τον ιμάντα στο επιθυμητό μήκος όπως φαίνεται στην 
Εικ. 9.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ
8.  Το σ τήριγμα ποδιών ρυθμίζεται  σε  δύο 
διαφορετικές θέσεις: ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ: πατήστε τα 
κουμπιά στα μπροστινά εξαρτήματα ενώ πιέζετε το 
στήριγμα ποδιών προς τα κάτω (Εικ. 12). Θα το 
ακούσετε να κάνει κλικ στη θέση του όταν είναι σωστά 
τοποθετημένο. ΥΨΗΛΗ ΘΕΣΗ: επαναλάβετε την 
παραπάνω ενέργεια προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Δηλαδή, πατήστε τα κουμπιά ενώ πιέζετε το στήριγμα 
ποδιών προς τα πάνω (Εικ. 13). Για άλλη μια φορά θα 
ακούσετε να κάνει  κλικ στη θέση του όταν 
τοποθετηθεί σωστά.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΛΙΚΝΙΣΜΑ
9. Το ρηλάξ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με 
λίκνισμα. Απλώς περιστρέψτε την πίσω λαβή, στη 
μέση των ποδιών, ακολουθώντας τις ενδείξεις του 
βέλους (Εικ. 14). Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κανονικά το ρηλάξ, γυρίστε τη λαβή προς την αντίθετη 
κατεύθυνση (Εικ. 15).

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
Το ρηλάξ διαθέτει ένα ενισχυτικό μαξιλάρι.
10. Τοποθετήστε το ενισχυτικό μαξιλάρι C στο ρηλάξ, 
περνώντας τον ιμάντα καβάλου γύρω από το μαξιλάρι 
ενίσχυσης, όπως υποδεικνύεται στην Εικ. 4.
11. Τοποθετήστε το προσκέφαλο CC στο επιθυμητό 
ύψος, περάστε τον ιμάντα μέσω της εγκοπής στο 
κ ά θ ι σ μ α  κ α ι  σ τ ε ρ ε ώ σ τ ε  σ τ η  θ έ σ η  τ ο υ 
χρησιμοποιώντας το velcro όπως υποδεικνύεται στην 
Εικ. 5.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
Είναι δυνατόν να αφαιρέσετε το κάλυμμα και το 
ενισχυτικό μαξιλάρι για να τα πλύνετε.
12. Αφαιρέστε το ενισχυτικό μαξιλάρι.
13. Αφαιρέστε την ζώνη ασφαλείας από τις εγκοπές 
του υφάσματος και αφαιρέστε το κάλυμμα από το 
μπροστινό μέρος, ξεκινώντας από το στήριγμα ποδιών 
(Εικ. 16). Ανοίξτε το δέσιμο velcro από κάτω και 
τραβήξτε το κάλυμμα πάνω από την πλάτη. Για να 
επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, προχωρήστε με την 
αντίθετη σειρά, προσέχοντας ότι το κάτω κορδόνι του 
υφάσματος περνά από τα εξαρτήματα ρύθμισης 
πλάτης (εικ. 17).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επανατοποθετήστε την ζώνη 
ασφαλείας διασφαλίζοντας ότι οι ιμάντες είναι σωστά 
περασμένοι στις σχισμές του υφάσματος.
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Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

WARNING !!!


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

