User’s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Baby Bouncer
Item 322

CE
STANDARDS EN 71

Your child’s safety depends on you. Proper usage cannot
cannot be assured unless you follow these instructions.
DO NOT USE THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND
UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS
Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του
προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

WARNINGS / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

·Never leave child unattended.
·This product is not intended for unsupervised or prolonged periods of sleep.
·Fall Hazard - Never use on any elevated surface, since child's movement may
cause the product to slide or tip over. Use only on a ﬂoor.
·Suﬀocation Hazard - Never use on a soft surface (bed, crib, sofa, cushion)
since the product can tip over and cause suﬀocation.
·Always use the restraint system until child is able to climb in and out of the
product unassisted.
·Use upright positions only with a child who is able to sit up unassisted.
·The toy bar is not a carry handle. Never use toy bar to lift or carry product.
·Never use as a carrier or lift while child is seated.

·Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
·Αυτό το προϊόν δεν έχει σκοπό για μακροχρόνιες περιόδους ύπνου.
·Κίνδυνος πτώσης - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε επιφάνεια με
κλίση, καθώς το παιδί με κάποια κίνηση μπορεί να γλιστρήσει και να αναποδογυρίσει. Χρησιμοποιείστε το μόνο στο πάτωμα.
·Κίνδυνος ασφυξίας - Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε σε μαλακή επιφάνεια
(κρεβάτι, καναπέ, μαξιλάρι), καθώς το προϊόν μπορεί να αναποδογυρίσει και
να προκληθεί ασφυξία.
·Πάντα να χρησιμοποιείτε το σύστημα ζωνών μέχρι το παιδί να μπορεί να
ανεβεί και να κατεβεί χωρίς επίβλεψη από το προϊόν.
·Χρησιμοποιείστε τις όρθιες θέσεις μόνο όταν το παιδί έχει αναπτυχθεί αρκετά
ώστε να στηρίζεται στο σώμα του.
·Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την μπάρα παιχνιδιών ως λαβή.

1

PARTS LIST / ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Assemble the pedestal
Συναρμολογήστε την βάση
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

4

ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Fit the seat in the holders
and strap it on the frame
Εφαρμόστε την θέση στον
σκελετό και κουμπώστε την.

Cushion needs to be
tucked inside the holder
Το ύφασμα πρέπει να
εφαρμόσει μέσα στον
σκελετό.
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Assemble the holder for the music box
Συναρμολογήστε το πλαίσιο του μουσικού κουτιού.

Fit the music box in the
corresponding posi on
Εφαρμόστε το μουσικό κουτί
στην θέση που ταιριάζει.
6

ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Buckle up the bo om straps
Συνδέστε τους ιμάντες της βάσης
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Buckle up the front straps
Συνδέστε τους ιμάντες του καθίσματος
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Press the armrest bu ons on both sides at the same me to adjust the height
of the backrest
Πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα για να ρυθμίσετε το ύψος
της πλάτης

Bu on
Κουμπί

Vibra on
Δόνηση

Using the swing control module
Χρήση του πίνακα ελέγχου λικνίσματος

Volume control bu on
Κουμπί ελέγχου έντασης

Melodies selector bu on
Κουμπί επιλογής μελωδίας
Power switch
Διακόπτης τροφοδοσίας

Requires two (2) alkaline ba eries (not included) for opera on.
Απαιτούνται δύο (2) αλκαλικές μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)
για λειτουργία.
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CARE & MAINTENANCE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Care and Cleaning
Seat pad and headrest - Remove from frame. Fasten buckles on seat restraint and
seat pad. Fasten all hook-loop patches to the corresponding patch. Machine wash
with cold water, gentle cycle. No bleach, tumble dry, using low heat.
Toy bar and toys - Wipe clean with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not
immerse in water.
Frame - Wipe the metal frame with so , clean cloth and mild soap.

Επένδυση καθίσματος και προσκέφαλο - Αφαιρέστε από το πλαίσιο. Κουμπώστε
και στερεώστε όλες τις πόρπες και τα άγκιστρα. Πλύσιμο στο πλυντήριο με κρύο
νερό, χαμηλές στροφές. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
Μπάρα παιχνιδιών και παιχνίδια - Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και απαλό
σαπούνι. Αφήστε να στεγνώσει με τον αέρα. Μην βυθίζετε στο νερό.
Πλαίσιο - Σκουπίστε το μεταλλικό πλαίσιο με μαλακό, καθαρό πανί και ήπιο
σαπούνι.

WARNING !!!
Never leave your child unattended!
Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

