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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

Baby Swing

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

STANDARDS EN 71 

CE

Item: 323-182

Item: 323-184



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.
·Α υτό 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 αναποδο-
 γυρίσει. 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.
·Π άντα να χρησιμοποιείτε το σύστημα ζωνών μέχρι το παιδί να μπορεί να 
 ανεβεί και να κατεβεί χωρίς επίβλεψη από το προϊόν. 
·Χ ρησιμοποιείστε τις όρθιες θέσεις μόνο όταν το παιδί έχει αναπτυχθεί αρκετά 
 ώστε να στηρίζεται στο σώμα του.
·Π οτέ μην χρησιμοποιείτε την μπάρα παιχνιδιών ως λαβή. 
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PARTS LIST / ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

No.
1
3
5
7
9

11
13
15

Qty.
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Descrip�on

Long M5 Philips screw

Base frame

Right frame assembly

Right pivot assembly

Cross arm assembly

Footrest tube

Toy bar with toys

Headrest

No.
2
4
6
8

10
12
14

Qty.
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Descrip�on

Short M5 Philips screw

Le� frame assembly

Rear brace

Le� pivot assembly

Backrest tube

Seat pad

Vibra�on unit

Descrip�on

Μικρή βίδα M5 Philips

Αριστερό τμήμα σκελετού

Δεξί στήριγμα

Αριστερός άξονας

Σωλήνας πλάτης

Μαξιλάρι καθίσματος

Μονάδα δόνησης

Περιγραφή

Μεγάλη βίδα M5 Philips

Βάση σκελετού

Δεξί τμήμα σκελετού

Δεξιός άξονας

Συζευκτήρας βραχιόνιων 

Σωλήνας υποπόδιου

Μπάρα παιχνιδιών

Προσκέφαλο
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ
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INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ
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INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ

Vibra�on

Volume control bu�on Melodies selector bu�on

Power switch

Δόνηση

Κουμπί ελέγχου έντασης Κουμπί επιλογής μελωδίας

Διακόπτης τροφοδοσίας
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Slide the Power Switch to power the Swing Control Module.

The Speed Selector func�on provides 5 speed se�ngs and OFF. The LEDs 
operate sequen�ally and in bar graph mode. To start the swing func�on, 
press the bu�on un�l the flashing LED bar graph displays the desired 
se�ng. Then gently push the seat (within 15 seconds) to ac�vate the swing 
mo�on. A�er five seconds, a single LED will indicate the selected speed.

When you change the speed se�ng during swing mo�on, the LED bar graph 
will flash for five seconds during the speed adjustment. When the swing 
�mer expires, the swing stops and the Speed Selector and Timer LEDs turn 
OFF.

Use the Swing Timer Select func�on to turn OFF the swing automa�cally. 
Press the bu�on to sequence to the desired �mer se�ng of 30, 45 or 60 
minutes. The three LEDs above the bu�on indicate the selected �me period. 
If you do not select a �me se�ng (all LEDs are OFF), the unit uses a default 
�me of 90 minutes for auto-shutoff. To use the swing func�on a�er auto-
shutoff, either press the Swing Timer Select Bu�on or the Speed Selector 
Bu�on.

Press the Nature Sounds/Music Bu�on to begin music and nature sounds 
playback. Press as needed to select the desired nature sound or song. Auto-
shutoff occurs a�er about 20 minutes.

Push the Volume Control Switch as needed to turn off or adjust the volume 
for music and nature sounds.

INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ
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INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύρετε το διακόπτη τροφοδοσίας για ενεργοποίηση.

Η λειτουργία Speed   Selector παρέχει 5 ρυθμίσεις ταχύτητας και OFF. Τα 
φώτα LED λειτουργούν διαδοχικά και σε λειτουργία ένδειξης. Για να 
ξεκινήσετε τη λειτουργία ταλάντευσης, πατήστε το κουμπί έως ότου το 
ραβδόγραμμα LED που αναβοσβήνει εμφανίσει την επιθυμητή ρύθμιση. 
Στη συνέχεια, σπρώξτε απαλά το κάθισμα (εντός 15 δευτερολέπτων) για να 
ενεργοποιήσετε την κίνηση ταλάντευσης. Μετά από πέντε δευτερόλεπτα, 
ένα LED θα δείξει την επιλεγμένη ταχύτητα.

Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση ταχύτητας κατά την ταλάντευση, το 
ραβδόγραμμα LED θα αναβοσβήνει για πέντε δευτερόλεπτα κατά τη 
διάρκεια της ρύθμισης ταχύτητας. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης 
ταλάντευσης, η κούνια σταματά και τα φώτα LED σβήνουν.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Swing Timer Select για αυτόματη 
απενεργοποίηση της ταλάντευσης. Πατήστε το κουμπί για να 
ακολουθήσετε την επιθυμητή ρύθμιση χρονοδιακόπτη 30, 45 ή 60 λεπτών. 
Τα τρία LED πάνω από το κουμπί δείχνουν την επιλεγμένη χρονική περίοδο. 
Εάν δεν επιλέξετε ρύθμιση ώρας (όλες οι λυχνίες LED είναι σβηστές), η 
μονάδα χρησιμοποιεί έναν προεπιλεγμένο χρόνο 90   λεπτών για αυτόματη 
απενεργοποίηση. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντευσης 
μετά το αυτόματο κλείσιμο, πατήστε το κουμπί επιλογής χρονοδιακόπτη 
ταλάντευσης ή το κουμπί επιλογής ταχύτητας.

Πατήστε το κουμπί Nature Sounds / Music για να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή μουσικής και φυσικών ήχων. Πατήστε διαδοχικά για να 
επιλέξετε τον επιθυμητό φυσικό ήχο ή τραγούδι. Η αυτόματη 
απενεργοποίηση πραγματοποιείται μετά από περίπου 20 λεπτά.

Πιέστε το διακόπτη ελέγχου έντασης διαδοχικά για να απενεργοποιήσετε ή 
να ρυθμίσετε την ένταση για μουσική και φυσικούς ήχους.
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STORAGE AND TRAVEL / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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STORAGE AND TRAVEL / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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CARE & MAINTENANCE

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.
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IMPORTANT!
� In the unlikely event that use of the remote interferes with normal use of other 

remote controlled equipment, such as televisions, stereos, or use of other 
electronic or ba�ery powered appliances interfere with opera�on of the 
mobile, do not use both appliances at the same �me.

� For best performance between the mobile and the remote, avoid using the 
remote in areas of bright light. In bright natural or ar�ficial light, you may no�ce 
loss of range. Move the mobile or otherwise reduce the amount of light to 
improve performance.



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.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
� Στην απίθανη περίπτωση που η χρήση του τηλεχειριστηρίου παρεμποδίζει την 

κανονική χρήση άλλου τηλεχειριζόμενου εξοπλισμού, όπως τηλεοράσεις, 
στερεοφωνικά ή η χρήση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επηρεάζουν τη 
λειτουργία του παιχνιδιού, μην χρησιμοποιείτε και τις δύο συσκευές 
ταυτόχρονα .

� Για καλύτερη απόδοση μεταξύ του παιχνιδιού και του τηλεχειριστηρίου, 
αποφύγετε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου σε περιοχές με έντονο φως. Σε 
έντονο φυσικό ή τεχνητό φως, ενδέχεται να παρατηρήσετε απώλεια 
εμβέλειας. Μετακινήστε το παιχνίδι ή χαμηλώστε το φως για να βελτιώσετε 
την απόδοση.



Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

WARNING !!!
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