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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

Snooze 3in1

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

STANDARDS EN 71 

CE

Item 324





Snooze 3 in 1

Si�ng posi�on Playing posi�on

Napping posi�on

Θέση καθίσματος Θέση παιχνιδιού

Θέση ύπνου



WARNINGS 

1

Napper and “Rock & Play” modes (max weight 9kg)
� Never leave the child una�ended.
� Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided.
� This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping and does 

not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be 
placed in a suitable cot or bed.

� It is dangerous to use this reclined cradle on an elevated surface, e.g. a table.
� Always use a restraint system.
� Never use the toy bar to carry the reclined cradle.
� Toy arm should be removed from the seat when child starts to sit 

independently. The hole should be covered by its a�ached cap.
� Do not use the reclined cradle if any components are broken and missing.
� Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the 

manufacturer.
� Adult assembly required. Contains small parts, risk of chocking hazard.
� Young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of the 

product.
“Seat” mode (max weight 18kg, max age: 3 years).
� Never leave the child una�ended
� You can use the reclined cradle as a seat, only when your child is able to sit up 

unaided.
� Always use the restraint system un�l the child is able to climb in and out of the 

product unassisted.

IMPORTANT! Please keep these instruc�ons for future reference.
� Please read these instruc�ons before assembly and use of this product.
� Adult assembly is required. Tool needed for assembly: Phillips screwdriver (not 

included).
� Requires three AAA (LR03) alkaline ba�eries and one C (LR14) alkaline ba�ery 

(not included) for opera�on.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Λειτουργίες κούνιας και ρηλάξ (μέγιστο βάρος 9kg)
� Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
� Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το παιδί σας μπορεί να καθίσει χωρίς 

βοήθεια.
� Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για παρατεταμένες περιόδους ύπνου και δεν 

αντικαθιστά μια κούνια ή ένα κρεβάτι. Εάν το παιδί σας πρέπει να κοιμηθεί, 
τότε πρέπει να τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη κούνια ή κρεβάτι.

� Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένη 
επιφάνεια, π.χ. ένα τραπέζι.

� Χρησιμοποιείτε πάντα σύστημα συγκράτησης.
� Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη μπάρα παιχνιδιών για να μεταφέρετε την 

ανακλινόμενη βάση.
� Ο βραχίονας παιχνιδιού πρέπει να αφαιρείται από το κάθισμα όταν το παιδί 

αρχίζει να κάθεται μόνο του. Η οπή πρέπει να καλυφθεί από το 
προσκολλημένο κάλυμμα.

� Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν κάποια εξαρτήματα είναι σπασμένα και 
λείπουν.

� Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά άλλα από αυτά που έχουν 
εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

� Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Περιέχει μικρά μέρη και υπάρχει 
κίνδυνος πνιγμού.

� Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα μικρά παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά 
στο προϊόν.

Λειτουργία καθίσματος (μέγιστο βάρος 18 κιλά, μέγιστη ηλικία: 3 έτη.)
� Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη
� Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως κάθισμα, μόνο όταν το παιδί σας 

μπορεί να καθίσει μόνο του χωρίς βοήθεια.
� Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης έως ότου το παιδί να 

μπορέσει να ανέβει μέσα και έξω από το προϊόν μόνο του χωρίς βοήθεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
� Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση αυτού 

του προϊόντος.
� Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτούμενο εργαλείο για 

συναρμολόγηση: Κατσαβίδι Phillips (δεν περιλαμβάνεται).
� Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες AAA (LR03) και μία αλκαλική μπαταρία 

C (LR14) (δεν περιλαμβάνεται) για λειτουργία.



PARTS LIST / ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
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IMPORTANT! Please remove all parts from the package and iden�fy them before 
assembly. Some parts may be packed in the pad.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αφαιρέστε όλα τα μέρη από τη συσκευασία και εντοπίστε τα πριν 
από τη συναρμολόγηση. Ορισμένα μέρη μπορούν να περιέχονται στο κάθισμα.

ASSEMBLY DIAGRAM / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged 
hardware, loose joints, missing parts or sharp edges.
DO NOT use if any parts are missing or broken.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν από τη συναρμολόγηση και κάθε χρήση, επιθεωρήστε αυτό το 
προϊόν για κατεστραμμένο υλικό, χαλαρές συνδέσεις, χαμένα εξαρτήματα ή 
αιχμηρές άκρες.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εάν λείπουν ή σπάσουν κάποια εξαρτήματα.



ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



BATTERY INSTALATION / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

We recommend using alkaline ba�eries for longer ba�ery life.
Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.

In excep�onal circumstances, ba�eries may leak fluids that can cause a chemical 
burn injury or ruin your product. To avoid ba�ery leakage:
� Do not mix old and new ba�eries or ba�eries of different types: alkaline, 

standard or rechargeable (nickel-cadmium).
� Insert ba�eries as indicated inside the ba�ery compartment.
� Remove ba�eries during long periods of non-use. Always remove exhausted 

ba�eries from this product. Dispose off ba�eries safely. Do not dispose off this 
product in a fire. The ba�eries inside may explode or leak.

� Use only ba�eries of the same or equivalent type, as recommended.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι μπαταρίες ενδέχεται να διαρρεύσουν υγρά που 
μπορεί να προκαλέσουν χημικό κάψιμο ή καταστροφή του προϊόντος σας. Για να 
αποφύγετε τη διαρροή μπαταρίας:
� Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφόρων τύπων: 

αλκαλικές, τυπικές ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο).
� Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στο χώρο της μπαταρίας.
� Αφαιρέστε τις μπαταρίες για μεγάλες περιόδους μη χρήσης. Αφαιρείτε πάντα 

τις εξαντλημένες μπαταρίες από αυτό το προϊόν. Απορρίψτε τις μπαταρίες με 
ασφάλεια. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν σε φωτιά. Οι μπαταρίες στο 
εσωτερικό τους μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.

� Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου, όπως 
συνιστάται.



SETUP & USE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ



CARE & MAINTENANCE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣSETUP & USE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ



SETUP & USE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ



CARE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ



CARE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ



CARE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ

IMPORTANT! 
� The pad is machine washable. Wash the pad 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 solu�on 
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, toy bar 
and toys

� Product features and decora�ons may vary from photographs 

1. Washing instruc�ons: All fabrics are machine washable.
2. DO NOT submerge any part of the product in water.
3. Remove the ba�eries for long-term storage or periods of non-use.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
� Το μαξιλάρι πλένεται στο πλυντήριο. Πλύνετε το μαξιλάρι ξεχωριστά σε κρύο 

νερό στον απαλό κύκλο. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Στεγνώστε ξεχωριστά 
σε χαμηλή θερμοκρασία και αφαιρέστε αμέσως.

� Το πλαίσιο, η μπάρα παιχνιδιών και τα παιχνίδια μπορούν να σκουπιστούν 
καθαρά χρησιμοποιώντας ένα ήπιο διάλυμα καθαρισμού και ένα υγρό πανί. 
Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά 
καθαριστικά. Ξεπλύνετε με νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μην 
βυθίζετε σε νερό το πλαίσιο, τη μπάρα παιχνιδιών και τα παιχνίδια.

� Τα χαρακτηριστικά και οι διακοσμήσεις του προϊόντος ενδέχεται να 
διαφέρουν από φωτογραφίες

1. Οδηγίες πλύσης: Όλα τα υφάσματα πλένονται στο πλυντήριο.
2. ΜΗΝ βυθίζετε κανένα μέρος του προϊόντος σε νερό.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες για μακροχρόνια αποθήκευση ή περιόδους μη χρήσης.





Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

WARNING !!!
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