
WAŻNE! 
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆPL

Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. 
Nie używaj w przypadku dzieci, które wstają samodzielnie. 
Leżaczek nie jest przeznaczony do nocnego wypoczynku. 
Leżaczek nie jest alternatywą dla koszyka mojżeszowego ani łóżeczka. 
Na czas snu układaj dziecko w koszyku mojżeszowym lub łóżeczku. 
Leżaczek ustawiony na dużej wysokości (np. na stole) może być 
niebezpieczny. 
Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa. 
Leżaczek przeznaczony jest dla dzieci o wadze nie przekraczającej 9 kg. 
Nie używaj leżaczka jeśli dowolny element uległ uszkodzeniu lub gdy 
jest niekompletny.  
Nie używaj żadnych akcesoriów ani części wymiennych, jeśli nie zostały 
zaaprobowane przez producenta. 
Nigdy nie przenoś leżaczka, jeśli dziecko jest w środku. 
Upewnij się, że system blokujący sprawnie działa. 
Kontroluj stan produktu przed każdym użyciem. 
Ustawiaj leżaczek z dala od otwartego ognia i innych źródeł ciepła 
(piecyków elektrycznych i gazowych). Ustawiaj leżaczek tak, by w zasięgu 
dziecka nie znajdowały się żadne przedmioty.  
Montaż i obsługa wyłącznie przez osoby dorosłe. 
Ustawiaj wyłącznie na płaskiej i stabilnej powierzchni. 
Nie zwiększaj wysokości leżaczka, jeśli dziecko jest w środku. 

Plastikowe elementy należy czyścić regularnie za pomocą wilgotnej 
szmatki i delikatnych środków. Nigdy nie stosuj rozpuszczalników. 
Metalowe elementy należy suszyć w sposób nie powodujący osadzania 
rdzy. 
Produkt należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosfery-
cznych (deszcz, śnieg, itp.). 
Produkt należy chronić przed wilgocią. 
Pokrowiec należy prać ręcznie. Pozostawić do wyschnięcia na płaskiej 
powierzchni. Poduszeczka dla noworodka nadaje się do prania w pralce 
w temperaturze 30 stopni Celsjusza. 

OSTRZEŻENIE

PRANIE POKROWCA I PODUSZECZKI DLA NOWORODKA



MONTAŻ

1. Umieść krótkie rurki (B) w ramie (F). Upewnij się, że otwory są ułożone 
    prawidłowo.

2. Zamontuj przeguby (C). Upewnij się, że przegub skierowany jest w tym 
    samym kierunku co krótka rurka i że dziurka na śrubę jest zwrócona ku 
    wnętrzu leżaczka. 
    Przymocuj przeguby (C) i krótkie rurki (B) do ramy za pomocą śrub (D). 
    Umieść śrubę w dziurce. Przykręć śrubę przy pomocy klucza (J). 
    Przed użyciem upewnij się, że śruby są zamocowane właściwie. 
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3. Umieść długie rurki (A) w krótkich 
rurkach (B) naciskając guziki. 
Trzy dziurki na długiej rurce 
powinny być zwrócone ku wnętrzu 
leżaczka. 

5. Naciśnij przycisk blokady po obu 
stronach konstrukcji siedzenia. 
Zwolnij guzik, gdy uzyskasz oczekiwaną 
pozycję. 

6. Umieść rączki (E) naciskając na 
guziki i wsadź je w długie rurki (A). 
Umieść pokrowiec (H) na konstrukcji 
siedzenia (G). W tym celu złóż 
konstrukcję siedzenia, wstaw oparcie
i siedzonko. 

4. Wyjmij uchwyty (E) naciskając guzik 
i rozłóż konstrukcję siedzenia (G) zgodnie 
z instrukcją dla ustawienia nachylenia. 
Umieść konstrukcję siedzenia (G) na rurkach. 
Uwaga! Upewnij się, że konstrukcja 
siedzenia jest zwrócona we właściwym 
kierunku (siedzenie po tej samej 
stronie co stabilizator). 
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Montaż dla niskiej pozycji przebiega według powyższej instrukcji. 
Wyjątek stanowią długie rurki (A). Nie montujemy długich rurek. 
Uchwyty (E) mocujemy do krótkich rurek (B).  

Nachylenie siedzonka ustawisz naciskając guzik znajdujący się na górze 
oparcia. Gdy uzyskasz oczekiwaną pozycję, zwolnij guzik. W trakcie 
ustawiania nachylenia trzymaj siedzonko z tyłu. Zwłaszcza kiedy dziecko 
jest w leżaczku. Złożysz leżaczek naciskając guzik i pochylając oparcie 
na siedzonko.

MONTAŻ DLA NISKIEJ POZYCJI 

USTAWIENIE NACHYLENIA I SKŁADANIE



Funkcja kołysania umożliwia bujanie leżaczkiem. Zablokujesz funkcję 
opierając stabilizator o podłoże.  

BLOKADA FUNKCJI KOŁYSANIA



REGULACJA WYSOKOŚCI

Leżaczek ma cztery ustawienia wysokości. 
Naciśnij guziki na konstrukcji siedzenia (G) i ustaw oczekiwaną wysokość. 
Zwolnij oba guziki. Upewnij się, że konstrukcja siedzenia (G) jest prawidłowo 
osadzona na każdej z rurek (A) lub (B). 
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie reguluj wysokości leżaczka 
gdy dziecko jest w środku. 



PASY BEZPIECZEŃSTWA

Leżaczek jest wyposażony w 5-stopniowe pasy bezpieczeństwa 
(pasek w kroczu + pas + uprząż). 

Zanim ułożysz dziecko w leżaczku odepnij cztery punkty mocujące 
w pasach bezpieczeństwa. Usadź dziecko na środku leżaczka. Upewnij się, 
że pasek w kroczu jest na właściwym miejscu. Zapnij dwa klipsy na pasie. 
Zapnij dwa klipsy na uprzęży. Dostosuj długość pasów do rozmiaru dziecka. 



UŻYCIE PODUSZKI DLA NOWORODKA

Leżaczek nadaje się już dla noworodków po warunkiem zastosowania 
poduszki dla noworodka (I). 

Usuń zabezpieczenia z uprzęży. Przepuść paski uprzęży przez otwory 
w poduszce dla noworodka. Nałóż z powrotem zabezpieczenia i zapnij 
klipsy uprzęży. 


