
Bubble Bouncer Babymoov 
Va multumim ca ati ales balansoarul Bubble Baby Rocker Babymoov. 
Important-Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior-Cititi-le cu atentie 
Va rugam sa respectati aceste instructiuni privind siguranta: 
Produsul nu este potrivit pentru copii cu o greutate mai mare de 9 kg. 
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
Montarea si reglarea trebuie sa fie facute de catre un adult. 
Nu folositi balansoarul daca vreuna din componente este rupta, crapata sau lipseste. 
Nu lasati componentele mici la indemana copiilor. 
 
AVERTISMENTE 
Acest produs este potrivit pentru copii cu o greutate maxima de 9 kg. 
NU LASATI NICIODATA COPILUL NESUPRAVEGHEAT. 
Nu folositi balansoarul cand copilul poate sa stea in sezut fara ajutor. 
Folositi intotdeauna sistemul de siguranta. 
Nu faceti niciodata reglari ale produsului in timp ce copilul se afla in acesta. 
Inainte de a folosi balansoarul, verificati ca toate componentele sa fie blocate corespunzator pe pozitie si corect reglate. 
Folositi intotdeauna balansoar DOAR pe podea. 
Nu folositi niciodata balansoarul pe o suprafata moale (pat, canapea, perna), deoarece acesta s-ar putea rasturna, fapt periculos pentru bebelus. 
Este periculos sa folositi balansoarul pe suprafete inalte, de exemplu pe o masa. 
Verificati sistemul de suspensii al balansoarului in mod regulat. 
FOLOSITI DOAR CENTURI DE PRINDERE IN 3 PUNCTE. 
Nu folositi balansoarul fara husa acestuia. 
Acest balansoar nu este destinat perioadelor lungi de somn ale bebelusului. Este recomandat sa puneti copilul in patut. 
Balansoarul nu este un portbebe sau un scaun auto. 
Tineti balansoarul departe de flacari deschise, surse intense de caldura, prize, cabluri, aparate de gatit etc, sau orice alte obiecte la care ar putea ajunge copilul. 
Nu transportati niciodata balansoarul ridicandu-l de bara cu jucarii. 
Nu ridicati sin u transportati niciodata balansoarul in timp ce copilul se afla in acesta. 
Modelul complet trebuie folosit intotdeauna cu copertina montata. 
Nu adaugati niciodata perne, paturi sau umpluturi. Nu lasati ambalajele din plastic la indemana copiilor pentru a evita riscul de sufocare. 
Nu puneti obiecte cu sfori/curele in jurul gatului copilului, nu atarnati sfori pe balansoar sau pe jucarii, pentru a evita strangularea. 
Nu puneti balansoarul in apropierea unei ferestre unde o sfoara sau o parte a perdelei ar putea cauza strangularea. 
Nu ii permiteti copilului sa se joace cu balansoarul pliat. 
Folositi doar accesorii sau componente care au fost aprobate de catre producator. 
Acest balansoar nu trebuie folosit ca si portbebe sau patut. Cand copilul trebuie sa doarma, ar trebui sa il puneti intr-un cos sau patut adecvat. 
Acest produs indeplineste normele privind siguranta. 
 
Componentele balansoarului: 
a.picioruse anti-derapante 
b.butoane pentru inclinarea spatarului 
c.husa protectoare detasabila 
d.perinita detasabila 
e.centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte 
f.bara cu jucarii detasabila 
g.suport pentru picioare 
h.manere pentru transport 
i.copertina (la modelul complet) 
 
Utilizarea balansoarului si caracteristici: 

A. Deplierea balansoarului 
Depliati barele laterale, apoi introduceti partea din fata in bara furnizata pentru acest scop pana cand auziti un clic (figurile 1,2,3,4 si 5). 
B.Inclinarea spatarului – ridicati cele doua butoane pentru inclinare (b) simultan, pentru a inclina spatarul (figura 6). Lasati in jos cele doua butoane pentru blocare (figura 7). 
C.Pozitia inclinata sau pozitia de balansare 
Pozitia inclinata (figura 8) – lasati in jos piciorusele anti-derapante (a) astfel incat sa atinga usor scaunelul. 
Pozitia de balansare (figura 9) – lasati piciorusele anti-derapante pliate pentru a permite balansarea  
D.Potrivirea centurii in 3 puncte (e) – Introduceti centurile prin hamuri. Reglati pozitia centurilor (figurile 10, 11 si 12). 
E.Folosirea perinitei detasabile (d) (figura 13) 
F.Folosirea barei cu jucarii detasabile (f) – fixati bara cu jucarii pe barele laterale ale balansoarului (figurile 14 si 15) 
G.Folosirea copertinei (la modelul complet) – introduceti capetele copertinei in capatul componentelor furnizate cu acest scop, pe ambele parti ale balansoarului (figurile 16 si 17). 
Reglati copertina dupa cum doriti. (figura 18). 
H.Plierea balansoarului 
Asigurati-va ca scaunelul este blocat si ca bara cu jucarii este lasata in jos (figura 19).  
Pentru a plia piciorusele anti-derapante (a), intoarceti balansoarul astfel incat suportul pentru picioare sa fie in sus. Tineti unul din cele doua picioruse anti-derapante cu o mana si apasati 
butonul de inclinare de pe picior cu cealalta (figura 20). Impingeti piciorusul anti-derapare in jos rotindu-l usor. Cand auziti un clic, pivotati piciorul in interior (figura 21). Procedati la 
fel cu celalalt picior (figurile 22, 23 – la modelul simplu si 24-la modelul complet). 
I.Transportarea balansoarului- Tineti balansoarul de cele 2 manere de transport (h) (figura 25). 
 
Instructiuni privind ingrijirea si spalarea 
Verificati frecvent balansoarul pentru a descoperi eventualele suruburi slabite, componente defecte, materiale rupte sau locuri descusute. 
Schimbati sau reparati componente daca este necesar. Folositi doar componente inlocuitoare recomandate de catre producatorul Babymoov.  
Expunerea excesiva la soare sau caldura poate cauza decolorarea componentelor. 
Pentru a curata cadranul balansoarului, folositi doar sapun slab sau detergent si apa calduta. Nu folositi niciodata inalbitori.  
Husa protectoare detasabila si perna detasabila pot fi spalate. Folositi o carpa umeda si sapun. 
100% polyester. 

 

                    
 
 


