
Nuna – Balansoar Leaf 
 
Balansoarul Nuna Leaf ofera o miscare unica si naturala. Este proiectat sa calmeze si sa relaxeze bebelusul. O atingere 
usoara creaza un mediu linistitor. O miscare mai naturala decat balansatul sau leganatul. 
Cand bebelusul dumneavoastra este fericit si se simte confortabil este timpul pentru relaxare.  
Siguranta si recomandari: 
Siguranta este foarte importanta pentru noi puteti fi sigur ca produsele noastre indeplinesc standardele relevante din 
domeniu si ca au fost supuse unor teste de siguranta. 
Acest produs este patentat. 
Daca aveti orice intrebare legata de balansoarul Leaf va stam la dispozitie pe site-ul www.nuna.eu sau la datele de contact 
ale importatorului. 
Important! Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior. 
Cititi toate instructiunile inainte de asamblarea si folosirea produsului. 
Acest produs poate fi folosit de la nastere pana cand copilul poate sta in picioare sau se poate catara fara ajutor. Greutatea 
maxima testata este de 15kg. 
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
 
AVERTISMENTE 
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
Greutate maxima testata – 15kg. 
Acest produs este destinat copiilor de la nastere pana cand pot sta in picioare sau pana cand se pot catara fara ajutor. 
Acest produs nu este destinat perioadelor indelungade de somn. 
Este periculos sa folositi acest produs pe o suprafata inalta, de exemplu o masa. 
Folositi intotdeauna sistemul de siguranta. 
Pericolul de sufocare: nu folositi niciodata balansoarul pe o suprafata moale (pat, canapea, perna), pt ca s-ar putea rasturna 
si ar putea cauza sufocarea copilului. 
Nu mutati balansoarul tinandu-l de cadran. 
Dupa asamblare, trageti putin in sus de scaun pentru a va asigura ca este bine prins de baza. 
Acest produs nu inlocuieste patutul. Copilul trebuie sa doarma intr-un cos sau un patut corespunzator. 
Nu folositi acest produs daca anumite componente lipsesc sau sunt defecte. 
Nu folositi accesorii sau alte parti inlocuitoare in afara de cele aprobate de catre producator. 
Nu plasati balansoarul langa surse puternice de caldura sau in apropiere de foc deschis. 
 
Garantie si service: 
Garantia este de 1 an de zile. Daca acest produs prezinta defecte in perioada de garantie va rugam sa contactati magazinul 
de la care l-ati cumparat sau producatorul.  
Perioada de garantie incepe la data achizitiei produsului si este valabila timp de un an. Aceasta permite repararea 
produsului, dar nu schimbarea acestuia sau returnarea. Garantia nu va fi extinsa in cazul unor reparatii efectuate. Nuna are 
dreptul sa imbunatateasca designul produselor sale fara a avea obligatia de a efectua modificari la produsele produse 
anterior. 
 
Dupa asamblare trageti putin de scaun in sus pentru a va asigura ca este bine prins pe baza. 

 
 
 
 
 



Asigurati-va ca centurile sunt bine fixate. 

 
Blocati intotdeauna baza si tineti cu grija balansoarul in timpul transportului. 

 
 
Curatare si intretinere: 
Spalati husa si umplutura in masina de spalat. Lasati sa se usuce. Stergeti cadranul cu o carpa umeda si cu detergent slab si 
lasati sa se usuce. Nu folositi substante abrazive! 

 
 

 
 
 


