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WAŻNE: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. 

 Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka 

 Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez 

importera. 

 Uszkodzenia spowodowane przeładowaniem lub złym złożeniem nie są uwzględniane. 

 Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru 

 Materiału. 

 Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. 

OSTRZEŻENIE 

 Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. 

 Korzystanie z tej huśtawki jest zalecane dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy. Maksymalna 

waga wynosi do 9 kg, ale jeśli dziecko może chodzić, siedzieć samodzielnie, może przewrócić 

się mając mniej niż 9 kg, używanie huśtawki jest również niezalecane. 

 Zawsze używaj systemu bezpieczeństwa. 

 Zawsze używaj 5-punktowych pasów bezpieczeństwa. 

 Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym. 

 Upewnij się, że pasy są prawidłowo założone. 

 Nie używaj huśtawki, jeśli jakieś części są zepsute, podarte lub ich brakuje. 

 Nie używaj huśtawki dla dzieci, chyba że wszystkie elementy są odpowiednio dopasowane i 

wyregulowane. 

 Upewnij się, że jest całkowicie wyprostowana i sprawdź, czy wszystkie blokady są włączone 

przed umieszczeniem dziecka na huśtawce. 

 Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z daleka podczas 

rozkładania i składania tego produktu. 

 Bądź świadomy ryzyka przewrócenia się, gdy Twoje dziecko może odepchnąć się stopami o 

stół lub inną konstrukcję. 

 Bądź świadomy ryzyka otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary 

prętów elektrycznych, pożarów gazu itp. w pobliżu huśtawki dziecięcej. 

 Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą 

znajdować się w zasięgu dziecka. 

 Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem, nie jest to zabawka. 

 Nie używaj huśtawki w wysokich miejscach, takich jak stół, biurko, schody, aby zapobiec 

upadkowi. 

 Nigdy nie używaj huśtawki w miękkim miejscu, aby uniknąć uduszenia (np. Łóżko i sofa). 

 Nie umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka (sznurki smoczka, sznurki kaptura 

itp.). 

 Nie pozwól, aby sznurki zawiesiły się na huśtawce, w tym zawieszone zabawki inne niż te, 

które ostatecznie zostaną dostarczone z tym produktem. 

 Nie pozwalaj większej liczbie dzieci wchodzić na huśtawkę, ponieważ może stać się 

niestabilna. 

 Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi. 

 Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. 



 Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta / 

dystrybutora. 

 Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta lub inne przedmioty były umieszczane pod krzesłem lub w 

jego pobliżu, gdy dziecko siedzi na krześle. 

 Produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą. 

 Nigdy nie stawiaj krzesła w pobliżu schodów lub schodów. 

 Nigdy nie poruszaj huśtawką, gdy dziecko siedzi w środku. 

 Zawsze umieszczaj huśtawkę na poziomej, stabilnej powierzchni. 

 Ten produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego spania. 

 Ten produkt nie zastępuje łóżeczka ani łóżka, a jeśli dziecko chce spać, należy je umieścić w 

odpowiednim łóżeczku lub łóżku. 

 Nie wieszaj niczego na pasku zabawek oprócz zabawek. 

 Nigdy nie używaj drążka zabawki do podnoszenia i przenoszenia huśtawki dziecięcej. 

 Upewnij się, że drążek zabawki jest prawidłowo zamontowany po obu stronach huśtawki 

dziecięcej. 

 Aby uniknąć obrażeń, wyjmij zabawki, gdy dziecko będzie w stanie je złapać rękami i / lub 

stopami. 

 Nigdy nie składaj, gdy dziecko jest na huśtawce. 

 Upewnij się, że głośność odtwarzacza jest ustawiona w odpowiednio niskiej pozycji 
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Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części zamienne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać, że wzory tkanin, kolorowe zdjęcia i akcesoria w tym produkcie w tej instrukcji 

obsługi mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu. 

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem skontaktuj się 

ze sklepem, w którym produkt został zakupiony 

OSTRZEŻENIE: 

Wszystkie materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec 

uduszeniu. 

OSTRZEŻENIE: Instalowane wyłącznie przez osobę dorosłą! 

1. Otwarcie rury wsporczej w kierunku obu stron modelu głównego i modelu pomocniczego 

(naciśnięcie przycisku i jednoczesne złożenie rury wsporczej w kierunku środek do składania). 

Uwaga: pokrywa ochronna osi modelu głównego / pomocniczego nie jest częścią produktu, wystarczy 

użyć do ochrony głównej osi modelu pomocniczego podczas pakowania. 

 

 

 

 
Przednie i tylne nogi 

 
2 pcs. 

 

 

 
Tube - model główny z panelem 
sterowania 

 
1 pc. 

 

 

 
Tube – Model pomocniczy 

 
1 pc. 

 

 

 
Rama siedziska ze stelażem wyciągnika 
i osłona siedziska 

 
1 pc. 

 

 

 
Pałą z zabawkami 

 
1 pc. 

Adapter i instrukcja obsługi 1 pc, przycisk  2 pcs., 
Przycisk nasadki 2 pcs, przykrywa ochronna 2 pcs. 

1 bag 



Main / assist model axle 

protective cover 

 

 

 

Folding the support tubes 

according the arrow direction 

 

 

2. Jak pokazano na poniższych zdjęciach, włóż przednią tylną i tylną nogę rurki do rury wsporczej 

modelu głównego i modelu pomocniczego i upewnij się, że odłamki wewnątrz rurki dobrze 

wyskoczyły. 

 

3. Zamontuj ramę siedziska do wału modelu głównego i modelu pomocniczego, a następnie zakryj 

przycisk, przycisk nasadki i osłonę, jak pokazano na poniższych zdjęciach; Spróbuj wyciągnąć rurę 

wysięgnika po instalacji, aby upewnić się, że osiągnęła pozycję ( okrągłą i płaską stronę stronę stelaża 

należy wyrównać). 

 

4. Jak pokazano na poniższym obrazku, końce ramy zabawki nalezy włożyć do podstawy zabawki 

Ramię  
żurawika 

Przycisk 

Cap button 

Pokrywa 



5-punktowe pasy bezpieczeństwa 

1. Przymocuj pasy na ramię zgodnie z poniższymi zdjęciami 

 

 

 

 

2. Używanie  5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA 

 OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ PASA KRZYŻOWEGO Z PASAMI BIODROWYMI. 

Zablokuj klamry pasów biodrowych razem w pasie krzyżowym (pas między nogami), aż usłyszysz 

kliknięcie, następnie przykryj go podkładką. 

 

Dopasuj pasek na ramię, biodro i krocze do odpowiedniej długości, aby dopasować je do dziecka. Aby 

odpiąć pasek, wystarczy nacisnąć przycisk. Jak na poniższym zdjęciu, 5-punktowe pasy ochronne 

zapewnią Twojemu dziecku bezpieczeństwo i wygodę. 

 

 

 

 

 

3. FUNKCJE PANELU STERUJĄCEGO: 

 (a) Funkcja obrotu: dostępnych jest pięć prędkości obrotu z lampką kontrolną. Naciśnij „+”, aby 

przyspieszyć i „-”, aby zwolnić (jak pokazano na poniższym zdjęciu).  

(b) Dostępne są trzy ustawienia czasu, naciśnij pierwszy raz, a następnie jeden wskaźnik - lampka 

świeci przez 8 minut, naciśnij drugi raz przez 15 minut, naciśnij trzeci raz przez 30 minut, wszystkie 

funkcje zatrzymają się po osiągnięciu ustalonego czasu, a następnie huśtawka przełączy się w pozycję 

spoczynkową, aby oszczędzić energię elektryczną. Jeśli nie uruchomisz funkcji ustawiania czasu, 

wszystko inne funkcje działają aż do wyłączenia zasilania. 

  

Slide 



(c) Przycisk Muzyka: naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, naciśnij od drugiego do 

czwartego czasu, aby zwiększ głośność muzyki. Naciśnij piąty, aby zatrzymać muzykę, naciśnij szósty, 

aby odtworzyć następna muzyka (łącznie 12szt. 4 akordy muzyczne). 

 

Lampka kontrolna prędkości 

Przyśpieszyć 

Przycisk muzyki 

Przycisk ustawiania czasu 

Lampka kontrolna czasu 

 

 

4. Huśtawka dla dziecka może być używana przez baterie AA 4 * 1,5 V lub adapter 

1) Włóż baterie do głównego modelu: jak pokazano, poluzuj śrubę śrubokrętem, następnie zdejmij 

pokrywę baterii i włóż baterie zgodnie z prawidłową polaryzacją do komory baterii, na koniec przykryj 

i zamocuj pokrywę baterii. W ten sam sposób możesz wyjąć baterię z pokrywy baterii. 

5. Jak pokazano na poniższym rysunku, włóż wtyczkę zasilacza prądu do złącza prądu stałego, wtyczkę 

prądu przemiennego do gniazda prądu przemiennego 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A. 

Powiększony widok 1. Złącze DC 

2. DC plug 

 
3. Wtyczkę prądu przemiennego 
można podłączyć do sieci o napięciu 
100-240 V, 50/60 Hz 
Gniazdo prądu przemiennego 0,3A 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: BEZPIECZEŃSTWO CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH 

 Akumulatory jednorazowe nie mogą być ładowane.  

 Akumulator można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.  

 Akumulatory należy wyjąć z huśtawki przed ładowaniem.  

 Nie można mieszać różnych rodzajów baterii ani starych i nowych baterii.  

 Baterie muszą być włożone z zachowaniem właściwej biegunowości.  

 Wyczerpane baterie należy usunąć z huśtawki dziecięcej.  

 Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.  

 Zawsze trzymaj baterię z dala od dziecka, nie pozwól dziecku bawić się nią.  



 Należy używać wyłącznie akumulatorów tego samego lub równoważnego typu, jaki jest 

zalecany.  

 Adapter powinien znajdować się poza zasięgiem dziecka i dzieci, gdy jest używany zasilac 

włączony.  

 Adapter używany z huśtawką dla dziecka musi być regularnie sprawdzany pod kątem 

uszkodzenia przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, aw przypadku takiego uszkodzenia 

nie należy ich używać.  

 Do tego elementu można użyć adaptera dostarczonego przez tę huśtawkę. Napięcie 

wejściowe adaptera powinno wynosić 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A, napięcie wyjściowe 5-6 V 

≤ 800 mA.  

 Trzymaj z dala od dzieci podczas korzystania z adaptera. 

6. Sześć pozycji dla regulowanej ramy zabawki, 2 pozycje z przodu, 3 pozycje z tyłu, jak na zdjęciu 

poniżej 

 

 

 

 

 

7. Składanie, naciśnij przycisk składania, złóż siedzisko i zablokuj przyciskiem zatrzaskowym, a 

następnie złóż rurkę do środka 

 

Możliwe problemy Rozwiązanie 

Nagle przestaje kołysać i 
wytwarzać muzykę 

Baterie nie są prawidłowo zmontowane lub  baterie albo 
energia zasilająca jest niewystarczająca 

Nie funkcjonuje przy 
uruchomieniu 

Sprawdź czy bieguny baterii są dobrze ustawione 



Gdy naciskasz przycisk 

pojawia się alarm 

Słaba bateria, wymień ją 

Trzęsienie Sprawdź czy czy złącze do składania jest otwarte, jesli nie 

otwórz je. 

Gdy nie będziesz długo 
używał 

Wyjmij baterie 

 

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. 

Nie używaj ściernych środków czyszczących. Nie moczyć w wodzie. Podwozie można czyścić ciepłą 

wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od 

bezpośredniego światła słonecznego. 

Trzymaj go z dala od deszczu lub wody i bardzo gorącego lub zakurzonego środowiska, może to 

uszkodzić urządzenie. 

Zawsze przechowuj swój produkt w czystym, suchym miejscu. 

Nie zostawiaj w bagażniku samochodu. 

Nadmierne wystawienie na działanie promieni słonecznych i / lub silne ciepło spowoduje, że 

plastikowe części starzeją się, a kolory wyblakną. 

Jeśli części staną się sztywne, skrzypiące lub trudne w obsłudze, upewnij się, że brud nie jest 

przyczyną. Przechowując huśtawkę, nigdy nie kładź na niej innych przedmiotów, ponieważ może to 

uszkodzić huśtawkę. 

Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza. 

Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie suszyć w suszarce wirowej, chyba że na 

produkcie znajduje się etykieta z ostrzeżeniem która zezwala na te metody. 

Wkładkę można przetrzeć mydłem lub łagodnym detergentem i spłukać ciepłą wodą. Poczekaj, aż 

całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem. 

W niektórych warunkach na części może pojawić się pleśń Aby temu zapobiec nie składaj ani nie 

przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze 

wentylowanym miejscu. 

Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów 

złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo swojego produktu należy 

niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części. 

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę. 

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu. 



W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub 

produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym 

zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie 

produktu. 

Uszkodzenia spowodowane  złym złożeniem nie podlegają gwarancji. 

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem 

sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony. 

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu. 

 


