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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 złym złożeniem nie są objęte gwarancją. 

• Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru 

Produktu. 

• Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. 
Ekstremalne nasłonecznienie lub temperatura mogą powodować zmiany 
koloru lub wygięcie części. 
 OSTRZEŻENIE 

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. 
• Korzystanie z bujaczka jest zalecane dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy. 
Maksymalna waga wynosi 9 kg. Nie korzystaj z bujaczka, gdy dziecko będzie 
mogło samodzielnie usiąść. 
• Bujaczek nie jest przeznaczony do dłuższych okresów snu. 
• Bujaczek nie zastępuje łóżeczka ani łóżka. Jeśli dziecko potrzebuje snu, należy je 
umieścić w odpowiednim łóżeczku lub łóżku. 
• Nigdy nie używaj bujaczka jako fotelika samochodowego; nie ochroni twojego 
dziecka podczas wypadku. 
• Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa 
• Upewnij się, że bujaczek jest całkowicie zmontowany, sprawdź przed każydm 
użyciem, czy boczne zatrzaski regulacji są zamknięte i zabezpieczone.. 
• Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z daleka 
podczas rozkładania i składanie tego produktu.

 
 

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 
produkt. 
Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją. 
 
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. 

 

 

WARNING 

 Nie pozwól dziecku bawić się tym 
produktem. 

 Nie pozwól dziecku stać w bujaczku. 

 
 EN 12790:2009 

GWARANCJA 



   

 
 

Aby przedłużyć żywotność bujaczka, 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. 

Zdejmowane pokrowce z tkaniny i listwy można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub 
łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od 
bezpośredniego światła słonecznego. 

 

Zawsze przechowuj swój produkt w czystym, suchym miejscu. Nie zostawiaj w 
bagażniku samochodu. 

 

Unikaj narażenia na słoną wodę, ponieważ może to sprzyjać tworzeniu się rdzy. Jeśli 
bujaczek jest używany w tym środowisku, należy go całkowicie wyczyścić, aby usunąć 
piasek i sól z mechanizmów. 

Jeśli części staną się sztywne, skrzypiące lub trudne w obsłudze, upewnij się, że brud 
nie jest przyczyną. Podczas przechowywania bujaczka nigdy nie kładź na nim innych 
przedmiotów, może to spowodować uszkodzenie bujaczka. 
 Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza. 
Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce ani nie wirować. Wkładkę i siedzisko można 
czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie 
wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem. 
W wilgotnych warunkach na części może wpływać 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, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub 
uszkodzone części. 
Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę. 

Korzystanie z bujaczka jest zalecane tylko dla 1 dziecka. 

• Używanie bujaczka jest niebezpieczne na podwyższonym obszarze, np. stół. 

• Połóż bujaczek na stabilnej poziomej i szorstkiej powierzchni. 

• Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta lub przedmioty były umieszczane pod krzesłem lub w 
jego pobliżu, gdy dziecko siedzi w bujaczku. 

• Uważaj na ryzyko otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów 
elektrycznych, pożary gazu itp.  

• Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą 
znajdować się w zasięgu dziecka. 

• Nie umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka (sznurki smoczka, sznurki kaptura 
itp.). 

• Nie pozwól, aby sznurki zwisały w rozkładanej kołysce, w tym ślepe sznury lub zawieszone 
zabawki, inne niż dostarczone z tym produktem. 

• Nigdy nie podnoś bujaczka, gdy dziecko w nim siedzi. 

• Nie używaj bujaczka, jeśli jakieś elementy są uszkodzone lub brakuje ich. 

• Należy natychmiast wymienić uszkodzone części. 

• Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane przez producenta. 

• Nigdy nie stawiaj bujaczka w pobliżu schodów. 

• Nigdy nie używaj drążka zabawki do przenoszenia bujaczka. 

• Montaż kierownicy i zabawek przeznaczony dla dorosłych. 

• Upewnij się, że drążek zabawki jest poprawnie zamontowany po obu stronach bujaczka 

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

 

Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części zamienne:

o Siedzisko

o Wkładka z pasem bezpieczeństwa

o Pałąk z 2 miękkimi zabawkami 

 
Należy pamiętać, że wzory, kolorowe zdjęcia i akcesoria 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 kupiłeś produkt. 

 OSTRZEŻENIE 
Trzymaj wszystkie opakowania z dala od niemowląt i dzieci aby zapobiec uduszeniu.

UTRZYMANIE 



   

  
 

Rozłożenie (rys.1) 
Otwórz karton, aby wyjąć bujaczek. 
Pałąk na zabawki jest zapakowany przy oparciu siedzenia 

 
 
 
 
 

 
Regulacja 
oparcia 
(Rys. 2a/2b) 

Najpierw naciśnij drugie przyciski 
bezpieczeństwa i pociągnij do tyłu  
dźwignie złącza w środkowej lewej  
i prawej stronie, aby 
wyregulować pozycje oparcia siedzenia (2a) 
Kiedy osiągnie żądaną pozycję, pociągnij dźwignie do przodu do maksymalnej pozycji 
pionowej (2b). 

 

 Regulacja podnóżka (Rys. 3) 
Pociągnij jednocześnie do tyłu plastikowe regulowane  
uchwyty z przodu po lewej i prawej stronie,  
aby wyregulować pozycje podnóżka. 

 
 
 
 

Montaż pałąka z 
zabawkami (Rys. 4) 
Zamontuj pałąk jak pokazano 
na zdjęciu. 

Kołysanie bujaczka (Rys. 5) 
Opuść drut podporowy, aby bujaczek 
mógł się kołysać. Pamiętaj, aby podnieść 
drut podtrzymujący przed kołysaniem. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pakowanie bujaczka (Rys.6) 
Przed spakowaniem bujaczka naciśnij drugi przycisk 
bezpieczeństwa, aby ustawić go z powrotem w 
najniższej pozycji.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pasy bezpieczeństwa (Rys. 7) 
Przełóż pas bezpieczeństwa przez pasek krokowy i 
dopasuj klamrę, aż usłyszysz „kliknięcie”, 
upewniając się, że jest prawidłowo zakotwiczona. 
Aby otworzyć klamrę, naciśnij dwa zaczepy 
jednocześnie, które zwisają, i pociągnij je. 

 

 OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj pasu 
biodrowego wraz z krokowym. 
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Jeśli masz pytania zapraszmy do kontaktu! 
biuro@dobrebaseny.pl 

77 421 81 85 
www.topmark.com.pl 
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