
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

MOMI BESS GUGALNIK  

 

Spoštovani. 

Najlepša hvala za nakup gugalnika MoMi BESS. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša pričakova-

nja. 

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store oz. se obrnite na pooblašče-

nega prodajalca. 

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za var-

no uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporab-

ljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe. 

 

OPOZORILA: 

 Otroka ne puščajte brez nadzora. Otroka nikoli ne izpustite izpred oči. 

 Ko bo vaš otrok lahko samostojno sedel, prenehajte uporabljati ta gugalnik. 

 Otroka ne pustite brez pripetih varnostnih pasov in drugih varnostnih elementov, ki 

vplivajo na varnost izdelka. 

 Uporaba dodatkov, igrač, komponent in predvsem ročajev za prenašanje izdelka je 

strogo prepovedana. Ne pozabite: izdelka ne premikajte, medtem ko otrok sedi v 

njem. Nevarno je za življenje in zdravje. Dojenčka odpnite, izdelek prestavite in nato 

otroka udobno namestite vanj. Izdelke je prepovedano nositi z otrokom v notranjosti. 

 Zibelke/gugalniki ne morejo nadomestiti standardne otroške posteljice. Vse zibel-

ke/gugalniki, ki se prodajajo v Evropski uniji, niso namenjene temu, da bi vaš otrok v 

njih spal dlje časa. 

 Ne uporabljajte komponent ali dodatkov ali drugih nadomestnih delov razen tistih, ki 

jih priporoča proizvajalec. 

 Ne pozabite, da zaradi varnosti vašega otroka ne postavljajte zibelk/gugalnike na mi-

ze ali stojala. 

 Če vaš otrok tehta več kot 9 kg, je v skladu z normami in standardi Evropske unije pri-

poročljivo, da opustite uporabo zibelke/gugalnika. 

 Takoj nas kontaktirajte prek naše spletne strani, če je kateri koli del izdelka poškodo-

van ali če kateri koli del manjka. V takšnih primerih takoj prenehajte uporabljati izde-

lek. 

 Pri zlaganju mora biti otrok stran od mesta, kjer poteka zlaganje/razpiranje. 

Vsakič, ko ga zložite, se prepričajte, da se vsi deli prilegajo skupaj, kot je navedeno v 

navodilih za uporabo. 

 Ne poskušajte sami spremeniti ali popraviti izdelka. Za to je pooblaščeno samo uspo-

sobljeno servisno osebje. 

 Kot dodatna oprema je izdelku dodan senzorski modul, ki ni opremljen z baterijami. 

Za zagon modula morate kupiti baterije in jih hraniti izven dosega otrok. 
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http://www.momi.store/


 

 

 Ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati. Odstranite rabljene baterije in jih pravil-

no zavrzite. 

 Če gugalnice ne boste uporabljali dlje časa, obvezno odstranite baterije iz senzorske-

ga modula. 

 Baterije v senzornem modulu lahko polnite samo, ko so odstranjene iz modula, le pod 

nadzorom odrasle osebe. 

 Alkalnih baterij ne polnite v polnilnikih, namenjenih za nikelj-kadmijeve ali nikelj-

kovinsko-vodikove baterije. 

 Modula ne shranjujte na mestih z ekstremnimi temperaturami, še posebej ne dovoli-

te, da bi bil modul z baterijami na soncu in pri visokih temperaturah. 

 V modulu je strogo prepovedana uporaba baterij, ki niso uporabljene po predvide-

nem namenu in v nasprotju z opisom v navodilih za uporabo posamezne vrste baterij. 

 Strogo je prepovedano polniti baterije in jih vgrajevati v električni modul, če baterije 

niso predvidene in dovoljene za ponovno polnjenje. 

 Izrabljene baterije vedno zavrzite v skladu s predpisi. 

 Ne pozabite: ne mečite baterij v ogenj, ker lahko povzroči eksplozije in puščanje. 

 Preverite, ali je izdelek mehansko poškodovan, kot so raztrganine materiala ali manj-

kajoči in razpokani deli. Če katera komponenta vzbuja dvome, takoj prenehajte z 

uporabo izdelka. 

 

POMEMBNO: Vedno odstranite in zavrzite vso embalažo, posamezne varnostne elemente 

znotraj kartonske škatle, druge plastične komponente in komponente, ki niso odobrene za 

uporabo s strani otrok. Vaš otrok ne sme imeti dostopa do nobenih elementov embalaže in 

plastičnih folij, saj lahko to povzroči dušenje ali zadušitev. Ta priročnik priporočamo za pri-

hodnjo uporabo, če je potrebno, preberite, kako postopati v primeru nevarnosti ali ustrez-

nega vzdrževanja. 

 

POZOR: Slike v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za ponazori-

tev. Videz izdelka in njegovih komponent se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja. 

 

Seznam delov in slike 

Slika 1: Podporna cev (levo), 1 kom 

Slika 2: Podporna cev (desno), 1 kom 

Slika 3: Cev okvirja sedeža, 1 kom 

Slika 4: Glavni model, 1 kom 

Slika 5: Sedežna blazina, 1 kom 

Slika 6: Priročnik/daljinski upravljalnik, 1 kom 

 

Navodila za montažo 

Opozorilo! Zahtevana je sestava odraslih. 

 

Namestitev nosilnega okvirja glavni okvir 

1. Držite gumb za šrapnel, vstavite desno podporno cev v levo podporno cev. 



 

 

2. Držite gumb za šrapnel leve in desne podporne cevi z obema rokama, za sprednjo cevjo, 

glavni okvir je poravnan, obe strani sta vstavljeni hkrati.  (ne pozabite vstaviti dela z ena-

kimi oznakami, A se ujema z A, B se ujema z B). Prosimo, bodite pozorni, da je vzmetni 

del izven zunaj cevi, kot je prikazano na spodnjih slikah. 

 

Namestitev okvirja sedeža 

Montažna cev okvirja sedeža + glavna komponenta motorja, poravnajte obe strani cevi okvir-

ja sedeža z obema železnima cevkama skupine za nastavitev sedeža, pritisnite šrapnel, da 

namestite cev okvirja sedeža v cev skupine za nastavitev sedeža, poskrbite, da morajo biti 

vzmetni deli izvrševanje izven cevi, kot je prikazano na spodnjih slikah. 

 

Namestitev okvirja sedeža 

Montažna cev okvirja sedeža + glavna komponenta motorja, poravnajte obe strani cevi 

ogrodja sedeža z obema železnima cevkama skupine za nastavitev sedeža, pritisnite šrapnel, 

da namestite cev ogrodja sedeža v cev skupine za nastavitev sedeža, poskrbite, da bodo 

vzmetni deli izvrženi zunaj cevi, kot je prikazano na spodnjih slikah. 

 

Namestitev sedežne blazine 

Sedežno blazino vstavite v okvir sedeža, prenesite sedežno blazino vse do dna cevi okvirja. 

Po nastavitvi smeri sedežne blazine, nato zapnite zaponko na obeh straneh, kot je prikazano 

na spodnjih slikah. 

 

Navodila za uporabo 

Opis funkcij nadzorne plošče. 

1. Funkcija vzporednega nihanja: na voljo je pet hitrosti nihanja z indikatorsko lučko. Priti-

snite "+" za pospešitev in “-„ za zmanjšanje hitrosti (kot je prikazano na zgornji fotografi-

ji). 

2. Na voljo so tri nastavitve časa, pritisnite Prvič, nato ena indikatorska lučka sveti 8 minut, 

drugič pritisnite 15 minut, tretjič pritisnite 30 minut. Vse funkcije se bodo ustavile, ko bo 

dosežen nastavljeni čas, nato pa se bo gugalnik obrnil v stanje mirovanja, da prihrani 

elektriko. Če ne zaženete funkcij za nastavitev časa, vse druge funkcije delujejo do izklo-

pa. 

3. Gumb stikala za vklop, pritisnite, da odprete ali izklopite napajanje, ko je napajanje odpr-

to. Indikator stikala za vklop zasveti, izključite napajanje, indikator stikala za vklop ne bo 

zasvetil. 

4. Gumb za predvajanje/pavzo. Enkrat pritisnite gumb za začetek predvajanja glasbe. Priti-

snite drugič, da ustavite predvajanje glasbe. Gumb ima enako funkcijo v načinu U-disk. 

5. Gumb za glasbo: pritisnite enkrat, da začnete predvajati glasbo, pritisnite drugič do četr-

tič, da povečate glasnost glasbe. Pritisnite petega, da ustavite glasbo, pritisnite šestega, 

da predvajate naslednjo glasbo (skupaj 12 kosov akordov). Uporabite enak način za prila-

goditev glasnost v načinu U-disk. 

6. Gumb za nadzor gibanja. Pritisnite gumb za premikanje in indikator zasveti, kar pomeni, 

da je aktiviran, če ima sedež rahlo nihanje, nihanje samodejno vklopi funkcijo nihanja 

(samodejni zagon najnižjega načina nihanja izdelka). 



 

 

NAVODILA ZA DALJINSKI UPRAVLJALNIK 

 

Navodila: 

1. Funkcija nihanja: na voljo pet hitrosti nihanja. S pritiskom na gumb "+" lahko poveča-

te hitrost. Indikatorska lučka zasveti, ko pritisnete gumb "+", kar pomeni, da se je pr-

va stopnja začela. Tisto, ki sledi indikatorskim lučkam, bo zasvetilo ena za drugo, 

medtem ko bodo hitrosti nihanja vse večje in večje do velike geste vsakič, ko pritisne-

te gumb, pritisnite gumb "-" , tako lahko zmanjšate hitrost, indikatorske lučke se bo-

do ena za drugo zaprle, medtem ko hitrost nihanja bo čedalje manjša, dokler se niha-

nje ne ustavi in vse luči ne ugasnejo. 

2. Gumb za merjenje časa ima tri časovne nastavitve, prvič pritisnite gumb L, nato ena 

indikatorska lučka sveti 20 minut, pritisnite drugič, ko dve lučki zasvetita za 40 minut, 

pritisnite tretjič, ko tri lučke svetijo za 60 minut, vse funkcije se ustavijo, ko dosega 

ustaljenega časa, potem se bo gugalnica obrnila v mirovanje, da prihrani elektriko. Če 

ne zaženete funkcije nastavitve časa, bodo vse druge zagnane funkcije delovale do iz-

klopa. 

3. Gumb za preklop glasbe, pritisnite prvič za zagon, pritisnite drugič za zapiranje. 

4. Gumb za naslednjo skladbo: vsakič, ko pritisnete gumb za predvajanje naslednje 

pesmi. 

5. Gumb za zadnjo skladbo: vsakič, ko pritisnete gumb za predvajanje zadnje skladbe. 

6. Gumb za nadzor gibanja: pritisnite gumb, lučka za nadzor gibanja zasveti; če se sedež 

rahlo zaniha, se sedež samodejno zaniha (samodejni zagon najnižjega načina nihanja 

izdelka). 

7. Baterija: vzemite baterije iz posode za baterije, da zamenjate nove baterije. 

 

Ta izdelek lahko uporabljate s 4 *1.5V AA baterijami ali adapterjem. 

Vstavite baterije v glavni model, kot je prikazano. Z izvijačem odvijte vijak, nato odstranite 

pokrov baterije in vstavite baterije v skladu s pravilno polarnostjo v prostor za baterije. 

Končno pokrijte in pritrdite pokrov baterije. Na enak način odstranite baterije iz pokrova 

baterije. 

 

OPOZORILO! 

1. Baterij, ki jih ni mogoče ponovno polniti, ni dovoljeno polniti. 

2. Akumulatorsko baterijo lahko polnite samo pod nadzorom odrasle osebe. 

3. Akumulatorsko baterijo je treba pred polnjenjem vzeti iz igrač. 

4. Različne vrste baterij ali starih in novih baterij ni mogoče mešati. 

5. Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo. 

6. Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz gugalnika za dojenčke. 

7. Napajalna sponka ne sme povzročiti kratkega stika. 

 

Način nihanja 

1. Potisnite gumb za orientacijo sedeža navzgor in odbijač v orientacijskem načinu, lah-

ko ga 

2. uporabite kot gugalnik. 



 

 

3. Potisnite gumb za usmeritev sedeža navzdol in nihajni sedež v načinu nihanja, najve-

čja širina 

nihanja je 20 stopinj. 

 

Nastavitev kota naslonjala, dvignite ročico za nastavitev sedeža. Sedež je mogoče 

preklopiti med visokim in nizkim položajem. Otroka ne postavljajte v sedež, ko ga nastavljate, 

da preprečite padec. 

 

Način potovanja 

Če morate ogrodje zložiti za potovanje ali shranjevanje, najprej nastavite sedež v najnižji 

položaj, pritisnite gumb za zlaganje, potem se lahko uporablja kot način potovanja (način 

potovanja je prepovedano uporabljati za otroka). 

 

Čiščenje in vzdrževanje 

Podloga za sedež: Odstranite z okvirja. Ročno pranje s hladno vodo, nežen način. 

Palica za igrače in igrače: obrišite z vlažno krpo in blagim milom, posušite na zraku. Ne 

potapljajte v vodo.  

Okvir: Kovinski okvir obrišite z mehko, čisto krpo in blagim milom. 

Blago: flanelet. 

Notranjost bombaž: smolni bombaž. 

 

OPOZORILO! Nikoli ne perite v pralnem stroju, ne belite, ne uporabljajte centrifuge. 

 

Osnovno vzdrževanje: 

 

 Težava, ki se lahko pojavi Rešitev 

1. Zaustavitev glasbe in zibanja Napačna namestitev baterij ali prazne baterije 

2. Nobena funkcija ne deluje ob zagonu Preverite namestitev baterije - pozitivne in negativne 

strani 

3. Dalj časa ni v uporabi Odstranite baterije 

4. Dalj časa ni v uporabi Preverite, ali je zložljivi spoj popolnoma odprt ali ne 

5. Indikatorska lučka deluje slabo Prazne baterije 

 

 

 
Proizvajalec:      Uvoznik: 
TELFORCEONE S.A.     AR-AL NET d.o.o. 

ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław   Kranjčeva 22, 9220 Lendava 

Tel. +48 57 179 75 03     Tel. +386 51 219 853 

wsparcie@momi.pl     info@trgovina-junior.si 
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