
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
MOMI JOY IGRALNI LOK ZA VOZIČEK 
 
 
Spoštovane stranke, 
najlepša hvala za nakup igralnega loka Momi Joy. Upamo, da bo izpolnil vaša pričakovanja. Za 
dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko spletne strani: www.momi.store ali na pooblaščenega 
prodajalca. Zaradi skrbi za otrokovo varnost natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova 
priporočila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki montira izdelek, mora biti polnoletna in bo vse 
sestavne dele uporabljala v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe zaradi 
preprečevanja poškodb. 
 
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE 
 
OPOZORILO: 

• Otroka ne puščajte brez nadzora. Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. 

• Igrače ne približujte otrokovemu obrazu. 

• Izdelek je namenjen od rojstva otroka do približno 5. meseca starosti. 

• Izdelek je namenjen vizualni in slušni stimulaciji otroka, ni namenjen igranju ali 
neposrednemu prijemanju otroka. 

• Ne dodajajte dodatnih vrvic ali trakov za pritrditev izdelka na posteljico. 

• Zapletanje v vrvice lahko povzroči zadušitev! 

• Hraniti izven dosega otrok. 

• Ne uporabljajte elementov in dodatkov drugih rezervnih delov, razen tistih, ki jih priporoča 
proizvajalec. 

• Takoj nas kontaktirajte prek naše spletne strani, če je katerikoli del izdelka poškodovan ali če 
kateri del manjka. V takih primerih takoj prenehajte z uporabo izdelka. 

• Med zlaganjem mora biti otrok daleč od mesta, kjer se izvaja zlaganje/razpiranje. 

• Vsakič preverite, ali se vsi elementi ujemajo kot je navedeno v navodilih. 

• Ne poskušajte sami spremeniti ali popraviti izdelka. Za to je pooblaščeno samo 
usposobljeno servisno osebje. 

• Preglejte izdelek za mehanske poškodbe kot so raztrganine v materialih manjkajočih in 
razpokanih delov. Če ste dvomih zaradi  kateregakoli elementa, takoj prenehajte z uporabo 
izdelka. 

• Lok pritrdite izven dosega otrok. Da bi preprečili morebitne poškodbe zaradi zapletanja, 
odstranite igračo, ko se dojenček poskuša vleči in se plaziti. 
 

POMEMBNO: Vedno odstranite in zavrzite vso embalažo, folijo, zaščitne elemente znotraj 
škatle, drugo plastiko in komponente, ki niso odobrene za uporabo s strani otrok. Otrok ne sme 
imeti dostopa do nobenih elementov embalaže in plastičnih folij, saj se lahko otrok zaduši. 
Priporočljivo je, da ta priročnik shranite za poznejšo uporabo, da po potrebi preberete, kaj 
storiti v nujnih primerih in pravilno vzdrževanje. 
 
Prosimo, upoštevajte: Slike v tem priročniku prikazujejo splošno uporabo izdelka in so samo za 
referenco. Dejanski videz izdelka in njegovih komponent se lahko nekoliko razlikuje od 
dejanskih slik. 

http://www.momi.store/


 

 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE: 
Loka ni mogoče prati v pralnem stroju. Očistite z vlažno krpo. Igrače lahko perete v pralnem stroju 
na nežnem programu. 
 
 
Proizvajalec: 
TELFORCEONE S.A. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 
Tel. +48 57 179 75 03 
wsparcie@momi.pl 
 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 
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