
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

MOMI LUMIWOOD GUGALNIK  
 
Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. 
 
OPOZORILA 
 Otroka nikoli ne puščajte samega, brez nadzora. 
 Ko bo vaš otrok samostojno sedel, prenehajte z uporabo tega gugalnika. 
 Ne puščajte otroka v gugalniku brez pripetih varnostnih pasov in drugih pritrdilnih elementov, 

ki vplivajo na varnost. 
 Uporaba dodatkov, igrač in drugih komponent je prepovedana. Gugalnika ne prestavljajte tako, 

da ga primete za igralni lok in dvignete - to je prepovedano. 
 Izdelka ne premikajte, medtem ko je otrok nameščen v njem. Če želite gugalnik prestaviti, otro-

ka vzemite iz gugalnika in šele nato prestavite gugalnik.  
 Gugalnik ne nadomesti otroške posteljice. Gugalnik ni namenjen temu, da bi vaš otrok v njem 

spal dalj časa. 
 Ne uporabljajte drugih komponent, dodatkov ali rezervnih delov, razen če so odobreni s strani 

proizvajalca. 
 Gugalnika ne postavljajte na mizo ali na drugo dvignjeno površino. 
 Ko vaš otrok preseže težo 9 kg, je priporočljivo, da z uporabo gugalnika prenehate. Če vaš otrok 

tehta več kot 10 kg, lahko gugalnik uporabite kot sedež, vendar do otrokove teže 18 kg.  
 Če je kakršenkoli del na gugalniku poškodovan, takoj prenehajte z uporabo.  
 Pri zlaganju gugalnika se prepričajte, da otrok ni v bližini.  
 Vsakič, ko gugalnik zložite, se prepričajte, da je zložen pravilno. 
 Ne poskušajte sami popraviti ali spremeniti izdelek. Obrnite se na prodajalca/proizvajalca. 
 Izdelku je dodan senzorski modul, ki ni opremljen z baterijami. Za zagon modula je potrebno 

kupiti baterije in jih hraniti izven dosega otrok. 
 Ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati. Odstranite vse rabljene baterije in jih pravilno za-

vrzite. 
 Če gugalnik dalj časa ne bo v uporabi, obvezno odstranite baterije iz modula. 
 Baterije v senzorskem modulu je možno polniti le, ko so odstranjene iz modula.  
 Ne polnite alkalnih baterij v polnilnikih, ki so namenjeni polnjenju nikelj-kadmijevih in nikelj-

kovinsko-vodikovim baterijam. 
 Modula ne shranjujte na mestih z ekstremnimi temperaturami, ne izpostavljajte ga visokim 

virom toplote. 
 V modulu je strogo prepovedano uporabljati baterije, ki niso uporabljene po predvidenem na-

menu in niso v skladu z opisom baterij v navodilih za uporabo.  
 Strogo prepovedano je polniti baterije in jih nameščati v modul, če baterije nimajo možnosti 

polnjenja. 
 Izrabljene baterije vedno zavrzite v skladu s predpisi. 
 Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko to povzroči eksplozijo. 
 Ko opazite raztrganine materiala ali razpokane dele, preverite, če je izdelek mehansko poško-

dovan. Če katerakoli komponenta vzbuja dvome, takoj prenehajte z uporabo izdelka. 
 Bodite previdni pri shranjevanju izdelka. Gugalnik, shranjen npr. pod oknom, lahko otrok upo-

rabi kot stol, kar lahko povzroči, da otrok pade skozi okno. 
 Izdelek shranite stran od odprtega ognja in drugih virov toplote, kot so električni grelniki, plin-



 

 

ski grelniki itd. 
 
POMEMBNO! Vedno odstranite in zavrzite vso embalažo, varnostne elemente znotraj kartona, ška-
tlo, druge plastične komponente. Otrok ne sme imeti dostopa do kakršnegakoli elementa embala-
že, saj lahko to povzroči zadušitev. Priročnik z navodili shranite tudi za kasnejšo uporabo! 
 
POZOR: risbe v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za ponazoritev. Vi-
dez izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja. 
 

SESTAVLJANJE IZDELKA 
 
MONTAŽA 
(slika na strani 9) 
Povežite okvir/ogrodje z hrbtnim naslonom z zibalno osnovo. Okvir vstavite v nastavke na podstav-
ku, dokler ne zaslišite značilnega “klika”. To pomeni, da sta okvir in zibalna osnova pravilno poveza-
na.  
 
ZLAGANJE GUGALNIKA 
(slika na strani 10) 
S stiskom na gumb na obeh straneh gugalnika lahko gugalnik potisnete nižje ali ga privzdignete. 
Gugalnik je v pravilni poziciji, ko zaslišite “klik”. Prepričajte se, da je mehanizem pravilno zaklenjen.  
 
LOK Z 2 IGRAČAMA 
(slika na strani 10) 
S sponkami na obeh straneh pritrdite lok na okvir gugalnika, kot je prikazano na slikah.  
 
NASTAVLJANJE NASLONJALA 
(slika na strani 10) 
Otroka vzemite iz gugalnika, ko spreminjate položaj naslonjala. Naslonjalo gugalnika ima 3 položaje, 
ki jih je mogoče prilagoditi potrebam otroka. Za prilagoditev povlecite ročico na zadnji strani naslo-
njala, medtem ko držite spodnji del gugalnika. 
 
FUNKCIJA ZIBANJA IN USTAVITEV ZIBANJA 
(slika na strani 10) 
Če želite, da se gugalnik ziba, dvignite plastično nogo na zadnji strani okvirja. Če želite ustaviti ziba-
nje, plastično nogo spustite, kot je prikazano na slikah. 
 
NASTAVITEV VARNOSTNIH PASOV 
Za varno uporabo izdelka je potrebno pravilno prilagoditi in nastaviti varnostne pasove, tako da 
med pasovi in otrokom ni prevelikega prostora (pasovi ne smeji biti ohlapni). Pri zapenjanju pasov v 
zaponko pazite, da ni vmes otrokovih prstkov ali oblačil.  
 
ZLAGANJE GUGALNIKA Z LOKOM 
(slika na strani 11) 
1. Povlecite ročico in naslonjalo namestite v vodoravni položaj. 
2. Lok z igračami zložite na gugalnik. 
3. Pritisnite gumbe na obeh straneh gugalnika in ga zložite.  
Ko vse to naredite, je izdelek pripravljen na prenašanje ali shranjevanje. 
 



 

 

SENZORIČNI MODUL 
Gugalnik je opremljen z zvoki in vibracijami. Če želite modul vklopiti, stisnite gumb.  
 
BATERIJE ZA MODUL 
Baterije niso priložene. Proizvajalec priporoča nakup alkalnih baterij AA, 1,5V. Modula z baterijami 
ne puščajte na soncu ali v drugih neprimernih pogojih, saj lahko baterija eksplodira. 
OPOZORILO! Prazne baterije lahko povzročijo okvaro senzoričnega modula. Če kakšna funkcija na 
gugalniku ne deluje, najprej zamenjajte baterije. 
 
POSKRBITE ZA OKOLJE 
Ko izdelka več ne uporabljate, ga zavrzite v ustreznem objektu v skladu z lokalno zakonodajo. Izdel-
ka ter njegovih sestavnih komponent ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke. 
 
VZDRŽEVANJE 

 Ročno pranje ali v stroju na programu pranje občutljivega perila na temperaturi največ 30°, 
 čiščenje mora opraviti odrasla oseba, 
 med čiščenjem in pranjem redno preverjajte, ali so na tkanini razpoke, 
 izdelka ne izpostavljajte soncu, saj lahko pride do deformacije in bledenja barve, 
 ožemanje tekstilnih materialov je prepovedano, priporočamo sušenje pri sobni temperaturi, 
 uporaba močnih detergentov, belil za čiščenje in vzdrževanje je strogo prepovedana, 
 likanje blaga in drugih elementov je strogo prepovedano, 
 jeklene in plastične elemente očistite najprej z vlažno krpo, nato s suho obrišite do suhega, 
 ne belite, ne sušite v sušilnem stroju, 
 kemično čiščenje je prepovedano. 

 
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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