
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

MOMI LAMI GUGALNIK  
 
Spoštovani. 
Najlepša hvala za nakup gugalnika MoMi LAMI. Upamo, da izdelek izpolnjuje vaša 
pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store oz. se obrnite 
na pooblaščenega prodajalca. Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in 
upoštevajte njegova priporočila za varno uporabo izdelka. Med montažo mora odrasla oseba 
obvezno uporabljati vse sestavne dele izdelka v skladu z navodili za uporabo in njihovo 
predvideno uporabo, da preprečite poškodbe. 
 
GUGALNIK 
POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO. 
OPOZORILA! 

 Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. 
 Gugalnika ne uporabljajte, ko vaš otrok lahko sedi že sam. 
 Gugalnik ni namenjen spanju dolgo časa. 
 Gugalnik je nevarno postaviti na dvignjene površine, npr. na mizo. 
 Vedno uporabljajte varnostni pas. 
 Izdelka nikoli ne dvigujte za palico za igrače. 
 Izdelek je namenjen otrokom z maksimalno težo 9 kg. 
 Gugalnik ni nadomestilo za otroško posteljico ali zibelko. Če vaš otrok potrebuje 

spanje, ga položite v primerno posteljo. 
 Gugalnice ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali manjka. 
 Ne uporabljajte dodatkov ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril 

proizvajalec. 
 
GUGALNIK ZA DOJENČKA 
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNOST KOT REFERENCO. 
OPOZORILA! 

 Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. 
 Izdelka ne uporabljajte, če otrok lahko sam sedi ali če otrok tehta več kot 9 kg. 
 Ta izdelek ni namenjen spanju dolgo časa. 
 Tega izdelka nikoli ne uporabljajte na dvignjenih površinah (npr. na mizi). 
 Vedno uporabljajte varnostni pas. 
 Da preprečite poškodbe, poskrbite, da med razpiranjem ali zlaganjem izdelka, v bližini 

ni otrok. 
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z izdelkom. 
 Izdelka ne premikajte ali dvigujte, če je v njem otrok. 
 Ko vklopite predvajalnik glasbe, se prepričajte, da je glasnost predvajalnika 

nastavljena na nizko. 
 Izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali zibelke. Če vaš otrok potrebuje spanec, ga 

položite v primerno otroško posteljico. 
 Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka 
 Ne uporabljajte dodatkov in nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril 
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proizvajalec. 
 
POMEMBNO: Vedno odstranite in zavrzite vso embalažo, filme, 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 pride do zadušitve. Ta priročnik priporočamo za prihodnjo uporabo, če bo 
potrebno, da preberete, kako ravnati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanje. 
 
POZOR: Slike v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za 
ponazoritev. Videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od 
dejanskega stanja. 
 
DELI 
1. Mreža proti komarjem 
2. Prevleka za sedež 
3. Okvir sedeža 
4. Zaklepanje gibanja 
5. Podstavek za odbijač 
6. Konzola 
7. Strehica 
8. Predal za baterije 
9. Sponka za sprostitev sedeža 
10. Adapterka vtičnica 
11. 2 plišasti igrački 
12. Naslon za glavo 
13. Daljinec 
14. Napajalnik 

 
DALJINEC 
1. Vklop/izklop 
2. Časovnik 
3. Vgrajena glasba/Bluetooth 
4. Povečanje glasnosti 
5. Znižanje glasnosti 
6. Predvajaj/pavza 
7. Prejšnja pesem 
8. Naslednja pesem 
9. Način mirovanja - stopnja nihanja 2 s 15-minutnim časovnikom 
10. Prenehanje z zibanjem 
11. Nastavitve moči odbijača 
 
MODUL 
1. Gumb za vklop: vtičnik in indikatorska lučka se bosta vklopila. Pritisnite gumb, da izklopite 

zibanje. 
2. Pritisnite gumb za predvajanje vgrajene glasbe. Ponovno se ga dotaknite, da izklopite 

zvok. Vklopite Bluetooth na pametnem telefonu in se povežite z "BT_BABY006". Ko 
odbijač zapiska, pomeni, da je Bluetooth povezan. Prioriteta glasbe: Bluetooth > vgrajena 



 

 

glasba. 
3. Pritisnite gumb, da spremenite stopnjo nihanja. Obstaja pet stopenj, ki jih označujejo 

lučke. 
4. Pritisnite gumb, da nastavite čas. S prvim dotikom bo gugalnik nihal 8 minut, z drugim 

dotikom bo nihal 15 minut, s tretjim pa 30 minut. 
5. Pritisnite gumb za predvajanje naslednje pesmi. 
6. Pritisnite gumb za postopno povečanje glasnosti. 
7. Pritisnite gumb za postopno zmanjšanje glasnosti. 
 
PODLOGA GUGALNIKA 
Montaža: Za povezavo okvirja sedeža z odbojno osnovo vstavite osrednjo gred okvirja v 
modula. Osrednja gred ima znotraj režo v obliki polkroga, osnova pa ima zatič v enaki obliki – 
poskrbite, da so komponente poravnane, preden jih povežete. 
 
Razstavljanje: Izvlecite kovinsko sponko, kot je prikazano na sliki ..B", s tem boste sprostili 
zaklepni mehanizem, kar bo omogočilo izvlečenje okvirja sedeža iz podnožja. 
 
PREVLEKA ZA SEDEŽ IN NASLON ZA VZGLAVJE 
Namestitev: povlecite sedežno prevleko čez ogrodje in pritrdite ježke na zadnji strani. Za 
pritrditev vzglavnika mora Velcro zavihek iti skozi zanko na vrhu sedežne prevleke. 
 
Odstranitev: če želite sneti sedežno prevleko, preprosto odstranite ježka in izvlecite tkanino iz 
kovinskega okvirja. 
 
STREHICA IN IGRALA 
Namestitev: Če želite igrače pritrditi na streho, preprosto potegnite zavihek na ježka skozi dve 
možni zanki. Ko so igrače povezane z strehico, pritrdite zaponke na okvir gugalnice na obeh 
straneh. Del strehice z elastičnim zaključkom naj gre za sedež, tako, da prekriva zadnji del 
naslonjala za glavo gugalnice. Komarnik se z zadrgo hitro pritrdi na strehico. 
 
Odstranjevanje: Izvlecite obe zaponki pokrova, da ga odstranite. 
OPOMBA: sedežna prevleka ima majhne zavihke iz blaga, ki razkrivajo kovinski okvir. Hvala za 
to. Nadstrešek je varneje pritrjen na okvir. Ko odstranite mrežo nadstreška, je treba zavihke 
zapreti, da skrijete dostop do okvirja. 
 
NAVODILA ZA VARNOSTNI PAS 
Otroka položite v gugalnik in ne pozabite enakomerno nastaviti varnostnega pasu na obeh 
straneh. Zaponka varnostnih pasov se nahaja v zadrževalnem delu mednožne opore. Do 
njega lahko enostavno dostopate tako, da povlečete za nastavek Velcro. 
OPOMBA: Prepričajte se, da je varnostni pas nameščen za otroka. 
OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti otroka se pred uporabo odbijača prepričajte, da je 
varnostni pas pravilno pritrjen na zaponko. 
 
ZAKLJUČEK GIBANJA 
Potisnite zaklep gibanja navzdol, da zaklenete odbijač v začetnem položaju. Povlecite zaklep 
gibanja navzgor, da odklenete zibanje. 
OPOZORILO: ne poskušajte zapreti ključavnice, medtem ko se odbijač premika. 



 

 

NAPAJANJE 
Priključite adapter v gugalnico, kot je prikazano na sliki. Vtičnica se nahaja na notranji strani 
podstavka. 
A: DC vtič lahko vstavite v 100-240V - 50 / 60Hz AC napajalnik. 
B: Izhodni parametri adapterja: napetost je 5V in tok je 1A. 
C: Adapter ima 2m dolg USB kabel. 
D: Ko lučka za napajanje še naprej utripa, signalizira visokonapetostni alarm - uporabite 
ustrezen adapter z izhodno napetostjo 5V in 1A. 
 Napajalnik za izmenični tok, ki se uporablja z izdelkom, je treba redno preverjati glede 

poškodb napajalnega kabla, vtiča, ohišja in drugih delov. V primeru poškodbe, izdelka ne 
smete uporabljati, dokler ni opravljeno popravilo. 

 Izdelek je treba uporabljati samo z napajalnikom, ki ga priporoča proizvajalec. 
 Adapter in kabel nista igrači in ne smeta biti dostopna otrokom. 
 Ni priporočljivo priključiti napajalnika z baterijami v prostor za baterije. 
 Izdelek ne sme biti priključen na več kot priporočeno število virov napajanja. 
 
NAMESTITEV BATERIJE 
Predal za baterije se nahaja na koncu gugalnika, na nasprotni nogi z zvočnikom, označen je z 
ikono baterije. Odpiranje predala: najprej odvijte vijake in odstranite pokrov. Vstavite 4 
alkalne baterije AAA in privijte pokrov. 
 
BATERIJA 
Za delovanje so potrebne štiri (4) AAA baterije, ki niso priložene kompletu. Za najboljše 
delovanje brez uporabe napajanja uporabite alkalne baterije. 
OPOZORILO: Upoštevajte smernice za baterije v tem izdelku. V nasprotnem primeru se bo 
življenjska doba baterije skrajšala ali pa lahko pride do puščanja elektrolita ali baterije.  

 Baterije vedno hranite izven dosega otrok. 
 Ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati. 
 Med sabo ne mešajte alkalnih, navadnih in polnilnih baterij. Priporočljivo je, da 

uporabljate samo isto vrsto baterije, kot je priporočena, ali enakovredno. 
 Vse baterije vstavite tako, da se ujema z njihovo polarnostjo v prostoru za baterije. 
 Ne povzročajte kratkega stika na sponkah baterije. 
 Baterije ne shranjujte na mestih z ekstremnimi temperaturami (na podstrešju, v garaži 

ali v avtu). 
 Izrabljene baterije odstranite iz komore. 
 V nobenem primeru ne poskušajte ponovno napolniti baterije, razen če je na bateriji 

jasno označeno, da jo je mogoče polniti. 
 Akumulatorske baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače. Akumulatorske 

baterije je dovoljeno polniti samo pod nadzorom odrasle osebe. 
 
OPOZORILO: 
Potrebuje štiri AA baterije (niso priložene). Informacije o odstranjevanju za uporabnike 
odpadne električne in elektronske opreme: elektronska oprema (zasebna gospodinjstva). Ta 
simbol na izdelku(-ih) in/ali priloženih dokumentih pomeni, da uporabljeni električni in 
elektro-- izdelkov ne smete mešati z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Za ustrezno 
obdelavo, predelavo in recikliranje ta izdelek(-e) odnesite na določena zbirna mesta, kjer ga 
bodo sprejeli brezplačno. Pravilno odlaganje tega izdelka bo pomagalo prihraniti dragocene 



 

 

vire in preprečiti kakršno koli potencijo, negativnih učinkov na zdravje ljudi in okolje, ki bi 
sicer lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Prosimo, da se obrnete na vašo 
lokalno oblast za nadaljnje podrobnosti o vašem najbližjem določenem zbirnem mestu. Za 
nepravilno odlaganje teh odpadkov lahko veljajo kazni v skladu z vašo nacionalno 
zakonodajo. 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Osnova 
Podnožje gugalnika in okvir sedeža očistite z mokro krpo v milni raztopini. Temeljito posušite, 
ne uporabljajte jedkih čistil ali kemikalij. 
Odstranljiva in pralna tkanina 
 Tkanina za sedež: ročno pranje, največ 30°. Temeljito posušite. 
 Strehica: odstranite jo iz odbijača in operite ročno, max 30°. Izperite ga s čisto vodo. 

Temeljito posušite. Izogibajte se izpostavljanju soncu, saj lahko barva zbledi. 
 Naslon za glavo: snemite ga s sedeža, operite ročno, največ 30°. Izperite ga s čisto vodo. 

Temeljito posušite. Izogibajte se izpostavljanju soncu, saj lahko barva zbledi. 
 
Ta izdelek vsebuje elektronske komponente. Ne uporabljajte, ko je moker ali v visoki 
vlažnosti. Izdelek mora biti ves čas suh. 
 
Shranjevanje: ta izdelek vsebuje elektronske komponente. Preden ga pospravite, se 
prepričajte, da je odbijač suh. Hraniti v suhem in hladnem okolju. Izogibajte se neposredni 
sončni svetlobi za daljše obdobje. 
OPOZORILO: pred shranjevanjem gugalnika odstranite baterije. 
 
OKOLJE 
Zaradi okoljskih razlogov vas prosimo, da izdelek, ko prenehate uporabljati ta izdelek, 
zavržete na ustreznih mestih za odpadke v skladu z lokalno zakonodajo. 
 
 
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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