
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

MOMI LUIS GUGALNIK  
 
Dragi kupec, 
Najlepša hvala za nakup gugalnika MoMi LUIS. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša 
pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate preko www.momi.store ali 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. 
 
POMEMBNO! PROSIMO, PREBERITE POZORNO IN SHRANITE ZA V PRIHODNJE. 
 
OPOZORILA: 

• Ne puščajte otroka samega brez nadzora! Kadarkoli je otrok v gugalniku, mora biti pod 
nadzorom odraslega! 

• Ko otrok lahko sedi samostojno prenehajte z uporabo gugalnika. 

• Otroka ne puščajte v gugalniku brez pripasanih varnostnih pasov in ostalih varoval, ki 
vplivajo na varnost izdelka. 

• Uporaba dodatkov, igrač, komponent in predvsem krmila za nošenje izdelka je strogo 
prepovedano. Pomnite: ne premikajte izdelka, kadar otrok sedi v njem. Slednje je nevarno 
življenju in zdravju. Odpnite otroka iz izdelka, repozicionirajte izdelek in šele nato položite 
otroka nazaj v gugalnik. Prepovedano je nositi izdelek, kadar je v njem otrok. 

• Gugalniki nikakor ne zamenjujejo standardne otroške posteljice. Gugalniki, prodani v EU 
niso namenjeni uporabi za daljši spanec otroka. 

• Ne uporabljajte komponent, dodatkov in / ali drugih menjalnih delov, razen tistih, ki jih 
priporoča proizvajalec.  

• Zaradi varnosti otroka ne polagajte gugualnika na mize ali stojala. 

• V skladu s standardi in normami Evropske Unije, se priporoča, da se uporaba gugalnika 
preneha, ko otrok presega težo 9 kg. Če otrok presega težko 10 kg, se izdelek lahko 
uporablja  kot sedež, vendar  mora po presegu 18 kg prenehati z uporabo. 

• V primeru, da je katerikoli izmed delov izdelka poškodovan ali manjkajoč, nas nemudoma 
kontaktirajte preko naše spletne strani. V takem primeru nemudoma prenehajte z uporabo 
izdelka. 

• Kadar gugalnik zlagate, se mora otrok nahajati izven prostora, kjer se izdelek zlaga. 

• Vsakič, ko izdelek zlagate, se prepričajte, da se vsi deli med seboj skladajo, kot je prikazano 
v priročniku z navodili. 

• Ne poskušajte modificirati ali popraviti izdelka sami. Za slednje je avtorizirano le 
kvalificirano servisno osebje. 

• Senzorična enota, kot dopolnilni dodatek, je podana brez baterij. Za delovanje enote 
morate kupiti baterije in jih hraniti izven dosega otrok. 

• Ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati. Odstranite rabljene baterije in se jih ustrezno 
znebite.  

• Če gugalnika ne boste uporabljali dlje časa, iz senzorične enote odstranite baterije. 

• Baterije v senzorični enoti se lahko napolni le kadar so odstranjene iz enote in pod 
nadzorom odraslih. 



 

 

• Ne polnite alkalnih baterij v polnilcih za nikelj – kadmij ali nikelj – metal – hidrogen baterije.  

• Senzorične enote ne shranjujte v prostorih z ekstremnimi temperaturami. Posebej 
poskrbite, da enota z baterijami ne stoji na soncu ob visokih temperaturah. 

• Prepovedana je uporaba baterij v senzorični enoti na način, ki odstopa od pričakovanega, 
oziroma na način, ki ni v skladu z opisom uporabe v priročniku/navodilih posameznika tipa 
baterij. 

• Prepovedano je polniti baterije in jih vstaviti v električno enoto, v primeru, da ni namenjeno 
oziroma dovoljeno, da se baterije polni. 

• Baterij se vedno znebite v skladu s pravili in predpisi. 

• Pomnite: ne mečite baterij v ogenj, saj slednje povzroča eksplozije in izlive. 

• Preverite izdelek za mehanske poškodbe, kot so strgani materiali, manjkajoči ali počeni deli. 
Če katerakoli izmed komponent vzbuja dvom, nemudoma prenehajte z uporabo. 

 
POMEMBNO: Vedno odstranite in odvrzite celotno embalažo, folije, varovalne elemente v 
kartonasti škatli, ostale plastične komponente in komponente, ki niso odobrene za otroško 
uporabo. Otrok ne sme imeti dostopa do nikakršnega elementa embalaže in folije, saj slednje lahko 
vodi v dušenje in zadušitev. Ta priročnik je priporočljiv za prihodnjo uporabo in v kolikor je to 
potrebno, za branje o ravnanju v primeru nevarnosti ali primernem vzdrževanju. 
 
POMNITE: Risbe v tem priročniku ilustrirajo splošno uporabo izdelka. Njihov namen je zgolj 
ilustrativni. Izgled izdelka in njegove komponente se lahko razlikujejo od dejanskega stanja. 
 
SESTAVNI DELI: 

• 2 zgornji držali 

• 2 spodnji držali 

• stojalo za noge 

• navzkrižna vezava 

• cev glasbene škatlice 

• sedežna hrbtna cev 

• drog z igračami 

• glasbena škatlica 

• vložek 

• vreča z vijaki 
 
MONTAŽA: 
 Iz embalaže vzemite vse sestavne dele in pozorno preglejte vse dele z listo sestavnih delov. 
 

1. Sestavljanje stranskega držala: vzemite  zgornje, spodnje držalo in stojalo za sestavo leve 
strani „L“.  Vstavite spodnje držalo in stojalo v plastični prijem zgornjega držala. Vstavite 
vijak M5*44mm v luknjo in ga privijte. Previdno ponovite sestavljanje na desni strani „R“. 
Vstavite zgornje držalo v spodnje držalo, med stranskimi držali naj se ujema navzkrižna 
vezava. Na obeh straneh v luknjo vstavite vijak M5*30mm in ga privijte. 

2. Sestavljanje cevi glasbene škatlice: vstavite obe strani cevi v plastično luknjo v stranskem 
držalu, potisnite navzdol, da se obe luknji prekrivata ter vstavite in privijte vijak M5*15mm 
na obe strani stranskega držala. 

3. Sestavljanje sedežne hrbtne cevi: namestite obe strani uravnalca v horizontalni položaj. 
Vstavite obe strani cevi v luknjo uravnalca. POMEMBNO! Preverite, če je na obeh straneh 
cevi sponka, preden jo vstavite v uravnalec. Bodite pozorni, da na obeh straneh slišite „klik“. 



 

 

Potegnite cev navzgor, da se prepričate, da je varno pritrjena na stransko držalo. 
4. Sestavljanje vložka: Namestite zgornji žep vložka na sedežno hrbtno cev in spodnji žep 

vložka na glasbeno cev. Na obeh straneh pripnite sponke okoli držal. Bodite pozorni, da 
slišite „klik“. Potisnite sponke kupole na uravnalec. 

5. Sestavljanje glasbene in vibracijske škatlice: pripravite 2 AA alkalni bateriji, zrahljajte vijak 
vratc baterijskega predelka in  jih odstranite. Vstavite baterije in predelek zaprite. Škatlico 
sestavite skupaj z glasbeno cevjo.  

6. Sestavljanje droga z igračami: vstavite drog v luknjo uravnalca. Obe strani s sponkama 
morata biti obrnjeni proti vam. 

 
UPORABA: 

• Preden v gugalnik posedete otroka,  dvakrat  preverite, če so vijaki popolnoma zatesnjeni in 
če sponka na varnostnem pasu deluje. 

• Po želji vključite glasbo, vibracije ali oboje skupaj. 

• Hrbtni sedež je nastavljiv v treh pozicijah. Za regulacijo pozicij pritisnite na gumb uravnalca 
na obeh straneh. Bodite pozorni, da sta leva in desna stran v horizontalnem položaju. 

• Rotirajte stojalo navznoter in na rahlo potisnite držala v guganje. Ko stojalo rotirate 
navzven, bo gugalnik spet statičen. 

 
NAMESTITEV BATERIJ: 
Uporabite majhen Phillips izvijač, da odprete baterijski predelek na glasbeni škatlici. Ustrezno 
namestite baterije in predelek zaprite ter privijte nazaj. 
 
KAKO ODSTRANITI IN VSTAVITI BATERIJE: 

• Baterij brez možnosti polnjenja se ne sme polniti. 

• Baterije je potrebno vstaviti ustrezno s polarnostjo. 

• Oskrbovalni priključki ne smejo stopiti v kratek stik. 

• Baterije z možnostjo polnjenja morajo biti pred tem odstranjene. 

• Baterije z možnostjo polnjenja se lahko polnijo le pod nadzorom odraslih oseb. 
 
ČIŠČENJE: 
Vložek odstranite iz ogrodja/držal in odpnite sponke. Pralno na nizki temperaturi oziroma na 
programu za ročno pranje / nežni cikel. Ne uporabljajte belila. Sušite lahko le na nizkih 
temperaturah. Drog z  igračami in igrače očistite z vlažno krpo in nežnim milom, sušite na zraku. 
Ogrodje/držala očistite z vlažno krpo in nežnim milom. 
 
BATERIJE ZA SENZORIČNO ENOTO: 
Baterije niso vključene. Odgovornost stranke je, da priskrbi ustrezne baterije. Proizvajalec 
priporoča baterije AA alkalne baterije z močjo 0 1,5V. Baterije naj stranka priskrbi in odvrže v 
skladu z informacijami na embalaži baterij. Enote z baterijami ne puščajte na soncu ali v 
neprimernih okoliščinah, da se izognete izlivu ali eksploziji baterij.  
OPOZORILO: Prazne baterije lahko povzročijo slabo delovanje enote. Če katera izmed funkcij 
preneha z delovanjem, nemudoma vstavite nove baterije. 
 
SKRB ZA OKOLJE: 
Ko prenehate z uporabo izdelka, ga odvrzite v ustrezni ustanovi oz. v skladu z lokalnimi pravili in 
predpisi. Simbol na embalaži ponazarja, da ta izdelek, njegove komponente kot tudi dodatni deli 
(npr. baterije) ni primeren, da  bi se ga odvrglo skupaj s hišnimi odpadki. Informacije o pravilnem 
načinu odlaganja in recikliranja izdelka se lahko pridobi preko predstavnikov in lokalnih avtoritet.  



 

 

Proizvajalec: 
TELFORCEONE S.A. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 
Tel. +48 57 179 75 03 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel. +386 51 219 853 


