
PL

KOŁYSKA  / CRADLE  SWEET MELODY

INSTRUKCJA  
OBSŁUGI 

OPERATIONAL 
MANUAL

NávOd 
k ObsLUzE

NávOd  
NA ObsLUhU

 c
hi

ld
re

n
  

 fo
r 
ch
ild
re
n
  





a

A

I

B

C

D

E

F

G

H

J K L



M

N

S

P

R

Q

O



M

N

S

P

R

Q

O

1

6

2

3

Snap Butt      

J

F

B

H

B

4 C

5
L

N

M

snap buttons 
przyciski

tlačidlo 
tlačidlá



15

G

12

E

Q
R

13

14

16

17

11

K

A

Nakrętka
Nut

Nakrętka blokująca
Lock Nuts

P

S

S

O

7
D

8

10

D
A

9

lock nuts
nakrętka blokująca 
blokovacia matica 
blokovací matice

lock nuts
nakrętka blokująca 
blokovacia matica 
blokovací matice



15

G

12

E

Q
R

13

14

16

17



22

18

24

G

19

21

23

20

This cross bar must go through the fabric tunnel!
Poprzeczne rurki kosza muszą iść przez tunel tkaniny! 

tieto priečky musí prejsť tunelom tkaniny 
tyto příčky musí projít tunelem tkaniny
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PL WAŻNE! ZACHOWAĆ 
DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!
Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem tego produktu. Przedstawione obrazki mogą się różnić 
od zakupionego produktu w zależności od modelu.

Lista części (NIE USUWAJ GĄBKOWYCH OSŁON Z CZĘŚCI KOŁYSKI!)

A Rama koszyka,  
a - wyjmowana górna rura

B bieguny z blokadą (x2)

C Wsporniki kołyski (x2)

D dno kołyski, 

E Poszycie kołyski

F kosz na akcesoria

G budka

H Nóżki kołyski (x4)

I Materac

J Rurki do kosza na akcesoria (x2)

K Rurka poprzeczna gondoli

L Poprzeczne rurki kosza (x2)

M Śruba do nóg kołyski i kosza (x4)

N Śruba do rurek poprzecznych kosza (x2)

O Śruba do przykręcenia rurki 
poprzecznej gondoli (x2)

P Śruby do mocowania stelaża kołyski (x4)

Q Ramię karuzeli (z modułem grająco 
wibrująco/ świecącym) 

R karuzela z zabawkami 

S Nakrętki blokujące (x4)

  OSTRZEŻENIA
UWAGA!  Moduł grający z karuzelą jest zintegrowany z kołyską.
UWAGA!  Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne 

obrażenia ciała lub śmierć.
UWAGA!  by uniknąć upadku, nie należy używać tego produktu, gdy dziecko zaczyna podnosić 

się na rączkach i kolanach lub dziecko przekroczy maksymalną dopuszczalną wagę 8 kg.
UWAGA!  zagrożenie uduszeniem, gdy dziecko: 

•	 Przedostanie	się	w	szczelinę	miedzy	brzegiem	materacyka	a	bokiem	kołyski 
•	 Położy	się	twarzą	na	miękkim	podłożu

UWAGA!  Używaj wyłącznie prześcieradła dołączonego przez producenta lub o dokładnych 
wymiarach, idealnie pasujących do wymiarów kołyski.

UWAGA!  W celu uniknięcia śmierci łóżeczkowej, kładź swoje dziecko do snu na plecach lub 
zgodnie z wskazówkami Twojego pediatry.

UWAGA!  Możliwość splątania i uduszenia: 
•	 Nie należy umieszczać sznurków, kabli, pasków lub podobnych przedmiotów,   
 które mogą zostać owinięte wokół szyi dziecka w pobliżu tego produktu.

	 •	 Zabawki	nie powinny być gryzione przez dziecko, dlatego powinny być       
 umieszczone poza zasięgiem rączek oraz ust dziecka.

	 •		 zdejmij karuzelę, gdy dziecko zacznie podnosić się na rączkach i kolanach.
	 •		 karuzela nie jest przeznaczona do zabawy w kojcach i przenośnych łóżeczkach.
UWAGA!  Nie używaj tego produktu, jeśli dołączone instrukcje nie mogą być ściśle przestrzegane. 

zawsze należy stosować wszystkie przewidziane mocowania ściśle według instrukcji 
oraz często sprawdź ich stan.

UWAGA!  Nigdy nie używaj plastikowej torby lub folii, jako pokrycie materaca, ponieważ 
mogą spowodować uduszenie się dziecka.



składanie doLnej ramy

POTRZEBNE CZĘŚCI:
B - bieguny (2x)

C - Wsporniki kołyski

F - kosz na akcesoria

H - Nogi kołyski (x4)

J - Rurki do kosza na akcesoria (x2)

M - Śruba do nóg kołyski i kosza (x4)

N - Śruba do rurek poprzecznych kosza (x2)

L - Poprzeczne rurki kosza (x2)

Wsuń jedną z rur kosza J w kieszeń boczną kosza na akcesoria F (Obrazek 1). Powtórz czynność  
po drugiej stronie. Wsuń kosz na akcesoria i nogi kołyski H w bieguny B (Obrazek 2).
WAŻNE:  zatrzaski na nogach muszą być skierowane do wewnątrz i być na górze. 

dołącz nogi i kosz na akcesoria za pomocą czterech śrub M (Obrazek 3).
WAŻNE:  Śruby wkręcone poprawnie przejdą przez nogi kołyski i będą wkręcone  

w rurki kosza na akcesoria

WAŻNE:  ze względu bezpieczeństwa Twojego dziecka upewnij się, że obydwie rurki 
podtrzymujące są na jednakowej wysokości, oraz kołyska jest przysunięta  
do brzegu łóżka.

Wsadź wspornik kołyski C na nogi kołyski. Upewnij się, że rurki zablokowały się (Obrazek 4). 
Powtórz to po drugiej stronie. kiedy oba wsporniki kołyski są umieszczone na miejscu, można 
regulować ich wysokość poprzez wciśnięcie przycisku i podnoszenie ich w górę lub opuszczenie 
w dół. Przyczep wsporniki kołyski do nóg kołyski za pomocą dwóch śrub N (Obrazek 5). Powtórz 
dla poprzecznej rurki kosza L. Przyczep kosz na akcesoria za pomocą pasków do wsporników 
kołyski (Obrazek 6).

składanie kosza kołyski

POTRZEBNE CZĘŚCI:

A - Rama kołyski

D - dno kołyski

K - Rura poprzeczki gondoli 

S - Nakrętka blokująca (x2)

O - Śruba do przykręcenia poprzeczki 
 gondoli (x2)

P - Śruby do mocowania stelaża kołyski (x4)

Śrubokręt, klucz

Przyczep wspornik kołyski K do ramy kołyski A używając dwóch śrub O (Obrazek 7). Rozłóż dno 
kołyski (Obrazek 8).

Rozłóż nogi ramy kołyski A w kształt litery ,,L” pod dnem kołyski, upewnij się że śruby wejdą w dziury 
(Obrazek 9). Aby zapewnić wsparcie materaca, włóż wszystkie śruby do dna kołyski. Po przeciwnej 
stronie dokręć śruby przy pomocy czterech nakrętek S (Rysunek 10). Przyczep denko D do kołyski 
upewniając się, że jest prawidłowo zablokowane (Obrazek 11).

ostateczny montaż kołyski oraz modułu z zabawkami

POTRZEBNE CZĘŚCI:

E - Poszycie kołyski

G - baldachim

I   - Materac

R - karuzela zabawki

Q - Ramię karuzeli (z modułem grająco 
wibrująco/ świecącym)

Nasuń ramię karuzeli wraz z modułem Q na odpowiednie miejsce/mocowanie na ramie kosza A 
(Obrazek 17). Rozciągnij poszycie kołyski E nad ramę (Rysunek 12). zabezpiecz poszycie poprzez  
zatrzaśnięcie wszystkich zatrzasków znajdujących się na górnej części kołyski (Obrazek 13). Aby 



zabezpieczyć końce poszycia, należy je delikatnie rozciągnąć na dno kołyski (Obrazek 14). Umieść 
baldachim w dziurach, które są dla niego przeznaczone. Powinien być on skierowany na 
zewnątrz. Używając zaczepów przypnij go do ramy kołyski (Obrazek 15).  Przypnij karuzelę R do 
ramienia Q (Obrazek 16). 

reguLacja funkcji karuzeLi

Rotate
Mobile Toys

Small 
Lights

Music

Vibration

Night
Light

Mobile Functions
On/Off

Vibration
Adjustment

Music Volume
Adjustment

MOBILE REMOTE CONTROLLER / PILOT 

rotate mobile toys / karuzela z zabawkami
kolotoč s hračkami

night light / lampka nocna
 noční světlo / nočné svetlo

vibration / wibracje
 vibrácie / vibrace

music / melodyjka
melódie / melodie

small lights / światełko
svetlo / světlo

Karuzela 
z zabawkami

Światełko

Wibracje

Melodyjka

Lampka
nocnaWł/Wył

Regulacja
wibracji

Regulacja głośności

Battery power pack / Komora na baterie
Napájanie Akumulátor / Napájení Akumulátor

LAMPKA NOCNA Lampka świeci przez czas pięciu minut, jeżeli chcesz skrócić lub wydłużyć czas 
świecenia o kolejne 5 minut, wystarczy nacisnąć ponownie przycisk.

WIbRACJE Wibracje trwają przez 5 minut, ponowne naciśnięcie działa tak samo jak w 
przypadku lampki nocnej. Intensywność wibracji regulowana jest pokrętłem, 
znajdującym się po bocznej stronie ramienia karuzeli.

MELODYJKA  Naciśnięcie przycisku uruchamia melodyjkę, a ponowne jego naciśnięcie 
wyłącza ją. Głośność melodyjki regulowana jest pokrętłem, znajdującym się po 
bocznej stronie ramienia karuzeli.

ŚWIATEŁKA Tworzy pokaz światełek. Jeśli podczas włączonego pokazu światełek zostanie 
naciśnięty przycisk muzyki, cykl zostanie zresetowany, a muzyka 
zsynchronizowana ze światłami.

KARUZELA 
Z ZAbAWKAMI 

Naciśnij przycisk rozpoczynając pięciominutowy ruch karuzeli. kiedy przycisk 
karuzeli zostanie naciśniety podczas aktywnego cyklu, zostanie on 
wystartowany od nowa oraz zsynchronizowany z muzyką.

OSTRZEŻENIA DLA KOŁYSKI WYKORZYSTYWANEj, jAKO ŁÓŻECZKO

 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI 
 MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.

UWAGA!  Nie pozostawiać w trybie kołysania, gdy koła nie są zablokowane.
UWAGA!  Ryzyko uduszenia - aby zapobiec uduszeniu, należy używać materaca 

dostarczonego z tą kołyską. 
UWAGA!  Nigdy nie należy używać poduszek lub dodatkowego materaca lub wypychania 

w tej kołysce.
UWAGA!  Aby prześcieradło było używane z materacem, należy podwinąć je pod materac 

z każdej strony, aby zapobiec uwięzieniu.
UWAGA!  zawsze używać paska podtrzymującego i upewnić się, że łóżeczko jest mocno 

zaczepione o łóżko.



zamiana kołyski w łóżeczko (Obrazek 22)

WAŻNE:  Upewnij się, że kołyska nie jest w trybie bujania, a koła są opuszczone i zablokowane.

Odczep baldachim G z kołyski (Obrazek 18). Odepnij zatrzaski od poszycia kołyski i zdemontuj 
górną rurę od ramy kołyski (Obrazek 19). złóż panel wzdłuż wpierającej poprzeczki i wsuń pod 
spód poszycia (Obrazek 20 i 21). 

OSTRZEŻENIA DLA KOŁYSKI, jAKO pRZEWIjAKA

 NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE DOPROWADZIĆ 
 DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.

UWAGA!  Aby uniknąć poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń od upadków, zawsze miej 
dziecko w zasięgu ręki.

UWAGA!  Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. 
UWAGA!  Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem przewijaka.
UWAGA!  zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. 
UWAGA!  Nie należy używać przewijaka, jeśli jest uszkodzony.
UWAGA!  Maksymalna dopuszczalna waga dziecka to: 8 kg.

używanie przewijaka

kołyska nie może być używana, jako przewijak w trybie kołyski lub ze zdjętym bokiem. Podczas 
używania przewijaka, powinno się zawsze ustawić jego tył do ściany oraz obniżyć jak najniżej  
(Obrazek 24) i zablokować kółka (Obrazek 23).

Jeśli kołyska nie jest w najwyższej pozycji, odwiąż pasy kosza na akcesoria i podnieś urządzenie. 
Następnie przywiąż pasy ponownie, upewniając się, że kosz jest napięty.

zmiana kołyski w gondoLe

WAŻNE:  •	 Nigdy	nie	noś	gondoli	z	dzieckiem	w	środku. 
•		 Nigdy	nie	zostawiaj	dziecka	bez	opieki	w	gondoli	bez	blokady.

Wyjmij dziecko z kołyski. Wyciągnij kosz z niższej ramy poprzez odblokowanie blokady (Obrazek 25). 
Odwróć kosz na właściwą stronę i zablokuj lub odblokuj bieguny według wyboru. Aby wyciągnąć 
kółeczka wykonaj czynności pokazane na Obrazku 26. Aby schować kółeczka wykonaj czynności 
pokazane na Obrazku 27. 

czyszczenie i konserwacja

•	 Do	czyszczenia	części	z	tworzyw	sztucznych	używaj	miękkiej	namydlonej	szmatki.
•	 Do	czyszczenia	tkanin	używaj	delikatnych	detergentów.
•	 Nie	pierz	tapicerki	w	pralce,	nie	wybielaj,	nie	susz	w	suszarce.
•	 Części	metalowe	wycieraj	miękką	szmatką	usuwając	kurz	i	wodę.
•	 Nie	umieszczaj	kołyski	w	pobliżu	źródeł	ciepła	(	grzejników,	dmuchaw,	otwartego	ognia	itp.),	

może to spowodować uszkodzenia części plastikowych.
•	 Sprawdzaj	regularnie	konstrukcję	kołyski	i	w	razie	potrzeby	dokręcaj	poluzowane	śruby	 

oraz poprawiaj sznurki i klamry.



WARUNKI BEZpIECZEŃSTWA

 MONTAŻ MOŻE BYĆ DOKONYWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE!
1 kołyskę należy ustawić na podłożu poziomym
2 Małym dzieciom nie wolno bawić się bez nadzoru w pobliżu kołyski
3 W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki należy zablokować kołyskę w pozycji nieruchomej
4 Nigdy nie używał kołyski, jeżeli jakaś część jest złamana, oderwana lub zgubiła się
5 Gdy dziecko potrafi siedzieć, klęczeć lub podciągać się, nie należy dłużej używać  

łóżeczka/kołyski dla takiego dziecka.
6 Nie używaj korpusu kołyski bez jej ramy
7 Należy dobrać materac o takiej grubości, aby wewnętrzna wysokość łóżeczka (mierzona od 

górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi boku łóżka) wynosiła, co najmniej 200 mm 
w najwyższym położeniu dna łóżeczka.

8 Nie należy pozostawiać dziecka bez opieki 
9 Nigdy nie używaj dodatkowego materacyka, poduszki czy podszycia.

10 Używaj wyłącznie materacyka dołączonego przez producenta materaca, którego grubość 
nie przekracza 4 cm, a wymiar materaca jest idealnie dopasowany do wymiarów kołyski, tak 
aby szczelina pomiędzy materacem, a bokiem kołyski nie była większa niż 2,5 cm.

11 dopuszczalne obciążenie kosza i przewijaka - 8 kg
12 zaleca się, aby wszystkie okucia montażowe były zawsze odpowiednio dokręcone  

i aby żadne wkręty nie były poluzowane, ponieważ dziecko mogłoby zahaczyć o nie częścią 
ciała lub odzieżą (np. sznurkiem, naszyjnikiem, tasiemką od smoczka itp.) co mogłoby 
spowodować zagrożenie uduszeniem.

13 Odpowiednia dla jednego dziecka od 0 do 5 miesięcy.
14 Nie pozostawiać w łóżku czegokolwiek, co mogłoby dziecku umożliwić wspięcie się w górę 

oraz rzeczy, które mogłyby spowodować uduszenie lub zadławienie się dziecka.
15 Nie umieszczać łóżeczka/kołyski w pobliżu otwartego ognia i innych silnych źródeł ciepła, 

jak promienniki elektryczne lub gazowe itp.

bezpieczne korzystanie z baterii

1. baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe i niedostępne dla dzieci. 
2. Tylko zalecany rodzaj  baterii można używać 
3. baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. 
4. kiedy moc baterii jest niska dźwięki mogą być zniekształcone, wtedy należy  

wymienić baterie na nowe. 
5. Nie wolno stykać zacisków zasilania 
6. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć  z produktu.  
7. baterie nadające się do doładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem 
 osoby dorosłej. 
8. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. 
9. bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. 
10. baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. 
11. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia 

skóry lub inne obrażenia. 
12. zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy 
 czas, aby uniknąć korozji wycieku. 
13. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i  nie podgrzewać.



EN IMPORTANT! PLEASE KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE!

Please read these instructions before use of this product. 
The images can differ from your product. 

parts List (DO NOT REMOVE FOAM FROM BASINET PARTS)

A A) basket Frame,  
a - removable top tube

B Rocker base (x2)

C support tubes (x2)

D Mattress support, 

E basket Fabric (skirt)

F Accessory basket

G Canopy

H Rocker legs (x4)

I Mattress

J Accessory basket Tubes (x2)

K Cross	tube	

L Cross	bars	(x2)

M 2 in. screws (x4) (used for legs and basket)

N 1-1/2 in. screws (x4) – (used for cross bar)

O 1/2 in. screws (x2) – (used for cross tube)

P 3/4 in. screws (x4) – (used for frame)

Q Mobile Arm&base  

R Mobile toys 

S Lock Nuts (x4)

  WARNINg
WARNING:   Playing with carousel module is integrated into the cradle. 
WARNING:   Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death. 
WARNING:   To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on 

hands and knees or has reached manufacture’s, recommended maximum weight is 8kg.
WARNING:  Risk of suffocation: 

When the child enters into the slot between the edge of the mattress  
and the side of the cradle when the child put a face on a soft mattress 

WARNING:   NEvER add a mattress, pillow, comforter or padding. Use ONLY the pad provided 
by the manufacturer. 

WARNING:  If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the bassinet of the bassinet 
or cradle manufacturer or one specially designed to fit the dimension of the basket

WARNING:   To reduce the risk of sIds, paediatricians recommend healthy infants be placed  
on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.  

WARNING:   Possible entanglement and strangulation injury:
	 •	 Do	not	place	twine,	cords,	straps	or	similar	items	that	could	become	wound		 	

 around the child’s neck in or near this product.
	 •	 Toys	are not to be “mouthed” by the baby and should be positioned clearly out  

 of reach of the baby’s face and mouth.
	 •		Remove	mobile when baby begins to push up on hands and knees. 
	 •		The	mobile is not intended for use in playpens or portable cribs.
WARNING:  do not use this product if the enclosed or attached instructions cannot be strictly 

adhered to. Always attach all provided fasteners tightly according to the instructions. 
Check	frequently.

WARNING:   Never use plastic bags or film as mattress cover, because they can cause 
suffocation of the child.



assembLing Lower frame

PARTS NEEDED:
B - Rocker base (x2)

C - support Tubes (x2)

F - Accessory basket 

H - Rocker Legs (x4)

J - Accessory basket Tubes (x2)

M - 2 in. screws (x4)

N - 1-1/2 screws (x2)

L -	Cross	Bars	(x2)

slide one of the basket Tubes J into a side pocket of the Accessory basket  F (Figure 1). Repeat for 
other side. slide Accessory basket and Rocker Legs  H into the Rocker bases B (Figure 2).
NOTE:  snap buttons on legs must face inward and be at the top.

Attach the rocker legs and accessory basket using the four 2 in. screws M (Figure 3).
NOTE:  The screws will go through the rocker legs and insert into the accessory basket 

tubes.

NOTE:  When using bassinet as a bedside sleeper, the support tube with the strap 
connectors needs to face the bed. see page 10 for bedside sleeper instructions.

Insert a support Tube C over top of the rocker legs. Make sure the tubes lock into place. (Figure 4). 
Repeat for other side. When both leg support tubes are in place you may adjust the height by 
pushing in on the snap buttons and lifting up or down. 

Attach	a	Cross	Bar	L to the leg support tubes using two 1-1/2 screws N (Figure 5). Repeat for other 
Cross	Bar	L.  Attach accessory basket straps and ties to the support tubes. (Figure 6).

assembLing bassinet basket

PARTS NEEDED:

A - basket Frame

D - Mattress support

K -	Cross	Tube	(x2)

O - 1/2 in. screws (x2)

S - Lock Nuts (x4)

P - 3/4 in. screws (x4)

screwdriver, wrench

Attach	the	Cross	Tube	K to the basket Frame A) using the two 1/2 in. screws w/ blue locking patch 
O (Figure 7). Unfold the mattress support rockers (Figure 8).

Unfold the basket Frame A legs. Position the ,,L” shape under the mattress support, making sure to 
line up the screw holes (Figure 9). To secure the mattress support legs, insert all 3/4 in. screws into 
the mattress support. On the opposite side secure the screws with the 4 Lock Nuts S (Rysunek 10). 
Attach the Mattress support D ) to the bassinet base making sure it is securely latched (Figure 11). 

adding bassinet fabric and mobiLe

PARTS NEEDED:
E - basket Fabric

G -	Canopy

I - Mattress Pad

R - Mobile Toys

Q - Mobile Arm&base 

slide carousel arm with the module Q to the right place / fastening on the frame of the basket A 
(Figure 17). 

drape the basket Fabric E over the support frame (Figure 12). secure the fabric by snapping all 
snaps located on the fabric. There will be 10 snaps around the top (Figure 13). To secure the fabric 



ends, gently stretch them over the mattress support (Figure 14). Insert the canopy into the canopy 
holes.	Canopy	release	tabs	should	face	out.	Make	sure	canopy	snaps	into	place	(Figure 15). Attach 
the Mobile Toys R onto the Mobile Arm Q (Figure 16). 

mobiLe operation

Rotate
Mobile Toys

Small 
Lights

Music

Vibration

Night
Light

Mobile Functions
On/Off

Vibration
Adjustment

Music Volume
Adjustment

MOBILE REMOTE CONTROLLER / PILOT 

rotate mobile toys / karuzela z zabawkami
kolotoč s hračkami

night light / lampka nocna
 noční světlo / nočné svetlo

vibration / wibracje
 vibrácie / vibrace

music / melodyjka
melódie / melodie

small lights / światełko
svetlo / světlo

Karuzela 
z zabawkami

Światełko

Wibracje

Melodyjka

Lampka
nocnaWł/Wył

Regulacja
wibracji

Regulacja głośności

Battery power pack / Komora na baterie
Napájanie Akumulátor / Napájení Akumulátor

NIGHT LIGHT  Activates the mobile light. Press to turn on mobile light for 5 minutes. To turn 
light off  sooner than 5 minutes, press again. Press the button again to start 
another 5 minute cycle. This operating cycle is the same for all functions except 
music.

vIbRATION Press to start 5 minute cycle, press again to stop. The strength of vibration is 
adjusted with the round knob on the side of the mobile stem. This adjustment 
knob is also marked with waves. Turning towards the + sign increases vibration, 
towards the – sign reduces vibration.

MUSIC  Operates the music function. Press the button successive times to cycle the 
music through two modes of music, one of musical chimes, and back to off . 
Music volume is adjusted with the “Music volume Adjustment” button on the 
other side of the mobile stem. Turning towards the + sign increases volume, 
towards the – sign reduces volume. 

SMALL LIGHTS  Operates the light show. Press to start the fi ve-minute show. Press again to stop 
the music. If the music button is pressed during a light show, the show will 
restart, synchronized with the music.

ROTATE 
MObILE TOYS 

Controls	the mobile. Press to begin a fi ve minute cycle. Press again to stop the 
mobile. If mobile button is pressed while the mobile is operating, the mobile 
cycle will restart, synchronized with the music.

WARNINgS FOR BEDSIDE SLEEpER

 Failure to follow these warnings could result in serious injury or death.

WARNING  dO NOT leave in the rocking mode with wheels retracted.

WARNING  SUFFOCATION	HAZARD-	To	help	prevent	suff	ocation	from	entrapment,	use	only	the	
mattress pad provided with this unit. 



WARNING  Never use a pillow or additional mattresses or padding in this bassinet.

WARNING  If a sheet is used with the pad, use only one that will securely tuck under the 
mattress pad on all asides to prevent entrapment.

WARNING  Always use the retainer strap and be sure the bedside sleeper is tightly drawn 
against the bed.

converting to a bedside sLeeper (Figure 22)

NOTE:  Make sure the bassinet is in the non-rocking mode with the wheels down and locked.

Make sure the bassinet is in the non-rocking mode with the wheels down and locked. Remove the 
canopy G from the bassinet (Figure 18). Un-snap the fabric and remove the top tube from the 
bassinet frame (Figure 19). Fold the panel down over the support bar and tuck under fabric 
bottom (Figure 20 i 21). 

WARNINgS FOR ChANgINg TABLE

 Failure to follow these warnings could result in serious injury or death.

WARNING  To prevent serious or fatal injury from falls, always keep child with in arms reach.

WARNING  Never leave child unattended. 

WARNING  Read all instructions before use of the changing table.

WARNING  keep instructions for future use. 

WARNING  do not use the changing table if it is damaged or broken.

WARNING  Maximum weight of child: 8kgs. 

using as a changing tabLe

The bassinet may be used as a changing table in the non-rocking mode with or without the 
removable cross tube in place. When used as a changing table, the unit should always be situated 
against a wall. The casters should be lowered (Figure 24) and locked (Figure 23).

If the bassinet is not in its highest position, solve lanes of the basket for accessories and raise unit. 
Then  identified assign belts, making sure basket is tight.

converting to cradLe

WARNING  •	 NEVER	carry	cradle	with	child	inside. 
•		 NEVER	leave	child	unattended	in	cradle	with	rockers	down.

Remove	Child	from	unit.	Remove	the	basket	from	the	lower	frame	by	unlatching	the	lock	(Figure 25). 
Turn basket assembly on its side and open (Figure 26) or close (Figure 27). the rockers as you choose.  

cLeaning

•	 To	clean	plastic	parts	use	a	soft	soapy	cloth	only.

•	 For	cleaning	fabrics	use	delicate	detergent	only.

•	 Do	not	wash	the	upholstery	in	the	machine,	do	not	bleach,	not	dry	in	the	dryer.

•	 Metal	parts	wipe	with	a	soft	cloth	to	remove	dust	and	water.

•	 Do	not	put	the	crib	close	to	sources	of	heat	(radiators,	fans,	open	fire,	etc.),	it	may	cause	
damage to the plastic parts.

•	 Check	all	frame	fasteners	occasionally.	Tighten	all	screws	and	bolts	as	necessary.	



SAFETY INSTRUCTIONS

 ASSEMBLY CAN BE MADE ONLY BY ADULTS!
1 Children	are	not	allowed	to	play	in	near	of	the	bassinet.
2 Never leave child unattended in the bassinet with the wheels in the no block position. 
3 do not leave child unattended in the bassinet with the wheels in the “up” position.
4 Never use crib if any part is broken, torn or lost.
5 Crib/Cradle	can	be	used	to	the	moment	when	child	can	sit,	kneel	or	pull	but	no	longer!
6 do not use the body of the cradle without the frame.
7 It is necessary to choose a mattress with a thickness such that the internal height of the crib 

(measured from the top plane of the mattress to the upper edge of the side of the bed) was 
at least 200 mm in the highest position the bottom of the crib. 

8 do not leave your child unattended.
9 Never use an additional mattress, pillows and padding.

10 The total thickness of the mattress should not exceed 4cm and the length and width should 
not allow a gap greater than 2,5 cm between the mattress and the side of the bassinet when 
the mattress is pushed up against the sides and into one corner of the unit.

11 Recommended maximum weight is 8kg.
12 Warning! It is recommended that all mounting hardware are always tight, and that no 

screws are loose, because the child could not hook the part of the body or clothing (eg 
string, necklace, ribbon from the nipple, etc.) which could cause a risk of suffocation.

13 suitable for a child of 0 to 5 months.
14 do not leave anything in the bed, which would allow a child to climb up and the things that 

could cause suffocation or choking child.
15 do not place the crib / cradle near naked flames or other heat sources, such as electric or gas 

heaters, etc.

for safe battery use

1. keep the batteries out of children’s reach 
2.	 Only	the	recommended	batteries	or	equivalent	are	to	be	used,	volts	and	size	
3. batteries are inserted with the correct polarity 
4. Remove exhausted batteries from the product 
5. do not short-circuit supply terminals 
6. Rechargeable batteries are to be removed before being charged 
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision 
8. Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly(put 

in back-wards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. do not mix old and 
new batteries. do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable(nickel-cadmium) batteries 

9. Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to 
charge a battery not intended to be recharged 

10. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type 
11. discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal 

injury. When discarding batteries, be sure to dispore of them in the proper manner, according 
to your state and local regulations 

12. Always remove batteries if the product is not going to be used for a month or more. batteries 
left in the unit may leak and cause damage 

13. Recommended type batteries-alkaline disposables, size d(lr20-1.5v) 
	 Never	mix	battery	types.	Change	batteries	when	product	ceases	to	operate	satisfactorily



DůLEžITé! USCHOvEJTE  
PRO POZDěJší POTřEbU

 Obrázky se mohou lišit podle typu kolébky. 

obsah částí:

NESUNDáVEJTE PěNOVOU OCHRANU Z čáSTI KOLéBKY!

A rám košíku  
a - vytahovací vrchní trubka

B houpací lišty se zarážkou (2x)

C držáky kolébky (2x)

D spodní část kolébky 

E potah kolébky

F odkládací ko

G stříška

H nohy kolébky

I matrace

J trubka pro odkládací koš (2x)

K příčná trubka košíku 

L příčné trubky odkládacího košíku (2x)

M šroub nožiček kolébky i košíku (4x)

N šroub pro příčné trubky odkládacího  
košíku (4x)

O šroub pro příčné trubky košíku (2x)

P šroub pro přichycení stojanu kolébky (4x)

Q držák kolotoče z hrajícím, vibrujícím/
svítícím modulem  

R kolotoč s hračkami 

S blokovací matice

  VAROVÁNÍ!
POZOR!   součástí kolébky je hrací modul. 

POZOR!   Nedodržení upozornění a montáže může způsobit vážné zranění nebo smrt. 

POZOR!   Abyste zabránili pádu, nepoužívejte tento výrobek v době kdy se dítě začíná 
zvedat na ručičkách nebo přesáhne doporučenou váhu 8 kg.

POZOR!  Nebezpečí udušením může nastat, když se dítě přetočí tváří k podložce nebo se 
dostane k mezeře mezi podložkou a bokem kolébky 

POZOR!   Používejte pouze prostěradlo přiložené ke kolébce nebo prostěradlo přesných 
rozměrů.

POZOR!  Ukládejte dítě k spánku na záda nebo podle doporučení vašeho pediatra.

POZOR!   Nepoužívejte žádné provázky, pásky nebo podobné předměty, které se mohou 
ovinout kolem dítěte a tak způsobit jeho udušení. kolotoč není určen k hraní, 
sundejte ho v době kdy se dítě zvedá. Nedávejte kolotoč dětem k hraní.  

POZOR!   Nepoužívejte kolébku, jestli z jakéhokoli důvodu nemůžete dodržet varování, 
pozorně si přečtěte návod k montáži, dodržujte ho a často kontrolujte konstrukci.

POZOR!   Nepoužívejte folii a obaly na matraci, hrozí udušení. 

CZ



J - rúrka pre odkladací kôš (2x)

M - skrutka nožičiek kolísky i košíka (4x)

N - skrutka pre priečne rúrky odkladacieho košíka (2x)

L - priečne rúrky odkladacieho košíka (2x)

montáž spodního rámu:

čáSTI: B - houpací lišty (2x)

 C - držáky kolébky (2x)

 F - odkládací koš  

 H - nohy kolébky (4x)

zasuňte jednu trubku J do otvorů v odkládacím koši F (obrázek 1). stejně vložte trubku i na druhé 
straně. vložte odkládací koš a nohy kolébky H do houpacích lišt B (obrázek 2).
POZOR!   zarážky na nohách musí být otočené směrem dovnitř a nahoru. zašroubujte nohy  

a odkládací koš čtyřmi šrouby M (obrázek 3).
POZOR!  Šrouby musí projít nohou až k trubkám odkládacího koše.

POZOR!   Ujistěte se, že trubky jsou ve stejné výšce.

vsuňte držák kolébky C na nohy kolébky. Ujistěte se, že jsou trubky zajištěné (obrázek 4). Opakujte 
činnost i na druhé straně. výšku držáku lze regulovat tím, že stlačíte tlačítko a zvedáte nahoru 
nebo dolů. držáky přišroubujte k nohám kolébky šrouby N (obrázek 5). stejně zašroubujte trubku L. 
zapojte odkládací koš páskami k držáku kolébky (obrázek 6).

montáž košíku pro dítě:

čáSTI:

A - rám košíku

D - spodní část kolébky

K - příčná trubka košíku

O - šroub pro příčné trubky košíku (2x)

S - blokovací matice (x4)

P - šroub pro přichycení stojanu kolébky 
(4x) šroubovák, klíč

Přišroubujte příčnou trubku košíku K k rámu kolébky A šrouby O (obrázek 7). Rozložte dno 
kolébky (obrázek 8).

Rozložte nohy rámu kolébky A (v tvaru písmena L) pod dnem kolébky, ujistěte se, že šrouby 
projdou otvory (obrázek 9). K zajištění matrace vložte všechny šrouby do spodní části kolébky. 
Šrouby dotáhněte a zajistěte maticemi S (obrázek 10).  zapojte spodní část kolébky D ke kolébce a 
ujistěte se, že jsou správně zajištěné (obrázek 11). 

montáž koLébky a moduLu s hračkami:

čáSTI:

E - potah kolébky

G - stříška

I - matrace

R - kolotoč s hračkami

Q - držák kolotoče z hrajícím, vibrujícím/
svítícím modulem 

 
 
vsuňte rameno kolotoče s modulem Q do určeného místa na rámu A (obrázek 17).

Rozložte potah kolébky E nad rám kolébky (obrázek 12). zajistěte potah západkami umístěnými 
na vrchní části kolébky (obrázek 13). Pro zajištění potahu je třeba ho roztáhnout na dně kolébky 
(obrázek 14). vložte nebesa do vyznačených otvorů. Měl by být směrovaný směrem ven. Použijte 
háčky k připevnění nebes k rámu (obrázek 15). vložte kolotoč R k držáku Q (obrázek 16). 



reguLace funkcí koLotoče:

Rotate
Mobile Toys

Small 
Lights

Music

Vibration

Night
Light

Mobile Functions
On/Off

Vibration
Adjustment

Music Volume
Adjustment

PILOT 

kolotoč s hračkami

 noční světlo / nočné svetlo

 vibrácie / vibrace

melódie / melodie

 svetlo / světlo

kolotoč 
s hračkami

světlo

vibrace

melodie

noční 
světlozap/vyp

regulace
vibrací

regulace hlasitosti

Napájanie Akumulátor
Napájení Akumulátor

NOČNí SvěTLO   noční světlo svítí 5 minut, pro zkrácení nebo prodloužení o dalších 5 minut, 
stačí opět stlačit tlačítko.

vIbRACE vibrace trvají 5 minut, pro zkrácení nebo prodloužení o dalších 5 minut, stačí 
opět stlačit tlačítko. Intenzitu vibrací můžete regulovat na boční straně.

MELODIE  Opo stlačení melodie hraje, po opětovném stlačení se melodie vypíná. 
Regulace hlasitosti je na boční straně 

SvěTLO vytváří světelnou show. když bude zapnutá světelná show a vy stlačíte tlačítko 
melodie, hudba se synchronizuje se světlem.

KOLOTOČ S 
HRAČKAMI  po stlačení se kolotoč točí 5 minut. když bude zapnutá melodie a vy zapnete 

kolotoč tak se celý cyklus synchronizuje.

UpOZORNĚNÍ pRO KOLÉBKU, KDYŽ jI pOUŽÍVÁTE jAKO pOSTÝLKU:

 Nedodržení upozornění může způsobit vážné zranění nebo smrt!

POZOR!   Nekolébejte, když nejsou kolečka zablokovány.

POZOR!   Riziko udušení - používejte pouze přiloženou matraci. 

POZOR!   Prostěradlo založte pod matraci, aby nedošlo k uvěznění dítěte.

POZOR!   vždy používejte podpírající pás a ujistěte se, že je kolébka správně uložená.

ZMĚNA KOLÉBKY NA pOSTÝLKU:  

POZOR!  Ujistěte se, že kolébka se nehoupe a kolečka jsou zablokovaná.

Ujistěte se, že kolébka se nehoupe a kolečka jsou zablokovaná. Odmontujte nebesa G z kolébky 
(obrázek 18). Odstraňte západky z potahu a odmontujte trubku z rámu (obrázek 19). složte okraj 
podél podpírající příčky a zasuňte ho pod potah (obrázek 20 a 21).  



pOUŽITÍ KOLÉBKY jAKO pŘEBALOVACÍ pODLOŽKY:

 Nedodržení upozornění může způsobit vážné zranění nebo smrt!

POZOR!  Nenechávejte dítě bez dozoru!

POZOR!  Přečtěte si pozorně všechny instrukce! 

POZOR!  Uchovejte návod pro pozdější použití!

POZOR!  Nepoužívejte výrobek je-li poškozen! 

POZOR! Maximální hmotnost 8 kg!

pŘebaLovací podLožka:

Nepoužívejte výrobek k přebalování jestli se houpe nebo má spuštěnou boční stranu. Aby 
výrobek mohl být používán pro přebalování, musíte ho umístit ke stěně, dát ho do nejnižší 
polohy (obrázek 24) a zablokovat kolečka (obrázek 23). Jestli není kolébka v nejvyšší poloze, 
odvažte pásy odkládacího koše a zvedněte jí, potom zavažte pásy a ujistěte se, že je košík 
natažený.

záměna koLébky na korbičku:

POZOR!   Nepřenášejte korbičku s dítětem. Nenechávejte dítě bez dozoru.

vytáhněte koš z rámu (obrázek 25). Otočte koš na správnou stranu a zablokujte houpací lišty. 
vytáhněte kolečka (obrázek 26) nebo je složte (obrázek 27).  

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

•	 Pro	čištění	používejte	měkký	hadřík	s	mýdlovou	vodou.	Látkové	části	neperte	v	pračce,	
nebělte, nesušte v sušičce. Uchovávejte mimo dosah vysokých teplot, ohně, vlhkosti a 
přímého slunečního záření.

BEZpEČNOSTNÍ UpOZORNĚNÍ

1 sestavení provádí pouze dospělá osoba
2 sestavení by mělo probíhat na vodorovné podlaze
3 Malé děti si nesmí hrát samy u kolébky.
4 vždy zablokujte kolébku, když necháváte dítě osamotě.
5 Nepoužívejte výrobek pokud je jakákoli jeho část poškozená nebo chybí.
6 Nepoužívejte kolébku jestli dítě sedí nebo se zvedá.
7 Nepoužívejte kolébku bez rámu.
8 Použijte takovou matraci, aby vnitřní část postýlky (měřeno od vrchní části matrace k vrchní 

části boku postýlky) měla minimálně 200 mm v nejvyšším nastavení dna kolébky.
9 Nenechávejte dítě bez dozoru.

10 Nepoužívejte náhradní matrace, polštáře.
11 Použijte matraci přiloženou výrobcem, jehož výška je max. 4 cm a rozměr matrace je vhodný 

k rozměru kolébky. 
12 Maximální hmotnost je 8 kg.
13 Ujistěte se, že šrouby jsou správně dotažené.
14 Používat kolébku může vždy jen jedno dítě od 0 do 5 měsíců.
15 Nedávejte kolébku k otevřenému ohni ani k blízkosti zdroje tepla.



SK POZOR! ČíTAJTE POZORNE A 
USCHOvAJTE PRE NESKORšIE POUžITIE!
 Obrázky sa môžu líšiť podľa typu kolísky. 

obsah častí:

NESKLADAJTE PENOVú OCHRANU Z čASTI KOLíSKY! 

A rám košíka  
a - vyťahovacia vrchná rúrka  

B hojdacie lišty so zarážkou (2x)

C držiaky kolísky (2x)

D spodná časť kolísky 

E poťah kolísky

F odkladací kôš

G strieška

H nohy kolísky

I matrace

J rúrka pre odkladací kôš (2x)

K priečna rúrka košíka 

L priečne rúrky odkladacieho košíka (2x)

M skrutka nožičiek kolísky i košíka (4x)

N skrutka pre priečne rúrky odkladacieho 
košíka (2x)

O skrutka pre priečne rúrky košíka (2x)

P skrutka pre prichytenie stojana kolísky (4x)

Q držiak kolotoča z hrajúcim, vibrujúcim / 
svietiacim modulom   

R kolotoč s hračkami 

S blokovacia matica

  VAROVANIE!
POZOR!   súčasťou kolísky je hrací modul. 

POZOR!   Nedodržanie upozornenia a montáže môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. 

POZOR!   Aby ste zabránili pádu, nepoužívajte tento výrobok v dobe keď sa dieťa začína 
dvíhať na ručičkách alebo presiahne odporúčanú váhu 8 kg.

POZOR!  Nebezpečenstvo udusením môže nastať, keď sa dieťa pretočí tvárou k podložke 
alebo sa dostane k medzere medzi podložkou a bokom kolísky. 

POZOR!   Používajte iba prestieradlo priložené ku kolíske alebo prestieradlo presných 
rozmerov.

POZOR!  Ukladajte dieťa k spánku na chrbát alebo podľa odporúčaní vášho pediatra

POZOR!   Nepoužívajte žiadne povrázky, pásiky alebo podobné predmety, ktoré sa môžu 
ovinúť okolo dieťaťa a tak spôsobiť jeho udusenie. kolotoč nie je určený na hranie, 
odoberte ho v dobe keď sa dieťa dvíha. Nedávajte kolotoč deťom na hranie.  

POZOR!   Nepoužívajte kolísku, ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dodržať varovanie, 
pozorne si prečítajte návod na montáž, dodržujte ho a často kontrolujte 
konštrukciu.

POZOR!   Nepoužívajte fóliu a obaly na matrac, hrozí udusenie. 



montáž spodného rámu:

čáSTI: B - hojdacie lišty (2x)

 C - držiaky kolísky (2x)

 F - odkladací kôš  

 H - nohy kolísky (4x)

zasuňte jednu rúrku J do otvorov v odkladacom koši F (obrázok 1). Rovnako vložte trubku aj na 
druhej strane. vložte odkladací kôš a nohy kolísky H do hojdacích líšt B (obrázok 2).
POZOR!   zarážky na nohách musia byť otočené smerom dovnútra a hore. zaskrutkujte nohy 

a odkladací kôš štyrmi skrutkami M (obrázok 3).
POZOR!  skrutky musia prejsť nohou až k rúrkam odkladacieho koša.

POZOR!   Uistite sa, že rúrky sú v rovnakej výške.

vsuňte držiak kolísky C na nohy kolísky. Uistite sa, že sú rúrky zaistené (obrázok 4). Opakujte 
činnosť aj na druhej strane. výšku držiaku možno regulovať tým, že stlačíte tlačidlo a zdvíhate 
nahor alebo nadol. držiaky priskrutkujte k nohám kolísky skrutky N (obrázok 5). Rovnako 
zaskrutkujte rúrku L. zapojte odkladací kôš páskami k držiaku kolísky (obrázok 6).

montáž košíka pre dieťa:

čASTI:

A - rám košíka

D - spodná časť kolísky

K - priečna rúrka košíka

O - skrutka pre priečne rúrky košíka (2x)

S - blokovacia matica (2x)

P - skrutka pre prichytenie stojana 
kolísky (4x) skrutkovač, kľúč

Priskrutkujte priečnu rúrku košíka K k rámu kolísky A skrutkami O (obrázok 7). Rozložte dno 
kolísky (obrázok 8).

Rozložte nohy rámu kolísky A (v tvare písmena L) pod dnom kolísky, uistite sa, že skrutky prejdú 
otvormi (obrázok 9). Na zabezpečenie matrace vložte všetky skrutky do spodnej časti kolísky. 
skrutky dotiahnite a zaistite maticami S (obrázok 10). zapojte spodnú časť kolísky D ku kolíske a 
uistite sa, že sú správne zaistené (obrázok 11).

montáž koLísky a moduLu s hračkami: 

čáSTI:

E - poťah kolísky

G - strieška

I  - matrac

R - kolotoč s hračkami

Q - držiak kolotoča z hrajúcim, 
vibrujúcim / svietiacim modulom 

vsuňte rameno kolotoča s modulom Q do určeného miesta na ráme A (obrázok 17).

Rozložte poťah kolísky E nad rám kolísky (obrázok 12). zaistite poťah západkami umiestnenými na 
vrchnej časti kolísky (obrázok 13). Pre zaistenie poťahu je potrebné ho roztiahnuť na dne kolísky 
(obrázok 14). vložte nebesá do vyznačených otvorov. Mal by byť smerovaný smerom von. Použite 
háčiky na pripevnenie nebies k rámu (obrázok 15). vložte kolotoč R k držiaku Q (obrázok 16). 

J - rúrka pre odkladací kôš (2x)

M - skrutka nožičiek kolísky i košíka (4x)

N - skrutka pre priečne rúrky odkladacieho košíka (2x)

L - priečne rúrky odkladacieho košíka (2x)



reguLácia funkcií koLotoča:

Rotate
Mobile Toys

Small 
Lights

Music

Vibration

Night
Light

Mobile Functions
On/Off

Vibration
Adjustment

Music Volume
Adjustment

PILOT 

kolotoč s hračkami

 nočné svetlo

 vibrácie

melódie

 svetlo

kolotoč s 
hračkami

svetlo

vibrácie

melódie

nočné 
svetlozap/vyp

regulácia 
vibrácií

regulácia hlasitosti

Napájanie Akumulátor

NOČNí SvěTLO   nočné svetlo svieti 5 minút, pre skrátenie alebo predĺženie o ďalších 5 minút, 
stačí opäť stlačiť tlačidlo. 

vIbRACE vibrácie trvajú 5 minút, pre skrátenie alebo predĺženie o ďalších 5 minút, stačí 
opäť stlačiť tlačidlo. Intenzitu vibrácií môžete regulovať na bočnej strane. 

MELODIE  po stlačení melódie hrá, po opätovnom stlačení sa melódie vypína. Regulácia 
hlasitosti je na bočnej strane.

SvěTLO vytvára svetelnú show. keď bude zapnutá svetelná show a vy stlačíte tlačidlo 
melódie, hudba sa synchronizuje so svetlom.

KOLOTOČ S 
HRAČKAMI  po stlačení sa kolotoč točí 5 minút. keď bude zapnutá melódia a vy zapnete 

kolotoč tak sa celý cyklus synchronizuje.

UpOZORNENIE pRE KOLÍSKU, KEĎ jU pOUŽÍVATE AKO pOSTIEĽKU:

 Nedodržanie upozornenia môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť!

POZOR!   Nekníšte, keď nie sú kolieska zablokované.

POZOR!   Riziko udusenia - používajte len priloženú matrac. 

POZOR!   Prestieradlo založte pod matrac, aby nedošlo k uväznenie dieťaťa.

POZOR!   vždy používajte podopierajúci pás a uistite sa, že je kolíska správne uložená.

ZMENA KOLÍSKY NA pOSTIEĽKU:   

POZOR!  Uistite sa, že kolíska sa nehúpe a kolieska sú zablokované.

Odmontujte nebesá G z kolísky (obrázok 18). Odstráňte západky z poťahu a odmontujte rúrku z 
rámu (obrázok 19). zložte okraj pozdĺž podopierajúcej priečky a zasuňte ho pod poťah (obrázok 20 
a 21). Postieľka môže byť prisunutá k posteli (obrázok 22):



pOUŽITIE KOLÍSKY AKO pREBAĽOVACIEj pODLOŽKY:

 Nedodržanie upozornenia môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť!

POZOR!  Nenechávajte dieťa bez dozoru!

POZOR!  Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie! 

POZOR!  Uchovajte návod pre neskoršie použitie!

POZOR!  Nepoužívajte výrobok ak je poškodený! 

POZOR! Maximálna hmotnosť 8 kg!

prebaĽovacia podLožka:

Nepoužívajte výrobok na prebaľovanie ak sa hojdá alebo má spustenú bočnú stranu. Aby 
výrobok mohol byť používaný na prebaľovanie, musíte ho umiestniť ku stene, dať ho do najnižšej 
polohy (obrázok 24) a zablokovať kolieska (obrázok 23). Ak nie je kolíska v najvyššej polohe, 
odvážte pásy odkladacieho koša a zdvihnite ju, potom zaviažte pásy a uistite sa, že je košík 
natiahnutý.

zámena koLísky na korbičku:

POZOR!   Neprenášajte korbičku s dieťaťom. Nenechávajte dieťa bez dozoru.

vytiahnite kôš z rámu (obrázok 25). Otočte kôš na správnu stranu a zablokujte hojdacie lišty. 
vytiahnite kolieska (obrázok 26) alebo ich zložte (obrázok 27).  

ÚDRŽBA A ČISTENIE:

•	 Pre	čistenie	používajte	mäkkú	handričku	s	mydlovou	vodou.	Látkové	časti	neperte	v	práčke,	
nebelte, nesušte v sušičke. Uchovávajte mimo dosahu vysokých teplôt, ohňa, vlhkosti a 
priameho slnečného žiarenia.

BEZpEČNOSTNÉ UpOZORNENIA:

1 zostavenie vykonáva iba dospelá osoba
2 zostavenie by malo prebiehať na vodorovnej podlahe
3 Malé deti sa nesmú hrať samy pri kolíske.
4 vždy zablokujte kolísku, keď nechávate dieťa osamote.
5 Nepoužívajte výrobok ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo chýba.
6 Nepoužívajte kolísku ak dieťa sedí alebo sa dvíha.
7 Nepoužívajte kolísku bez rámu.
8 Použite takú matrac, aby vnútorná časť postieľky (merané od vrchnej časti matraca k vrchnej 

časti boku postieľky) mala minimálne 200 mm v najvyššom nastavení dna kolísky.
9 Nenechávajte dieťa bez dozoru.

10 Nepoužívajte náhradné matrace, vankúše.
11 Použite matrac priloženú výrobcom, ktorého výška je max 4 cm a rozmer matraca je vhodný 

k rozmeru kolísky.
12 Maximálna hmotnosť je 8 kg.
13 Uistite sa, že skrutky sú správne dotiahnuté.
14 Používať kolísku môže vždy len jedno dieťa od 0 do 5 mesiacov.
15 Nedávajte kolísku k otvorenému ohňu ani k blízkosti zdroja tepla. 
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