
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

MOMI FOR-REST IGRALNI CENTER  
 
Spoštovani. 
Najlepša hvala za nakup izobraževalne podloge MoMi For-rest. Upamo, da bo izdelek izpolnil 
vaša pričakovanja. 
Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store oziroma se obrnite na 
pooblaščenega prodajalca. Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte 
priporočila za varno uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse 
komponente izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno 
uporabo, da prepreči poškodbe. 
 
OPOZORILA: 

• Sestavljanje mora opraviti odrasla oseba. 

• Palica za igrače je elastična, zato bodite previdni pri nameščanju. Prosimo, da med 
sestavljanjem pazite in ne udarite sebe ali drugih ljudi. 

• Otroka ne puščajte brez nadzora. Otroka nikoli ne izpustite izpred oči. 

• Da bi se izognili morebitnemu zapletanju ali stiskanju, so dodatne vrvice ali trakovi na 
izdelku prepovedani. 

• Odstranite palico za igrače, ko se dojenček začne plaziti z rokicami in na kolenih. 

• Ko otroka odlagate, ga položite na hrbet. 

• Ta izdelek uporabljajte le na ravnih tleh in ga ne postavljajte na mizo itd. 

• Igralne podloge ni mogoče uporabiti namesto postelje, spanje na izdelku ni dobro za 
otroka. 

• Ne premikajte izdelka, ko je vaš otrok na igralni podlogi. 
 
POMEMBNO:  
Vedno odstranite in zavrzite vso embalažo, folije, 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 elementov embalaže in plastičnih folij, saj lahko 
pride do zadušitve. Ta priročnik priporočamo za nadaljnjo uporabo, če bo potrebno, da 
preberete, kako ravnati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanja. 
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. 
 
VZDRŽEVANJE IZDELKA 

• Priporočljivo je sistematično čiščenje tkanine: ročno pranje ali pranje občutljivih 
tkanin v pralnem stroju pri temperaturi največ 30 stopinj. 

• Čiščenje mora opraviti odrasla oseba. 

• Med čiščenjem in pranjem redno preverjajte, ali so na tkanini razpoke. 

• Da preprečite pospešeno staranje izdelka ali nemogoče čiščenje tkanin, izdelka ne 
puščajte na soncu. Lahko pride do deformacije in bledenja barve. 

• Dovoljeno je pranje blaga na programu za občutljive tkanine in največ 30 stopinj brez 
ožemanja. 

http://www.momi.store/


 

 

• Ožemanje tekstilnih materialov je prepovedano, priporočamo sušenje pri sobni 
temperaturi. 

• Uporaba močnih detergentov za čiščenje in vzdrževanje je strogo prepovedana, 
uporaba belila pa popolnoma prepovedana. 

• Likanje blaga in vseh elementov blaga je strogo prepovedano. 
 
Izdelek se lahko uporablja za dojenčke od 0-12 mesecev. 
Izdelek je v skladu z varnostnimi zahtevami: 
EN71-1:2014+A1:2014 
EN71-2:2011+A1:2-2014 
EN71-3:2013+A2:2018 
 
Hvala, ker ste pozorno prebrali navodila za uporabo. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo 
uporabo. 
 
 
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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