
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

MOMI KIKI GLASBENI VRTILJAK  
 
 
Opozorilo: To igračo pritrdite izven dosega otrok. Preprečite morebitne poškodbe zaradi 
zapletanja, odstranite to igračo, ko otrok začne poskušati vstati na roke in kolena, v 
položaju za plazenje. 
 
OPOZORILA: 

 Glasbeni vrtiljak vedno uporabljajte stran od oči ali obraza. Potrebno je sestavljanje 
odrasle osebe. 

 Pozorno preberite naslednja navodila in opozorila. 
 Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. 
 Majhne dele hranite izven dosega otrok. 
 Ta izdelek je priporočljivo uporabljati od rojstva do 5 mesecev. 
 Ta mobilnik za posteljico je namenjen vizualni stimulaciji in ni namenjen, da bi ga 

otrok prijel. 
 Vse priložene pritrdilne elemente (vrvice, trakove, objemke itd.) vedno tesno pritrdite 

na posteljico ali stajico v skladu z navodili. 
 Ne dodajajte dodatnih vrvic ali trakov za pritrditev na posteljico ali stajico. 
 Hraniti izven dosega otrok. 

 
Sestavni deli: glej slike 
 
Namestitev: glej slike 
 
Delovanje: glej slike 
 
Opozorilo: 
Pri zlaganju naj bo razdalja najmanj 20 mm, da preprečite stiskanje. 
 
OPOZORILA O BATERIJI: 

 Za največjo učinkovitost uporabite nove alkalne baterije. 
 Uporabljajte samo baterije enakega ali enakovrednega tipa, kot je priporočeno. 
 Ne mešajte različnih vrst baterij: alkalnih, standardnih (ogljik-cink) ali polnilnih (Ni-Cd, 

Ni-MH) ali novih in rabljenih baterij. 
 Ne uporabljajte poškodovanih baterij. 
 Vstavite baterije s pravilno polarnostjo. 
 Ne povzročajte kratkega stika na polnih baterijah. 
 Odstranite prazne baterije iz igrače. 
 V daljših obdobjih neuporabe odstranite baterije. 
 Ne mečite baterij v ogenj. 
 Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti. 
 Polnilne baterije je dovoljeno polniti samo pod nadzorom odrasle osebe. 

 



 

 

NEGA IN VZDRŽEVANJE 
1. Izdelek vzdržujte čisto tako, da ga obrišete z rahlo vlažno krpo. Ne potapljajte v vodo. 
2. Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in nobenemu neposrednemu viru 

toplote. 
3. Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. 
4. Pazite, da vam izdelek ne pade na trde površine in je ne izpostavljajte vlagi ali vodi. 
 
Izdelano na Kitajskem. 
 
 
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 

mailto:wsparcie@momi.pl
mailto:info@trgovina-junior.si

