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DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ 

POUŽITÍ 
- Nedodržení těchto varování a pokynů k instalaci může mít za následek vážné zranění 
nebo smrt. 
- Před sestavením a použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Nutná montáž 
dospělých. 
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozené nebo rozbité. Udržujte malé části 
mimo dosah dětí. 
- V případě poškození nebo problémů přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis: 
kancelar@euro-trade.eu 
- Nepoužívejte jiné příslušenství nebo náhradní díly, než které schválila 4moms®. 
 

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ 
- Vždy používejte bezpečnostní pásy. Upravte je tak, aby co nejlépe seděly vašemu 

dítěti. Lehátko lze nakonfigurovat s 3- nebo 5-bodovými dětskými pásy. 
- Pokud používáte 3-bodový pás, musíte přejít na 5-bodový pás, jakmile vaše dítě 

začíná sedět samo 
- Houpačku / lehátko nepoužívejte, pokud dítě dosáhne váhy 11,3 kg nebo když se dítě 

snaží dostat ven (asi 9 měsíců), podle toho, co nastane dříve. 

 
VAROVÁNÍ 
NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ  Kojenci mohou při pádu z houpačky / lehátka 
utrpět poranění hlavy a udusit se v pásech. 
• NIKDY nenechávejte své dítě bez dozoru. 
• VŽDY používejte systém postrojů. Upravte je tak, aby těsně přiléhaly. 
• NIKDY nezvedejte ani nepřenášejte dítě v tomto výrobku. NIKDY 
nepoužívejte hrazdičku/madlo k přenášení polohovací kolébky. 
• Vzpřímená poloha je určena pouze pro kojence, kteří mají vyvinutou 
dostatečnou kontrolu horní části těla, aby seděli vzpřímeně bez předklonu. 
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• Je nebezpečné používat kolébku na vyvýšeném povrchu, jako je stůl. 
NIKDY nepoužívejte lehátko na jakékoli vyvýšené ploše, pouze na podlaze !!! 
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Děti se mohou udusit, když se lehátko převrhne na 
měkkém povrchu. 
• NIKDY nepoužívejte na posteli, pohovce, polštáři nebo jiném měkkém 
povrchu. 
• Buďte vždy blízko a kontrolujte vaše dítě. Tento produkt by neměl být 
používán ke spánku nebo k použití bez dozoru. Pokud vaše dítě usne, 
přemístěte jej co nejdříve na pevnou, rovnou plochu na spaní, jako je postýlka 
nebo korbička. 
 PŘESTAŇTE používat houpačku / lehátko, když dítě dosáhne váhy 11,3 kg 
nebo když se dítě snaží dostat ven (asi 9 měsíců), podle toho, co nastane dříve 
• Do lehátka nikdy nevkládejte polštář, peřinu nebo vložku. Používejte pouze 
lehátko od 4moms®. S tímto produktem lze použít novorozeneckou vložku 
4moms®. 
• Pokud vaše dítě není schopno sedět vzpřímeně nebo ležet nebo má zvláštní 
potřeby, poraďte se se svým lékařem, abyste určili, kdy začít tento výrobek 
používat. 
• Nikdy nepoužívejte tento výrobek jako autosedačku. 
• Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody. Stojan ani napájecí adaptér 
nepoužívejte, pokud byly vystaveny kapalinám. 
• Neumisťujte výrobek tam, kde jsou šňůry, jako jsou šňůry od záclon, závěsy, 
telefonní kabely atd. Šňůry mohou způsobit udušení. Při používání výrobku 
nedávejte dítěti na krk předměty se šňůrkou, jako jsou šňůrky na kapuci nebo 
šňůrky na dudlíku. 
• Nezavěšujte na výrobek šňůrky ani nepřipevňujte šňůrky k hračkám. Na 
popruh nezavěšujte jiné hračky než ty, které poskytuje 4moms® pro použití s 
tímto produktem. 
Šňůry mohou způsobit udušení. Udržujte napájecí kabely mimo dosah dítěte. 
• Používejte pouze dodaný napájecí kabel. 
• Nepoužívejte výrobek bez látkového potahu sedadla. 
• Pouze pro vnitřní použití. 

 
 URDŽOVÁNÍ V DOBRÉM STAVU   Abyste zajistili trvalou bezpečnost 

vašeho dítěte, pravidelně produkt kontrolujte, abyste se ujistili, že jsou 
všechna připojení zajištěna, nevykazují známky opotřebení nebo zneužití a zda 
nejsou poškozená nebo zlomená. Pokud potřebujete náhradní díly nebo 
pokyny, kontaktujte prosím kancelar@euro-trade.eu pro pomoc. Nikdy 
nevyměňujte náhradní díly. 

 
ČIŠTĚNÍ 
• Látkový sedák a míče lze prát v pračce ve studené vodě na jemný cyklus. 
Nepoužívejte bělidlo! Sušte odděleně v sušičce při nízké teplotě a ihned 
vyjměte 
  • Po vyčištění vložte potah zpět na sedák přes tak, aby otvor pro madlon byl 
v horní části sedáku. 

mailto:kancelar@euro-trade.eu
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 Zacvakněte potah na sedadla na obou koncích. Nenasazujte potah na sedadlo 
obráceně. 
  • Základnu, kovové a plastové části sedadla a hrazdičku lze otřít jemným 
čisticím roztokem a měkkým vlhkým hadříkem. Neponořujte základnu, sedací 
část ani hrazdičku do vody. 
  • Před čištěním základny odpojte MamaRoo® od napájení. 
 

KONTAKT NA SERVIS   kancelar@euro-trade.eu 
 

PODMÍNKY ZÁRUKY 
4moms® zaručuje původnímu kupujícímu každého nového 4moms® 
MamaRoo®, že zařízení bude bez vad materiálu a zpracování, pokud bude 
používáno v souladu s pokyny v uživatelské příručce, která je dodávána s 
každým MamaRoo®. Závazky společnosti 4moms® v rámci této záruky jsou 
omezeny na dvanáct (12) měsíců od data nákupu a platí pouze v zemi 
původního nákupu. Tato záruka se může v jednotlivých zemích lišit. Záruka se 
vztahuje pouze na produkt zakoupený u autorizovaného prodejce nebo 
distributora 4moms®. 
Záruka je neplatná na zakoupené použité produkty. Pokud společnost 
4moms® zjistí, že je zařízení vadné během dvanácti (12) měsíců od nákupu, 
záruka se bude vztahovat na opravu nebo výměnu zařízení, dílů nebo sestav. 
4moms® nenese odpovědnost za díly nebo práci za selhání komponent nebo 
jiné poškození zařízení způsobené nesprávným používáním nebo nesprávným 
čištěním a/nebo údržbou produktu v souladu s provozními pokyny dodanými 
se zařízením. Tato záruka se nevztahuje na nároky vyplývající z: nesprávného 
použití, zneužití, změny, způsobeného poškození, náhodného poškození, 
běžného opotřebení, účasti na nehodě a/nebo nedodržení pokynů k instalaci, 
údržbě a použití. 4moms® nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo 
škody na majetku způsobené nesprávným použitím nebo neoprávněnou 
úpravou MamaRoo®. 
 

KOMPATIBILITA 
Toto zařízení obsahuje: FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32D IC: 21098-
ESPWROOM32D QDID: 103832 
 
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám: 
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které 
může způsobit nežádoucí provoz. 
 
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro 
nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí dodržovat specifické 
provozní pokyny, aby zajistili shodu s požadavky na vystavení 
vysokofrekvenčnímu záření. Tento transceiver nesmí být umístěn ani 
provozován ve spojení s jinou anténou, vysílačem nebo externím zesilovačem. 
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Neoprávněné úpravy mohou zrušit vaše oprávnění provozovat toto zařízení. 
 
Toto zařízení vyhovuje standardům Industry Canada RSS. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám: 
 (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a 
 (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz zařízení. 
 
VAROVÁNÍ: Změny, demontáž nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou 
výslovně schváleny společností Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® může 
zrušit právo uživatele na ZÁRUKU. 
 
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům 
pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením 
při domácí instalaci. 
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a 
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat 
škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní 
instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení 
rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo 
více z následujících opatření: 
 
• Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen 
přijímač. 
 • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního 
technika. 
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B 
 


