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WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO                      
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI 

- Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia ciała 
lub śmierć. 
- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed montażem i użytkowaniem urządzenia. Wymagany montaż 
przez osoby dorosłe. 
- Nie używaj tego urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub zepsute. Trzymaj małe części z dala od 
dzieci. 
- W przypadku uszkodzenia lub problemów należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować 
się z serwisem: serwis@4moms.pl 
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez firmę 
4moms®. 
 

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU 
- Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa. Wyreguluj tak, aby pasowało jak najlepiej dla dziecka. 
Leżaczek może być skonfigurowany z 3-punktowymi lub 5-punktowymi pasami  dla dziecka. 
- Jeżeli używasz pasów 3-punktowych , musisz przejść na pasy 5-punktowe, gdy dziecko siedzi 
samodzielnie 
- Nie używaj huśtawki/ leżaczka, gdy dziecko osiągnie wagę maksymalnie 11,3 kg, lub gdy dziecko 
próbuje się wydostać (ok 9miesięcy) w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 

OSTRZEŻENIE 
NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU I UDUSZENIA  Niemowlęta mogą doznać urazów głowy podczas 
upadku z huśtawki/leżaczka i udusić się w pasach.  
• NIGDY nie zostawiaj dziecka bez opieki.  
• ZAWSZE używaj systemu zabezpieczającego- pasy. Dopasuj, aby ściśle przylegały.  
• NIGDY nie podnoś ani nie noś, gdy dziecko jest w tym produkcie. NIGDY nie używaj pałąka 
zabawkowego do noszenia półleżącej kołyski.  
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• Pozycja pionowa jest przeznaczona tylko dla niemowląt, które rozwinęły wystarczającą kontrolę 
górnej części ciała, aby siedzieć bez przechylania się do przodu. 
• Używanie leżaczka na podwyższonej powierzchni, np. na stole, jest niebezpieczne.  
ZAWSZE używaj leżaczka na jakiejkolwiek podwyższonej powierzchni, tylko na podłodze!!!  
NIEBEZPIECZENMSTWO UDUSZENIA: Niemowlęta mogą udusić się, gdy leżaczek przewróci się na 
miękkich powierzchniach. 
• NIGDY nie używaj na łóżku, sofie, poduszce lub innej miękkiej powierzchni.  
• Bądź zawsze blisko i obserwuj dziecko podczas użytkowania. Ten produkt nie należy używać do 
spania lub użytkowania bez nadzoru. Jeśli dziecko zaśnie, jak najszybciej przenieś dziecko na 
twardą, płaską powierzchnię do spania taką jak łóżeczko czy gondola. 
 PRZESTAŃ używać huśtawki/ leżaczka, gdy dziecko osiągnie wagę maksymalnie 11,3 kg, lub gdy 
dziecko próbuje się wydostać (ok 9miesięcy) w zależności od tego, co nastąpi wcześniej 
• Nigdy nie wkładaj do leżaczka poduszki, kołdry ani wyściółki. Używaj tylko leżaczka 
dostarczonego przez 4moms® . Wkładka dla noworodka 4moms® może być używana 
z tym produktem. 
•  Jeżeli Twoje dziecko nie potrafi siedzieć w pozycji leżącej lub stojącej albo ma 
specjalne potrzeby, skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić, kiedy można zacząć używać 
tego produktu. 
• Nigdy nie używaj tego produktu jako fotelika samochodowego.  
• Nie używaj produktu w pobliżu wody. Nie używaj podstawy ani zasilacza, jeśli 
któryś z nich został wystawiony na działanie cieczy.  
• Nie umieszczaj produktu w miejscu, w którym znajdują się sznurki, np. sznury do 
zasłon okiennych, zasłony, kable telefoniczne itp. Sznurki mogą spowodować 
uduszenie. Nie kładź przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka, takich jak sznurki do 
kaptura lub sznurki do smoczka podczas używania produktu.  
• Nie zawieszaj sznurków na produkcie ani nie przyczepiaj sznurków do zabawek. Nie 
wieszaj na pasku zabawek innych niż te dostarczone przez firmę 4moms® do użytku z 
tym produktem.  
Sznury mogą powodować uduszenie. Trzymaj kable zasilające z dala od dziecka.  
• Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.  
• Nie używaj produktu bez pokrowca na siedzenie z tkaniny.  
• Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. 

 

POMOC 
W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa dziecka należy okresowo sprawdzać 
produkt, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są pewnie zamocowane, nie 
wykazują oznak zużycia lub nadużycia oraz że nie są uszkodzone lub złamane. Jeśli 
potrzebne są części zamienne lub instrukcje, skontaktuj się z serwis@4moms.pl w 
celu uzyskania pomocy. Nigdy nie zastępuj części zamiennych. 
 

CZYSZCZENIE 
• Siedzisko i piłki z tkaniny można prać w pralce, w zimnej wodzie w delikatnym 
cyklu. Nie używać wybielacza! Suszyć w suszarce bębnowej oddzielnie w niskiej 
temperaturze i natychmiast wyjąć  
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 • Po umyciu zapiąć materiał siedziska z powrotem na pierścień siedziska, tak aby 
otwór na pałąk znajdował się na górze siedziska. Zatrzaśnij tkaninę siedziska na obu 
końcach. Nie instaluj poszycia siedziska do góry nogami. 
 • Podstawę, metalowe i plastikowe części siedziska oraz pałąk można wytrzeć do 
czysta łagodnym roztworem czyszczącym i miękką, wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj 
w wodzie podstawy, części siedziska ani pałąka zabawkowego. 
 • Odłącz MamaRoo® od zasilania przed czyszczeniem podstawy. 

 

KONTAKT SERWISOWY  serwis@4moms.pl 

 
WARUNKI GWARANCJI 
4moms® gwarantuje pierwotnemu nabywcy każdego nowego 4moms® MamaRoo®, 
że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych, jeśli będzie 
używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do 
każdego MamaRoo®. Zobowiązania 4moms® wynikające z niniejszej gwarancji są 
ograniczone do okresu dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu i mają zastosowanie 
tylko w kraju pierwotnego zakupu. Gwarancja dotyczy tylko produktu zakupionego 
od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora 4moms®. 
Gwarancja jest nieważna na zakupione produkty używane. Jeśli urządzenie zostanie 
uznane przez 4moms® za wadliwe w ciągu dwunastu (12) miesięcy od zakupu, 
gwarancja obejmie naprawę lub wymianę urządzenia, części lub zespołów. 4moms® 
nie ponosi odpowiedzialności za części lub robociznę za awarię komponentów lub 
inne uszkodzenia urządzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub braku 
czyszczenia i/lub konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną z 
urządzeniem. Niniejsza gwarancja nie obejmuje roszczeń wynikających z: 
niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zmian, wyrządzonych szkód, przypadkowych 
uszkodzeń, normalnego zużycia, udziału w wypadku i/lub nieprzestrzegania instrukcji 
montażu, konserwacji i użytkowania. 4moms® nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za obrażenia ciała lub szkody majątkowe powstałe w wyniku niewłaściwego 
użytkowania lub nieautoryzowanej modyfikacji MamaRoo®. 
 

 ZGODNOŚĆ 
To urządzenie zawiera: Identyfikator FCC: 2AC7Z-ESPWROOM32D IC: 21098-ESPWROOM32D 

QDID: 103832 

 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm 

warunkom:  

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 

(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą 

powodować niepożądane działanie. 

 

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi 
dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownicy końcowi muszą postępować 
zgodnie z określonymi instrukcjami obsługi, aby zapewnić zgodność z wymogami 
dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie nadawczo-odbiorcze nie może 

mailto:serwis@4moms.pl


 

 
9 

znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną, nadajnikiem 
lub zewnętrznymi wzmacniaczami. 
 
Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić prawo do korzystania z tego 
sprzętu. 
 
To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada. Działanie podlega 
następującym dwóm warunkom: 
 (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz 
 (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które 
mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. 
 
OSTRZEŻENIE: Zmiany, rozkręcanie lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały 
wyraźnie zatwierdzone przez Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® może unieważnić 
prawo użytkownika do GWARANCJI.  
 
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami 
dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają 
na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji 
mieszkaniowej.  
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości 
radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z 
instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie 
ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to 
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, 
co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do 
próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków: 
 
• Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.  
• Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.  
• Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony 
jest odbiornik. 
 • Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B 


