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DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE 
POUŽITIE 

- Nedodržanie týchto varovaní a pokynov na inštaláciu môže mať za následok vážne 
zranenie alebo smrť. 
- Pred zostavením a použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Nutná montáž 
dospelých. 
- Nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo rozbité. Udržujte malé časti 
mimo dosahu detí. 
- V prípade poškodenia alebo problémov prestaňte zariadenie používať a kontaktujte 
servis: kancelar@euro-trade.eu 
- Nepoužívajte iné príslušenstvo alebo náhradné diely, než ktoré schválila 4moms®. 

 
OBMEDZENIE POUŽÍVANIA 
- Vždy používajte bezpečnostné pásy. Upravte ich tak, aby čo najlepšie sedeli vášmu 

dieťaťu. Lehátko je možné nakonfigurovať s 3- alebo 5-bodovými detskými pásmi. 
- Ak používate 3-bodový pás, musíte prejsť na 5-bodový pás, akonáhle vaše dieťa 

začína sedieť samo 
- Hojdačku / lehátko nepoužívajte, ak dieťa dosiahne váhu 11,3 kg alebo keď sa dieťa 

snaží dostať von (asi 9 mesiacov), podľa toho, čo nastane skôr. 

 
VAROVANIE 
NEBEZPEČENSTVO PÁDU A UDUŠENIE Dojčatá môžu pri páde z hojdačky 

/ lehátka utrpieť poranenia hlavy a udusiť sa v pásoch. 

• NIKDY nenechávajte svoje dieťa bez dozoru. 
• VŽDY používajte systém postrojov. Upravte ich tak, aby tesne priliehali. 

• NIKDY nedvíhajte ani neprenášajte dieťa v tomto výrobku. NIKDY 

nepoužívajte hrazdičku/madlo na prenášanie polohovacej kolísky. 
• Vzpriamená poloha je určená iba pre dojčatá, ktorí majú vyvinutú 
dostatočnú kontrolu hornej časti tela, aby sedeli vzpriamene bez predklonu. 
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• Je nebezpečné používať kolísku na vyvýšenom povrchu, ako je stôl. 

NIKDY nepoužívajte lehátko na akejkoľvek vyvýšenej ploche, iba na podlahe ! 
NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA: Deti sa môžu udusiť, keď sa lehátko 

prevrhne na mäkkom povrchu. 

• NIKDY nepoužívajte na posteli, pohovke, vankúši alebo inom mäkkom 

povrchu. 
• Buďte vždy blízko a kontrolujte vaše dieťa. Tento produkt by nemal byť 
používaný na spánku alebo na použitie bez dozoru. Pokiaľ vaše dieťa zaspí, 
premiestnite ho čo najskôr na pevnú, rovnú plochu na spanie, ako je postieľka 
alebo vanička. 

 PRESTAŇTE používať hojdačku / lehátko, keď dieťa dosiahne váhu 11,3 kg 

alebo keď sa dieťa snaží dostať von (asi 9 mesiacov), podľa toho, čo nastane 
skôr 
• Do lehátka nikdy nevkladajte vankúš, perinu alebo vložku. Používajte iba 
lehátko od 4moms®. S týmto produktom je možné použiť novorodeneckú 
vložku 4moms®. 
• Ak vaše dieťa nie je schopné sedieť vzpriamene alebo ležať alebo má 
zvláštne potreby, poraďte sa so svojím lekárom, aby ste určili, kedy začať 
tento výrobok používať. 
• Nikdy nepoužívajte tento výrobok ako autosedačku. 
• Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody. Stojan ani napájací adaptér 
nepoužívajte, ak boli vystavené kvapalinám. 
• Neumiestňujte výrobok tam, kde sú šnúry, ako sú šnúry od záclon, závesy, 
telefónne káble atď. Šnúry môžu spôsobiť udusenie. Pri používaní výrobku 
nedávajte dieťaťu na krk predmety so šnúrkou, ako sú šnúrky na kapucni 
alebo šnúrky na cumlíku. 
• Nevešajte na výrobok šnúrky ani nepripevňujte šnúrky k hračkám. Na 
popruh nevešajte iné hračky ako tie, ktoré poskytuje 4moms® na použitie s 
týmto produktom. 
Šnúry môžu spôsobiť udusenie. Udržujte napájacie káble mimo dosahu 
dieťaťa. 
• Používajte iba dodaný napájací kábel. 
• Nepoužívajte výrobok bez látkového poťahu sedadla. 
• Len na vnútorné použitie. 

 
URDŽOVANIE V DOBROM STAVE Aby ste zaistili trvalú bezpečnosť vášho 

dieťaťa, pravidelne produkt kontrolujte, aby ste sa uistili, že sú všetky 
pripojenia zaistené, nevykazujú známky opotrebenia alebo zneužitia a či nie sú 
poškodené alebo zlomené. Pokiaľ potrebujete náhradné diely alebo pokyny, 
kontaktujte prosím kancelar@euro-trade.eu pre pomoc. Nikdy nevymieňajte 
náhradné diely. 

 
ČISTENIE 
• Látkový sedák a loptičky je možné prať v práčke v studenej vode na jemný 
cyklus. Nepoužívajte bielidlo! Sušte oddelene v sušičke pri nízkej teplote a 
ihneď vyberte 
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   • Po vyčistení vložte poťah späť na sedák cez tak, aby otvor pre madlon bol v 
hornej časti sedáku. 
  Zacvaknite poťah na sedadlá na oboch koncoch. Nenasadzujte poťah na 
sedadlo obrátene. 
   • Základňu, kovové a plastové časti sedadla a hrazdičku je možné utrieť 
jemným čistiacim roztokom a mäkkou vlhkou handričkou. Neponárajte 
základňu, sedaciu časť ani hrazdičku do vody. 
   • Pred čistením základne odpojte MamaRoo® od napájania. 

 
KONTAKT NA SERVIS  kancelar@euro-trade.eu 

 
PODMIENKY ZÁRUKY 
4moms® zaručuje pôvodnému kupujúcemu každého nového 4moms® 
MamaRoo®, že zariadenie bude bez vád materiálu a spracovania, pokiaľ bude 
používané v súlade s pokynmi v užívateľskej príručke, ktorá je dodávaná s 
každým MamaRoo®. Záväzky spoločnosti 4moms® v rámci tejto záruky sú 
obmedzené na dvanásť (12) mesiacov od dátumu nákupu a platia iba v krajine 
pôvodného nákupu. Táto záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Záruka 
sa vzťahuje iba na produkt zakúpený u autorizovaného predajcu alebo 
distribútora 4moms®. 
Záruka je neplatná na zakúpené použité produkty. Pokiaľ spoločnosť 4moms® 
zistí, že je zariadenie chybné počas dvanástich (12) mesiacov od nákupu, 
záruka sa bude vzťahovať na opravu alebo výmenu zariadenia, dielov alebo 
zostáv. 4moms® nenesie zodpovednosť za diely alebo prácu za zlyhanie 
komponentov alebo iné poškodenie zariadenia spôsobené nesprávnym 
používaním alebo nesprávnym čistením a/alebo údržbou produktu v súlade s 
prevádzkovými pokynmi dodanými so zariadením. Táto záruka sa nevzťahuje 
na nároky vyplývajúce z: nesprávneho použitia, zneužitia, zmeny, 
spôsobeného poškodenia, náhodného poškodenia, bežného opotrebovania, 
účasti na nehode a/alebo nedodržania pokynov na inštaláciu, údržbu a 
použitie. 4moms® nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb alebo škody 
na majetku spôsobené nesprávnym použitím alebo neoprávnenou úpravou 
MamaRoo®. 
 

 
KOMPATIBILITA 
Toto zariadenie obsahuje: FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32D IC: 21098-
ESPWROOM32D QDID: 103832 
 
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 
nasledujúcim dvom podmienkam: 
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. 
 

mailto:kancelar@euro-trade.eu
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Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie radiácii stanoveným pre 
nekontrolované prostredie. Koncoví používatelia musia dodržiavať špecifické 
prevádzkové pokyny, aby zabezpečili zhodu s požiadavkami na vystavenie 
vysokofrekvenčnému žiareniu. Tento transceiver nesmie byť umiestnený ani 
prevádzkovaný v spojení s inou anténou, vysielačom alebo externým 
zosilňovačom. 
 
Neoprávnené úpravy môžu zrušiť vaše oprávnenie prevádzkovať toto 
zariadenie. 
 
Toto zariadenie vyhovuje štandardom Industry Canada RSS. Prevádzka 
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 
 (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a 
 (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré 
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. 
 

VAROVANIE: Zmeny, demontáž alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú 

výslovne schválené spoločnosťou Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® môže 
zrušiť právo užívateľa na ZÁRUKU. 
 
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom 
pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú 
navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 
domácej inštalácii. 
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú 
energiu a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže 
spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, 
že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje 
škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť 
vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil 
napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: 
 
• Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. 
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 
• Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený 
prijímač. 
 • Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho 
technika. 

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B 


