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Il est conseillé pour une utilisation dès la naissance d’utiliser le réducteur. Puis l’enlever lorsque
l’enfant grandi.
In order to use the bouncer from birth, it is recommended to insert the newborn pillow. Remove
it when the child has grown.
Damit Sie die Wippe auch für Neugeborene verwenden können, wird die Verwendung des
Verkleinerungskissens empfohlen. Entfernen Sie es, wenn das Kind größer wird.
Bij gebruik van een wipstoeltje direct vanaf de geboorte raden wij u aan het verkleinkussen te
gebruiken. Verwijder het verkleinkussen zodra uw kindje wat groter is.
Para utilizar la hamaca desde el nacimiento del niño se recomienda poner el colchón reductor.
Quitar cuando el niño crezca.
Per utilizzare la sdraietta fin dalla nascita, si consiglia di sistemare il cuscino riduttore. Poi toglierlo
quando il bambino cresce.
Para utilizar a cadeira desde a nascença do bebé, é aconselhável utilizar a almofada redutora.
Quando o bebé tiver crescido, retire-a.
Jeśli chcesz używać leżaczka od urodzenia, zaleca się zamocowanie poduszki dla noworodka.
Usuń ją, gdy dziecko będzie starsze.
Det rekommenderas att babykudden används redan vid födseln. Ta sedan tas bort den när barnet
växer.
Jos haluat käyttää sitteriä heti lapsen syntymän jälkeen, sitterissä kannattaa käyttää sen kokoa
pienentävää pehmustetta. Poista pehmuste, kun lapsi kasvaa.
Hvis du bruker vippestolen straks barnet er født, anbefales det å bruke reduksjonsputen. Deretter
fjernes puten når barnet er større.
Ved anvendelse af skråstolen lige fra lige fødslen af, tilrådes det at anbringe en pudeformindsker.
Når barnet er stort nok, fjernes denne formindsker.
Рекомендуется использовать подушку для новорожденных с момента рождения, а затем
извлечь, когда ребенок достаточно подрастет.
宝宝出生后使用摇椅建议装上椅垫。宝宝大些后再取下。
新生兒使用搖椅時，建議裝上椅墊。等寶寶大些後再取下。
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IMPORTANT! KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL
FOR FUTURE REFERENCE
WARNING
•
•
•
•
•

Never leave a child unattended.
Never use for a child able to sit up unassisted.
This bouncer is not intended for long periods of sleep.
It is dangerous to place this bouncer on an elevated surface: a table for example.
Always use the restraint system.

• This bouncer has been designed for a child of 9kg maximum.
• This bouncer does not replace a Moses basket or a cot. When baby needs to sleep, place
him or her in a suitable Moses basket or cot.
• Do not use the bouncer if any of the parts are broken or missing.
• Do not use any accessories or spare parts other than those approved by the manufacturer.
• Never carry the bouncer with your child in it.
• Always ensure that the locking mechanisms are fully secured.
• Always check the state of the product before use.
• Always keep the bouncer away from naked flames and other sources of heat (such as electric
or gas heating devices), as well as any objects which the child may be able to reach.
• This product must be assembled and handled by an adult.
• Use only on a flat and stable surface.
• Never adjust the height of the bouncer with the child in it.

WASHING INSTRUCTIONS FOR THE COVER
AND THE NEWBORN PILLOW
• Clean the plastic parts regularly with a damp cloth and a neutral cleaning product. Never use
a solvent or any similar product.
• Always dry the product’s metal parts in order to prevent the formation of rust.
• Protect the product from atmospheric agents (rain, snow, etc.).
• Store the product in a dry place.
• The cover must be hand washed and left to dry flat.
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BELANGRIJK! BEWAAR DEZE HANDLEIDING
VOOR LATERE RAADPLEGING
WAARSCHUWING
•
•
•
•
•

Laat uw kindje nooit alleen zonder toezicht.
Maak geen gebruik meer van het wipstoeltje zodra uw kindje zelfstandig kan zitten.
Dit wipstoeltje is niet geschikt om lang in te slapen.
Het is gevaarlijk het wipstoeltje op een verhoogd oppervlak, zoals een tafel, te plaatsen.
Gebruik altijd het tuigje.

• Dit wipstoeltje werd ontworpen voor kinderen van maximaal 9 kg.
• Dit wipstoeltje dient niet als vervanging van een reiswieg of een bedje. Als uw kindje moet
slapen, kunt u het beter in een reiswieg of een geschikt kinderbedje leggen.
• Gebruik het wipstoeltje niet bij defecte of ontbrekende onderdelen.
• Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde accessoires of reserveonderdelen.
• Verplaats het wipstoeltje nooit als uw kindje erin zit.
• Controleer altijd of de vergrendelingssystemen op correcte wijze vergrendeld zijn.
• Controleer vóór gebruik altijd de staat van het product.
• Houd het wipstoeltje altijd op afstand van vlammen, vonken of hittebronnen (zoals elektrische
of gasverwarmingen) en zorg er tevens voor dat er zich geen voorwerpen binnen handbereik
van uw kindje bevinden.
• Dit product dient door een volwassen persoon gemonteerd en gehanteerd te worden.
• Gebruik het wipstoeltje uitsluitend op een vlakke en stabiele ondergrond.
• Stel de hoogte van het wipstoeltje nooit af als uw kindje in het stoeltje zit.

WASINSTRUCTIES VOOR DE HOES EN HET VERKLEINKUSSEN
• Reinig de kunststof onderdelen regelmatig met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik geen oplosmiddelen of soortgelijke producten.
• Droog de metalen onderdelen af om roestvorming te voorkomen.
• Bescherm het product tegen atmosferische invloeden (regen, sneeuw…).
• Berg het product op in een droge ruimte.
• De hoes mag uitsluitend op de hand gewassen worden.
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