
Használati útmutató 
 
Termék neve: MoMI FOR-REST 
Termék típusa: JÁTSZÓSZŐNYEG 
Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  
Telefonszám: +36705863197 
Gyártó neve és címe: TELFORCEONE S.A. ul. Krakowska 119, Wrocław 
 
 

 
Kedves vevő, 
Köszönjük, hogy a Momi FOR-REST játszószőnyeget választotta. Reméljük, hogy 
termékünk elnyeri tetszését! Amennyiben további kérdései vannak a termékkel kapcsolatan, 
úgy kérjük, keressen fel minket a www.babylion.hu weboldalon. 

 

http://www.babylion.hu/


A gyermeke biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, és 
kövesse a termék biztonságos használatára tett javaslatokat. Az összeszerelést minden 
esetben egy felnőtt végezze el, a csomagban található összes alkatrész felhasználásával, 
az útmutató alapján, hogy minden jövőbeni sérülés megelőzhető legyen. Az útmutató 
megtartása javallott. 
FIGYELEM: 
• Az összeszerelést csak felnőtt végezheti 
• A játékhíd elasztikus, vigyázzon az összeszerelésnél ,hogy ne sebesítse meg vele magát, 
vagy másokat. 
• A játszószőnyeg csak szülői felügyelettel használható, mindig tartsa szem előtt a gyereket. 
• A fulladást és az esetleges fojtogatást megelőzve, ne rögzítsen több kötelet, madzagot a 
játszószőnyeghez. 
• Távolítsa el a játékhidat, amint a gyermek képest térden mászni vagy felállni. 
• A gyermeket a hátán helyezze el amikor behelyezi a játszószőnyegbe. 
• A terméket csak földre téve használja, ne tegye asztalra, magasított helyekre. 
• A játszószőnyeg nem használható ágyként, az alvási célú használata nem megfelelő a 
babának. 
• A játszószőnyeget ne mozgassa akkor amikor a baba is benne tartózkodik. 
PL / EN 
6 
8 EN 
FONTOS: Mindig távolítsa el a csomagolás minden részét a dobozból, és dobja ki őket. A gyermeknek nem kerülhet a 
kezébe cosmagolás, műanyag fólia vagy egyéb, mivel fulladásveszélyt okozhat. Az útmutató megtartása javallott a 
jövőbeni használatra tekintettel. Amennyiben szükséges az útmutatóban benne vannak a karbantartási és veszély 
esetén alkalmazandó eljárások. 
 

EMLÉKEZTETŐ: Az útmutatóban található rajzok az általános használatot mutatják be, és csak illusztrációk. A termék 
kinézete a képektől kisebb mértékben eltérhet. 
 
GARANCIA: A gyártó 6 hónapos garanciát vállal a termékhez tartozó tartozékokra, illetve 2 év garanciát vállal a 
tartozékok nélküli termékre.  
 

GARANCIA ALÓLI KIVÉTELEK: 
A gyártó csak a termék megfelelő minőségéért felelős. Nem vállal felelősséget az olyan hibákért és 
sérülésekét, amelyek a termék nem megfelelő használatából erednek. 
 

TERMÉKKARBANTARTÁS: 
• A terméket javasolt rendszeresen tisztítani. A textilt az alábbiak szerint javasolt mosni: 
kézzel, vagy géppel maximum 30 fokos vízben. 
• A tisztítást mindig felnőtt végezze. 
• A tisztítás és mosás során rendszeresen ellenőrizze a textilt, hogy van-e rajta szakadás. 
• A felgyorsított öregedést elkerülendő, ne tegye kis hosszabb ideig közvetlen napfénynek. 
Amennyiben ez mégis megtörténik, az a termék deformációjához vagy színvesztéséhez 
vezethet. 
• A termék mosását kímélő programmal maximum 30 fokon végezzük, centrifugálás nélkül. 
• A textil centrifugálása tilos, és a szárítást szobahőmérsékleten javasoljuk. 
• Az erős mosószerek használata nem javasolt, és a fehérítő használata tiltott. 
• A textil vasalása szigorúan tiltott. 
A terméket 0-12 hónapos gyermekek használhatják. 
A termék az alábbi szabványoknak felel meg: 
EN71-1:2014+A1:2014 
EN71-2:2011+A1:2-2014 
EN71-3:2013+A2:2018 
Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta az útmutatót. Kérjük tartsa meg jövőbeni használatra is. 


