
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.  
¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. 
WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.  

WAŻNE! NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
IMPORTANTE! CONSERVARE PER EVENTUALI RIFERIMENTI FUTURI.
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FCC Statement / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1  this device may not cause harmful interference, and 
2  this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment o� and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit di�erent from that to which the receiver 

is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration FCC / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux 
conditions suivantes : 
1  ce dispositif ne peut causer d’interférences nuisibles, et 
2  ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un 
fonctionnement indésirable.

ATTENTION  : Toute modification apportée à cet appareil, sans consentement explicite des 
responsables conformité, est susceptible d’annuler le droit d’usage de cet appareil.
REMARQUE : Cet article a été testé et déclaré conforme aux exigences requises pour les appareils 
numériques de classe B, conformément à l’article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent 
à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation chez
des particuliers. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique, et s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les 
communications radio.
Nous ne pouvons garantir la non-interférence pour une installation donnée. Lorsque vous constatez 
que le matériel perturbe e�ectivement la réception radio ou télévision, vous pouvez vérifier ces 
interférences en éteignant et rallumant l’appareil. Dans ce cas, essayez une ou plusieurs des 
mesures suivantes :
•   Réorientez ou déplacez l’antenne de réception. 
•   Éloignez l’appareil et le récepteur. 
•   Raccordez le matériel à une prise hors-circuit connexion de ce récepteur. 
•   Adressez-vous au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision.
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To Prevent Serious Injury or Death:

Para evitar lesiones graves o la muerte:

Pour éviter les risques d’accident grave ou de décès :

CAUTION  •  PRECAUCIÓN  •  MISE EN GARDE

IMPORTANT  •  IMPORTANTE  •  IMPORTANT

Storage • Almacenamiento • Rangement • Lagerung •
•  Conservazione

PL

Zdjąć zabawki z pałąka. Produkt przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego, ponieważ baterie i akumulatory zawierają substancje, które mogą szkodliwie
oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące
recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedstawicieli lokalnych władz.

Przechowywanie 
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Colchoneta:

Conjunto de barras de juguetes y juguetes:

Para volver a armar el gimnasio:

PL

Tapis :

Barre de jouets et jouets :

Pour réassembler le tapis :

Decke –

Spielbügelgestell und Spielzeuge –

Erneuter Zusammenbau des Spielcenters –

Tappetino –

Modulo barre giocattoli e giochi - 

Per riassemblare la palestra –
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WARNUNG  •  OSTRZEŻENIE  •  AVVERTENZE
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Zur Vermeidung schwerer oder tödlicher Verletzungen:

PL

IT Per evitare lesioni gravi o morte:

VORSICHT  •  UWAGA  •  ATTENZIONE

WICHTIG  •  WAŻNE  •  IMPORTANTE 

IT

Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci:

Ramiona na zabawki są napięte. Aby uniknąć obrażeń, chwycić mocno i powoli zwolnić napięcie.

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
Przy odpakowaniu i montażu należy zachować ostrożność.

NIGDY nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru. • Stosowanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
Nie dodawaj dodatkowych sznurków lub zatrzasków do produktu.
Niemowlęta nie powinny spać na tej macie do zabawy.
Nie używać produktu jako koca. • Używać maty tylko na podłodze.
Nie używać w łóżeczku, kojcu, itp • Nie przeznaczone do noszenia dziecka.
Nie podłączać haczyków A ramion do zabawek do pętel na górze mapy. • Nie podłączać razem linek poprzecznie
na łóżeczku, kojcu lub macie do zabawy. Nigdy nie łączyć linek, aby utworzyć łańcuch dłuższy niż 12’’.

Mata – Zdjąć ramiona na zabawki, zabawki i maskotki przed czyszczeniem. Pranie w pralce w chłodnym, delikatnym
cyklu. Nie wybielać. Suszenie na powietrzu.
Montaż ramienia do zabawek i zabawek – Przed użyciem wyczyścić wilgotną szmatką z delikatnym mydłem.
Suszenie na powietrzu. Nie zanurzaj w wodzie.
Aby ponownie zmontować matę – połączyć hak A do końcówek ramion do zabawek z pętlami z tkaniny w dolnych
rogach maty do zabawy.



Parts List and Drawing  •  Lista de partes y dibujo
Liste de pièces et dessin • Teileliste und Montagezeichnung  

Spis części i rysunek • Elenco dei componenti e disegni
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No.
No.
N°

Qty.
Cant.
Qté

Description Descripción Description

Nr.

N.
Nr.

Anzahl
Sztuk.
Qtà.

Beschreibung Descrizione
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 Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage • P ege 
und Reinigung • Konserwacja i czyszczenie • Pulizia e manutenzione

Mat –

Toy bar assembly and toys –

To reassemble gym –

Attaching the Musical Toy  •  Cómo colocar el juguete musical • Fixation du jouet
Mocowanie zabawki muzycznejmusical • Befestigung des musikspielzeug •

  Fissaggio del giocattolo musicale   •

Opis

Umieścić zabawkę muzyczną poniżej środka pałąków z zabawkami. Za pomocą pasków przymocować zabawkę.

Zabawka muzyczna
Poduszka podpierająca
Miękkie, regulowane lusterko
Grzechotka
Dzwoneczek
Ważka
Zabawka

Mata do zabawy

Montaż ramienia na zabawki



FR Mode Mouvement :

Mode Mélodie : 

Mode Sons de la nature :

REMARQUE :

Bewegungsmodus –

Melodiemodus –

Modus Naturlaute –

HINWEIS:

Modalità Movimento –

Modalità Melodia –

Modalità Suoni della Natura –

NOTA:
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ure Sounds ode –
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Tryb Melodia – Melodie będą odgrywane w sposób ciągły przez 20+ minut. Dziecko może dodać zabawne dźwięki
i odgłosy zwierząt wciskając przyciski podczas odgrywania melodii.

UWAGA: Słabe baterie powodują nieregularne działanie produktu, zniekształcony dźwięk i przytłumione lub
wadliwe światła. Każdy element elektryczny wymaga innego napięcia, należy wymienić więc baterie, gdy tylko
jedna z funkcji nieprawidłowo działa. Patrz strona 8.
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Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo
Instructions d’assemblage • Montageanleitung
Instrukcja montażu • Istruzioni di montaggio

Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento • Mode d’emploi
Bedienungsanleitung  • Instrukcja obsługi • Istruzioni per l’uso 

Umieścić matę na płaskiej powierzchni
zadrukowaną (kolorową) stroną do góry.

Ułożyć pałąki na macie w sposób pokazany na rysunku.
Uchwyty na zabawki z tkaniny muszą być skierowane w dół,
w stronę maty.

Haki typu A

Uchwyt na zabawkę

Przełącznik zasilania/głośności
Przełącznik trybów

WYŁĄCZANIE zasilania Niski Wysoki Ruch Melodia Natura
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Umieścić zabawkę muzyczną na twardej powierzchni.
Przesunąć przełącznik, aby wyłączyć zabawkę (OFF).

Śrubokrętem krzyżakowym odkręć śrubę,
która zabezpiecza pokrywę baterii.

Włożyć (3) baterie rozmiaru AAA/LR03 (1,5 V), przestrzegając oznaczeń
polaryzacji wytłoczonych na spodzie komory.

Założyć pokrywę baterii i dokręcić śrubę.
Nie należy dokręcać jej zbyt mocno.

Zaczepić haki typu A na końcach pałąków do uchwytu z tkaniny na spodzie maty.

Montaż maty do zabawy został ukończony. 
Prawidłowo (pręty zabawek są
równoległe) Nieprawidłowo (pręty zabawek

krzyżują się)



PRECAUCIÓN:

Battery Installation  •  Instalación de las Baterias  •  Installation de Piles
Installation der Batterien  •  Zakładanie baterii  •  Installazione delle batterie
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VORSICHT :

ATTENZIONE: 

Zabawka muzyczna wymaga (3) baterii rozmiaru AAA/LR03 (1,5V) (nie wchodzą w skład zestawu). Aby zapewnić
lepsze działanie, należy używać baterii alkalicznych.

UWAGA: Należy przestrzegać wskazówek dotyczących baterii zawartych w tym rozdziale. W przeciwnym
razie żywotność baterii może ulec skróceniu, a baterie mogą wyciec lub pęknąć.

Baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Nie używać jednocześnie baterii używanych i nowych.
Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorowych.
Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju lub ich odpowiednika, zgodnie z zaleceniami. 
Baterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie.
Nie doprowadzać do zwarcia baterii.
Nie należy przechowywać baterii w miejscach, w których panują ekstremalne temperatury (takich jak strychy, garaże lub samochody).
Zużytą baterię wyjąć z komory na baterie.
Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczona jako bateria przeznaczona do ładowania (akumulatorowe).
Baterie przeznaczone do ładowania (akumulatorowe) należy wyjąć z zabawki przed rozpoczęciem ładowania.
Baterie akumulatorowe wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Nie ładować baterii alkalicznych w ładowarkach do baterii niklowo-kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych.
Należy przestrzegać ściśle określonej procedury utylizacji baterii. 
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.


