
Fontos - kérjük, tartsa meg ezt a tájékoztatót - kérjük, használat előtt alaposan olvassa el! 

Rugós ugrálószék 
Hopsi 

Összeszerelési - és használati útmutató 
kb. 5 hónapos kortól 15 kg-ig javasoljuk használatát 

Nyomdai hibákért és technikai változtatásokért nem vállalunk felelősséget. 

GYÁRTÓ: Storchenmühle Kinderaustattungen GmbH & Co Textil- und Hartwaren KG 
95352 Marktleugast-Mannsflur 

Figyelem! 
A szorító vasalat felfekvéséhez szükséges, hogy az ajtókeret minimum 5 mm vastag (A ábra) 
legyen, de ne legyen 30 cm-nél szélesebb (B ábra).  

Húzza szét a szorító vasalatokat, akassza az ajtókeretre, majd a rúgó meghúzásával húzza össze a 
vasalatokat. Így a Hopsi ugrálószék használatra kész. A vasalatok szorító hatását a gyermek fejti ki: 
saját súlyával lefelé húzza, így az olló-formának köszönhetően a vasalatok összeszorulnak az 
ajtókeret fölött. Kérjük, terhelt állapotban (a beleültetett gyermekkel) ellenőrizze a pántok hosszát (C 
ábra). Akkor ideális a hosszuk, ha a gyermek csak lábujjhegyével érintkezik a talajjal, így a baba 
fokozatosan szokik hozzá saját súlyához. Ezért időnként ellenőrizze a pántok hosszúságát (lásd a 
második oldal ábráit) és igazítsa azt a gyermek mindenkori magasságához. Ne feledje: a gyermek 
mindig csak a lábujjhegyével érintse a talajt.     

Pántok állítása: 
Kérjük, vegye ki a gyermeket a székből. Fogja össze a pántokat és tolja ki a nyílás felé, egészen 
addig, míg egy nagy hurkot képeznek. Így lehetősége nyílik a pántok hosszát egyenként átállítani.  

Tisztítási tudnivalók: 
Nedves ruhával vagy finom háztartási tisztítószerrel tisztítsa.  

Figyelem: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül! A Hopsi ugrálószéket ne használja 
hintaként! Bizonyosodjon meg róla, hogy a Hopsi az ajtókeret közepén helyezkedik el! 
- Csak eredeti alkatrészeket használjon. 
- Időről időre ellenőrizze a Hopsi állapotát, hogy nem károsodott-e. 
- Figyeljen arra, hogy a gyermek rendesen üljön a székben. 
- Az ugrálószéket kb. 5 hónapos kortól ajánljuk és 15 kg-os súlyhatárig engedélyezzük. 
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az ajtó nem csukódhat be, mikor a Hopsi használatban van. 
- A rögzítő elemeket rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelő állásban és biztosan rögzítve 
legyenek.  
- Vegye figyelembe, hogy az ugrálószék közelében játszó gyerekek veszélynek lehetnek kitéve. 
  
A forgalmazó a termékre 2 év jótállást vállal a vásárlás dátumától számítva. 


