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Co jest w 
pudełku?

Zaczyjnamy!

BoBo

Pobierz aplikację
Pobierz bobo home na swój
telefon lub tablet

Poduszka
Sensoryczna

Stojak na tablet
lub telefon

Pompka

Dioda LED

Czujnik 
ruchu

Przycisk zasilania
Plastikowa pokrywa

Platforma BoBo
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Łączenie z urządzeniem jest automatyczne!

Urządzenie łączy się automatycznie przez 
aplikację bobo home. Nie łącz platformy z 
urządzeniem poprzez ustawienia Bluetooth. 
Jeśli przypadkowo to zrobiłeś - usuń 
platformę z połączonych urządzeń w 
ustawieniach Bluetooth na twoim urządzeniu.

W celu oszczędzenia baterii, BoBo wyłącza 
się automatycznie gdy:

• Nie jest połączone przez 2 minuty.
• Nie jest używane przez 10 minut.
• Bluetooth jest wyłączony.
• Aplikacja BoBo jest wyłączona.

Oznakowanie diody LED

Włączone – niebieskie i pomarańczowe światło 
Szukanie urządzenia – Migające niebieskie światło 
Urządzenie połączone – Migające zielone światło
Aby wyłączyć BoBo, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zasilający, aż zobaczysz dwa czerwone światełka.

4

Teraz jesteś gotowy!

Start
Włącz aplikację bobo home.

Odpakuj
Wyjmij plastikową wkładkę.

Włącz
Przyciśnij przez chwilę przycisk 
zasilający, aby włączyć BoBo.

Aktywuj swoje BoBo
Wykonuj wskazówki, które pokazuje 
aplikacja. Kod produktu swojego 
BoBo znajdziesz z tyłu platformy.



Stań na platformie5
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Umieść jedną stopę na jednej stronie BoBo i przyłóż ciężar. 
Deska przechyli się w kierunku tej stopy, aż krawędź deski 
dotknię na ziemi. Przenieś ciężar ciała całkowicie na tę nogę, w 
razie potrzeby, trzymaj się czegoś stabilnego dla wsparcia.

Balansuj ciężarem ciała w różne strony, aż do uzyskania 
stabilnej równowagi. Samo stanie na desce w ten sposób może 
być na początku dużym wyzwaniem. Jeśli to potrzebne, miej w 
pobliżu coś stabilnego do podparcia.

Umieść drugą stopę po przeciwnej stronie deski, w równej 
odległości od środka.

Umieść platformę BoBo na środku poduszki sensorycznej i 
upewnij się, że jest wypoziomowana.

Umieść poduszkę sensoryczną na płaskiej, powierzchni, 
oczyść obszar ćwiczeń z wszelkich zbędnych przedmiotów.

Regulacja poziomów treningu 
Użyj pompki do nadmuchania 
lub spuszczenia powietrza z 
poduszki, aby dostosować 
poziom treningu.

Im bardziej napompujesz 
poduszkę, tym trudniej jest 
utrzymać równowagę.

Wprowadź igłę i naciskaj, 
aż znajdzie się całkowicie 
w środku. Uważaj, aby nie 
przebić drugiej strony!
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Wymiana Baterii 

Podważ klips i podnieś pokrywę do góry.  

Umieść nową baterię
znaczkiem "+" do dołu 
i wsuń szufladkę. 

Wkręć śrubkę.

Wyjmij czujnik 
ruchu.

Włóż czujnik ruchu do 
platformy BoBo.

Odkręć śrubkę.

Umieść pokrywę, upewnij 
się, że oba zawiasy są w 
swoich gniazdach.

Wysuń szufladkę i 
wyjmij zużytą baterię.

Zamknij pokrywę. 
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OSTRZEŻENIE! Nie połykać baterii, niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego
Ten produkt zawiera baterię typu "pastylkowa/guzikowa". W przypadku połknięcia takiej baterii, może ona spowodować poważne oparzenia wewnętrzne 
w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się 
bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone 
wewnątrz jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

Rodzaj baterii: CR-2032



Wsparcie
Aplikacja nie łączy się z moim BoBo 

• Upewnij się, że używasz aplikacji bobo home (a nie innej aplikacji 
BoBo).

• Sprawdź, czy BoBo jest włączone (miga niebieska dioda LED).
• Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony w Twoim urządzeniu.
• Parowanie Bluetooth odbywa się automatycznie przez aplikacje. 

Upewnij się, że urządzenie BoBo nie jest sparowane z 
urządzeniem w ustawieniach Bluetooth. Przejdź do USTAWIENIA 
> BLUETOOTH > POŁĄCZONE URZĄDZENIA > kliknij identyfikator 
urządzenia BoBo i wybierz opcję "Zapomnij".

Nie można zakończyć procesu aktywacji

• Wymagane jest aktywne połączenie internetowe, 
upewnij się, że Twoje połączenie internetowe działa.

Kontrolka zasilania BoBo jest wyłączona

• Spróbuj włączyć BoBo przez krótkie naciśnięcie przycisku 
zasilania.

• Wymień baterię - postępuj zgodnie z instrukcjami na 
poprzedniej stronie.



Instrukcja użytkowania
Przed każdym użyciem BoBo należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy na poduszce sensorycznej nie ma rys, rozdarć, przebić lub innych uszkodzeń, które mogą spowodować jej uszkodzenie. W przypadku 
stwierdzenia takich uszkodzeń nie należy używać poduszki.

• BoBo i poduszkę sensoryczną należy używać zawsze na wolnej przestrzeni, na płaskim, suchym, równym i stabilnym podłożu. Nie używać na pochyłościach.
• Podczas treningu może okazać się konieczny szybki demontaż BoBo, dlatego należy upewnić się, że w miejscu, w którym odbywa się trening, nie ma mebli ani innych przeszkód, które 

mogłyby zaszkodzić podczas używania lub demontażu BoBo.
• Przy pierwszym użyciu upewnij się, że masz solidne podparcie, takie jak ściana lub stabilny stół w zasięgu ręki. W razie potrzeby nadal korzystaj z podparcia, aby zapobiec upadkowi podczas 

treningu.
• Sprawdź i oczyść powierzchnię podłogi z przedmiotów, które mogłyby przebić lub w inny sposób uszkodzić poduszkę sensoryczną.
• Po umieszczeniu BoBo na środku poduszki sensorycznej należy upewnić się, że BoBo jest prawidłowo wyważone na poduszce. Nie należy używać BoBo, jeśli zsuwa się z poduszki.
• Trenuj na BoBo w butach sportowych, boso lub w skarpetach antypoślizgowych.
• Podczas korzystania z BoBo nie należy wykonywać ćwiczeń polegających na odbijaniu się lub skakaniu.
• Z BoBo nie powinna korzystać więcej niż jedna osoba w tym samym czasie.
• Należy unikać wchodzenia lub stawania na krawędziach BoBo.
• Nie należy narażać BoBo na działanie płynów ani skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
• Nie należy używać BoBo, jeśli jest się pod wpływem alkoholu lub innych substancji, które mogą wpłynąć na zmysł równowagi lub percepcji, powodując poślizgnięcie się lub upadek.
• Osoba dorosła musi wyjaśnić wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania dzieciom lub innym użytkownikom z problemami poznawczymi. W 

przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia przedmiotów lub innego mienia. Należy obserwować dzieci podczas gry, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie 
z BoBo.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Nie wolno demontować, rozbierać, otwierać ani w inny sposób zmieniać urządzenia BoBo, z wyjątkiem wymiany baterii.
• BoBo zawiera baterię litową, która może być łatwopalna. Należy ją trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak ogień, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, 

bezpośrednie światło słoneczne itp.
• Przechowuj BoBo w suchym miejscu. Nie używaj go mokrymi rękami lub w wilgotnym otoczeniu. Wilgoć może spowodować porażenie prądem.
• Jeśli bateria wydziela płyn, należy natychmiast zaprzestać używania BoBo i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
• Należy upewnić się, że używanie BoBo jest zgodne z instrukcjami producenta.
• Nie należy przechowywać BoBo w gorącym lub wilgotnym środowisku, takim jak samochód zaparkowany na słońcu itp.
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UWAGA! 
Przeczytaj przed użyciem

W razie potrzeby, podpieraj się

Oczyść obszar ćwiczeń z wszelkich 
niebezpiecznych przedmiotów

Uwaga! BoBo jest Śliskie po zmoczeniu!

Dzieci muszą mieć nadzór osoby dorosłej!

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi 
instrukcjami bezpieczeństwa znajdującymi się na 
odwrocie tej strony!

Instrukcja konserwacji

Unikać upuszczania 
urządzenia.

Nie należy demontować ani 
wkładać do urządzenia 
obcych przedmiotów.

Unikaj kontaktu z wodą.

Nie należy przecierać powierzchni 
urządzenia alkoholem lub środkami 
ściernymi.          


