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VAROVÁNÍ!
Před použitím lehátka si pečlivě prostudujte návod a poté jej 
uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový 
obal, v němž bylo lehátko zabaleno, z dosahu dětí, hrozí 
nebezpečí udušení. Nikdy nenechávejte dítě v lehátku bez 
dozoru! Když je dítě v lehátku, vždy používejte 
bezpečnostní pásy. Lehátko není hračka pro Vaše dítě a 
proto by veškerou manipulaci s ním měla provádět pouze 
dospělá osoba. Nepoužívejte opěrné lehátko, jakmile se 
vaše dítě dokáže samo posadit. Neumisťujte lehátko na 
vyvýšená místa, např. stůl atd. a na nakloněnou plochu. 
Nepoužívejte lehátko jako autosedačku. Nikdy nestavte 
lehátko do blízkosti kabelů, větráků, tepelných zdrojů, 
ostrých hran, vody nebo elektrických spotřebičů. K 
přenášení lehátka používejte pouze popruhy. Nikdy 
nepřenášejte lehátko za hrazdu s hračkami. Lehátko je 
určeno pouze pro jedno dítě do hmotnosti 9 kg. Lehátko 
není určeno ke spánku! Pokud se chce vašemu dítěti spát, 
uložte jej do vhodného lůžka nebo postýlky. Nepoužívejte 
lehátko, pokud jsou jakékoliv součásti poškozené nebo 
chybějí. Nepoužívejte příslušenství, nebo náhradní díly, 
které nejsou schválené výrobcem. Lehátko splňuje normu 
ČSN EN 12790:2009.
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DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO 
POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE 

POZORNĚ!



Složení lehátka:
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Roztáhněte konstrukci (1) včetně
zadní vzpěry (2) a zajistěte ji (3).

Ujistěte se, že je konstrukce 
správně rozložená a zajištěná.



Nyní nasaďte hrazdu na 
konstrukci.

Polohování lehátka:

Pro polohování nožní opěrky odjistěte pojistky (4) na 
obou stranách konstrukce a vyberte požadovanou 
polohu. Poté pojistky zajistěte. Pro polohování zádové 
opěrky odjistěte pojistky (5) na obou stranách
konstrukce a vyberte požadovanou polohu. Poté
pojistky zajistěte.
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Pro použití lehátka v poloze houpání zavřete pojistky (7).

Pro použití lehátka v pevné pozici, otevřete pojistky (6).

Údržba lehátka:

Potahové látky lze v případě nutnosti čistit mýdlovou 
vodou, popřípadě ručně prát jemným pracím práškem. Je 
vhodné čistit celou plochu, při čištění pouze malé části se 
mohou na potahu vytvořit skvrny. Mokré součástky vždy 
po použití osušte  zabráníte tak případné korozi kovových 
částí. Výrobek vždy ukládejte na suché místo.

Symboly ošetřování:

Materiálové složení: 100% polyester
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