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PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU 
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věnujte prosím trochu času, abyste si přečetli důležité informace a 
bezpečnostní pokyny, prože to zajistí mnoho let šťastného a bezpečného používání. 
 
VAROVÁNÍ 
- Tento výrobek je určen k použití pro děti, které jsou již schopné samostatně sedět bez pomoci nebo do 15kg 

nebo do věku 3 let, podle toho, co nastane dříve. 
- Používejte pouze na stabilních židlích se sedačkou o šířce nejméně 33cm, hloubce 32cm a opěradle o výšce 

nejméně 44cm. Nikdy jej nepoužívejte na stoličkách, lavicích nebo jiných sedačkách. 
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek řádně zajištěn a stabilní. 
- Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru, pokud je v sedadle. Vždy zůstaňte v dosahu. 
- VŽDY použijte bezpečnostní pás, je-li vaše dítě v sedačce a ujistěte se, že je správně nasazen. 
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozené nebo chybějící součásti. Nikdy nepoužívejte, jestliže jsou 

některé součásti poškozené nebo chybějící. Obraťte se na pozáruční servis, pokud budou zjištěny problémy. 
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nebylo autorizováno výrobcem. 
- Ujistěte se, že židle je umístěna na stabilním, rovinném povrchu a že sedací plocha židle je také stabilní a 

plochá. 
- Ujistěte se, že vaše dítě nebo dítě nemohou tlačit na stůl nohama, protože to může způsobit převrácení 

židle. 
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření ani nepříznivým povětrnostním vlivům delší dobu. 
 
SEZNAM ČÁSTÍ 
1. Tělo 
2. Protiskluzové nohy 
3. Odnímatelné hračky 
4. Pultík 
5. Tác 
 
MONTÁŽ 
1. Nasaďte nohy do otvorů ve spodní části sedadla. Stiskněte tlačítko pro nastavení výšky podle výšky stolu a 

vašeho dítěte. 
2. Sedačku upevněte na židli pro dospělé tím, že jí řemínky uchytíte za opěradlo a pod židli. Zajistěte přezky a 

pevně řemínky je utáhněte. Zkontrolujte, zda jsou řemínky před každým použitím řádně zajištěny a utažené. 
3. Nainstalujte hračku do otvoru na zásobníku. Chcete-li odstranit hračky, nejprve zatlačte na spodní část 

hraček. 
 
POUŽITÍ 
Použití bezpečnostního pásu 
Umístěte dítě tak, aby se střední pás popruhu pohyboval mezi nohama. Potom upevněte přezky a nastavte 
velikost popruhů dle velikosti vašeho dítěte. 
 
Instalace pultíku 
Umístěte pultík do drážek na obou stranách sedadla 
Nastavte jej v jedné ze 3 možných poloh 
Umístěte tác do pultíku 
 
PÉČE A ÚDRŽBA 
- Aby bylo zajištěno mnoho let bezpečného používání, udržujte výrobek stále čistý. 
- Čistěte výrobek čistou látkou, teplou vodou a slabým čisticím prostředkem. 
- Nepoužívejte bělící nebo jiné abrazivní látky. 
- Výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí. Vždy uchovávejte v dobře větraných suchých prostorech. 
 
 


