
 

PULTÍK K SEDÁTKU BUMBO FLOOR SEAT 

Návod k použití  / Návod na použitie 

 

CZ      Uchovejte si tento návod pro budoucí použití. 

Tento pultík je vhodný pouze k sedátku Bumbo Floor Seat. 

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili pádů, nepoužívejte sedátko Floor Seat na žádných vyvýšených plochách! 

- Vždy se ujistěte, že ruce a nohy dítěte zůstanou po nasazení pultíku volně pohyblivé. 

- Nikdy přemísťujte sedátko je-li v něm usazeno dítě. 

- Před vyjmutím dítěte ze sedátka VŽDY nejdříve sundejte pultík. 

- Řiďte se pokyny uvedenými na sedátku Floor Seat. 

- Sedátko Floor Seat používejte vždy pouze na rovném a stabilním povrchu. 

- Sedátko Floor Seat nikdy nepoužívejte jako autosedačku v autě ani jako sedátko ve vaně. 

- Nikdy nenechávejte dítě samotné bez dozoru dospělé osoby. 

- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a upevňovací prvky a uchovávejte je mimo dosahu dětí. 

- Sedátko není hračka. Nedovolte dítěti hrát si s ním. 

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ PULTÍKU 

1. Nasaďte trn na pultík. Stiskněte, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Pro snadné uložení můžete trn z pultíku 

kdykoliv odejmout. 

2. Nasaďte pultík na přední část sedátka Floor Seat. Zahákněte za spodní okraj. 

3. Pro vyjmutí pultíku není třeba nadzvedávat sedátko. Pultík uchopte za trn a ze sedátka jej vyjměte. 

ČIŠTĚNÍ. Před prvním použitím umyjte. Během používání čistěte pravidelně. Nemyjte v myčce na nádobí. 

Otírejte teplou mýdlovou vodou nebo jemným čistícím prostředkem. Osušte. 
 

SK     Uchovajte si tento návod pre budúce použitie. 

Tento pultík je vhodný len k sedátku Bumba Floor Seat. 

UPOZORNENIE: Aby ste zabránili pádom, nepoužívajte sedátko Floor Seat na žiadnych vyvýšených plochách! 

- Vždy sa uistite, že ruky a nohy dieťaťa zostanú po nasadení pultíku voľne pohyblivé. 

- Nikdy premiestňujte sedadlo ak je v ňom usadené dieťa. 

- Pred vybratím dieťaťa zo sedátka VŽDY najskôr zložte pultík. 

- Riaďte sa pokynmi uvedenými na sedátku Floor Seat. 

- Sedadlo Floor Seat používajte vždy len na rovnom a stabilnom povrchu. 

- Sedadlo Floor Seat nikdy nepoužívajte ako autosedačku v aute ani ako sedadlo vo vani. 

- Nikdy nenechávajte dieťa samotné bez dozoru dospelej osoby. 

- Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály a upevňovacie prvky a uchovávajte ich mimo dosahu detí. 

- Sedadlo nie je hračka. Nedovoľte dieťaťu hrať sa s ním. 

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ PULTÍKU 

1. Nasaďte tŕň na pultík. Stlačte, kým nepočujete zacvaknutie. Pre ľahké uloženie môžete tŕň z pultíku 

kedykoľvek odňať. 

2. Nasaďte pultík na prednú časť sedátka Floor Seat. Zaháknite za spodný okraj. 

3. Pre vybratie pultíku netreba nadvihovať sedátko. Pultík uchopte za tŕň a zo sedátka ho vyberte. 

ČISTENIE. Pred prvým použitím umyte. Počas používania čistite pravidelne. Neumývajte v umývačke na nádobí. 

Otírajte teplou mydlovou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom. Osušte. 

 

 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz, www.andys.sk 


