
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIFUNKČNÍ JÍDELNÍ ŽIDLIČKA 

Návod k použití 

 

Důležité: Dříve, než začnete židličku používat, pozorně si přečtěte tento návod 

k použití a uchovejte jej pro další potřebu. 

 



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

• Řiďte se těmito pokyny k použití. 

• Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. 

• Ujistěte se, že jsou všechny části správně namontovány. 

• Jídelní židličku nepoužívejte, pokud nejsou všechny součásti správně namontovány a 

utáhnuty. 

• Židličku neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů ani do blízkosti otevřeného ohně. 

• Jídelní židlička ve svislé poloze je určena až pro samostatně sedící dítě. Neumí-li dítě 

sedět bez opory, židličku ve svislé poloze nepoužívejte. 

 • Jídelní židličku nepoužívejte, pokud je některá její část rozbitá, roztrhaná nebo chybí. 

• Židličku používejte v dostatečné vzdálenosti od pevných konstrukcí a vyvýšených 

ploch, aby nedošlo ke zranění způsobenému pády a přístupem k nebezpečným věcem. 

• Jídelní židličku používejte pouze na rovné a vodorovné podlaze. Židličku nikdy 

neumísťujte na jakoukoli vyvýšenou konstrukci nebo stůl. 

• Abyste snížili riziko zranění, umísťujte židličku vždy daleko od nábytku, stěn, horkých 

povrchů a kapalin, šňůr apod. Pokud židličku nepoužíváte, složte ji a ukliďte. 

• Pozor nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět! 

• Jídelní židlička je určena pro děti ve věku od 6-36 měsíců nebo max. hmotnosti 20kg. 

• Vždy dítě v židličce připoutejte bezpečnostním pásem, zabráníte tak možnému zranění 

či pádu. Podnos není určený k udržení dítěte v židličce. 

• Se židličkou smí manipulovat pouze dospělá osoba, která byla seznámena s tímto 

návodem k použití. 

• Před každým použitím zkontrolujte, zda-li jsou všechny části židličky správně uchyceny 

a zajištěny.  

• Nenechte dítě šplhat na židličku nebo hrát si se židličkou. 

• Abyste předešli nebezpečí udušení, odstraňte před použitím veškerý obalový materiál 

a uchovávejte jej mimo dosahu dětí. 

 

 

Údržba 

• Před použitím židličku vždy zkontrolujte. Zjistíte-li jakékoliv poškození, židličku 

nepoužívejte. 

• Polstrování udržujte vždy čisté. Otírejte jej vlhkým měkkým hadříkem, nechte 

oschnout. 

• Kolečka pravidelně čistěte a nápravy potírejte olejem, abyste zajistili jejich dlouhou 

živostnost. 

• Rám židličky otírejte vlhkým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní 

prostředky či rozpouštědla. 

 



Balení obsahuje 

 

                 Židlička                   odnímatelný pultík 

 

 

 

            přední kolečka         přední náprava 

 

 

 

             zadní kolečka      rukojeti s brzdou 

 

 



Popis židličky 

 

 

5-ti bodový bezpečnostní pás   tlačítko pro nastavení zádové opěrky 

 

     dvojitý tác      otvory pro bezpečnostní pás 

tlačítko reset      tlačítko brzdy předních koleček 

mezinožní trn             tlačítko pro nastavení výšky židličky 
 

nastavení nožní opěrky     tlačítko pro skládání 
 

     nožní opěrka 

                 háček pro zavěšení tácu 

 

 

 

přední kolečka      Montáž židličky provádějte 

       v dostatečné vzdálenosti od dětí. 

 

Hmotnost židličky: 9,1kg 

V souladu s EN 14988-2006 + A1-2012. 

 

Rozložení / složení židličky 

 

 

• Vyjměte židličku z obalu, vytáhněte sedadlo 

směrem nahoru. 

• Podržte obě tlačítka po bocích rámu, rám 

otevřete do maximální polohy. Poté tlačítka 

uvolněte.  

• Chcete-li židličku složit, stiskněte boční tlačítka a 

rám sklopte. 

 

 



 

 

 

 

 

             Nasaďte rukojeti do rámu, dokud                 Nasaďte zadní kolečka. 

           neuslyšíte zacvaknutí. 

 

   

  První přední kolečko: Vytáhněte 

zástrčku, sundejte nápravu z přední 

trubky pravé nohy, zasuňte nápravu do 

předního kola, dokud neuslyšíte zacvaknutí. 

 

Druhé přední kolečko: postupujte stejným  

Způsobem jako u prvního kolečka. 

 

 

         

 

 

 

 

                 Stiskněte tlačítko výškového   Stiskněte resetovací tlačítko. 

                          nastavení sedadla.  

                      Zatáhněte za sedadlo 

                           a nastavte jej do 

                        požadované polohy.  

                Sedadlo může být nastaveno  

                                 do 7 pozic. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  Zatáhněte za tlačítko ve spodní      Jídelní pultík lze odejmout 

                   části a zasuňte obě trubky do            a zavěsit na háček 

                  otvorů. Poté uvolněte tlačítko.          v zadní části židličky. 

                           Opačným postupem  

                                trubky vyjmete. 
 

 

 

 

 

 

                 Podržením tlačítka v zadní části Stisknutím červeného tlačítka 

                  sedadla můžete nastavit sklon    lze nastavit brzdu koleček. 

                            sedátka (5 poloh). 
 

 

 

 

 

 

                      Stisknutím tlačítka nastavíte       Zasuňte bezpečnostní pásy 

                        opěrku nohou do 3 poloh.       do přezky, dokud neuslyšíte 

         zacvaknutí. Stisknutím středu 

                                       pásy uvolníte. 
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