
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       321                CE 

        RELAX Comfort Red   EN 71 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Dbejte na bezpečnost vašeho dítěte. Správné používání této lehačky nemůže být zajištěno, pokud nebudete postupovat 

podle těchto pokynů. 

PŘED POUŽITÍM LEHAČKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.  

Obrázky jsou pouze ilustrativní. 

Vyrobeno v Číně. 

 



 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Tento návod si ponechte pro budou potřebu. Čtěte pozorně: 

Abyste zajistili bezpečné a bezproblémové používání výrobku, věnujte, prosíme, chvilku na přečtení těchto 

bezpečnostních pokynů: 

- Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál a uchovejte jej mimo dosahu dětí. 

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru dospělé osoby. Nikdy nedovolte dítěti stoupat si do lehačky! 

- Lehačka je určena pouze pro děti, které ještě neumí samostatně sedět, zvedat se na kolínka či nohy. 
- Lehačka není určena pro spánek bez dozoru. Není vhodná pro dlouhodobý spánek. Lehačka nenahrazuje dětskou 

postýlku ani postel. 

- Nebezpečí pádu - nikdy nepoužívejte lehačku na vyvýšeném povrchu, protože pohyb dítěte může způsobit sklouznutí 

nebo převrácení produktu. Používejte pouze na rovné podlaze. 

- Během používání vždy dítě zajistěte bezpečnostními pásy. 

- Hrazdička není držadlo pro přenášení. Nikdy nepoužívejte hrazdičku ke zvedání nebo přenášení lehačky 

- Nebezpečí udušení – lehačku nikdy nepoužívejte na měkkém povrchu (na posteli, v postýlce, pohovce, polštářích apod.), 

výrobek se může převrhnout a způsobit udušení dítěte. Obaly uchovávejte mimo dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení. 

- Sedí-li v lehačce dítě, lehačku nezvedejte, ani jí nepohybujte. 

- Montáž lehačky smí provádět pouze dospělá osoba. 

- Lehačka je určena pro použití max. 1 dítětem. 

- Nedovolte dítěti hrát si v blízkosti lehačky bez dozoru dospělé osoby. 

- Lehačku neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, kamna, topení, sporáky aj. 

- Před použitím se vždy ujistěte, zda-li je potah správně usazen a zajištěn. 

- Před každým použitím vždy zkontrolujte všechny části lehačky, zda-li jsou správně zajištěny. Zjistíte-li jakékoliv 

poškození, či některá část zcela chybí, okamžitě přestaňte lehačku používat. 

- Lehačku nikdy nepoužívejte během jízdy v motorových vozidlech. 

- Lehačku nikdy neumísťujte do blízkosti popruhů a šňůr, hrozí nebezpečí zapletení či udušení. 

- Lehačku nikdy neumísťujte do blízkosti oken nebo stěn, mohlo by dojít k zapření a převrhnutí výrobku. 

- Lehačku nikdy nepřemísťujte spolu s dítětem. 

- Lehačka je určena pro děti od narození do max. 9kg váhy (cca 6 měsíců věku). 

- Vyhovuje EN 71. 
- Obrázky jsou pouze ilustrativní. 

 

 

PÉČE A ÚDRŽBA 

PODŠÍVKA: Vše nové materiály. Vnější materiál: 100% polyester. Výplň: 100% polyester. 

SEDÁTKO: Vše nové materiály. Vnější materiál: 100% polyester. Výplň: 100% polyester 

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. 

Čištění a údržbu musí provádět pouze dospělá osoba. 

Lehačku pravidelně kontrolujte, zda nejsou některé části rozbité, roztrhané nebo zcela chybí. Pokud je tomu tak, 

přestaňte lehačku okamžitě používat. 

Potah sedátka a výplň lze sundat a prát. Při čistění se řiďte pokyny na štítku.  

Perte pouze ručně v chladné vodě. Nebělte, nesušte v sušičce, nežehlete. 

Po každém praní se ujistěte, že není potah nikterak poškozený. 

Lehačku nevystavujte přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít ke změně barev. 

  

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru! 

 

 

 



ČÁSTI LEHAČKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  konstrukce 

B  sedátko 

C  výplň 

CC  podhlavníček 

D  odnímatelné hračky 

E hrazdička 

 

 

 

 

MONTÁŽ LEHAČKY 

Lehačka musí být před použitím smontována dospělou osobou. 

1. Otočte konstrukci směrem ven a spojte je se sedátkem, jak je vidět na obr. 1. Tento krok může být proveden pouze 

nastavením konstrukce do specifického směru. Ověřte, zda kovový kolík vyskočí z otvorů (obr. 2). Jako potvrzení 

správného nasazení uslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se také, zda jsou popruhy na vnější straně rámu (obr. 3). 

2. Výplň (C) je určena pro novorozence, podle potřeby ji lze později vyjmout. Chcete -li ji připevnit k sedadlu, umístěte ji 

na sedadlo kolem popruhu v rozkroku jak je znázorněno na obr. 4. Podhlavníček (CC) umístěte podle potřeby, 

provlékněte skrz štěrbinu pomocí suchého zipu zajistěte, viz. obrázek 5. 

3. Hrazdičku zasuňte do otvorů na konstrukci. Ujistěte se, že je hrazdička správně upevněna (obr. 6). 

4. Promocí pásků upevněte na hrazdičku hračky (D). Důležité: Zapínání na suchý zip musí směřovat směrem dolů. Ověřte, 

zda je zapínání na suchý zip správně (obr. 7). 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 

5. Uvolněte bezpečnostní pás stisknutím středu na sponě, vložte do spony boční popruhy a přitlačením hrotů zajistěte 

(obr. 8). Bezpečnostní pásy používejte pokaždé, je-li v lehačce dítě. Nezapomeňte vždy zkontrolovat, zda-li jsou popruhy 

dostatečně dlouhé a ve správné poloze. Délku popruhů lze také upravit ze zadní strany opěradla. Uchopte jeden konec 

spony a poté zatáhněte za popruh na požadovanou délku, jak je vidět na obrázku. 9. 

NASTAVENÍ OPĚRKY 

8. Opěrku lze nastavit do 2 různých poloh. NÍZKÁ POZICE: stiskněte boční tlačítka a tlačte opěrku dolů 

(Obr. 12). Po dokončení uslyšíte cvaknutí. VYSOKÁ POZICE: Zopakujte operaci výše v opačném směru.  

PEVNÁ POZICE / HOUPÁNÍ 

9. Lehačku lze použít také v houpacím režimu. Jednoduše otočte zadní pojistkou uprostřed konstrukce směrem nahoru. 

Chcete-li lehačku nastavit do pevného režimu, otočte pojistku v opačném směru. 

SUNDÁNÍ POTAHU 

1. Vyjměte výplň. 

3. Odstraňte bezpečnostní pásy z otvorů v látce a odstraňte přední kryt. Potah začněte stahovat nejdříve z opěrky nohou. 

Otevřete suchý zip zespodu a pak přetáhněte kryt přes opěradlo. Při nasazování potahu postupujte v těchto krocích v 

opačném pořadí. UPOZORNĚNÍ: Připevněte bezpečnostní pás a ujistěte se, že jsou popruhy správně provlečeny. 



 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


