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LEHÁTKO OD MIMINKA PO BATOLE 

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.  

Vyrobeno v Číně. 

Obrázky jsou pouze ilustrativní. 

 



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: 

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru dospělé osoby. 

- Lehačka není určena pro spánek bez dozoru. Není vhodná pro dlouhodobý spánek. 

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

způsobit sklouznutí nebo převrácení produktu. Používejte pouze na rovné podlaze. 

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

výrobek se může převrhnout a způsobit udušení dítěte. 

-  Během používání vždy dítě zajistěte bezpečnostními pásy. 

- Vzpřímenou polohu zádové opěrky používejte pouze u dítěte, které již umí samostatně sedět. 

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

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

- Vyhovuje EN 71. 
 

DŮLEŽITÉ 

- Před montáží a každým použitím vždy zkontrolujte, zda není lehačka poškozená, zda-li nejsou některé spoje uvolněné, 

zda-li nechybí některé části nebo nemá ostré hrany. Zjistíte-li jakékoliv poškození, lehačku dále NEPOUŽÍVEJTE. 

- Před montáží a používáním tohoto výrobku si prosím přečtěte důkladně tyto pokyny. 

- Montáž výrobku smí provádět pouze dospělá osoba. 

- K montáži je zapotřebí křížový šroubovák (není součástí balení). 

- U dětí, které ještě neumí samostatně sedět, používejte pouze pozici v leže (max. váha dítěte 9 kg). 

- Děti, které již umí samostatně sedět bez předklonu, můžete použít vzpřímenou poloh (max. váha dítěte 18 kg). 

- Tento výrobek nenahrazuje dětskou postýlku ani postel. 

- Obrázky jsou pouze ilustrativní. 

 

ČÁSTI LEHAČKY 

Balení obsahuje tyto části. Prosíme o pečlivé překontrolování, zda-li balení obsahuje všechny části. 

 

 

 

      přední lišta 

 

              hrazdička s hračkami 

 

 

 

      2x bočnice 

                             sedátko s rámem 

 

                2x M5 x 50mm     spojnice 

 

Pozn: Šrouby utahujte/povolujte pomocí šroubováku (není součástí). Dejte pozor, abyste šrouby neutáhli příliš silně. 



MONTÁŽ LEHAČKY 

 

 

- Bočnice položte na rovný povrch. 

- Stiskněte malá tlačítka na každé boční liště a 

nasaďte spojnici. 

- Ujistěte se, že uslyšíte zacvaknutí. 

 

 

 

    přední lišta 

        

- Umístěte přední lištu tak, jak je znázorněno 

na obrázku. Připevněte ji k přednímu rámu. 

- Do otvoru v každé přední liště vložte šroub 

M5x50 mm a utáhněte jej. 

 

 

 

 

- Zvedněte přední kolejnice. 

 

 

 

 

 

                 sedátko s rámem     - Zasuňte konce rámu sedadla (uvnitř 

       výplně) do zdířek předních bočnic.        

  - Zatlačte na opěrnou trubku sedadla, 

přední bočnice dokud neuslyšíte zacvaknutí na každé straně. 

- Zatáhněte za rám sedadla směrem nahoru, 

      abyste se ujistili, že je řádně zajištěna. 

 

 

 

 

 

 



ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE 

bezpečnostní pás   bezpečnostní pás 

      Zabezpečení vašeho dítěte 

- Umístěte dítě do sedadla. Mezi nohy dítěte umístěte 

přezku. 

- Bezpečnostní pásky z každé strany upevněte do 

přezky. Ujistěte se, že pokaždé slyšíte zacvaknutí. 

- Za pásky zatáhněte a zkontrolujte, zda jsou bezpečně 

připevněné v přezce. 

- Bezpečnostní pásy vždy upravte podle potřeb dítěte 

(uvolněte/utáhněte). 

- Bezpečnostní pásky používejte po celou dobu, kdy je 

vaše dítě v sedačce! 

 

 

 

                   přezka 
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   utáhnutí pásu                                             uvolnění pásu 

 

FUNKCE VIBRACE 

 

 

 

 

 

 

      

     ovládací tlačítko 

 

Upozornění: Vždy se ujistěte, že je Vaše dítě v lehačce řádně zabezpečeno bezpečnostními pásy. 



INSTALACE BATERIÍ 

Tip: Doporučujeme používat alkalické baterie pro delší životnost. 

 

Povolte šroub ve dvířkách přihrádky na baterie a vyjměte je. 

Do přihrádky na baterie vložte 3 alkalické baterie "AA" (LR6) 1,5 V. 

Vraťte dvířka přihrádky na baterie a utáhněte šroub. 

Upravte potah sedadla kolem ovládací jednotky. 

Pokud tento výrobek začne nesprávně fungovat, může být nutné nastavit 

tlačítko do polohy vypnuto a poté zpět do polohy zapnuto. 

 

 

PÉČE A ÚDRŽBA 

- Potah sedadla lze prát v pračce. Perte jej odděleně v chladné vodě na šetrném cyklu. Nepoužívejte bělidla. Sušte v 

sušičce odděleně při nízké teplotě a ihned vyjměte.  

- Rám, hrazdičku a hračky lze otírat vlhkým hadříkem spolu s jemným čisticím přípravkem. Nepoužívejte bělidlo!  

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. K odstranění zbytků nečistot opláchněte čistou vodou.  

- Rám, ani hračky nikdy neponořujte do vody. 

 

Sejmutí potahu 

- Odepněte polstrování a spodní část sedadla. Odstraňte 

úchytky polštářků z přední části rámu. 

- Stiskněte tlačítka pro uvolnění trubky sedla na obou 

stranách předních lišt. 

- Zatáhněte a vyjměte trubku opěradla sedadla z objímky v 

podložce. 

- Chcete-li vyměnit podložku, vložte nejprve trubku sedla 

do díry v horní části potahu. Poté podle návodu k čištění. 

Rám, ani hračky neponořujte do vody. 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru! 

 

 

 

 

 

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 


