
Návod k obsluze



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ 
POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ!

Varování k lůžku:
Nedodržení těchto varování a instrukcí může vyústit ve vážné zranění dítěte. Čtěte instrukce před 
použitím kolébky. Držte rameno s hračkami mimo dosah dítěte. Účelem ramena s hračkami je 
zajišťovat audio-vizuální stimulaci a zábavu pro dítě a plní úkol pouze dekorativního doplňku! 
Nejedná se o hračku a tak by nikdy nemělo být umístěno v dosahu dítěte. Nestavte kolébku na 
vyvýšené, nebo šikmé plochy! Kolébka není hračka pro vaše dítě a proto by veškerou manipulaci s 
kolébkou měla provádět pouze dospělá osoba. Pokud dítě spí, musí být kolébka zafixována v 
pevné poloze. Nikdy nepoužívejte kolébku, pokud je některá z její částí poškozená, nebo dokonce 
chybí! Nikdy nepoužívejte kolébku v blízkosti otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů silného tepla, 
jako jsou elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd.

Varování před pádem: Nepoužívejte tento produkt, jakmile se dítě začne stavět na ruce a kolena, 
nebo pokud překročí maximální doporučenou hmotnost 8,0 kg, podle toho co přijde dříve.

Používejte kolébku vždy jen s jedním dítětem. Nikdy nepřidávejte matraci, polštáře, pokrývky, 
vycpávky, které neschválil výrobce! Tloušťka zvolené matrace musí být taková, aby vnitřní
výška mezi povrchem matrace a horní hranou rámu kolébky byla nejméně 200 mm. Používejte 
pouze vložku poskytnutou výrobcem. Používejte pouze potah matrace dodaný s kolébkou, 
doporučený výrobcem, nebo vhodný k velikosti matrace. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. 
Vždy se ujistěte, že jsou kolečka, nebo stojky v zabezpečené poloze. Vždy pevně přidělejte 
veškeré upevňovací prvky dle instrukcí. Pravidelně kolébku kontrolujte! Hračky nejsou určeny ke 
kousání a měly by být vždy z dosahu tváře a úst dítěte. Nepřidělávejte žádné provázky, šňůrky a 
podobné věci, které mohou způsobit zranění. Neumisťujte kolébku poblíž oken, kde mohou 
provázky od žaluzií způsobit zranění, nebo by mohlo dítě vypadnout z okna. 

Varování ke korbičce:
Nikdy nepoužívejte samotnou korbičku s dítětem uvnitř. Nikdy nenechávejte dítě v korbičce bez 
dozoru.

Varování k ramenu s hračkami:
Rameno  je určeno pro vizuální stimulaci. Dítě by se jí nemělo dotýkat. Použití od narození do 5ti 
měsíců. Odejměte rameno s hračkami jakmile se dítě začne stavět na ruce a kolena. Hračky 
nejsou určeny ke kousání a měly by být umístěny z dosahu dětské tváře a úst. Montáž může 
provádět pouze  dospělá osoba.

Po vybalení kolébky z krabice odstraňte veškeré plastové obaly z dosahu dětí, aby
nedošlo k udušení dítěte!
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