CESTOVNÍ POSTÝLKA DĚTSKÁ
s přebalovacím pultem
Návod k použití
Vážený zákazníku
Děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Prosím, přečtěte si pečlivě tyto pokyny před prvním
použitím produktu. Pokud je produkt předán třetí straně, prosím, přiložte k výrobku i tento
návod. Před sestavením produktu se ujistěte, že všechny součásti jsou nepoškozené. Nikdy
nesestavujte produkt, pokud je nějaký díl vadný, naopak okamžitě kontaktujte prodejce. V
případě sestavení produktu z vadného dílu nejde na další poškození uplatnit reklamace.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ, UCHOVÁVAT PRO BUDOUCÍ REFERENCI: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE
• Kontrolujte své dítě, i když spí v postýlce.
• Cestovní postýlka je vhodná pouze pro jedno dítě. Maximální povolená hmotnost je 15 kg
VAROVÁNÍ: Nenechávejte dítě bez dozoru.
VAROVÁNÍ: V postýlce nepoužívejte více než jednu matraci.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte postýlku v blízkosti otevřeného plamene, ohně, grilu
nebo topného zařízení. Nikdy neumisťujte cestovní postýlku poblíž
horké kapaliny, napájecích kabelů nebo jakéhokoliv jiného zdroje
zapalování v dosahu dítěte.
VAROVÁNÍ: Přestaňte používat cestovní postýlku nebo přebalovací pult, pokud máte nějaké
součásti rozbité, poškozené nebo ztracené. Používejte pouze schválené náhradní díly
výrobcem.
VAROVÁNÍ: Abyste se vyhnuli riziku udušení, nedávejte do postýlky další matrace
jako vodní matrace nebo jiné typy matrací a polštářů. Stuhy nebo provázky by mohly
představovat nebezpečí uškrcení.Uchovávejte proto pásky a šňůry mimo dosah dětí a
daleko od cestovní postýlky.
VAROVÁNÍ: Nenechávejte uvnitř postýlky žádné předměty ani ji neumisťujte do blízkosti
jiného předmětu, který by mohl poskytnout oporu pro chodidlo dítěte nebo by mohl
představovat nebezpečí udušení nebo uškrcení (např. lana /rolety / šňůry na záclony atd.)

1. Nedodržení pokynů může představovat riziko pro bezpečnost dítěte.
2. Při výměně dílů nebo při opravách používejte pouze schválené náhradní díly.
výrobcem.
3. Poškození způsobená nesprávnou montáží nebo přetížením ruší platnost záruky.
4. Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit změnu barvy materiálů
a látek.
5. Nikdy nevystavujte výrobek extrémním teplotám.
6. Montáž, skládání a rozkládání postýlky smí provádět pouze dospělá osoba.
7. Aby se zabránilo možnému úrazu při pádu, neměla by se postýlka používat v případě,
že se dítě může dostat z postýlky.
8. Cestovní postýlku lze použít pouze když jsou zajišťovací mechanismy pevně utažené.
Před použitím postýlky se o tom řádně ujistěte.
9. Postýlka, včetně bočnic a dna, musí být předem kompletně smontována před prvním
použitím.
• Horní rám musí být zcela připevněn.
• Střed konstrukce musí být kompletně napnutý
10. Při skládání a rozkládání výrobku se ujistěte, že je dítě v bezpečné vzdálenosti, aby
nedošlo k jeho zranění.
11. Herní hrazdička je určena pouze ke hře a nesmí se používat jako opěrné držadlo.
12. V případě, že už se začíná dítě plazit a nebo si začíná stoupat na všechny čtyři, musí být

hrazdička odstraněna, aby se zabránilo možnému úrazu.
13. Od okamžiku, kdy je vaše dítě schopno sedět, nastavte polohu postýlky na nejnižší
stupeň.
14. Z bezpečnostních důvodů vždy umístěte přebalovací pult do středu postýlky, nikdy ne na
její okraje.
15. Díky kolečkům lze postýlku snadno přemisťovat z jednoho místa na druhé. Zvedněte
opačnou stranu postýlky, pokud chcete postýlku přesunout. Nezapomeňte před
přesouváním dítě nejdříve vyjmout.
16. Cestovní postýlka odpovídá normě DIN Norm EN 716.
17. Nepokoušejte se skládat postýlku, když je v ní vaše dítě.
18. Nedovolte, aby si dítě s výrobkem hrálo.
19. Pokud produkt nepoužíváte, skladujte jej mimo dosah dětí.
20. Tento produkt je určen pouze pro jedno dítě.
21. Použijte postýlku pouze na pevném a vodorovném povrchu.
22. Nikdy neumisťujte postýlku poblíž schodů či žebříků.
23. Nedovolte, aby se pod postýlku dostalo dítě nebo zvíře, zatímco je v ní jiné dítě.
24. Do postýlky neumisťujte matrace ani jiné předměty, které by mohly dítěti usnadnit
opustit postýlku.
25. Nedávejte dítěti kolem krku předměty se šňůrkami a provázky, např. stužky na dudlíky,
šňůrky od čepiček atd.
26. Nepoužívejte postýlku bez základní matrace.
27. Tloušťka matrace by měla být taková, aby vnitřní výška (vzdálenost mezi povrchem
matrace a horní části rámu postýlky) byla nejméně 500 mm v nejnižší poloze a nejméně
200 mm v nejvyšší poloze.
28. Délka a šířka matrace by měla být taková, aby prostor mezi matrací, boky a čelem
postýlky nepřesahoval 30 mm.
29. Všechny upevňovací části musí být vždy řádně a pravidelně kontrolovány a případně
znovu upevněny.
30. Poškozené díly okamžitě vyměňte.

Aby se snížilo riziko SIDS, doporučují pediatři zdravým kojencům
spát na zádech, pokud váš praktický lékař nedoporučí jinak.



VLASTNOSTI

• Snadné použití díky skládacímu systému
• Boční ochranné sítě pro cirkulaci vzduchu
• 2 pozice výšky matrace
• Přední vstup na zip a praktická úložná kapsa na opačné straně
• Dvě kolečka umožňují snadný pohyb
• Dětský přebalovací pult
• Hrazdička na hraní s barevnými hvězdami
• Polstrované a zaoblené hrany
• Omyvatelný nylonový potah
• Pro děti do 48 měsíců, které měří do 89 cm a váží maximálně 15 kg

TECHNICKÉ INFORMACE
Hmotnost: cca 11,4 kg
Velikost postýlky (délka / šířka / výška) cca. 126 × 66 × 82 cm
Velikost přebalovacího pultu (délka / šířka) cca. 70 × 50,5 cm
Velikost vstupu (výška / šířka) cca. 43 × 47 cm

SEZNAM DÍLŮ

MONTÁŽ

1
Postavte složenou postel (B) do svislé polohy.

2 Oddělte každý ze 4 rohů.

3 Nejprve upevněte dlouhé části rámu, poté krátké, dokud
nezapadnou na místo.
Upozornění: Dolní pásku udržujte nad polovinou výšky cestovní
postýlky až do té doby, dokud horní rám není zcela upevněn a
zajištěn.

4 Stlačte střední část konstrukce dolů

5 Upevněte kloubní části se štítkem se jménem značky

6 Připojte druhou vrstvu (D) k postýlce pomocí zipu.
Upozornění: Pokud se rozhodnete pro nižší polohu, vložte matraci (C) do
postýlky. Není nutné upevňovat druhou vrstvu.

7 Jeden konec každé tyčky (I nebo J) vložte do látkové spony a spojte je (I a
J) v jejich středu.

8 Umístěte matraci do postýlky, jak je znázorněno na obr. 8.

9 Vložte tyčky (G a H) do otvorů přebalovacího pultu (A), jak je
znázorněno na Obr. 9. Spojte trubky a zakryjte spoje suchým
zipem.

10 Připojte hrací hrazdičku (F) a přebalovací pult na bočních lištách
jako je uvedeno na obrázku výše.

11 Dvě kolečka vám umožní snadno přemístit cestovní postýlku z
jednoho místa na druhé. Upozornění: Pamatujte na uzamčení
koleček, jakmile máte postýlku v požadované poloze.

DEMONTÁŽ

1 Rozepněte zip k odstranění druhé vrstvy.

2 Odlepte látkové zámky se jménem značky.

3 Vytáhněte červenou pásku uprostřed postýlky.

4 Rozmontujte a ohněte všechny vrchní tyčky, dlouhé i krátké.
Upozornění: Držte červenou pásku nad polovinou výšky cestovní
postýlky, dokud nejsou všechny tyčky kompletně složené.

5 Složte kompletně celou konstrukci postýlky.

6 Spojte všechny části postýlky dohromady.

7 Srolujte matraci kolem konstrukce postýlky a bezpečně ji
upevněte pomocí zavíracích popruhů.
8 Vložte cestovní postýlku do přepravní tašky (E).

PŘEBALOVACÍ


PULT

Připevněte přebalovací stůl k bočním lištám. Chcete-li cestovní
postýlku rozebrat, musíte nejprve odstranit přebalovací pult.
POZOR!
1. Nenechávejte své dítě bez dozoru na přebalovacím pultu.
2. Nepoužívejte přebalovací pult, pokud je vaše dítě schopné samo
se posadit.
3. Přebalovací pult je vhodný pouze pro děti do hmotnosti 9 kg.
4. Odstraňte přebalovací pult, kdykoli se nepoužívá nebo když se
postýlka používá ke spánku nebo hraní.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• K očištění cestovní postýlky použijte vlhký hadřík. Používejte
pouze jemné čisticí prostředky
• Pravidelně kontrolujte výrobek, zda nemá uvolněné, poškozené
nebo chybějící součástky. Ujistěte se, že postýlka je bezpečná a
stabilní. Všechny poškozené díly okamžitě vyměňte.
Ujistěte se, že používáte pouze originální díly INFANTASTIC.
• Nevystavujte cestovní postýlku dlouhodobě přímému slunečnímu
záření, způsobí to vyblednutí látky.
• Vždy skladujte na chladném a suchém místě.

