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 NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 

 

Pozorně si přečtěte tento návod a uchovejte jej pro další potřebu. 

- Sedátko Bumbo umožňuje Vašemu dítěti sedět na podlaze, což vám umožňuje si s ním hrát, číst či jej krmit.  

- Sedátko Bumbo je určeno pouze pro děti, které již umí samostatně udržet hlavičku.   

- Díky svému ergonomickému tvaru (mírně zvednuté nožní otvory) směřuje dítě směrem k opěradlu a umožňuje mu tak sedět ve vzpřímené 

poloze bez pomoci ostatních. 

 

UPOZORNĚNÍ 

- Vždy používejte bezpečnostní pásy. Bez zapnutých pásů může dítě ze sedátka náhle vypadnout. Zjistíte-li jakékoliv poškození 

bezpečnostních pásů, sedátko Bumbo nadále nepoužívejte. 

- Nenechávejte dítě v sedátku bez dozoru a neustálého dohledu dospělé osoby.  

- Sedátko Bumbo nepoužívejte příliš dlouhou dobu. 

- Nepřipojujte k sedátku žádné šňůry, řetězy nebo kabely - mohly by způsobit zapletení nebo uškrcení. 

- Uchovávejte sedátko Bumbo mimo dosahu dětí. Při nepoužívání může bezpečnostní pás způsobit zapletení nebo uškrcení.  
 

Dítě připoutané v sedátku Bumbo může být schopné způsobit pohyb sedátka! 

- Nepoužívejte sedátko na vyvýšených plochách, jako jsou stoly, pulty, židle, postele nebo v blízkosti schodů a schodišť, aby nedošlo k 

vážnému poranění v důsledku pádu. 

- Sedátko používejte pouze na rovné a pevné podlaze, dále od stěn a jiných předmětů, které by mohly způsobit převrácení sedátka. 

- Dbejte na to, aby v blízkosti sedátka nebyly žádné šňůry (například na okenních krytech), které by mohly způsobit uškrcení. Dávejte pozor 

na těžké předměty, které by vaše dítě mohlo převrátit. 

- Sedátko používejte přiměřeně: Bumbo není náhradou za jiné dětské výrobky. 

- Sedátko nepoužívejte namísto dětské jídelní židličky. Sedátko Bumbo by nikdy nemělo být používáno na vyvýšených plochách. 

- Sedátko nepoužívejte jako sedátko na koupání ve vaničce nebo v dětském bazénu. Používání sedátka Bumbo ve vodě nebo v její blízkosti 

může vést k utopení. 

- Sedátko neumísťujte do postele ani dětské ohrádky. Vaše dítě může být schopno posunout sedátkem Bumbo. 

- Sedátko nepoužívejte k přenášení dítěte. Zvedání, naklánění nebo přenášení sedátka Bumbo, je-li v něm dítě, může způsobit poranění. 

- Sedátko Bumbo nepoužívejte jako dětskou autosedačku. 

 

Důležité: 

- Dbejte na to, aby kolem sedátka byl dostatek volného prostoru. 

- Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sedátko, je-li v něm dítě. 

- Jako první vždy uvolněte bezpečnostní pás, teprve až poté vyndejte dítě ze sedátka. 
 

 

Čištění: Sedátko čistěte měkkým hadříkem spolu s teplou vodou. 

 

UPOZORNĚNÍ 

- Vždy dítě v sedátku zajistěte bezpečnostními pásy. Nezajištěné dítě by mohlo ze sedátka náhle uniknout nebo vypadnout. 

 

Aby nedošlo k vážnému zranění v důsledku pádu: 

- Vždy dítě zajistěte bezpečnostním pásem. 

- Používejte sedátko pouze na rovné podlaze. 

- Nepoužívejte sedátko na vyvýšených plochách, jako jsou stoly, pulty, židle, postele nebo v blízkosti schodů a schodišť. I zajištěné dítě 

může uvést sedátko do pohybu či k převrácení. 

- Nenechávejte dítě v sedátku bez dozoru a neustálého dohledu dospělé osoby. 

- Sedátko nikdy nepoužívejte jako vysokou jídelní židličku, autosedačku, sedátko na koupání nebo k přenášení dítěte. 

- Sedátko Bumbo nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, hrozí nebezpečí utonutí. 

- Nikdy nedávejte sedátko do blízkosti oken, mohlo by posloužit jako stupínek a způsobit tak vypadnutí dítěte z okna. 

 

 

Tyto pokyny si řádně přečtěte ještě před použitím sedátka Bumbo a uchovejte si je pro další potřebu.  
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