
 

 

FLOOR SEAT 
 

 

NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE 

 

Pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre ďalšiu potrebu. 

- Sedadlo Bumbo umožňuje Vášmu dieťaťu sedieť na podlahe, čo vám umožňuje si s ním hrať, čítať či ho kŕmiť. 

- Sedadlo Bumbo je určené len pre deti, ktoré už vedia samostatne udržať hlavičku. 

- Vďaka svojmu ergonomickému tvaru (mierne zdvihnuté nožné otvory) smeruje dieťa smerom k operadlu a umožňuje mu tak sedieť vo 

vzpriamenej polohe bez pomoci ostatných. 

 

UPOZORNENIE 

- Vždy používajte bezpečnostné pásy. Bez zapnutých pásov môže dieťa zo sedátka náhle vypadnúť. Ak zistíte akékoľvek poškodenie 

bezpečnostných pásov, sedátko Bumbo naďalej nepoužívajte. 

- Nenechávajte dieťa v sedadle bez dozoru a neustáleho dohľadu dospelej osoby. 

- Sedadlo Bumbo nepoužívajte príliš dlhú dobu. 

- Nepripájajte k sedátku žiadne šnúry, reťaze alebo káble - mohli by spôsobiť zapletenia alebo uškrtenie. 

- Uchovávajte sedátko Bumbo mimo dosahu detí. Pri nepoužívaní môže bezpečnostný pás spôsobiť zapletenia alebo uškrtenie. 

 

Dieťa pripútané v sedadle Bumbo môže byť schopné spôsobiť pohyb sedátka! 

- Nepoužívajte sedátko na vyvýšených plochách, ako sú stoly, pulty, stoličky, postele alebo v blízkosti schodov a schodísk, aby nedošlo k 

vážnemu poraneniu v dôsledku pádu. 

- Sedadlo používajte iba na rovnej a pevnej podlahe, ďalej od stien a iných predmetov, ktoré by mohli spôsobiť prevrátenie sedátka. 

- Dbajte na to, aby v blízkosti sedátka neboli žiadne šnúry (napríklad na okenných krytoch), ktoré by mohli spôsobiť uškrtenie. Dávajte 

pozor na ťažké predmety, ktoré by vaše dieťa mohlo prevrátiť. 

- Sedadlo používajte primerane: Bumbo nie je náhradou za iné detské výrobky. 

- Sedadlo nepoužívajte namiesto detské jedálenské stoličky. Sedadlo Bumbo by nikdy nemalo byť používané na vyvýšených plochách. 

- Sedadlo nepoužívajte ako sedadlo na kúpanie vo vaničke alebo v detskom bazéne. Používanie sedátka Bumbo vo vode alebo v jej blízkosti 

môže viesť k utopeniu. 

- Sedadlo neumiestňujte do postele ani detské ohrádky. Vaše dieťa môže byť schopné posunúť sedadlom Bumbo. 

- Sedadlo nepoužívajte na prenášanie dieťaťa. Zdvíhanie, nakláňanie alebo prenášanie sedátka Bumbo, ak je v ňom dieťa, môže spôsobiť 

poranenie. 

- Sedadlo Bumbo nepoužívajte ako detskú autosedačku. 

 

Dôležité: 

- Dbajte na to, aby okolo sedátka bol dostatok voľného priestoru. 

- Nikdy nedvíhajte ani neprenášajte sedadlo, ak je v ňom dieťa. 

- Ako prvý vždy uvoľnite bezpečnostný pás, až potom vyberte dieťa zo sedátka. 

 

Čistenie: Sedadlo čistite mäkkou handričkou spolu s teplou vodou. 

 

UPOZORNENIE 

- Vždy dieťa v sedadle zaistite bezpečnostnými pásmi. Nezabezpečené dieťa by mohlo zo sedátka náhle uniknúť alebo vypadnúť. 

 

Aby nedošlo k vážnemu zraneniu v dôsledku pádu: 

- Vždy dieťa zaistite bezpečnostným pásom. 

- Používajte sedátko iba na rovnej podlahe. 

- Nepoužívajte sedátko na vyvýšených plochách, ako sú stoly, pulty, stoličky, postele alebo v blízkosti schodov a schodísk. Aj zaistené 

dieťa môže uviesť sedadlo do pohybu či k prevráteniu. 

- Nenechávajte dieťa v sedadle bez dozoru a neustáleho dohľadu dospelej osoby. 

- Sedadlo nikdy nepoužívajte ako vysokú jedálenskú stoličku, autosedačku, sedadlo na kúpanie alebo na prenášanie dieťaťa. 

- Sedadlo Bumbo nikdy nepoužívajte v blízkosti vody, hrozí nebezpečenstvo utopenia. 

- Nikdy nedávajte sedátko do blízkosti okien, mohlo by poslúžiť ako stupienok a spôsobiť tak vypadnutie dieťaťa z okna. 

 

Tieto pokyny si riadne prečítajte ešte pred použitím sedátka Bumbo a uchovajte si ich pre ďalšiu potrebu. 
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