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Návod na použiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujeme, že ste si vybrali Cosydream Babymoov. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Pred použitím si pozorne prečítajte návod a uložte ho pre neskoršie použitie. 
 
VAROVANIE 
• Cosydream možné použiť od narodenia do 3 mesiacov veku (v závislosti na dĺžke vášho dieťaťa). 
• Cosydream musí byť používaný na bezpečnom, stabilnom a vodorovnom povrchu. 
• Nikdy nedávajte dieťa ležať na bruchu. Nikdy neumiestňujte dieťa na boku. 
• Spacie podložka Cosydream nesmie byť používaná v detskom košíku alebo kočíku. 
• Nepoužívajte, ak je niektorá súčasť poškodená alebo chýba. 
• Pred použitím skontrolujte, či je výrobok správne a úplne zostavený. 
• Neumiestňujte spacie podložku bábätka do blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja žiaru. 
• NEBEZEPEČNÉ ZADUSENIA - Existujú prípady zadusenie bábätiek: 
- Dodatočne pridanými vankúšiky, pokrývkami alebo inými vypchávkami. 
• používajte IBA povlak dodávaný výrobcom. 
• NIKDY pod dojčaťa alebo po jeho stranách nedávajte podobné predmety. 
- Keď sa zamota medzi tento typ predmetov a vedľajšiu plochu. 
• Spacie podložku PRESTAŇTE používať, akonáhle sa bábätko: 
- začne samo obracať, alebo 
- sa jeho hlava začne dotýkať hornej hrany podložky spacej podložky 
• Pre spánok na podložke bábätko VŽDY klaďte na chrbátik. 
• Spacie podložka Cosydream sa smie pužívať iba vo výrobkov ako sú kolíska, postieľka alebo detská ohrádka. 
• Spaciu podložku Cosydream prestaňte používať, akonáhle sa bábätko začne hýbať a snažiť sa obracať. Snaha sa 
pohybovať a obracať zvyčajne nastáva v 3 mesiacoch veku bábätka. Používateľ preto musí svoje bábätko pozorne 
sledovať, aby na jeho prvé pohyby mohol zareagovať. 
• Nad odporúčaný vek bábätka spacie podložku nepoužívajte. 
• Teplota izby nesmie presiahnuť 19°C, prikrývky a periny sa smie používať až po dosiahnutí veku 9 mesiacov a odporúča 
sa používať vrece pre deti. 

Umiestnite Cosydream do postieľky /          Umiestnite polohovacie vankúš (B) pod       Pripnite polohovacie vankúš (B) 
 kolísky. Potom položte dieťa na vankúš      nohy dieťaťa. Zasuňte až pod zadok.             k samoupínacia časti (C).  
Cosydream (A).                                                                                                                               Skontrolujte  pripevnenie            
                                                                                                                                                          polohovacieho vankúše (B). 

 
                            ZLOŽENIE VÝROBKU 
 
 
a. vankúš 
b. polohovacie vankúš 
c. samoupínacia časť 
 
 
 

 
ÚDRŽBA 

• Cosydream lez prať v práčke pri teplote 30°C 
 

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk 


