ŽIDLIČKA NA WC KIDDYLOO
STOLIČKA NA WC KIDDYLOO

CZ: Obsah balení
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WC sedátko (redukce)
upevňovací klínek
schod
boční vzpěra
noha
připevňovací kolík
šroub
matka

SK: Obsah balenie
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Typové číslo TB-1725

WC sedadlo (redukcia)
upevňovacia klinok
schod
bočná vzpera
noha
zaisťovací kolík
skrutka
matka

Návod k použití
Vážený zákazníku

Blahopřejeme Vám ke koupi skládací židličky na WC naší firmy Termobaby. Židlička je určena
jako redukce na WC pro děti které již samy chodí. Jednoduchým způsobem se nasadí na
toaletu. Má neklouzavý schod se dvěma nastavitelnými výškami a neklouzavé protismykové
nohy.
Důležité! Před použitím kočárku si pečlivě a pozorně přečtěte návod a uchovejte jej pro

pozdější nahlédnutí. Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete
postupovat podle návodu.

UPOZORNĚNÍ
Pro zajištění maximální bezpečnosti Vašeho dítěte dodržujte níže uvedené pokyny!
 Bezpečí dítěte je vaše zodpovědnost.
 Židlička je určena pro děti starší 18 měsíců. Maximální hmotnost dítěte 18 kg.
 Montáž může provádět pouze dospělá osoba.
 Před použití židličky na WC se vždy ujistěte, že je úplně rozložená a zajištěná.
 Židličku na WC používejte výhradně k tomu účelu, který je popsán v těchto instrukcích.
 Jakékoliv neoprávněné úpravy této židličky zruší platnost veškerých záruk výrobce.
 Poškozenou židličku nepoužívejte.
 Nepoužívejte doplňky, náhradní díly a součástky, které nebyly dodány dodavatelem.
 Všechny plastové obaly odstraňte z dosahu dítěte, aby se zabránilo případnému
udušení.
 Čištění židličky provádějte pouze měkkým vlhkým hadříkem s použitím teplé vody a
mýdla, nebo běžného čistícího přípravku. Nepoužívejte abrazivní či bělící prostředky!
 Pravidelně kontrolujte všechny šrouby zda jsou správně dotaženy. K montáži a dotažení
spojů stačí dvě 10 korunové mince.
Distributor: Baby Direkt s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice
Tel: 547 422 742 – 44, Fax: 547 422 746, E-mail: prodej@babydirekt.cz

(Obr. 1). Před montáží podle seznamu uvedeného výše si zkontrolujte všechny součásti na

židličku WC KIDDYLOO®.
(Obr. 2). Vložte upevňovací klínek do spodní části WC sedátka (Obr. 1/1) a zajistěte
šroubem s matkou. Dobře utáhněte (Obr. 2).
(Obr. 3). Zvedněte sedátko toalety. WC sedátko (redukci) s klínkem položte na toaletu a
vyzkoušejte zda klínek je správně přizpůsobený a zapadne pod záchodové sedadlo.
(Obr. 4). Na jednu i druhou boční vzpěru (Obr. 1/2) a (Obr. 1/3) nasaďte výškově
nastavitelnou nohu Obr. 1/5) a (Obr. 1/6). Nasazenou nohu na vzpěře jemně zajistěte
pomocí šroubu a matky.
(Obr. 5). Podle velikosti dítěte pomocí šroubu a matky pevně připevněte schodek (Obr. 1/4)
ke spodním nebo horním otvorům k jedné i druhé boční vzpěře (Obr. 1/2) a (Obr. 1/3).
UPOZORNĚNÍ: Při montáži schodku použijte otvory ve stejné výšce! Matice musí být
umístěné na vnější straně bočních vzpěr.
(Obr. 6). Pomocí připevňovacích kolíků namontujte WC sedátko (Obr. 1/1) k bočním
vzpěrám (Obr. 1/2) a (Obr. 1/3).
(Obr. 7). Nazvedněte WC sedátko a na toaletu položte WC sedátko (redukci) (Obr. 1/1).
Redukci zajistěte upevňovacím klínkem k toaletě. Nastavte výšku noh tak, aby byly dokonale
přizpůsobeny výšce toalety. Šrouby na nohách pevně dotáhněte.
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte WC sedátko (redukci) zda pevně sedí a je stabilní.
(Obr. 8). Židlička na WC KIDDLOO se po použití snadno složí a po složení zabírá málo místa.

Návod na použitie
Vážený zákazník

Blahoželáme Vám k zakúpeniu skladacej stoličky na WC našej firmy Termobaby Stolička je
určená akoby redukcia na WC pre deti ktoré už sama chodia. Jednoduchým spôsobom sa
nasadia na toaletu. Má nekĺzavý schod sa dvoma nastaviteľnými výškami a nekĺzavé
protišmykové nohy.
Dôležité: Pred použitím kočíka si starostlivo a pozorne prečítajte návod a uchovajte ho pre
neskoršie nahliadnutie. Bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete
postupovať podľa návodu.
INŠTRUKCIE:
Pro zajištění maximální bezpečnosti Vašeho dítěte dodržujte níže uvedené pokyny!
 Bezpečia dieťaťa je vaša zodpovednosť
 Stolička je určená pre deti starší 18 mesiacov. Maximálna hmotnosť dieťaťa18 kg.
 Montáž môže prevádzať iba dospelá osoba
 Pred použitiu stoličky na WC sa vždy uisťuje, že je úplné rozložená a zaistená.
 Stolička na WC používajte výhradne k tomu účelu, ktorý je popísaný v tejto inštrukcii.
 Akékoľvek neoprávnené úpravy tejto stoličky zruší platnosť všetkých záruk výrobca
 Výrobcom neschválené doplnky, príslušenstvo alebo náhradné diely sa nesmú používať.
Poškodenú stoličku nepoužívajte. Vadné diely vymeňte.
 Všetky plastové obaly odstráňte z dosahu dieťaťa, aby sa zabránilo prípadnému
uduseniu.
 Čistenie stoličky robte len mäkkou vlhkou handričkou s použitím teplej vody a mydla,
alebo bežného čistiaceho prípravku. Nepoužívajte abrazivne či bieliace prostriedky!
 Pravidelne kontrolujte všetky skrutky keď sú správne dotiahnuté. Pre montáž
a utiahnutí spojov stačia dve 10 korunové mince.
Distributér: Baby Direkt Slovakia s.r.o., Kopčianska cesta 20, 852 01 Bratislava
Tel: 00421 263 815 121, E-mail: predaj@babydirekt.cz

(Obr. 1). Pred montážou podľa zoznamu uvedený vyššie si skontrolujte všetky súčasti na

stoličke WC KIDDYLOO®.
(Obr. 2). Vložte upevňovací klinok do spodnej časti WC sedadla (Obr. 1/1) a zaistite
skrutkou s matkou. Dobre utiahnite (Obr. 2).
(Obr. 3). Pozdvihnite sedadlo toalety. WC sedadlo (redukciu) s upevňovacím klinkom položte
na toaletu a vyskúšajte keď klinok je správne prispôsobený a zapadne pod záchodové sedadlo.
(Obr. 4). Na jeden i druhú bočnú vzperu (Obr. 1/2) a (Obr. 1/3) nasaďte výškovo
nastaviteľnou nohu Obr. 1/5) a (Obr. 1/6). Nasadenú nohu na vzpere jemne zaistite
pomocou skrutky a matky.
(Obr. 5). Podľa veľkosti dieťaťa pomocou skrutky a matky pevne pripevnite schodík (Obr.
1/4) ku spodnému lebo hornému otvoru k jednej i druhej bočnej vzpere (Obr. 1/2) a (Obr.

1/3).

UPOZORNENIE: Pri montáži schodku použite otvory v rovnakej výške! Matice musia byť
umiestnené na vonkajší strane bočných vzper.
(Obr. 6). Pomocou zaisťovacích kolíkov namontujte WC sedadlo (redukciu) (Obr. 1/1) k
bočným vzperám (Obr. 1/2) a (Obr. 1/3).
(Obr. 7). Nadvihnite WC sedadlo a na toaletu položte WC sedadlo (redukciu) (Obr. 1/1).
Redukciu zaistite upevňovacím klinkom k toalete. Nastavte výšku nôh tak, aby byly dokonale
prispôsobený výške toalety. Skrutky na nohe pevno dotiahnite.
UPOZORNENIE: Skontrolujte WC sedadlo (redukciu) keď pevno sedia a je stabilné.
(Obr. 8). Stolička na WC KIDDLOO sa po použitiu ľahko zloží a po zloženie zaberá málo
miesta.

