
 
DŮLEŽITÉ!  USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ ODKAZ 

 
 
MONTÁŽ 
Připevněte hračky na přední stranu skákadla zachycením pásů 
skrz poutka. Připevněte hračky ke šňůrám upevněním poutek 
kolem šňůry a potom do zadní části hračky. 

INSTALACE 

 

NASTAVENÍ VÝŠKY 
Výška se musí upravit, když se skákadlo zavěsí do dveří, ale před 
tím, než do něj dáte dítě. Nenastavujte, když je dítě ve skákadle. 

 
NESNAŽTE SE NASTAVIT HOPSADLO, KDYŽ JE V N ĚM DÍTĚ. 

POKYNY PRO PRANÍ 
Obvykle se jednotka a hračky mohou čistit utřením čistým vlhkým 
hadříkem, nicméně, pro důkladnější čištění se sedačka může 
odstranit a vyprat ve studené vodě při jemném nastavení a potom 
nechat okapat a uschnout. 

PRO ODSTRANĚNÍ SEDAČKY PRO PRANÍ 

 



ZPĚTNÉ SESTAVĚNÍ SEDAČKY 

 
 
VAROVÁNÍ : Neuposlechnutí těchto varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo 
smrt. 
• PROSÍM USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO 

BUDOUCÍ POUŽITÍ. 
• NIKDY NENECHEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU, 

POŽADUJE SE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.  Vždy mějte 
dítě v dohledu. 

• POUZE pro použití pro děti, které jsou schopné udržet 
vzpřímenou hlavu bez pomoci (přibližně 4 měsíce). 

• NEPOUŽÍVEJTE, jestliže dítě váží přes 11,3 kg, nebo 
jestliže dítě je příliš aktivní, aby si bezpečně hrálo ve 
skákadle. 

• NEPOUŽÍVEJTE, jestliže dítě může stát bez pomoci, 
nebo jestliže dítě může stát na nohou, když je jednotka 
nastavená do nejvyšší polohy. 

• NEPOUŽÍVEJTE, jestliže pas dítěte je nad horní částí 
sedačky, když dítě stojí ve skákadle. 

• POUŽÍVEJTE POUZE na vnitřních dveřích 
zarámovaných s obložením nebo lištou. Pro použití 
výrobku musí zeď být silná mezi 9,5 cm a 20 cm. 
Obložení musí být PEVNĚ připevněné s plochou částí na 
vrchu obložení širokou přinejmenším 13 mm na každé 
straně dveří. 

• NEPOUŽÍVEJTE na plastovém obložení. 
• NEPOUŽÍVEJTE blízko schodů. 
• NEPOUŽÍVEJTE, jestliže je jakákoliv část skákadla 

poškozená nebo chybí. 
• NEUPRAVUJTE skákadlo, nebo nepoužívejte jiné 

součásti, než které byly poskytnuté se skákadlem. 
• ZAJISTĚTE, že kolem skákadla je bezpečné pásmo bez 

předmětů, které by dítě ve skákadle mohlo uchopit. 
• NEDOVOLTE dalším dětem si hrát kolem nebo blízko 

skákadla. 
• ODSTRAŇTE skákadlo z rámu dveří, když se nepoužívá 

a uložte mimo dosah dětí. 
• NENECHTE dítě ve skákadle se točit, houpat se nebo 

spát. 
• NIKDY nenastavujte výšku, nebo skákadlo nepřemisťujte, 

když je dítě ve skákadle. 
• ZAJISTĚTE, aby dítě bylo správně a bezpečně umístěné 

v sedačce skákadla. 

• ZAJISTĚTE, že skákadlo je uprostřed rámu dveří. 
• ZAJISTĚTE, že dveře se na skákadlo nemohou zavřít. 
• NIKDY nerozvazujte uzly na opěrných šňůrách pod 

skákadlem. 
• ZKONTROLUJTE  skákadlo před každým použitím, 

abyste se ujistili, že volně odskakuje, šňůry nejsou 
zašmodrchané, skákadlo je připevněné bezpečně k 
zárubni a prostor kolem skákadla je bez jakýchkoliv 
překážek. 

• PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM  zatáhněte dolů za pás pod 
svorkou na dveřích. Jestliže se obložení pod skákadlem 
pohybuje  NEPOUŽÍVEJTE a opravte obložení, nebo 
umístěte skákadlo na jiný rám dveří. 

• NASTAVTE výšku skákadla tak, aby se dítě mohlo 
dotýkat podlahy špičkami nohou.  

• NENECHTE dítě, aby ve skákadle stálo naplocho na 
nohou. 

• VŽDY se před vložením dítěte do skákadla ujistěte, že 
blokovací mechanismus je v zablokované poloze. 

• PO znovu nainstalovaní sedačky zajistěte, že šňůry 
nejsou zašmodrchané a že šrouby jsou pevně utažené v 
záchytných maticích. 

• NIKDY nedovolte dítěti pít nebo jíst, když je ve skákadle. 
• POUŽÍVEJTE pouze hračky, které byly u skákadla. 
• NIKDY při používání skákadla nepřivazujte hračky k dítěti. 
• VŠECHNY hračky museí být před praním odstraněné ze 

sedačky. 
• Před použitím ODSTRAŇTE všechen obalový materiál. 
• S výrobkem se smí používat POUZE náhradní díly a 

příslušenství dodávané firmou Sassy. 
• NEPOUŽÍVEJTE dveřní skákadlo jako houpačku. 
Sassy doporučuje omezit použití na max 20 minut 
najednou. Delší použití může mít za následek nadměrnou 
aktivitu, otáčení, houpání nebo spaní ve skákadle, což není 
vhodné. 
 
 
 
 



 


