
Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a odložte ho pre budúce použitie 

Výrobca: Ahojbaby Jakub Trąmpczyński Solutions, Elsnera 34 m. 93, 02-680 Warszawa. 

Distribútor: Smart Property s.r.o., Kojická 1242, Praha 9, 190 16, Česká republika, info@tomiland.cz, tel. +420 777 746 153.  www.tomiland.cz 

           DÔLEŽITÉ: 

 

Pokyny na zloženie a použitie stojanu Smart pre Mojžišovi koše 

Ďakujeme, že ste si vybrali stojan Ahojbaby Smart. Aby ste mohli stojan riadne používať, prečítajte si pozorne pokyny pre 

zloženie a použitie stojana Smart. 

V prípade akýchkoľvek problémov so stojanom nás prosím kontaktujte emailom: info@tomiland.cz 

Stojan bol navrhnutý pre použitie s Mojžišovými košmi - najmä: 
 

•  Košík Ahojbaby Corn 
•  Košík Ahojbaby Paper Dream 

 
Pred každým použitím stojan skontrolujte a zistite prípadné poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť. Najmä 
skontrolujte, či sú skrutky riadne dotiahnuté. 
 
Rozmery stojana: 

• rozložený - dĺžka 78 cm x šírka 47 cm x výška 57 cm 
• zložený - výška 87 cm x šírka 47 cm x hrúbka 7 cm 

 
Stojan Smart je určený pre Mojžišovi koše s týmito rozmermi: šírka 28-37cm, dĺžka 65-77 cm, výška 20 cm 
 
Stojan Smart spĺňa normy EN Štandard: EN 1466: 2014 
 
 
 
 

• Používajte len na vodorovnom, pevnom a suchom podklade 
• Nedovoľte, aby si ostatní deti hrali bez dozoru v blízkosti postieľky a stojanu 
• Nepoužívajte, ak je niektorá časť stojana zlomená, roztrhané alebo chyba 
• Nepoužívajte stojan, ak dieťa váži v košíku viac ako 7 kg 
• Nikdy nepoužívajte stojan, ak je niektorá časť poškodená alebo chyba 
• Používajte len náhradné diely dodané alebo schválené výrobcom 
• Pred použitím stojana odstráňte všetky obalové prvky 
• Na stojan a jeho strany nepripevňujte nič, čo by mohlo ovplyvniť jeho stabilitu 
• Na stojan a jeho strany nepripevňujte veci, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na cirkuláciu vzduchu a 

spôsobiť udusenie. 
• Ak sa stojan nepoužíva, mal by byť skladovaný mimo dosahu detí 
• Uistite sa, že sú popruhy rovnomerne umiestnené. 

 
Stojan čistite iba teplou vodou a handričkou. 
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