
Charlie Crane Dětské houpací lehátko LEVO 
 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
 
DŮLEŽITÉ ! 
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 
 
Gratulujeme, nyní jste hrdým majitelem dětského houpacího lehátka LEVO od Charlie Crane! 
Rádi bychom vám poděkovali za váš nákup. 
Před použitím tohoto výrobku věnujte prosím čas přečtení této uživatelské příručky a uložte 
si ji pro budoucí použití. 
Dětské lehátko LEVO lze používat jako houpací lehátko, které splňuje požadavky Evropské 
normy EN 12790:2009 nebo jako dětskou sedačku, která splňuje požadavky evropské normy 
NF-D60-300-1. 
 
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ LEVO JAKO HOUPACÍHO LEHÁTKA 
Dětské houpací lehátko LEVO lze používat od narození až do doby, kdy dítě dokáže 
samostatně sedět (od 3,5 kg do 9 kg). Splňuje všechny platné technické normy a bylo v 
tomto ohledu testováno. 
 
Upozornění! 
- Nikdy nenechávejte dítě v houpacím lehátku LEVO bez dozoru. 
- Dětské houpací lehátko nepoužívejte pro děti s hmotností vyšší než 9 kg. 
- Nepoužívejte dětské houpací lehátko pro děti, které mohou sedět bez pomoci. 
- Neumisťujte dětské houpací lehátko na vyvýšená místa (schody, nábytek...) nebo na 
nestabilní plochy (postel, pohovka...). 
- Nikdy nenechávejte dítě v houpacím lehátku LEVO, aniž byste jej zajistili pomocí pásu. Vždy 
používejte bezpečnostní pásy. 
- Do dětského houpacího lehátka LEVO nikdy neposazujte více než jedno dítě. 
- Toto houpací lehátko není určeno k delšímu spánku. 
- Toto houpací lehátko není určeno jako náhrada postele. Pokud vaše dítě chce 
spát, doporučujeme umístit jej do dětské postýlky nebo vhodné postele. 
- Nepohybujte s houpacím lehátkem LEVO, dokud je v něm dítě. 
- Výrobek nepoužívejte, pokud chybí jedna nebo více částí nebo jsou rozbité. 
- Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které neschválil výrobce. 
- Nedodržení těchto doporučení může poškodit bezpečnost dítěte! 
 
Používání bezpečnostních pásů 
- Umístěte dítě do dětského houpacího lehátka a poté připevněte bezpečnostní spony. 
Nastavte bezpečnostní pásy tak, aby nebyly ani příliš utažené, ani příliš volné. 
- Chcete-li bezpečnostní pásy rozepnout, pevně stiskněte sponu a rozepněte je. 
 
Houpání 
Vaše dítě se bude z houpání těšit. K tomu stiskněte zadní část nožiček houpacího lehátka 
nohou. Od věku 4-5 měsíců se vaše dítě bude schopno houpat samo. 
 
 



Pokyny pro péči 
Polstrování perte v pračce na 40°. Chcete-li jej usušit, nechte polštářek na rámu po nezbytně 
nutnou dobu schnout na vzduchu (většinou 24 hodin). Polštář nesušte v sušičce. 
Základnu dětského houpacího lehátka očistěte vlhkou houbou a poté ji otřete suchým 
hadříkem. Nepoužívejte abrazivní houbičku ani prostředek na mytí nádobí. 
Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby pevně dotaženy. V případě potřeby je dotáhněte 
pomocí imbusového klíče. 
 
Záruka 
Na přístroj LEVO je poskytována záruka 2 roky od data zakoupení. Záruka 
nabývá účinnosti dnem zakoupení. Záruku nelze uplatnit bez předložení dokladu o koupi s 
uvedením jména dodavatele a názvu společnosti. 
 
POUŽÍVÁNÍ LEHÁTKA LEVO JAKO DĚTSKÉ KŘESÍLKO 
Lehátko LEVO lze používat jako dětskou sedačku/křesílko, pokud v něm vaše dítě může sedět 
a samo z něj vstát (přibližně do 2 let). 
Chcete-li používat LEVO jako dětskou sedačku, zcela odstraňte bezpečnostní pásy. 
Nepoužívejte sedačku LEVO pro děti s hmotností vyšší než 20 kg. 


