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Pokyny pro složení a použití stojanu Smart pro Mojžíšovi koše 

Děkujeme, že jste si vybrali stojan Ahojbaby Smart. Abyste mohli stojan řádně používat, přečtěte si pozorně pokyny pro 

složení a použití stojanu Smart. 

V případě jakýchkoli problémů se stojanem nás prosím kontaktujte emailem: info@tomiland.cz 

Stojan byl navržen pro použití s Mojžíšovými koši - zejména: 

• Košík Ahojbaby Corn  

• Košík Ahojbaby Paper Dream  

Před každým použitím stojan zkontrolujte a zjistěte případné poruchy, které by mohly ovlivnit bezpečnost. Zejména 

zkontrolujte, zda jsou šrouby řádně dotaženy. 

Rozměry stojanu: 

• rozložený - délka 78 cm x šířka 47 cm x výška 57 cm  

• složený - výška 87 cm x šířka 47 cm x tloušťka 7 cm  

Stojan Smart je určen pro Mojžíšovi koše s těmito rozměry: šířka 28-37cm, délka 65-77 cm, výška 20 cm 

Stojan Smart splňuje normy EN Standard: EN 1466: 2014 

 DŮLEŽITÉ: 

 

• Používejte pouze na vodorovném, pevném a suchém podkladu. 

• Nedovolte, aby si ostatní děti hrály bez dozoru poblíž postýlky a stojanu. 

• Nepoužívejte, pokud je některá část stojanu zlomená, roztrhaná nebo chybí. 

• Nepoužívejte stojan, pokud dítě váží v košíku více než 7 kg. 

• Nikdy nepoužívejte stojan, pokud je některá část poškozena nebo chybí. 

• Používejte pouze náhradní díly dodané nebo schválené výrobcem. 

• Před použitím stojanu odstraňte všechny obalové prvky. 

• Na stojan a jeho strany nepřipevňujte nic, co by mohlo ovlivnit jeho stabilitu. 

• Na stojan a jeho strany nepřipevňujte věci, které by mohly mít nepříznivý vliv na cirkulaci vzduchu a způsobit 

udušení. 

• Pokud se stojan nepoužívá, měl by být skladován mimo dosah dětí. 

 

Stojan čistěte pouze teplou vodou a hadříkem. 
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