KOMBINACE VATELÍNOVÝCH KALHOTEK
®
A KOMPLETU PULTÍK SE STABILIZAČNÍMI
BOTIČKAMI – Další varianta pro upevnění dětí od 9 měsíců do 2 let
Obsah dodávky:
• 2x područky (PPP, LPP)
• 1x pultíková deska (PU)
• 1x pásek se dvěma druky a sponou (MP)
• 1x tyčka s kuličkami (T, K1, K2)
• vatelínové kalhotky (KA)
• stabilizační botičky (SB)
Kování:
• 2x vrut (V)
• 2x spodní část druku (D)
• 4x šroub (ZŠD)
• 4x matice (DM)
• 8x šroub na připevnění botiček (ŠB)
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Montážní postup:
1. Na spodní část nohy židle přišroubujeme do předvrtaných děr
stabilizační botičky.
2. Dále postupujeme stejně, jako při montáži Kompletu pultík. Přišroubujeme područky pomocí matic (DM) a šroubů (ZŠD) k židli
před nasazením opěrek do boků židle. Po správném sestavení
židle provlékneme pod opěrkami zad zadní díl kalhotek, dále jej
provlékneme otvorem ve zvýšené opěrce a na zadní straně zapneme druky i jistící háčky, aby kalhotky nemohl odepnout náhodně např. mladší sourozenec.
3. Z vatelínových kalhotek můžeme vytáhnout popruh vedoucí
přes bříško dítěte a místo něj protáhnout dřevěnou tyčku (nebo
tyčku provlékneme, ale popruh v tunýlku necháme)
4. Dřevěnou tyčku s navléknutými kalhotkami poté provlékneme
otvorem v područce a druhý konec vložíme do otvoru v druhé
područce. Na oba konce dřevěné tyčky zašroubujeme kuličky,
vložíme pultík do drážek v područkách a pomocí kuliček přitáhneme..
5. Pokud jsme si nechali popruh vedoucí přes bříško dítěte v tunýlku, můžeme postranní pásky protáhnout přes opěrátko dozadu
a vzadu zapnout.
6. Po vložení dítěte zapneme také kšandičky.
Pásek proti podklouznutí dítěte (MP) a druky s vruty na jeho připevnění do spodní strany sedátka uschovejte pro případ, že byste
chtěli pultíkový komplet využívat samostatně.
V žádném případě nenechávejte děti sedět v přídržném zařízení bez dozoru!

Židle Jitro® – Baby s pultíkem, kalhotkami
a stabilizačními botičkami

