
DEUTER Kid Comfort, Kid Comfort PRO, Kid Comfort Active 

DŮLEŽITÉ! Následující informace si pečlivě prostudujte a uschovejte na bezpečném místě pro další 

použití. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Všechny modely dětských sedaček DEUTER jsou testovány v německé zkušebně TÜV a na základě tohoto testování mají 

bezpečností certifikát GS. Pro dodržení bezpečnosti si prosím prostudujte následující informace a pokyny.  

- POZOR – Sedačka není určena pro děti, které ještě samostatně nesedí. Dítě již musí být schopno samo se posadit ( 

od přibližně 9.měsíce – závisí na individuálních dispozicích ). 

- Maximální hmotnost nákladu je 24 kg ( např.dítě 22 kg + náklad 2 kg )     

- Při přepravě vždy připoutejte dítě bezpečnostím pásem a nohy umístěte do poutek k tomu určených. Ujistěte se, 

že bezpečností pás je ve správné pozici a jeho délka je správně nastavena.  

- POZOR – pokud dítě sedí v sedačce s rozloženým podpůrným rámem ( např. pokud je sedačka postavena na zem ), 

nikdy jej nenechávejte bez dozoru – hrozí převržení sedačky a zranění dítěte. Níkdy nepokládajte sedačku 

s dítětem na vyvýšená místa. Při každé přestávce vyndejte dítě ven ze sedačky.  

- Při dlouhém sezení dítěte v sedačce dochází v dětských nohách k omezení oběhu krve. Proto vždy používejte 

poutka na nohy a dělejte pravidelné přestávky, při kterých se dítě protáhne a narovná si nohy.  

- POZOR – hlava dítěte je výš než vaše hlava – vždy proto dbejte zvýšené opatrnosti, pokud procházíte pod větvemi 

stromů, pod rámy dveří a v podobných situacích.  

 

POZOR – při používání dětské sedačky mějte vždy na paměti následující informace : 

- Dětská sedačka je určena k přenášení dítěte dospělou osobou 

- Před každým použitím sedačku zkontrolujte zdali nejeví známky poškození 

- Pokud zjistíte poškození ( ohnutá či prasklá konstrukce, zničená přezka, uvolněný šev ), sedačku nepoužívejte  

- Nikdy nepokládajte sedačku s dítětem na stůl či jinak vyvýšená místa, sklouznutí či pád sedačky může mít za 

následek poranění dítěte 

- POZOR – sedačka je určena na turistiku a volný čas, nikoli na cyklistiku, lyžování nebo podobné aktivity 

- Myslete vždy na to, že dítě v sedačce může daleko dřív a s větší intenzitou pociťovat povětrností vlivy a nepříznivé 

venkovní teploty. Dbejte na správné a adekvátní oblečení dítěte a pravidelně kontrolujte teplotu jeho rukou a 

nohou.  

- Nikdy nedovolte dítěti stát na sedátku dětské sedačky. 

- Dětská pokožka je velmi citlivá vůči slunečnímu záření – dítě by tedy mělo být před přímým sluncem patřičně 

chráněno. Proto pro vaši sedačku doporučujeme dokoupit jako příslušenství stříšku proti slunci ( neplatí pro Kid 

Comfort PRO ). Zároveň chraňte dítě kvalitním krémem s vysokým slunečním fakturem.  

- POZOR – dospělý nesoucí sedačku by měl dbát maximální opatrnosti při předklánění a naklánění se.  

- POZOR – nosič by měl mít na paměti, že každý neočekávaný pohyb ( ať už ze strany nosiče či dítěte ) může mít za 

následek ztrátu jeho rovnováhy. 

- Při sundavání sedačky ze zad postupujte opatrně s ohledem na možné poranění dětských nohou o předměty na 

zemi. 

- POZOR – při nasazování sedačky na záda a při jejím sundavání dbejte zvýšené opatrnosti.  

- Přídavný batůžek u sedačky Kid Comfort PRO může používat pouze dospělá osoba. Kvůli delším popruhům na 

tomto batůžku jej dítě nesmí používat – hrozí riziko uškrcení.   

Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek vážné poranění, trvalé zdravotní 

poškození či dokonce fatální následky. 

Péče a údržba :  

Textilní části sedačky mohou být čištěny ručním praním ve vlažné vodě s pomocí PH-neutrálního mýdla. Odnímatelný 

povlak na podbradníku může být rovněž prán ručním praním a nesmí být sušen v sušičce. Pro splnění všech 

bezpečnostních podmínek zkontrolujte před každým použitím plnou funkčnost všech částí sedačky. Pravidelně 

kontrolujte rám sedačky a všechny popruhy, jestli nejeví známky nadměrného opotřebení či poškození. Pokud dojde 

k ohnutí kovové konstrukce sedačky, nikdy se nepokoušejte tuto konstrukci narovnat. V případě poškození konstrukce 

či jakékoli jiné části sedačky kontaktujte svého prodejce či přímo výrobce.  

 

Dovozce : HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká republika, +420 412 589 961 



DEUTER Kid Comfort, Kid Comfort PRO 

DÔLEŽITÉ! Nasledujúce informácie si pozorne preštudujte a uschovajte na bezpečnom mieste pre 

ďalšie použitie. 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 

Všetky modely detských sedačiek DEUTER sú testované v nemeckej skúšobni TÜV a na základe tohto testovania majú 

bezpečnostný certifikát GS. Pre dodržanie bezpečnosti si prosím preštudujte nasledujúce informácie a pokyny.  

- POZOR – Sedačka nie je určená pre deti, ktoré ešte samostatne nesedia. Dieťa už musí byť schopné samo sa 

posadiť (od približne 9.mesiaca - závisí na individuálnych dispozíciách). 

- Maximálna hmotnosť nákladu je 24 kg (napr. dieťa 22 kg + náklad 2 kg).     

- Pri preprave vždy pripútajte dieťa bezpečnostným pásom a nohy umiestnite do pútok na to určených. Uistite sa, 

že bezpečnostný pás je v správnej pozícii a jeho dĺžka je správne nastavená.  

- POZOR – pokiaľ dieťa sedí v sedačke s rozloženým podporným rámom (napr. keď je sedačka postavená na zemi), 

nikdy ho nenechávajte bez dozoru - hrozí prevrátenie sedačky a zranenie dieťaťa. Nikdy nepokladajte sedačku s 

dieťaťom na vyvýšené miesta. Pri každej prestávke vyberte dieťa von zo sedačky.  

- Pri dlhom sedení dieťaťa v sedačke dochádza v detských nohách k obmedzeniu obehu krvi. Preto vždy používajte 

pútka na nohy a robte pravidelné prestávky, pri ktorých sa dieťa natiahne a narovná si nohy.  

- POZOR – hlava dieťaťa je vyššie ako vaša hlava - vždy preto dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak prechádzate popod 

konáre stromov, pod rámy dverí a v podobných situáciách.  

 

POZOR – pri používaní detskej sedačky majte vždy na pamäti nasledujúce informácie : 

- Detská sedačka je určená na prenášanie dieťaťa dospelou osobou. 

- Pred každým použitím sedačku skontrolujte či nejaví známky poškodenia. 

- Ak zistíte poškodenie (ohnutá či prasknutá konštrukcia, zničená pracka, uvoľnený šev), sedačku nepoužívajte.  

- Nikdy nepokladajte sedačku s dieťaťom na stôl či inak vyvýšené miesta, skĺznutie či pád sedačky môže mať za 

následok poranenie dieťaťa. 

- POZOR – sedačka je určená na turistiku a voľný čas, nie na cyklistiku, lyžovanie alebo podobné aktivity. 

- Myslite vždy na to, že dieťa v sedačke môže oveľa skôr a s väčšou intenzitou pociťovať poveternostné vplyvy a 

nepriaznivé vonkajšie teploty. Dbajte na správne a adekvátne oblečenie dieťaťa a pravidelne kontrolujte teplotu 

jeho rúk a nôh.  

- Nikdy nedovoľte dieťaťu stáť na sedadle detskej sedačky. 

- Detská pokožka je veľmi citlivá voči slnečnému žiareniu - dieťa by teda malo byť pred priamym slnkom primerane 

chránené. Preto pre vašu sedačku odporúčame dokúpiť ako príslušenstvo striešku proti slnku (neplatí pre Kid 

Comfort PRO). Zároveň chráňte dieťa kvalitným krémom s vysokým slnečným faktorom.  

- POZOR – dospelý nesúci sedačku by mal dbať maximálnu opatrnosť pri predkláňaní a nakláňaní sa.  

- POZOR – nosič by mal mať na pamäti, že každý neočakávaný pohyb (či už zo strany nosiča či dieťaťa) môže mať za 

následok stratu jeho rovnováhy. 

- Pri skladaní sedačky z chrbta postupujte opatrne s ohľadom na možné poranenia detských nôh o predmety na 

zemi. 

- POZOR – pri nasadzovaní sedačky na chrbát a pri jej skladaní zvýšte opatrnosť.  

- Doplnkový batôžtek na sedačke Kid Comfort PRO môže používať len dospelá osoba. Kvôli dlhším popruhom na 

tomto batôžku ho dieťa nesmie používať - hrozí riziko uškrtenia.   

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže mať za následok vážne poranenie, trvalé 

zdravotné poškodenie či dokonca fatálne následky. 

Starostlivosť a údržba:  

Textilné časti sedačky sa môžu čistiť ručným praním vo vlažnej vode s pomocou PH-neutrálneho mydla. Odnímateľný 

povlak na podbradníku sa môže tiež prať ručným praním a nesmie byť sušený v sušičke. Pre splnenie všetkých 

bezpečnostných podmienok skontrolujte pred každým použitím plnú funkčnosť všetkých častí sedačky. Pravidelne 

kontrolujte rám sedačky a všetky popruhy, či nevykazujú známky nadmerného opotrebenia či poškodenia. Pokiaľ dôjde 

k ohnutiu kovovej konštrukcie sedačky, nikdy sa nepokúšajte túto konštrukciu narovnať. V prípade poškodenia 

konštrukcie či akejkoľvek inej časti sedačky kontaktujte svojho predajcu či priamo výrobcu.  

 

Dovozca : HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká republika, +420 412 589 961 
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