
cz         NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci, milé maminky a milí tatínkové,

Hojdavak Junior je závěsné textilní houpadlo určené pro děti  
od 2 do cca 12 let, které vyrábíme v Čechách dle vlastního návrhu.

Hojdavak Junior je konstruován tak, aby si v něm dítě nejen 
odpočinulo, ale aby si s ním i aktivně zaskotačilo.

K výrobě používáme 100% bavlnu s certifikátem pro děti do 3 let. 

Ostatní části si necháváme vyrábět na zakázku nebo nakupujeme 
od český dodavatelů. Koupí výrobku podpoříte rozvoj chráněné  
dílny. 
 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup Hojdavaku Junior!

Váš tým Hojdavak

české textilní houpadlo 
pro děti

ENglIsH VErsION Is aVaIlablE fOr DOwNlOaD: 
www.HOJDaVaK.cz

JUNIOr



ÚČEl K POUŽITÍ 

Houpadlo Hojdavak Junior slouží k houpání, sezení a ležení dětí od 2 do 
cca 12 let. Maximální nosnost je 50 kg.

UPOzOrNĚNÍ

Jakékoliv úpravy a změny výrobku, které mají negativní vliv na bez-
pečnost a ochranu zdraví jsou zakázány. Nepřekračujte povolenou nos-
nost. U malých dětí (do 6let) zavěste houpadlo na místo, kde přes den 
trávíte nejvíce času – tj. u kuchyně nebo v obývacím pokoji, abyste jeho 
skotačení měli stále na očích. Hojdavak Junior zavěste kousek nad zemí, 
tak aby si do něj vaše dítě umělo samo pohodlně sednout/lehnout. 
Výrobce neručí za jakékoliv nehody. Hojdavak umístěte jen na místa, 
která bezpečně udrží vzniklou zátěž. Pozor na sádrokartonové stropy či 
jiné obklady. V tomto případě zavěšení vždy konzultujte s odborníkem. 
Pevnost vrutů a držáků zkontrolujte zátěžovým testem použitím tělesné 
váhy dospělé osoby, která váží více jak 50 kg. Plastové sáčky – obaly 
musí být po rozbalení výrobku mimo dosah dětí do 3 let!

ObsaH balENÍ

•	 textilní vak ze 100% bavlny s certifikátem vhodnosti do 3 let
•	 fleecová deka pro vyplnění prostřední kapsy
•	 dřevěná rozpěra z tvrdého buku
•	 2 ks dřevěných nosnic z tvrdého buku
•	 karabina - polypropylenové lano s jádrem o prům. 5 mm 
•	 návod k použití
•	 textilní obal

KaM zaVĚsIT

S ohledem na nízkou věkovou skupinu, od kdy lze Hojdavak Junior 
využít, doporučujeme pro malé děti umísit na místo, kde trávíte nejvíce 
času, tj. u kuchyně nebo v obývacím pokoji. Děti s houpadlem zpočátku 
rády experimentují a je dobré je mít při tomto dovádění na očích.



sEsTaVENÍ

1. Rozhodněte, kde a jakým způsobem bude houpadlo zavěšeno  
a proveďte instalaci jedné z níže uvedených variant:  
 a) do stropu pomocí vrutu s očkem  
 b) kdekoli pomocí samostatně stojícího stojanu 

2. Vezměte textilní vak, rozprostřete ho a do kapsy, která vede upros-
třed látky vložte fleecovou deku.  

3. Dále do postranních překladů vsuňte boční dřevěné nosnice a za-
jistěte lanem.  

4. Důležité! Proveďte kontrolu, že vše je správně instalováno. 

5. Nyní můžete zavěsit.  

6. Pravidelně kontrolujte, že zavěšení je pevné a všechny části 
houpadla jsou správně instalovány a uzavřeny.

DřEVĚNNÁ rOzPĚra

flEEcOVÁ DEKa

KarabINa

TExTIlNÍ VaK

laNKO



Výrobce: Ing. Petra Holá, Na Slatince 3279/3, Praha 10, IČ 68971565,  
www.hojdavak.cz

ÚDrŽba

Textilní vak se může prát při 40 °C.  Životnost výrobku je minimálně 
2 roky.

lIKVIDacE VÝrObKU

Po jeho neopravitelném poškození nebo po skončení jeho životno-
sti se zařízení musí rozebrat a separovat na jednotlivé části, díly a 
materiály, které budou zlikvidovány dle platné legislativy a před-
pisů v době jejich likvidace.


