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DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU 
ČTĚTE POZORNĚ 

 
MONTÁŽNÍ NÁVOD 

pro dětskou postýlku: Luna 
 

Tento výrobek splňuje evropskou bezpečnostní normu EN 716-1+A1 
 
Obsah balení 1x čelo s pojezdovými kolečky s aretací 
 1x čelo bez koleček 
 2x boční díl 
 1x rošt 
 4x šroub s očkem 60 mm 
 4x nábytkářský šroub 20 mm  
 8x nábytkářský šroub 100 mm 
 8x válcová matka 
 2x filcová podložka 
 1x imbusový klíč 
 2x krycí lišta (u varianty s bočním otvorem pro výlez) 
 
Upozornění 
 

a) Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla jako jsou 
elektrická topná tělesa, plynová topná těles atd. v těsné blízkosti postýlky. 

b) Postýlka se nepoužívá, pokud je jakákoliv část postýlky rozbitá, roztrhaná 
nebo chybí a používají se pouze náhradní díly schválené výrobcem. 

c) V postýlce se nic nenechává nebo se postýlka nedává do blízkosti jiného 
předmětu, který by mohl sloužit jako opora nebo poskytuje nebezpečí udušení 
nebo uškrcení, např. řetízky, provázky stínidel/závěsů, atd. 

d) Postýlka je připravena k použití pouze v případě, když je kompletně sestavena 
a když jsou zajišťovací mechanismy zajištěny a řádně se ověří, že jsou plně 
funkční před použitím postýlky. 

e) V postýlce se nepoužívá více než jedna matrace. 
f) Předepsané rozměry matrace jsou: šířka 60 (70) cm, délka 120 (140) cm, 

výška matrace max. 10 cm. 
g) Nejbezpečnější je nejnižší nastavitelná poloha matrace. V této pozici by měla 

být používána od chvíle, kdy je dítě dost staré na to, aby se posadilo. 
h) Při použití bočního otvoru pro výlez dítěte postýlka přestává splňovat 

evropskou bezpečnostní normu a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za 
případný úraz dítěte. Použití bočního otvoru pro výlez je zcela na rozhodnutí 
zákazníka. 
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Postup 
 

1. Pokud bude postýlka stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit 
na nohy bez koleček filcové podložky. 

2. Sestavit kostru postýlky - čela + boční díly + vrchní příčky (pokud je postýlka 
ve variantě s bočním otvorem pro výlez, zvážíme umístění bočního dílu 
s otvorem a čela s kolečky s ohledem na manipulaci s postýlkou).    

3. Sešroubovat kostru nábytkářskými šrouby 100 mm a válcovými matkami. 
Válcové matky nasunout do otvorů drážkami ven tak, aby bylo možno 
šroubovákem otočit matku závitem do správného směru (směr drážky pro 
šroubovák je totožný se směrem vnitřního závitu matky). Utáhnout pevně 
imbusovým klíčem. 

4. Nasadit do předvrtaných otvorů v požadované výšce šrouby s očkem. 
5. Na šrouby s očkem položit rošt závrtnými matkami dolů. 
6. Přes očka podpěrných šroubů natočit do závrtných matek nábytkářské šrouby 

20 mm a pevně dotáhnout imbusovým klíčem. 
 

 
 
 

 
Boční otvor pro výlez 
 
Pokud je postýlka ve variantě s bočním otvorem pro výlez, lze prodloužit dobu, po 
kterou dítě může postýlku používat, před přestěhováním do „dospělé postele“. Také 
se zjednoduší manipulace s již větším a těžším dítětem. Rozhodnutí o otevření 
bočního otvoru je na zvážení rodičů s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte. 
 
Postup 
 

1. Umístit rošt do nejnižší polohy. 
2. Odšroubovat 4 vruty 4x40 mm, kterými je výplň otvoru připevněna k bočnímu 

dílu postýlky. 
3. Vyjmout výplň otvoru. 
4. Do horní a spodní části otvoru nasadit krycí lišty a připevnit vruty 4x40 mm. 

 
 


