
Na pružinku navlečieme obal a zhrnieme ho do stredu pružinky, aby sa
nám ľahko prevliekalo poistné lanko. 
Pružinkou prevlečieme poistné lanko tak, aby presahovalo z oboch
strán. 
Jednu stranu pružinky pripevníme k prvej karabínke (väčšinou je to tá
menšia), k nej pevne priviažeme poistné lanko (uväzujte viacerými
uzlami, aby ste si boli istí, že pri pohybe sa lanko nerozviaže). 
Druhú karabínu prichytíme k hornej časti hačky. 
Na tú istú karabínu prichytíme druhú stranu pružinky a poistné lanko,
pričom dĺžku poistného lanka otestujeme tak, aby pri prípadnom
prasknutí pružinky ostal kidvak visieť vo vzduchu. Lanko si pripevnite
viacerými uzlami (poistné lanko je stále navlečené v pružine). 
Obal na pružinu stiahneme až po okraje pružiny.
Na palicu navlečieme obal so slučkami. 
Palicu navlečieme do tunelov po bokoch kidvaku (pod palicou aj nad
palicou je šev). Uistite sa, že ste palicu navliekli až po koniec
uzatvoreného tunela.
Do priestoru v spodnej časti hačky (na to určeného) vložte vsadku.
Uistite sa, že ste dodržali všetky body postupu.
Kidvak môžete pripevniť koncovou karabínou o bod, 

Kidvaky Vám posielame predpripravené na použite, aby sme Vám čo
najviac zjednodušili skladanie. Avšak prečítajte si tento návod, aby ste sa
uistili, že je všetko správne nastavené.
Pred každým použitím kidvaku skontrolujte kidvak a poistné lanko, ak
nájdete poškodenie, kidvak ďalej nepoužívajte.

Ako má vyzerať správne poskladaný kidvak:
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ktorý je dostatočne pevný a odolá nie len záťaži 
kidvaku a bábätka, ale aj pravidelnému pohupovaniu. 
Bod, o ktorý kidvak pripevňujete, má byť uzatvorený 
otočný okruh, aby karabína nemala možnosť vyskočiť.

Ideálna výška uchytenia kidvaku je 190-200cm 
(v prípade, že máte kidvak uchytený nižšie, poistné 
lanko stráca svoju funkciu, prípadne sa pri väčšej 
váhe dieťaťa môže dotýkať zeme). 
V prípade nesprávnej konštrukcie nezodpovedáme 
za bezpečnosť kidvaku. 

kidvak
pružinka
obal na pružinu
poistné lanko
2 ks karabín

Balenie obsahuje: vsadka
drevená palica
obal na drevenú palicu
so slučkami (niektoré
dizajny ho nezahŕňajú)
obal na kidvak



Údržba:
Pred prvým použitím odporúčame kidvak vyprať v pracom prostriedku
určenom na príslušný materiál (bavlna, ľan alebo iné). Vhodný je aj
prostriedok na detské oblečenie. 
Pri prvom praní odporúčame pridať do prania 2dl 8%octu(bežného
kuchynského) a 2 pl kuchynskej soli. Vďaka tomu sa stabilizujú farby a
nehrozí vzájomné ofarbenie látok. Do prania nepridávajte iný textil. Pred
praním odstráňte všetky pevné časti kidvaku (karabíny, pružinu, palicu),
lanko a vsadku. Ďalej dodržujte pracie odporúčania označené na kidvaku.
Pri bavlnených kidvakoch je to pranie pri 40 stupňoch a pri ľanových 30
stupňov. Ľan sa neodporúča sušiť v sušičke.

Vlnená vsadka:
Nakoľko je vlna antibakteriálny a temoregulačný materiál, nepotrebje
časté pranie. Odporúčame vetranie na čerstvom vzduchu. Ak dôjde k
znečisteniu, ručne ho vyperte vo vlažnej vode (môžete použiť
prostriedok na vlnu), vyžmýkajte a nechajte voľne vyschnúť (ideálne vo
vodorovnej polohe).
Na vsadke nájdete pokyny k údržbe.

Vsadka s polyesterovou výplňou:
Môžete ju prať v práčke pri 30 stupňoch a nechať voľne vysušiť.
Na vsadke nájdete pokyny k údržbe.

Používanie:
Do hačky vložte dieťa tak, aby malo hlavičku čo najbližšie k polkruhovej
časti hačky. Na slučky môžete zavesiť hračku alebo závesku, ale vždy pri
tom dbajte na bezpečnosť. 
Vždy sa uistite, či dieťa v kidvaku môže voľne dýchať. Nenechávajte 
v kidvaku predmety, ktorými by sa dieťa mohlo udusiť. Nedávajte do
kidvaku deťom jedlo. Nenechávajte v kidvaku dieťa bez dozoru. Použitie
kidvaku je na vlastnú zodpovednosť.

Pred každým použitím skontrolujte kidvak. Ak na kidvaku alebo
poistnom lanku nájdete známky poškodenia, kidvak prestaňte používať. 

Ak na svojom kidvaku nájdete fialové alebo ružové čiary, ide o fixy, ktoré
miznú na vzduchu. Používame ich, aby sme boli pri šití presní. Ak ich tam
máte, znamená to, že vaša hačka je ešte čerstvá a po pár dňoch čiary
samé zmiznú.
Kidvak sa nesmie používať inak, ako je uvedené v návode na použitie.


