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A. Tažný/ramenní popruh  

B. Tlačítka (na odstranění/otevření víka) 

C. Popruh do ruky 

D. Tvarovaný Box pro opěrku nohou 

E. Pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci  

 !
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UPOZORNĚNÍ: BedBox® nesmí být používán při rolování letadla, vzletu a přistávání. 
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BedBox® není vozítko. Jedná se především o kufřík s rozměry příručního zavazadla. Dítě na něm 
může sedět, jezdit a být taženo. Při cestování s dětmi oceníte snadnou manipulaci s ním a jeho 
praktičnost. Je to pravděpodobně jeden z nejstabilnějších jezdících kufrů na trhu. Nicméně je třeba si 
uvědomit, že každé dítě je jinak aktivní. Některé děti mohou dosáhnout větší rychlosti než jiné děti a 
může dojít k nehodě. Aby se nehodě předešlo, je třeba nepřesahovat bezpečnou rychlost.  

• Děti mladší 36 měsíců by neměly na BedBox® jezdit.  
• BedBox® není dětské zádržné zařízení. Při užívání BedBox® jako lůžka či opěrky nohou 
doporučujeme zároveň používat bezpečnostní pás v letadle.  

• Všechny předměty na palubě letadla musí být bezpečně uloženy, pokud tak určí členové posádky. To 
platí i pro BedBox® a doporučujeme vždy dodržovat pokyny posádky, i když s nimi nesouhlasíte nebo 
nerozumíte jejich důvodu.  

• Nikdy nenechte dítě jakýmkoliv způsobem užívat BedBox® bez dozoru. Své dítě mějte vždy na 
dohled.  
• BedBox® používejte pouze na hladkém a rovném povrchu. Nikdy BedBox® nepoužívejte na písku, 
štěrku atd.  

• Nikdy nenechte dítě, aby na BedBox® sedělo či jelo na eskalátorech nebo schodech.  
 

Pět kroků pro vytvoření lůžka / opěrky nohou  

1. Zdvihněte víko  - Umístěte kufřík před sedadlo. Stiskněte tlačítka a zdvihněte víko.  

2. Otočte víko – Otočte víko a nastavte jej podle výšky sedadla na požadované místo.  

3. Zabezpečte kufřík – Pomocí popruhu připevněte kufřík k sedadlu.  

4. Vysuňte desku – Vysuňte nástavnou desku směrem k sedadlu před vámi.  

5. Užijte si let – Rozložte podložku a umístěte boční zábrany.  
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