
DĚTSKÁ NASTAVITELNÁ ŽIDLE JITRO® – KLASIK
pro děti od 1,5 roku do 15 let

®

Návod na sestavení uschovejte pro případ dalšího nahlédnutí!

Pozor, pečlivá montáž je podmínkou, aby židle správně fungovala!
Čtěte prosím pozorně, abyste měli židli správně nastavenou!

1. Před samotnou montáží si přečtěte text o správném nastavení židle a ujasněte si, co a na jaké místo budete k židli při-
dělávat, kam vám podle výšky stolu a velikosti dítěte vychází opěrka zad a jestli použijete obě nebo jenom jednu z nich.
Jestliže máte zakoupeny k židli samostatné područky, začněte montáž jejich připevněním k bokům židle (šrouby k pod-
ručkám jsou součástí balení područek). Pokud vám tam nevychází opěrka zad, oba středové otvory v oblasti opěrek zad
na židli zaslepte. Na zaslepení otvorů použijte kratší z matic (MM). Šrouby pevně utáhněte, protože to po zasazení opě-
rek na místo už nepůjde.

2. Další montáž, kterou provádíme na rovné a tvrdé podložce, začneme
spojením obou boků židle spojovacím hranolkem. Pokud máte přikou-
peny stabilizační botičky, kostru židle položte obráceně na stůl a do
předvrtaných otvorů na spodní straně lyžiny, botičky pevně přišroubujte

3. Poté vložíme mezi boky židle první opěrku zad (ZO2) a na jedné straně
v otvoru lehce přichytíme. Totéž provedeme i po vložení druhé opěrky
(ZO1). Nezapomeňte na opěrku(y), před zasazením do boků židle, na-
vléknout kotvící pásek pro popruh pro větší děti, pokud jej máte k židli
přikoupen. Přichytíme opěrky(u) i na druhé straně k boku židle. Všechny
šrouby zatím utahujeme pouze do 2/3 závitu.

4. Nasadíme sedátko (MS) a podnožku (VS) – kulatou stranou dozadu,
odhadem do výšky odpovídající velikosti vašeho dítěte. Oba díly musí
být zasunuty na obou stranách do stejné hloubky!!! Aby nedošlo ke
křížení! Toto je velmi důležité!

5. Na oba závitové svorníky (SV) našroubujeme z jedné strany matice
(DM) – také do 2/3 závitu, a provlékneme oběma otvory v bocích židle.
Pro svorníky vždy využijte otvory, které jsou nejblíže k sedátkům.
Potom našroubujeme matice i na druhou stranu tyček, ale ještě stále ne-
utahujeme. Se sedátkem i podnožkou by mělo jít pohybovat.
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Seznam dílů židle Jitro® – Klasik:
ZO1 – zádová opěrka 1
ZO2 – zádová opěrka 2
LN – levá noha židle
PN – pravá noha židle
MS – malý sedák
VS – podnožka
SH – spojovací hranolek

Kování:
SV – svorník – 2 ks
DM – spojovací matice – 12 ks
MM – zaslepovací matice – 4 ks
 ZŠ– zaslepovací šrouby – 8 ks
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Správné nastavení rozměrů

Nastavení bederních opěrek

1. Odhadneme nebo změříme vzdálenost od konce pánevní kosti po konec prohnutí páteře směrem dopředu (výšku 
beder) a rozhodneme, zda použijeme jednu nebo dvě opěrky zad. Pro děti do dvou let použijeme obě opěrky zad.
Jestliže zjistíte, že Vaše dítě musí mít sedátko vzhledem ke stolu v nejvyšší poloze, doporučujeme přikoupit zvýšenou
opěrku zad, aby vaše dítě mělo oporu zad dostatečně vysokou. 

Nastavení sedátek

1. Židli postavíme ke stolu a nejdříve nastavíme výšku horního sedátka tak, aby dítě sedělo pohodlně s opřeným předloktím
do pravého úhlu. Stehna dítěte by se při přisunutí židle ke stolu neměla zespodu stolu dotýkat.

2. Dbejte o pečlivé nařízení hloubky sedu. Když je dítě opřené, nesmí sedátko tlačit v podkolení, to by ho nutilo neopí-
rat se. Mezi přední stranou sedátka a lýtkem by měl být prostor minimálně 3 cm.

3. Opěrka pod nohy musí být v takové výšce, aby nožičky svíraly pravý úhel a aby sedátko netlačilo, díky chybnému 
podepření, na svaly spodní strany stehen.

Starší děti by měly mít jednu opěrku nastavenou tak, aby mezi opěrkou a sedátkem byl takový prostor, aby se pánevní
kost opěrky nedotýkala, sed nebyl kulatý, ale rovný, podepřený v bedrech. Polohováním opěrek do jednoho ze čtyř otvorů
v boku židle dokážete optimálně zajistit správné podepření páteře po celou dobu růstu vašeho dítěte. V možnosti nasta-
vení bederních opěrek je židle Jitro® mezi vysokými židlemi unikátní.

Ukázka dvou variant z několika možností 

nastavení zádových opěrek

Tvarované opěrky zad

6. Postavíme židli ke stolu a s dítětem vyzkoušíme nejoptimálnější polohu sedátek.

7. Nakonec dotahujeme všechny matice a to střídavě na pravé a levé straně židle a od středu nahoru a dolu. Střídavé 
dotahování je také velmi důležité pro stabilitu základny i upevnění sedátek!!! Nedotahujte šrouby vrtačkou, 
jejich přetažením můžete způsobit kývání židle nebo vysunování sedátka!

8. Do zbylých prázdných otvorů vložíme delší z matic (DM) a pomocí šroubů (ZŠ) zaslepíme, aby v bocích židle 
nezůstaly nevzhledné díry, i když používáte pouze jednu opěrku zad nebo nemáte k židli područky a stupínek. Těchto
šroubů je celkem 8, zbylé šrouby pečlivě uschovejte pro budoucí použití.



Bezpečnostní upozornění

1. Nikdy nenechávejte dítě na židli bez dozoru!!!

2. Výrobek nepoužívejte, pokud není kompletní, všechny díly nejsou správně upevněny dle montážního návodu a návodu
k nastavení výrobku. Nebo pokud se některý díl rozbil.

3. Pravidelně kontrolujte, jestli jsou šrouby utaženy. Častěji, pokud je židle nová. Šrouby ale nepřetahujte, raději nepo-
užívejte na utažení vrtačku. Při přetažení může dojít ke zničení závitu a při potřebě nového nastavení sedátka a pod-
nožky, nepůjde povolit. Přetažením šroubů můžete také způsobit kývání židle.

4. Židli používejte pouze na rovné a dostatečně tvrdé podložce. Měla by jít lehce od stolu odsunout, bez zvedání. Měkké
linoleum nebo podložka, do které se židle zaboří, může způsobit, že při odstrčení od stolu se zadní část zasekne a může
dojít k převrácení dozadu.

5. Také přechod mezi kobercem a podlahou může způsobit nestabilitu židličky.

6. Neumísťujte výrobek do blízkosti topných zařízení, aby nevzniklo jeho poškození, případně nezpůsobil požár.

7. Umístění židličky na přímé slunce způsobí změnu barvy!

8. Židličku nepoužívejte pro mladší děti, které ještě neumí sedět bez opory!

9. Přídavný stupínek, který slouží pro snadnější vylezení dětí na židličku, používejte pouze zasunutý do čtvrté drážky zdola
a vysunutý od boku 10 cm. Slouží pro děti maximálně tříleté. V nižších polohách a více vysunutý významně snižuje
stabilitu židle. Doporučujeme jej používat společně se stabilizačními botičkami, v takovém případě může být na stej-
ném místě vysunutý 16 cm.

10. Děti do 1,5 roku musí na židli sedět pouze za pomocí přídržného zařízení. 

Návod na údržbu výrobku

Povrch židle udržujte výhradně pomocí přípravků určených na ošetřování dřeva, bez abrazivních složek, aby nedošlo 
k porušení laku.

Pozor!
Je nutné čas od času kontrolovat utažení šroubů, protože dřevo „pracuje“, aby nedošlo k vysunutí sedáku a úrazu
dítěte. Také se za čas může stát, že dojde k vysunování sedáku i při utažených šroubech. Jednoduchou opravou
je pak vložení do drážky se sedákem nebo podnožkou kusu gumového těsnění nebo jiného pružného materiálu
a opětovného přitažení šroubů.
Nepoužívejte výrobek, dokud není vada odstraněna!

Sedáky a vatelínové kalhotky perte na 40°C v pračce s prádlem podle barevnosti.

Doporučujeme před prvním použitím vyprat a máchání ukončit octovou lázní z důvodu ustálení barvy. Hlavně u tma-
vých barev sedáků, při zvlhnutí látky při používání, může dojít k obarvení laku židle samotné a to nevratně!

Doporučení pro praní sedáku:

Látkový obal molitanu není snímatelný, proto je dobré v několika místech sedák prošít před praním nití, aby se zame-
zilo pohybu molitanu uvnitř. Jinak může vzniknout ze sedáku „nevzhledná koule“.

Sedák je šitý z nepředpírané látky, takže je trochu větší, aby byla vůle na vysrážení látky při praní.

Všechny látky na sedácích jsou bavlněné, lněný sedák je materiálově bavlna se lnem, tzv. žehlící plátno.

Seznam doplňků k židli Jitro® – Klasik

Vatelínové kalhotky

Stupínek

Područky se stabilizačními botičkami

Samostatné stabilizační botičky

Popruh pro větší děti

Zvýšená opěrka zad

Sedák navíc na opěrku zad


