
Luca ® 

Luca ® je jedinečný doplňkem pro každého, kdo má přepravovat dítě nebo batole ve vozidle . Zatímco 

sedíte  ve vozidle, můžete vidět své dítě přes zpětné zrcátko a  zrcadlo připevněné na přední  straně 

Luca ®. Pak se cítíte v bezpečí, a mohli vidět, co vaše dítě dělá a zároveň Luca ® je zajímavé rozptýlení 

pro vaše dítě. 

Mimo to můžete také použít Luca ® následujícím způsobem : 

Když vaše dítě sedí v dětské sedačce, lze Luca ® připevnit na přední sedadlo. Tímto způsobem může 

vaše dítě vidět  vlastní / sebe v zrcadle . 

 Luca ® může být také připojen k židli nebo do ohrádky . 

Návod k použití 

• Připevňuje se pomocí pásku se suchým zipem  - Luca ® může být připojen k opěrátku autosedačky. 

Jak je vidět na obrázku. 

• Luca ® může být zavěšen na židli nebo na boku ohrádky, zavěšením přes opěradlo židle nebo ze 

strany ohrádky . Ujistěte se, že Luca ® je pevně připevněno pomocí pásků se suchým zipem . 

• Vždy se ujistěte, že Luca ® je správně připojen. Proto vždy používejte proužky se suchým zipem . 

Pokud nepoužíváte volné pásky , aby se zabránilo nehodám , měli byste udržovat ji na bezpečném 

místě , mimo dosah malých dětí . 

Důležité 

• Luca ® není hračka a měl by vždy používat pouze pod dohledem dospělé osoby . 

• Luca ® splňuje normy CE stanovené Evropskou unií . 

• Před použitím ochranné vrstvy na zrcadle musel být odstraněna . Prosím, mějte fólii mimo dosah 

malých dětí . 

• Luca ® mohou být použity pouze pokud to neohrožuje bezpečnost dopravní situace v době jeho 

použití a obecné bezpečnosti. Proto MIYALI (Mondit trade s.r.o)  nezodpovídá za škodu nebo 

ohrožující situace , pokud Luca ® bude použit jiným způsobem nebo pro jiné účely , jak je popsáno v 

tomto návodu. 

• Luca ® je registrována pod registračním číslem 191234-0001 u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním 

trhu 

• Luca ® je produktem MIYALI . 

Distributor a prodejce pro Českou a Slovenskou republiku je: 

Mondi Trade s.r.o., Ke Statenicím 84, Tuchoměřice, 252 67 

IČO:292 79 291, DIČ:CZ29279291, www.monditrade.cz, velkoobchod@monditrade.cz,  +420 

734806734 www.miayli.com 
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