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Držák saviček do myčky nádobí

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před použitím výrobku s
 
 
Popis 
Držák Lucky Kid 1 slouží k uchycení dětských saviček a zabránění jejich pohybu v
Konstrukce držáku minimalizuje překážky
tvarem horní strany tvoří uchycení, ve kterém není savička fixována p
pohybů všemi směry. Tyto pohyby  umožňují proniknutí mycí vody na všechna místa saviček, což 
napomáhá jejich optimálnímu umytí a tím i zajištění zdravotně nezávadné konzumace dětských 
produktů. Držák je vyroben z materiálů
teplotám běžně používaným v myčkách nádobí. Dětem tak nehrozí vstřebávání škodlivých látek při 
používání takto umytých saviček. Rozměrově vyhovuje většině vyráběných saviček.
 
1) Drát z nerezové oceli 1.4301 a práškov
 
 
Pokyny k použití 
Do držáku umístíme potřebný počet zneči
nahoru – viz. Obr.1. Držák se savičkami vložíme 
vymezené mezikružím zobrazeném na Obr.4
spodního i horního ramene myčky.
Dbáme na to, aby proud vody 
spustíme. Po vytažení umytých saviček z
vodou2)! Následné použití sterilizátoru je na zvážení 
programu s teplotou vyšší než 70 C dojde k
nemělo být nutné následné použití sterilizátoru. 
 
2)  Při správně rozmístěném nádobí a dobře fungující
k nevědomému zablokování mycího ramene
nádobím, což může být příčinou nedokonalého
vždy provést oplach. 
 
 
Ekologie 
Dbáme na snížení ekologické zátěže našic

 Pro výrobky používáme recyklovatelné a ekologické materiály.
 Na obaly používáme ekologické materiály a obaly se snažíme minimalizovat.
 Nepřibalujeme vícejazyčné návody, které jsou z
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Před použitím výrobku si podrobně pročtěte tento návod!

uchycení dětských saviček a zabránění jejich pohybu v
Konstrukce držáku minimalizuje překážky pro proud vody z mycích ramen myčky a svým zvlněným 
tvarem horní strany tvoří uchycení, ve kterém není savička fixována pevně, ale s možností drobných 
pohybů všemi směry. Tyto pohyby  umožňují proniknutí mycí vody na všechna místa saviček, což 
napomáhá jejich optimálnímu umytí a tím i zajištění zdravotně nezávadné konzumace dětských 

materiálů1), které jsou schváleny pro styk s potravinami a odolávají 
myčkách nádobí. Dětem tak nehrozí vstřebávání škodlivých látek při 

používání takto umytých saviček. Rozměrově vyhovuje většině vyráběných saviček.

1.4301 a prášková barva s certifikátem pro styk s potravinami. 

držáku umístíme potřebný počet znečištěných saviček tak, aby zvlněná strana držáku směřovala 
Držák se savičkami vložíme nejlépe do spodního koše myčky nádobí

vymezené mezikružím zobrazeném na Obr.4. V tomto místě je držák plně omýván tryskami ze 
spodního i horního ramene myčky. V myčce nádobí se může nacházet i další nádobí určené k

y z ramen  nebyl ničím zastíněn. Nastavíme mycí program a myčku 
umytých saviček z myčky doporučujeme vždy provést opláchnutí

lizátoru je na zvážení podle potřeby a věku dítěte.
í než 70 C dojde k zničení většiny bakterií, takže by v

nemělo být nutné následné použití sterilizátoru.  

Při správně rozmístěném nádobí a dobře fungující myčce by oplach nebyl potřebný. Může však
mycího ramene v myčce o nějaký předmět nebo zastínění proudu oplachovací vody 

nedokonalého oplachu od použitých čistících prostředků.

Dbáme na snížení ekologické zátěže našich výrobků. Mimo jiné se držíme těchto zásad:
Pro výrobky používáme recyklovatelné a ekologické materiály. 
Na obaly používáme ekologické materiály a obaly se snažíme minimalizovat.
Nepřibalujeme vícejazyčné návody, které jsou z větší části nevyužity. 
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Upozornění ! 
Nevhodné pro kaučukové savičky, které jsou mírně nasákavé a mohou vstřebat do své struktury části 
použitých čistících prostředků. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Obr.1 – Vložte savičky do držáku 

Obr.4 – Vložte další nádobí tak, aby 
nezastínilo proud vody z obou 
ramen dopadající na držák 

Obr.7 – Čisté - možno použít 
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Nevhodné pro kaučukové savičky, které jsou mírně nasákavé a mohou vstřebat do své struktury části 

  

  

  

Obr.2 – Vložte držák nejlépe do 
spodního koše myčky 

Obr.3 – Držák vložte do prostoru 
vymezeného mezikružím, kde je 
prostor plně 
spodních i horních ramen

Obr.5 – Zapněte myčku. 
Doporučujeme program s teplotou  
70  C̊ a více 

Obr.6 – Doporučujeme opláchnout 
teplou vodou

Výrobce:
Ing. Milan Žlebek 
Starochuchelská 14/1 
Praha 5
Česká republika

www.luckykid.eu

70 °C 

STERIL 

Obr.8 – Dle potřeby možno 
sterilizovat 
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Nevhodné pro kaučukové savičky, které jsou mírně nasákavé a mohou vstřebat do své struktury části 

Držák vložte do prostoru 
vymezeného mezikružím, kde je 
prostor plně pokrytý tryskami 
spodních i horních ramen 

Doporučujeme opláchnout 
teplou vodou 

Výrobce: 
Ing. Milan Žlebek  
Starochuchelská 14/1  
Praha 5 
Česká republika 

www.luckykid.eu 


