CitiŃi şi urmaŃi cu atenŃie instrucŃiunile prezentate în
acest manual înainte de asamblarea scaunului.
PăstraŃi acest manual de instrucŃiuni pentru folosiri
ulterioare.

SCAUN MASĂ CU TAVIłĂ ŞI JUCĂRII

PĂRłI COMPONENTE
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AşezaŃi scaunul pe o
parte. IntroduceŃi cate o
roată în fiecare picior
(faŃă/spate) şi împingeŃi
până se aude “click”

Pentru blocarea
roŃilor apăsaŃi
frâna (C). Pentru
deblocare ridicaŃi
frâna.

INSTALAREA ROłILOR

IntroduceŃi cele două picioare fata în articulaŃiile de
pliere (stânga / dreapta) şi împingeŃi până se fixează,
apoi introduceti si picioarele spate

IntroduceŃi picioarele faŃă în sistemul de prindere al scaunului
(fig. 1, 2, 3).

ASAMBLAREA SCAUNULUI
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1. TreceŃi centura dintre picioare peste catarama centrală. PrindeŃi cele 2 catarame
pentru asigurarea copilului în scaun
2. PrindeŃi centurile pentru umăr la catarama centrală
3. AjustaŃi centurile pentru umeri, talie şi dintre picioare astfel încât să fie bine fixate
şi sigure
AtenŃie: copiii neasiguraŃi în scaun pot suferi accidente (căderi). FolosiŃi centurile
de fiecare dată când copilul este aşezat în scaun

SISTEM CENTURI SIGURANłĂ

ÎnclinaŃi scaunul apoi fixaŃi tăviŃa în
orificiile aflate pe suporturile pentru
braŃe (A) ale scaunului. PrindeŃi
tăviŃa cu şuruburile. Nu
strângeŃi foarte tare şuruburile, ci
doar cât să fie foarte bine fixate.

ASAMBLAREA TĂVIłEI PENTRU HRANĂ / GUSTĂRI

TreceŃi centura
dintre picioare
prin orificiile husei
şi scaunului.

TreceŃi husa peste
rama scaunului

TreceŃi centurile
pentru umeri prin
rama reazemului
scaunului.

Apoi treceŃi
centurile prin
orificiile ramei
scaunului
scaunului.

ATENłIE: asiguraŃi
copilul cu centurile de
fiecare dată când acesta se
află în scaun.

PrindeŃi husa cu
cele 2 cârlige
laterale de rama
scaunului.

TreceŃi centurile
pentru talie prin
orificiile husei
scaunului

MONTAREA HUSEI SCAUNULUI

folosire

MONTAREA JUCĂRIILOR
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ATENłIE: nu lăsaŃi copilul să
se joace cu jucăriile separat de
tăviŃă

1. ScoateŃi dopurile de plastic
aflate pe lateralele tăviŃei mici
pentru mâncare. (fig. A)
2. IntroduceŃi dopurile de plastic
în orificiile aflate sub tăviŃa
principală/mare (fig B)
3. IntroduceŃi jucăriile în orificiile
de plastic (fig C)

Scaunul în
poziŃia cea
mai joasă.

Scaunul în
poziŃia cea mai
ridicată

IMPORTANT: nu ajustaŃi înclinarea
scaunului cu copilul aflat în scaun.
FolosiŃi scaunul în poziŃie înclinată numai
pentru copiii care pot sta aşezaŃi fără ajutor.
TrageŃi mânerul roşu aflat în spatele
scaunului şi ajustaŃi înclinarea în una din
cele 4 poziŃii. AsiguraŃi-vă că scaunul este
bine fixat în poziŃie înainte de a aşeza
copilul.

ÎNCLINAREA SCAUNULUI

AtenŃie: nu ajustaŃi
înălŃimea scaunului cu
copilul aflat în scaun.
Scaunul poate fi ajustat în 8
poziŃii diferite de
înălŃime.łineŃi cu piciorul
baza curbată A. ApasaŃi cele
2 butoane roşii de ajustare B
aflate pe mânere de o parte şi
de alta a scaunului şi ridicaŃi
sau coborâŃi scaunul în poziŃia
dorită. NOTĂ: trageŃi de
scaun pentru a verifica fixarea
în poziŃie

AJUSTAREA ÎNĂLłIMII SCAUNULUI

NOTĂ: spălaŃi tăviŃa cu
apă caldă şi săpun şi
uscaŃi bine înainte de
folosire. Nu introduceŃi
în apă şi nu o spălaŃi în
maşina de spălat vase.
Pentru instalarea tăviŃei
aliniaŃi sinele de pe
spatele tăviŃei mari cu
dele de pe tăviŃa mica
pentru mâncare (A).
TrageŃi spre exterior
mânerul B de spatele
tăviŃei principale şi
împingeŃi tăviŃa în una
din cele 3 poziŃii.
TrageŃi de tăviŃă pentru
a verifica fixarea
acesteia. Pentru
îndepărtarea tăviŃei
trageŃi spre exterior
mânerul B de spatele
tăviŃei principale şi
scoateŃi tăviŃa.

TăviŃa principală
poate fi aşezată pe
picioarele spate
când nu este
folosită. AliniaŃi
orificiile de sub
tăviŃă la butoanele
de fixare de pe
picioarele spate şi
împingeŃi uşor în
jos. NOTĂ: acest
mod de depozitare
este destinat numai
tăviŃei principale.
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Unele modele includ
un suport pentru
tăviŃă. (A). PotriviŃi
agăŃătorile (B) pe
suportul tăviŃei aflat
pe spatele acesteia,
apoi apăsaŃi suportul
pentru o fixare
corectă. Pentru
îndepărtare trageŃi de
suport din partea din
faŃă (c) a tăviŃei.
Suportul poate fi
spălat în maşina de
spălat vase.

FOLOSIREA TĂVIłEI PRINCIPALE ŞI A SUPORTULUI

ApasaŃi cele 2
butoane roşii de
ajustare (A) aflate
pe mânere de o
parte şi de alta a
scaunului şi
ajustaŃi scaunul în
cea mai joasă
poziŃie

Scaunul pliat,
în picioare.

ApăsaŃi frânele de
la toate cele 4 roŃi

PLIEREA PICIOARELOR SCAUNULUI

ApăsaŃi butoanele de
pe ambele articulatii
de pliere.

1. După cum indică săgeŃile, apăsaŃi butonul lateral, de sus în jos.
(fig. 1)
2. UrmaŃi direcŃia indicată de săgeată şi rotiŃi tăviŃa (fig. 2).

DEZASAMBLAREA TĂVIłEI PENTRU MÂNCARE
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Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu
nr. 59G, sector 2, Bucureşti
Tel: 0744-646664

ATENłIE:
CitiŃi cu atenŃie aceste intrucŃiuni de asamblare şi utilizare
a scaunului cu tăviŃă pentru a evita eventuale accidente.
Nu lăsaŃi copilul nesupravegheat în scaun, având
întotdeauna copilul în raza vizuală.
Se recomanda asamblarea de către persoane adulte. Nu
lăsaŃi la îndemâna copiilor părŃile componente în
momentul asamblării.
ÎndepărtaŃi orice ambalaj al părŃilor componente, pentru
a evita înghiŃirea lor de către copil.
Copilul trebuie asigurat în permanenŃă cu centurile de
siguranŃă când se află în scaun, indiferent de poziŃia
scaunului (înclinată sau nu). Se recomandă utilizarea
scaunului în poziŃie dreaptă pentru copii care pot sta în
şezut singuri, fără ajutor. Scaunul poate fi folosit pentru
copiii care cântăresc până la 18 kg şi au vârsta cuprinsă
între 6 şi 36 luni.
FolosiŃi întotdeauna centurile de siguranŃă.
Nu folosiŃi scaunul dacă prezintă părŃi deteriorate sau
lipsă.
BlocaŃi întotdeauna roŃile când copilul se află în scaun.
Nu ajustaŃi înălŃimea sau înclinarea scaunului cu copilul
aşezat în el.

