SCAUN MASA PENTRU COPII
MODEL RA2371
Atenţie: acest scaun de masă este
destinat numai copiilor cu vărsta
intre 6 şi 36 luni.
Păstraţi acest manual pentru
folosiri ulterioare
* Nu lăsaţi niciodată copilul
nesupravegheat în scaun
* Asiguraţi-vă că orice ham sau centura
sunt corect fixate
* Nu utilizati scaunul inalt decat daca
toate componentele sunt corect fixate si
reglate
* Aveti in vedere riscul de foc deschis
si alte surse de caldura puternica cum ar
radiatorul electric, semineu cu gaze,
etc, din imediata vecinatate a scaunului

ATENŢIE: citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie inainte de asamblarea şi folosirea
scaunului. Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în scaun. Se recomandă asamblarea
scaunului de către persoane adulte. Atenţie la desfacerea scaunului din ambalaj:
conţine părţi mici şi obiecte ascuţite, care pot fi înghiţite de copil. Îndepărtaţi
materialele folosite la ambalare pentru a nu ajunge la îndemăna copiilor (pericol
de sufocare). Asiguraţi copilul aflat în scaun cu centurile de siguranţă. Tăviţa
scaunului nu este un dispozitiv care să ţină copilul în scaun.
Se recomandă folosirea scaunului în poziţie verticală numai pentru copii care
pot sta fără ajutor. Scaunul este destinat numai pentru copii cu vârste intre 6 şi
36 luni. Nu folosiţi scaunul dacă prezintă părţi deteriorate sau rupte. Nu aşezaţi
scaunul lângă surse de foc sau căldură excesivă
Nu ajustaţi poziţia sau înălţimea scaunului cand copilul se află aşezat în scaun.
Nu folosiţi scaunul până cand copilul nu poate sta în şezut fără ajutor. Verificaţi
toate părţile componente şi centurile de siguranţă inainte de a folosi scaunul.
Spălaţi tăviţa şi celelalte părţi componente din plastic cu apă caldă şi un
detergent slab şi uscaţi bine. Nu introduceţi produsul în apă şi nu spălaţi tăviţa
în maşina de spălat vase automată. Verificaţi asamblarea şi stabilitatea tăviţei
inainte de utilizare.

Părţi componente
1. rama scaun
2. picioare scaun
3. tăviţă
4. buton lateral depliere
ASAMBLAREA SCAUNULUI
1. Fixaţi ţevile picioarelor inferioare în rama scaunului ca în fig. 1
NOTĂ: ţineţi apăsat butoanele aflate la capătul ţevilor picioarelor inferioare
şi introduceţi picioarele în ramă. Picioarele sunt fixate numai cand cele 2 butoane
ies din orificiile aflate pe picioarele superioare (fig. 1-1)
2. Trageţi picioarele scaunului în direcţii opuse (fig. 2). După deplierea completă
(fig. 3), asiguraţi-vă că picioarele sunt blocate cu butoanele siguranta rosii
(fig.3-1) aflat pe picioarele spate
3. Ţineţi tăviţa şi trageţi de manerele sub tavita, lateral, în direcţii opuse, spre
exterior (fig. 4).
4. Introduceţi tăviţa prin suporturile laterale corespunzătoare (fig. 5)
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FUNCŢIONARE

1. ÎNCLINAREA REAZEMULUI PENTRU SPATE
Pentru ajustarea reazemului pentru spate trageţi în sus
de mânerul aflat în spatele reazemului şi înclinaţi
reazemul în poziţia dorită. Eliberând mânerul, reazemul
se va bloca automat în poziţia fixată. (fig. 6 şi 6-1)

2. Tăviţa poate fi ajustată în 3 poziţii. Ţineţi apăsate butoanele aflate pe părţile laterale
ale tăviţei şi ajustaţi poziţia tăviţei la unul dintre numerele înscrise pe suporturile de
susţinere ale tăviţei. (fig. 7 şi 8)
PLIEREA PICIOARELOR SCAUNULUI

UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANŢĂ

1. Ţineţi scaunul cu mâna, trageţi de ambele sigurantele de pliere (fig. 13),
aflate pe picioarele spate, apoi ţineţi de ţeava piciorului inferior şi împingeţi
scaunul spre inainte (fig. 14), pentru a putea plia scaunul (fig. 15).

1. Prindeţi cataramele centurii pentru talie de catarama centrală.
2. Prindeţi cataramele centurilor pentru umeri la catarama
centrală, pentru a asigura copilul în scaun
3. Ajustaţi lungimea centurilor astfel incat acestea să fie comode
pentru copil, dar şi sigure.
ATENŢIE: asiguraţi în permanenţă copilul aflat în scaun
cu centurile de siguranţă pentru a evita eventuale accidente.
2. Prindeţi apoi picioarele şi blocaţi-le cu siguranţa (fig. 16 şi 17).
Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Harjeu nr. 59G, sector 2, Bucureşti, tel: 0744-646664
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