SCAUN MASA CU TĂVIŢĂ SM-06
ATENŢIE! Citiţi şi urmaţi instrucţiunile cu atenţie pentru a evita
accidentele!
*Se recomandă folosirea scaunului numai pentru copiii care stau singuri
(peste 6 luni) si care cântăresc mai puţin de 15kg (sau pana la 3 ani)
* Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaun
* Se asamblează de către adulţi, conţine părţi mici şi ascuţite.
* Copilul trebuie asigurat în permanenţă cu centurile de siguranţă atunci
când se află în scaun.
* Pozitia sezutului nu este destinata pentru copii nou-nascuti.
* Inainte de folosire asigurati-va ca scaunul este complet si corect montat
(toate piesele fixate si blocate)
* Nu folositi scaunul daca prezinta defectiuni, fisuri, etc sau daca copilul
nu poate sa stea singur in pozitie de sezut
* Scaunul se va aseza doar pe o suprafete perfect drepte si departe de
surse de foc sau caldura
* Conform cu standardul european EN14988: 2006
COMPONENTE
1

2

1. Scaun cu cadru si tavita
2. Picioare scaun, fata si spate
ASAMBLARE SCAUN
1. Depliati cadrul scaunui ca in figura A
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2. Atasati picioarele fata si spate de cadrul scaunului
fixand cele 4 capete alte tevilor de conectorii de
plastic (fig B). Asigurati-va ca toate cele 4 sigurante
de pe tevi se fixeaza pe conectori (se aude "click").
Trageti de cele 4 tevi pentru a verifica fixarea corecta
a picioarelor de conectorii cadrului
Desfaceti (depliati) complet picioarele scaunului (fig C)
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3. Coborati tavita (D) si fixati de teava din fata scaunului (E) cu ajutorul celor 2 sigurante de sub tava
(apasand simultan pe ambele butoane ale sigurantelor). In acest moment scaunul este gata de utilizat
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4. Folosirea centurilor: pentru siguranţa copilului dvs. verificaţi ca
toate cele 5 centuri (fig F) să asigure cat mai strans dar si comod
copilul, sa fie ajustate corect pe dimensiunile corpului sau. Ajustati
lungimea fiecarei centuri si verificati ca fiecare catarama este blocata
inainte de folosirea scaunului.
ATENŢIE! Îmbinarea greşită a cataramelor şi curelelor poate duce la
alunecarea acestora şi astfel copilul nu va mai fi bine asigurat în
scaun, existând pericolul de accident. Copilul trebuie asigurat în
permanenţă cu centurile.
PLIERE SCAUN
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Apasand simultan pe ambele butoane
ale sigurantelor aflate sub tavita
scaunului, desprindeti tavita de teava
din fata scaunului si ridicati-o. Pliati
cele 2 picioare ale scaunului si rotiti
tavita pana cand este paralela cu
cadrul pliat. In acest moment scaunul
este complet pliat, in forma cea mai
compacta si usor de depozitat (fig G)

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
* Verificaţi periodic sigurantele de prindere si restul componentelor scaunului, cat si integritatea cadrului,
inlocuiti imediat ce constatati ca exista parti fisurate, rupte, etc
* Verificaţi periodic scaunul textil, centurile, punctele de prindere cat si cusăturile, inlocuiti imediat ce constatati
ca exista parti descusute sau rupte.
* Părţile de plastic si metal pot fi curăţate cu apă caldă şi săpun (sau un detergent delicat). Nu folosiţi
detergenţi puternici şi nu spălaţi părţi ale scaunului în maşina de spălat vase.
* Curăţarea partilor textile se face cu o carpă imbibată in apă caldă şi săpun.
* Nu introduceţi materialul textil în apă.
* Nu expuneti excesiv scaunul direct la lumina soarelui
Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2
Tel: 0744-646664

