MANUAL INSTRUCŢIUNI SCAUN MASA SM-60

PĂRŢI COMPONENTE
A. Suport spate scaun x 1
B. Bază scaun x 1
C. Ţevi superioare picioare x 2
D. Ţevi inferioare picioare (ansamblu stabil) x 2
E. Suport scaun x 1
F Tăviţă x 1

Citiţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual şi
păstraţi-l pentru folosiri ulterioare.

ASAMBLARE ŞI UTILIZARE
Asamblare scaun masă
1. Aşezaţi suport scaun (E) în poziţie verticală. Apăsaţi butoanele
siguranta de pe ţevile superioare şi apoi introduceţi ţevile
în orificiile corespunzătoare ale suportului pentru scaun
(fig. 1a, 1b)
2. Apăsaţi tijele de reglare a înălţimii aflate pe suportul scaun
şi trageţi suportul in pozitia cea mai inalta (fig. 2)
3. Ataşaţi ţevile inferioare ale picioarelor fata la ţevile superioare prin
apăsarea butoanelor de deblocare, apoi împingeţi ţevile până se
aude click (butoanele de blocare/deblocare s-au fixat în poziţie
(fig. 3a, 3b)
4. Ataşarea spătarului: aliniaţi spătarul la orificiile de fixare
aflate pe baza scaunului. Împingeţi marginile spătarului atfel încât să
se fixeze în orificiile bazei scaunului (fig. 4a). Pentru ajustarea poziţiei
spătarului, trageţi în sus de manerul din spatele spatarului si fixati
in pozitia dorita (fig. 4b). Introduceţi capătul centurii de siguranţă prin
orificiul aflat în scaun (fig. 4c). Prindeţi capatul centurii sub scaun. (fig 4d)
5. Detaşarea spătarului: trageţi de manerul din spatele spatarului
şi, în acelaşi timp, trageţi apăsaţi spătarul înspre faţă până se
desprinde de scaun. (fig.5)
Ataşarea scaunului de cadru
6.aliniaţi scaunul la cadrul metalic. Apăsaţi scaunul în bază
până se aude click, apoi trageţi de acesta pentru a vă asigura
că a fost fixat corect. (fig.6a, 6b).
Atenţie: asiguraţi-vă că toate centurile de siguranţă sunt corect
ataşate şi prinse înainte de a aşeza copilul în scaunul de masă.
Verificaţi ca scaunul să fie corect ataşat la baza acestuia pentru
a evita eventuale accidentări.
Înlăturarea scaunului
7.apăsaţi butoanele aflate pe lateralele scaunului şi trageţi
scaunul din bază (fig 7)

Ataşarea, ajustarea şi înlăturarea tăviţei, şi a suportului pentru farfurie
8.Aliniaţi tăviţa la şanţurile aflate pe suporturile pt mâini şi împingeţi tava spre
scaun. Trageţi în acelaşi timp de mânerul de deblocare aflat sub tavă (fig.8a)
Tava este astfel fixată pe suportul pentru braţe (fig 8b). Puteţi ajusta distanţa
tăviţei faţă de scaun trăgând mânerul de blocare de sub aceasta şi fixând tava
în una din cele 3 poziţii posibile. După fixare trageţi uşor de tavă pentru a
verifica stabilitatea acesteia. În lateralul tăviţei se află suportul pentru cani
(fig8). Pentru înlăturarea tăviţei trageţi mânerul de deblocare aflat sub aceasta
şi îndepărtaţi tava de scaun.
Ajustarea înclinării scaunului masă
9. Ridicaţi mânerul aflat în spatele spătarului şi schimbaţi poziţia spatarului.
Verificaţi fixarea corectă a spătarului. (fig 9).
Atenţie: nu ajustaţi poziţia spătarului cu copilul aflat în scaun.
Ajustarea înălţimii scaunului masă
10. Pentru ajustarea înălţimii scaunului trageţi de tijele de ajustare aflate pe
ţevile superioare şi mişcaţi scaunul în sus sau în jos. Eliberaţi tijele de ajustare
după ce aţi fixat scaunul la înălţimea dorită. (fig 10). Asiguraţi-vă că tijele
de ajustare sunt la acelaşi nivel şi că scaunul este fixat în poziţie înainte de
a aşeza copilul în scaun. Nu ajustaţi înălţimea scaunului cu copilul în scaun.
Plierea scaunului masă.
11. Apăsaţi ambele butoane de pliere aflate pe lateralele scaunului şi ridicaţi
uşor scaunul pentru a desprinde picioarele. (fig 11a).
Pentru blocarea roţilor apăsaţi piedica de blocare aflată pe roaţă (fig 11b)
Pentru deblocarea roţilor ridicaţi piedica aflată pe roaţă (fig 11b)
Ajustarea înălţimii scaunului (cand este folosit fara cadru)
Scaunul se poate instala pe scaune de bucatarie cu spatar
12. Pentru ridicarea scaunului apăsaţi butonul de fixare aflat pe o parte a
scaunului şi trageţi piciorul scaunului la înălţimea dorită (fig 12a). Eliberaţi
butonul de fixare şi asiguraţi-vă că piciorul este bine fixat. Repetaţi paşii pentru
latura cealaltă a scaunului.
Pentru micşorarea înălţimii scaunului apăsaţi ambele butoane de fixare aflate
pe lateralele scaunului şi împingeţi scaunul in jos (fig 12b)
Ataşarea scaunului la scaunele normale
13. Desfaceţi cârligele şi inelele curelelor de sub şi din spatele scaunului (fig 13)
14. Asiguraţi-vă că scaunul de bucătărie este destul de mare pentru a cuprinde
scaunul. Aşezaţi scaunul în scaunul de bucătărie. Asiguraţi-vă că marginile
si baza scaunului nu stau peste cele ale scaunului de bucătărie. Prindeţi
centurile scaunului pe sub şezutul scaunului de bucătărie (fig 14)

15. Trageţi şi fixaţi strâns centurile scaunului peste şezutul

Atenţie:

scaunului de bucătărie (fig 15)
16. Treceţi centurile scaunului peste spătarul scaunului de
bucătărie şi ridicaţi scaun uşor pentru a verifica fixarea (fig 16)

1. Preveniţi rănirea sau alte accidente folosind întotdeauna centura de sigurantă
când copilul se află aşezat în scaun
2. Asiguraţi-vă că toate părţile componente sunt bine fixate înainte de a folosi
scaunul de masă.
3. Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaun
4. Încetaţi folosirea produsului dacă prezintă părţi deteriorate sau rupte
5. Nu aşezaţi mai mult de un copil în scaun
6. Ţineţi copilul sub supraveghere atât timp cât este aşezat în scaun
7. Nu ridicaţi sau mutaţi scaunul cu copilul aşezat în el
8. Scaunul poate fi utilizat pentru copii cu vârsta de până la 3 ani
9. Ţineţi scaunul departe de obiecte ascuţite, periculoase, surse de căldură
10. Asiguraţi copilul cu centurile de siguranţă tot timpul cât acesta se află în
scaun. Tăviţa nu este destinată asigurării copilului în scaun. Se recomandă ca
scaunul să fie folosit în poziţie verticală doar pt copii care stau singuri în şezut
11. Asiguraţi-vă că toate centurile şi curelele sunt îndepărtate de zona de
ataşare a scaunului la bază. Verificaţi ca scaunul să fie corect fixat la baza
acestuia pentru a evita eventuale accidente.
12. Ajustaţi centura în 5 puncte în funcţie de înălţimea şi talia copilului pentru
fiecare poziţie a scaunului.
13. Îndepărtaţi complet orice folie de plastic sau material de împachetare
înainte de a folosi scaunul, pentru a evita înghiţirea acestora de către copil
14. Nu ajustaţi înălţimea scaunului cu copilul aşezat în acesta
15. Acţionaţi întotdeauna frânele când folosiţi scaunul
16. Greutatea maximă a copilul în scaunul masă trebuie sa fie de 18kg
17. Folosit ca şi scaun în scaunul de bucătărie, greutatea copilul
trebuie sa fie de maxim 23kg

17. Atenţie: asiguraţi-vă că centurile au cataramele apropiate
(fig 17a, 17b) pentru a evita strangularea
Păstrarea centurilor de siguranţă
18. Rulaţi fiecare centură şi prindeţi cârligul şi inelul în jurul
centurii (fig 18).
19. Centurile trebuie să apară ca în fig 19a şi 19b
adica rulate şi strânse cat mai apropiat de legaturi.
Atenţie: întotdeauna strângeţi centurile când scaunul nu este
folosit, pentru a evita pericolul de strangulare (fig 19)
Folosirea scaunului individual de bază
20. Aşezaţi scaunul pe podea cu picioarele retractabile strânse
, lipite de baza scaunului (fig 20).
Atenţie: nu aşezaţi scaunul pe suprafeţe denivelate. Folosiţi
scaunul în acest mod numai cu picioarele retractabile strânse.
CURĂŢARE
1. Părţile de plastic pot fi curăţate cu un burete şi apă caldă şi săpun
2. Pentru curăţarea tapiţerie folosiţi apă caldă şi săpun.
Nu ştergeţi cu soluţii abrazive, nu spălaţi în maşini de spălat rufe
şi nici nu introduceţi tapiţeria în apă.
3. Părţile din material textil pot fi curăţate cu un burete şi apă caldă
4. Depozitaţi scaunul masă într-un loc uscat şi curat
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