MANUAL INSTRUCŢIUNI
PREMERGĂTOR “ORIGAMI”
ŞI “ORIGAMI+”
Citiţi cu atenţie instrucţiunile
prezentate şi păstraţi manualul
pentru folosiri ulterioare.
1. nu lăsaţi copilul nesupravegheat
în premergător
2. produsul trebuie asamblat de către o
persoană adultă
3. nu ataşaţi cordoane sau sfori de
premergător, acestea pot duce la strangularea
copilului.
4. copilul aflat în premergător se va mişca mai repede şi pe o arie mai mare decât în
mod obişnuit
5. evitaţi accesul copilului la scări, trepte sau suprafeţe denivelate, lichide fierbinţi,
sobe, radiatoare sau surse de foc
6. încetaţi folosirea produsului dacă acesta prezintă părţi componente deteriorate
7. nu ajustaţi premergătorul cu copilul aflat în el şi nu mutaţi sau ridicaţi produsul
de tăviţa cu jucării, tăviţa de muzică, etc
8. produsul poate fi folosit doar de copiii care pot sta în şezut fără ajutor
9. pentru a evita alunecarea copilului din scaun verificaţi ca picioarele copilului să
atingă solul
10. încetaţi folosirea premergătorului atunci cânc copilul poate sta în picioare sau
merge singur
11. evitaţi apropierea copilului în mers de ferestre, geamuri, mobilă
12. se recomandă folosirea premergătorului în reprize de maxim 20 minute
13. folsoiţi produsul numai dacă: copilul îsi suportă greutatea corpului pe picioare;
cântăreşte între 6 şi 12kg; înălţimea copilului este de max 80cm
14. pentru a păstra buna funcţionare a produsului ştergeţi regulat părţile de fricţiune
cu o cârpă umedă
15. pentru curăţare folosiţi un burete umed şi detergent slab, nu folosiţi detergenţi
abrazivi sau înălbitori.
PĂRŢI COMPONENTE
Tavă, picioare şi bază

Picior faţă

Picior
Tăviţă

Bază

roată spate x 2

Reazem spate scaun

roată faţă pivotantă x 2
Căptuşeală scaun

Ax x 2

piuliţe mici

jucărie (numai la
origami)

jucărie
(numai la origami)

tăviţa cu melodii şi jucării (numai la origami+)

MONTAREA ROŢILOR PIVOTANTE FAŢĂ
Corect 1.întoarceţi baza şi introduceţi roata în orificiul aflat
în colţul bazei. Apăsaţi cu putere pe roată până se
aude click. Pentru a verifica fixarea trageţi de roată
incorect
în sus. Procedaţi la fel pentru cealaltă roată.
Atenţie: roata este corect fixată atunci când partea
superioară a roţii este la acelaşi nivel cu marginea
orificiului aflat în bază.
MONTAREA ROŢILOR SPATE
1.întoarceţi baza şi fixaţi roata în orifciul aflat în
colţul bazei.
3. 2. aliniaţi orificiile roţii la axul corespunzător
4. orificiului din bază. Agăţătoarea de plastic trebuie
5. împinsă în afară pentru a expune axul orificiului.
6. 3. introduceţi axul de metal în orificii până când
7. capătul acestuia trece de agăţătoarea de plastic şi se
8.
fixează în poziţie.
9. 4. repetaţi indicaţiile pentru cealaltă roată.
10. NOTĂ: agăţătoarea de plastic poate asigura
11. asamblarea corectă a roţilor.

ASAMBLAREA PREMERGĂTORULUI
1. premergătorul este pliat atunci când îl scoateţi din
cutie.

2. pentru depliere trageţi de mâner. Ridicaţi de mâner
până când picioarele verticale se fixează în poziţie.

3. rotiţi tava în faţă.
ATENŢIE: rotiţi tava în sensul prezentat în imagine.

4. introduceţi piciorul faţă în orificiul corespunzător
aflat în bază. Apăsaţi pe tăviţă până când se aude
click şi piciorul se fixează în poziţie.

2. introduceţi scaunul în inelul aflat în tăviţă. Aşezaţi-l astfel încât partea cea mai înaltă a
scaunului să fie la spatele premergătorului.
3. introduceţi cele 8 agăţătoare de pe marginea scaunului în orificiile corespunzătoare aflate pe
marginea şi de jur împrejurul inelului.
4. treceţi agăţătorile prin orificii.
5. întoarceţi tăviţa cu faţa în jos.
6. treceţi agăţătorile peste şanţurile inelului. Dacă e nevoie împingeţi agăţătorile din partea de
sus a scaunului.
TESTARE: apăsaţi cu putere scaunul pentru a verifica montarea corectă.
Atenţie: nu folosiţi premergătorul dacă scaunul nu este bine prins cu agăţătorile de inel, astfel
pot fi evitate accidente.
Pentru a păstra buna funcţionare a produsului ştergeţi regulat părţile de fricţiune cu o cârpă
umedă.
INSTALAREA JUCĂRIILOR PENTRU PREMERGĂTORUL MODEL ORIGAMI
Introduceţi jucăriile în orificiile corespunzătoare aflate pe tăviţă.
Atenţie: jucăriile trebuie asamblate doar de persoane adulte; nu
ridicaţi premergătorul apucând de tăviţă!

5. introduceţi agăţătorile laterale ale scaunului în
orificiile de pe partea de sus a tăviţei.
Introduceţi şi agăţătorile din spatele scaunului în
orificiile corespunzătoare pe tăviţă.

PRINDEREA SCAUNULUI
1. trageţi în jos de partea dintre picioare astfel
încât să formeze un inel în partea de sus. Cureaua va
se va afla la baza scaunului, iar eticheta cu
instrucţiuni de-a lungul spatelui.

1. desfaceţi capacul compartimentului bateriilor cu o şurubelniţă. Introduceţi 2 baterii AA (nu
sunt incluse), verificaţi polaritatea. Reataşaţi capacul compartimentului bateriilor.
2. jucăria muzicală are 2 stări de volum. Mutaţi butonul spre mijloc pentru sunet slab şi spre
stânga maxim pentru sunet tare. Pentru a închide sunetul mutaţi butonul în poziţia „O”.
ATENŢIE: nu folosiţi baterii vechi şi noi în acelaşi timp; nu folosiţi baterii alkaline cu baterii
standard sau reîncărcabile în acelaşi timp; scoateţi bateriile din jucărie dacă premergătorul
urmează a fi depozitat perioadă îndelungată.

ATAŞAREA TĂVIŢEI CU MELODII

AJUSTAREA ÎNĂLŢIMII SCAUNULUI

1. aşezaţi tăviţa cu melodii în mijlocul tăvii principale. Introduceţi cele 2 jucării în
orificiile corespunzătoare aflate pe spatele tăvii principale. Apăsaţi tăviţa cu
melodii până când jucăriile de pe partea din faţă a acesteia se fixează în orificiile
din partea din faţă a tăvii principale. Prindeţi apoi piuliţele.
2. pentru a îndepărta tăviţa cu melodii scoateţi întâi piuliţele, apoi apăsaţi pe jucării
şi trageţi de tăviţă.
ATENŢIE: tăviţa trebuie asamblată numai de persoane adulte.
PLIEREA PREMERGĂTORULUI
1. pentru plierea
piciorului faţă apăsaţi
butonul de la baza
piciorului ţi trageţi în sus

1. după ce scaunul este ataşat la inelul tăvii întoarceţi materialul pentru a avea acces la cureaua
de ajustare aflată sub scaun.
2. pentru o utilizare corectă verificaţi frecvent înălţimea scaunului pentru a se potrivi înălţimii
copilului. Pentru copiii cu o înălţime mai mică scaunul trebuie ajustat la poziţia cea mai de jos.
Pentru ajustare ţineţi de catarama curelei şi trageţi cureaua în fincţie de înălţimea dorită.
3. pe măsură ce copilul creşte ridicaţi scaunul tot mai mult. Aceasta ajută la prevenirea căderii
copilului din premergător sau la a ieşi singur din acesta.
NOTĂ: pe măsură ce copilul creşte ajustaţi înălţimea premergătorului astfel încât copilul să
atingă solul cu picioarele atunci când stă în şezut pe scaunul premergătorului. Pentru a
determina înălţimea corectă a premergătorului, aşezaţi copilul în premergător şi asiguraţi-vă că
picioarele copilului ating solul.
ATENŢIE: nu ajustaţi premergătorul cu copilul aflat în el.
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
1. ştergeţi părţile din plastic cu o cârpă moale şi un detergent slab concentrat
2. scaunul din material textil poate fi spălat în maşina de spălat automată, cu apă rece şi
stoarcere uşoară; nu folosiţi detergenţi concentraţi şi nici înălbitori; nu uscaţi în maşina de
spălat
3. lăsaţi scaunul din material textil să se usuce normal, la aer, sau prin călcare
4. Pentru a păstra buna funcţionare a produsului ştergeţi regulat părţile de fricţiune cu o cârpă
umedă.
Produsul este conform cu standardul Comunitatii Europene EN1273-2005
Importator: FAR EAST TRADING SRL, Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992
Bucuresti Tel: +40-21-3262853/54/55, Fax: +40-21-3262856, mobil: 0744-64.66.64

2. pliaţi piciorul faţă sub tavă până se prinde de aceasta. Rotiţi tava în jos şi spre
spatele premergătorului, în sensul arătat de săgeată.
3. ridicaţi uşor baza pentru a completa rotirea.
4. apăsaţi butoanele de deblocare şi pliaţi picioarele înspre faţă.
5. pentru a asigura plierea apăsaţi pe butoanele picioarelor spate până acestea se
fixează în poziţie.
6. ridicaţi premergătorul pliat de orificiul piciorului faţă situat pe baza
premergătorului.

