
SCAUN DE MASA CHICCO POLLY PROGRES 5in 1, 0luni+ 
ATENTIONARI IMPORTANTE 
Pastrati instructiunile de utilizare pentru eventuale consultari ulterioare. 
AVERTISMENT: INAINTE DE UTILIZARE INLATURATI SI ARUNCATI TOATE PUNGILE DIN PLASTIC PRECUM SI TOATE ELEMENTELE AMBALAJULUI SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPILULUI. 
Acest scaun de masa a fost conceput astfel incat sa poata fi utilizat in toate etapele de crestere ale copilului. 

- Scaun pentru nou nascut- 0 luni+ 

- Scaun de masa –6 luni+ 

- Scaun de masa pentru masa parintilor - 6 luni+ 

- Inaltator pentru masa –6 luni+ 

- Primul scaun al copilului –6 luni+ 

- Taburet – de la 3 ani pana la 30 kg 
COMPONENTE 

A. CADRU 
A1. Picioare fata 
A2. Picioare spate 
A3. Roti fata rezistente la zgarieturi (2x) 
A4. Dispozitive montare  
A5. Buton inchidere/deschidere 
B.   BAZA SEZUT 
B1. Buton reglare inaltime 
B2. Suport picioare 
B3. Suport picioare 
B4. Buton reglare/rabatare suport picioare 
B5. Dispozitive montare sezut 

C. SEZUT 
C1. Buton detasare sezut de baza 
C2. Suport brate 
C3. Buton rabatare suport brate 
C4. Spatar fix 
C5. Spatar superior detasabil 
C6.  Fante fixare spatar superior 
C7. Insertii fixare spatar superior 
C8. Dispozitiv fixare spatar superior 
C9. Buton inclinare spatar 
C10.Picioruse ajustare inaltime inaltator 
C11. Dispozitiv deblocare picioruse ajustare inaltime (inchidere/deschidere) 
C12. Compartiment centuri de fixare inaltator scaun 
C13. Hamuri de siguranta copil cu prindere in 5 puncte. 
C14a. Centuri fixare spatar pentru utilizare inlatator. 
C14b. Centuri fixare sezut pentru utilizare inaltator 
C15. Clape de prindere sezut - fata 
C16. Clape de prindere sezut – spate 

D. HUSA 
D1. Husa principala 
D2. Husa superioara 
D3. Fermoar pentru detasare parte superioara 
D4. Fermoar pentru utilizare primul scaun al copilului 

E. Masuta 
E1. Tava masuta 
E2. Buton central de fixare/reglare 
E3. Dispozitive de fixare. 
INSTRUCTIUNI DE CURATARE SI INTRETINERE 
Operatiunile de curatare si de intretinere trebuie efectuate numai de catre un adult. 
CURATARE 
Curatati husa cu o panza imbibata cu apa si detergent neutru. 
Pentru a extrage husa de pe scaun, executati operatiunile inverse celor de montare. Curatati partile din plastic cu o panza umeda.  Nu utilizati detergenti abrazivi sau solventi. In caz de contact cu apa, uscati partile metalice pentru 

a evita ruginirea. 
INTRETINERE 
Depozitati scaunul de masa intr-un loc uscat 
Asigurati-va ca partile din plastic ce culiseaza pe tubulatura metalica nu contin praf, sare, nisip si ca functioneaza corect. Daca este nevoie lubrefiati partile mobile cu ulei siliconic. 
AVERTIMENTE: Dupa fiecare spalare, verificati cusaturile si tesaturile. 
Exterior: PVC 
Umplutura :poliester 
PRIMA UTILIZARE/DESCHIDEREA 
AVERTISMENTE:  In ambalaj, produsul contine o folie de protectie. Nu deteriorati produsul cu obiecte taioase atunci cand ii extrageti ambalajul. Eliminati imediat elementele care fac parte din ambalaj si nu le lasati la 

indemana copiilor. 
Pentru a desface cadrul, presati simultan butoanele Inchis/Deschis A5 indepartand picioarele din fata A1 de picioarele din spate A2 (fig1) pana cand clic-ul marcheaza deschiderea complete (fig2) 
AVERTISMENT: Desfaceti suportul pentru picioare B2 din pozitia de repaos, presand simultan cele doua butoane de fixare B4. Pentru reglare ridicati suportul  B2 pana in pozitia dorita (fig3) 
Reglati inaltimea bazei sezutului in pozitia cea mai inalta sustinand baza sezutului (fig4) 
Inserati suportul de picioare B3 intr-unul dintre cele 3 spatii de fixare (fig5), rasucind pana la fixare. 
Fixati sezutul C in baza (fig6) inserand pinul din spate C15 in spatiul de fixare B5. Presati simultan butoanele C1 (fig7) rasucind sezutul  in fata pana potriviti pinii de fixare din fata C16. 
AVERTISMEN:  Inainte de a utiliza scaunul, asigurati-va ca sezutul este corect montat . 
Aplicati husa D pe scaunul C si inserati centurile de siguranta prin butoniere (fig 8) asigurati-va ca butonierele din husa coincid cu butonierele spatarului. 
HAMURILE DE SIGURANTA 
AVERTISMENTE: Pentru a garanta securitatea copilului, utilizarea hamurilor de siguranta trebuie facuta  numai cu centura dintre picioare. 
AVERTISMENTE:  Masuta nu poate fi utilizata ca dispozitiv de retinere; utilizati de fiecare data centurile de siguranta. 
 Scaunul de masa este echipat cu hamuri de siguranta prinse in 5 puncte. 
Desfaceti hamurile de siguranta, asezati copilul in scaun si atasati-Ie verificand reglarea lor in functie de necesitate; se pot regla in 2 pozitii pe inaltime. 
Desfaceti catarama presand butonul central(fig9). 
Centurile abdominale pot fi reglate  tragand extremitatile pentru a le micsora sau apasand clapa din spatele cataramei,  pentru a le largi.(fig10). 
MONTAREA/REGLAREA MASUTEI 
Se poate regla in 4 pozitii. 
Pentru fixarea platoului E,  asigurati-va ca  suporturile pentru brate C2 sunt blocate in pozitie orizontala (fig11). Culisati masuta pe suporturile pentru brate prin ghidajele de dedesubt, tinand butonul central al masutei, 

presat(fig12). Asezati –o in pozitia dorita si eliberati butonul. Daca fixarea nu s-a produs, culisati masuta  pana cand auziti clic-ul de blocare (fig 13) 
AVERTISMENTE: Verificati blocarea platoului inainte de utilizare. 
AVERTISMENTE: Masuta se poate fixa numai in cele 4 pozitii indicate. 
AVERTISMENT: Nu lasati niciodata masuta in pozitia in care semnele de pericol de pe suportul de brate sunt vizibile In aceasta pozitie, siguranta copilului nu mai este garantata. 
AVERTISMENT: nu apasati  butonul de rabatare a suporturilor pentru brate, atunci cand masuta este instalata! Pentru a inlatura platoul,  apasati butonul  central E2.  Atunci cand nu utilizati platoul, el se poate atasata  de cadrul 

scaunului pe picioarele din spatele acestuia(fig 14). Masuta este dotata cu o tavita. Aceasta se fixeaza prin presarea lateralelor pe masa. 
AVERTISMENT: asigurati-va ca tavita  este corect fixata atunci cand este utilizata. Atunci cand copilul mananca la masa odata cu parintii, puteti utiliza tavita  ca un practic <<set de masa>>. 
REGLARE INALTIME 



Scaunul de masa se poate reglat in 8 pozitii de inaltime. Pentru a ridica scaunul, apucati spatarul C4/C5 din partea superioara si ridicati-l in pozitia dorita (fig15). 
Pentru a cobori scaunul presati simultan cele doua butoane B1 si coborati scaunul in pozitia dorita (fig 16). 
AVERTISMENT: Nu lasati copilul in scaun in timp ce efectuati aceste operatiuni. 
ROTI 
Picioarele din fata sunt echipate cu roti unidirectionale A3 care permit deplasarea si desfacerea/inchiderea cu usurinta a scaunului. 
AVERTISMENT: asezati scaunul de masa numai pe suprafete netede, orizontale si stabile. Nu asezati niciodata scaunul de masa langa scari sau borduri. 
INCHIDEREA 
AVERTISMENT: ATUNCI cand efectuati operatiunea de inchidere/deschidere, asigurati-va ca nu sunt copii in propiere. 
- Asezati spatarul in pozitie verticala (fig17,) extrageti masuta si fixati-o pe picioarele din spate(fig14) Rabatati suporturile pentru maini presand butoanele C3 (fig18) 
- Coborati sezutul complet presand butoanele de reglare pe inaltime B1 (fig16) 
- Presati butoanele de inchidere/deschidere A5 situate  la incheieturile laterale ale scaunul si pliati picioarele simultan (fig19). 

- Atunci cand masuta este fixata in suportul de  pe picioarele din spate, nu rabatati complet suportul pentru picioare.(fig20) 
SUPORTUL PICIOARE 

Scaunul de masa este echipat cu un suport pentru picioare B2 care se poate regla in 3 pozitii, presand butonul B4 si  inclinandu-l in pozitia dorita. 
SUPORT PENTRU PICIOARE 
Scaunul este echipat cu un suport de picioare B3 care se poate regla in 3 pozitii diferite.  Pentru a schimba pozitia, ridicati-l, pana la blocare, extrageti suportul  si fixati-l in pozitia dorita. 
SCAUN DE LA NASTERE (0luni+) 
AVERTISMENT UTILIZARE SCAUN DE LA NASTERE 
AVERTISMENT : Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat! 
AVERTISMENT:   Nu folositi bolta cu jucarii pentru a ridica scaunul! 
AVERTISMENT:  Nu mai utilizati scaunul cand copilul se poate sustine singurel in sezut sau se poate sprijinii in palme si genunchi. 
AVERTISMENT:  Balansoarul nu este destinat perioadelor lungi de somn. 
AVERTISMENT:  Nu utilizati balansoarul pe suprafete inalte cum ar fi mese sau scaune. 
AVERTISMENT:  Utilizati intotdeauna hamurile de siguranta 

• Recomandare de utilizare ca balansoar de la nastere pana la 9 kg(6luni) 

• Acest balansoar nu tine loc de patut. Cand copilul are nevoie sa doarma, mutati-l in patutul sau. 

• Nu utilizati balansoarul daca partile componente sunt deteriorate sau lipsesc. 

• NU utiizati accesorii sau pise de schimb care nu sunt recomandate/aprobate de catre producator.Asamblarea produsului trebuie executata numai de catre un adult.Nu utilizati balansoarul pentru mai multi copii odata! 

• Nu lasati niciodata balansoarul pe o suprafata care nu este perfect orizontala. 

• Nu lasati alti copii sa se joace nesupravegheati in preajma balansoarului 

• Pentru a evita riscul de incendiu, nu lasati balansoarul in preajma surselor de caldura, radiatoare electrice, cu gaz etc. 

• Asigurati-va ca husa este bine montata pe  structura balansoarului. 

• Asigurati-va ca toate componentele sunt corect montate si fixate. 

• Verificati in permanenta sa nu fie suburi desfacute, componente  deteriorate lipsa, descusute, rupte. 

• Nu asezati balansoarul cu copilul in el, aproape de sfori, snururi,perdele, sau obiecte care ar putea duce  la sufocare, strangulare etc 

• Nu asezati balansoarul cu copilul in el aproape de ziduri sau ferestre pentru a evita caderea. 

• Daca nu utilizati produsul, depozitati-l astfel incat sa nu fie lasat la indemana copilului. 
UTILIZARE SCAUN PENTRU NOU NASCUT 
Produsul poate fi utilizat de la 0luni la 9 kg. 

Pentru a fi utilizat ca balansoar: 
- Inclinati complet spatarulC4 al sezutului C, presand butonul C9 situat in spatele scaunulu(fig. 21) 
- Reglati suportul pentru picioare B2 in pozitie complet orizontala (fig22) 
- Suportul de picioare B3 poate fi extras sau reglat in functie de dimensiunile copilului (fig23) 
- Aceste operatiuni pot fi executate chiar daca copilul este in scaunul de masa insa aceasta poate ingreuna miscarile. 
Daca doriti sa reglati inaltimea scaunului puteti s-o faceti inainte de a efectua operatiunile precedente. 
SCAUN DE MASA(6luni+) 
AVERTISMENTE  DE UTILIZARE A SCAUNULUI DE MASA 

• AVERTISMENT:  Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat! 

• AVERTISMENT: Asigurati-va ca ati reglat corect hamuruile de siguranta 

• AVERTISMENT: Nu utilizati scaunul de masa decat atunci cand toate componentele sale sunt corect montate, fixate si reglate. 

• AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de incendiu, nu lasati balansoarul in preajma surselor de caldura, radiatoare electrice, cu gaz etc. 

• Avertizari: Verificati inainte de utilizare siguranta si stabilitatea scaunului de masa. 

• Nu utilizati scaunul de masa daca cel mic nu este capail sa se sustina singur in sezut 

• Utilizarea scaunului de masa este recomandat copiilor de la 6luni-36luni si care nu cantaresc mai mult de 15 kg. 

• Nu utilizati scaunul de masa daca parti componente sunt sparte, deteriorate sau lipsesc. 

• Inainte de a monta scaunul de masa, asigurati-va ca nu lipsesc componente si ca ele sunt in perfecta stare. In caz contrat nu utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 

• Deschiderea si reglarea scaunului de masa trebuie executate numai de catre un adult. 

• In timpul manevrelor de inchidere/deschidere, asigurati-va ca cei mici sunt la distanta de scaun, astfel incat sa nu aiba contact cu partile mobile ale produsului. 

• Pentru a garanta siguranta copiilor, este necesar sa utilizati centurile de siguranta odata cu centura dintre picioare . 

• Masuta  nu este un dispozitiv de retinere si nu garanteaza siguranta copilului.Nu deplasati niciodata scaunul de masa cand copilul se afla in interior. 

• Nu lasati copilul sa se joace in apropierea scaunului de masa.Nu lasati pe scaunul de masa obiecte mici pe care copilul le poate inghiti. 

• Nu asezati balansoarul cu copilul in el, aproape de snururi,perdele, sau obiecte care ar putea sa duca la sufocare, strangulare etc 

• Nu lasati scaunul langa ferestre sau pereti astfel incat copilul sa nu poata impinge cu picioarele si sa cada. 

• Nu lasati scaunul de masa aproape de scari sau trepte cand copilul se afla in el. 

• Nu lasati pe platou(masuta) si nu agatati de scaunul de masa greutati pentru a nu-l dezechilibra. 

• Daca scaunul de masa este expus multa vreme la soare, nu il utilizati un timp, lasati-l mai intai sa se racoreasca 

• Evitati expunerea indelugata la soare. Husa din material textil se poate decolora. 

• Daca nu utilizati scaunul de masa, nu-l lasati la indemana copiilor.Nu utilizati scaunul de masa fara husa. 

• Nu utilizati componente care nu sunt fabricate sau recomandate de fabricant 

• ATENTIE: nu lasati la indemana copiilor masuta ,daca nu o utilizati. 

• AVERTISMENT: Cand copilul este asezat in scaunul de masa, blocati rotile dar si cand scaunul de masa este deschis si copilul nu se afla in el. 

• Asigurati-va ca produsul este plasat intr-un loc in care copilul nu are acces la  obiecte de care se poate impinge cu picioarele astfel incat sa rastoarne scaunul de masa. 

• Avertisment: pentru siguranta copilului nu extrageti spatarul superiorC5 

• Avertismente: Pentru siguranta copilului, nu inclinati spatarul inainte. Nu puteti utiliza decat cele 4 pozitii de inclinare prezente. 
UTILIZAREA SCAUNULUI DE MASA 
Acest produs poate fi utilizat incepand din momentul in care copilul se poate sustine singurel in sezut pana la 36 luni. 
Pentru utilizare ca Scaun de Masa, puteti regla: 
- inaltimea sezutului 
- Suportul pentru picioare si suportul picioare 
- Puteti regla inclinatia spatarului(fig 21) 
- Masuta se poate regla 
Pentru efectuarea operatiunilor de reglare, consultati paragrafele respective. 
UTILIZARE SCAUN DE MASA PENTRU MASA PARINTILOR(6LUNI+) 
Poate fi utilizat in aceasta configuratie dupa 6 luni de cand copilul se poate sustine singur in sezut pana la 36 luni(fig24) 
Pentru utilizarea in acest mod, este posibil sa reglati: 
- inaltimea sezutului 
- reglare pozitie suport picioare in pozitie verticala 

- rabatare suport brate 



- Inclinare spatar(fig21) 
- Asezati scaunul de masa la masa adultilor deplasandu-l cu ajutorul rotilorA3 
Pentru efectuarea operatiunilor de reglare, consultati paragrafele respective. 

INALTATOR PENTRU MASA(6LUNI+) 
Avertismente pentru utilizarea inaltatorului 
Inaltator pentru masa 
ATENTIE: Pastrati instructiunile pentru consultatii ulterioare 
AVERTISMENTE: INAINTE DE UTILIZARE ELIMINATI TOATE ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR. 
Avertismente: Nu lasati niciodata copiii fara supraveghere 
Avertismente: Utilizati intotdeauna centurile de siguranta si asigurati-va ca scaunul este corect deschis. 
Avertismente: Utilizati de fiecare data sistemul de prindere al inaltatorului si asigurati-va ca este corect fixat 
Avertismente: Cataramele de fixare a spatarului si ale sezutului nu trebuie instalate pe suprafete instabile. 
Avertismente: Verificati siguranta si stabilitatea inaltatorului inainte de utilizare. 
Avertismente: Nu utilizati inaltatorul pe taburete sau banci 

• Acest produs este destinat doar copiilor care se pot sustine singuri in sezut 

• Pentru utilizarea acestui produs este necesar ca scaunul pe care il montati sa aiba dimensiuni minime de: latime430mm/adancime380mm/inaltime spatar 210mm. 

• Asigurati-va ca scaunul este astfel montat incat copilul  nu se poata impinge in picioarele meselor sau in masa astfel incat sa se rastoarne. 

• Nu montati inaltatorul daca lipsesc componente  sau sunt deteriorate/uzate.  

• Nu utilizati piese de schimb daca nu sunt recomandate/aprobate de fabricant. 

• NU montati inaltatorul pe scaune cu manere sau pe scaune basculante 

• Nu asezati mai multi copii odata in scaunul inaltator. 

• Nu utilizati inaltatorul fara husa 

• Inainte de a fixa inaltatorul, asigurati-va ca scaunul pe care-l fixati este perfect orizontal. 

• Nu lasati copiii sa se joace in apropierea inaltatorului 

• Nu folositi inaltatorul pentru transportul copiilor in autoturism. 

• Nu lasati obiecte micute pe inaltator, risc de inghitire. 

• Nu utilizati inaltatorul in apropierea perdelelor, corzilor, snururilor, ferestrelor  sau surselor  de caldura puternica. 

• Nu utilizati produsul pe post de colac de salvare sau de scaun de piscine. 

• Nu utilizati inaltatorul pe sol. 

• Expunerea prelungita la soare poate decolora produsul. Dupa expunerea la caldura, lasati produsul sa se racoreasca daca doriti sa-l utilizati. 

• Deschiderea fixarea, reglarea inaltatorului trebuie executata numai de catre un adult 

• Executati operatiunile de deschidere, montare, reglare, la distanta  de copii. 

• Masuta  nu este un sistem de retinere a copilului. Utilizati de fiecare data centurile de siguranta. Nu inchideti/deschideti inaltatorul daca cel mic este asezat. 

• Daca nu il utilizati, nu il lasati la indemana copiilor. 
UTILIZARE INALTATOR PENTRU MASA 
Poate fi utilizat in aceasta configuratie dupa 6 luni de cand copilul se poate sustine singur in sezut pana la 36 luni (fig33). 
Pentru utilizarea acestui produs trebuie sa: 
- Extrageti sezutul C din baza B actionand butoanele C1,situate pe lateralele scaunului. 
- Tinand butoanele C1 apasate,  ridicati partial partea din fata a sezutului, in sus pana cand se desface complet din baza (fig25) 
- Rasuciti scaunul pentru facilitarea operatiunilor urmatoare (fig.26) 
- Pentru fixarea sezutului pe scaunul pentru adulti, desfaceti picioarele C10 actionand dispozitivele de prindere C11 (fig27). Extrageti cataramele si centurile C1a-b din dispozitivele C12 ca in fig 28. 

- Asezati spatarul in pozitie verticala.  
- Pentru a ridica scaunul basculati picioarele C10 catre exterior apoi desfaceti-le cu ajutorul dispozitivelor C11 (fig27A). Daca nu doriti sa-l ridicati dupa ce ati extras centurile si cataramele, pliati picioarele scaunului actionand 

dispozitivul de detasareC11, asigurandu-va ca sunt corect blocate in pozitia inchis(fig26) 
AVERTISMENTE: In timpul inchiderii si deschiderii scaunului actionati dispozitivul de deblocare C11 pentru a evita deteriorarea produsului. 
AVERTISMENTE: Pentru siguranta copilului, atunci cand utilizati scaunul ca inaltator, trebuie sa utilizati spatarul in pozitie verticala. 
Pentru a utiliza acest produs, asigurati-va ca scaunul pe care se va monta, are dimensiunile minime indicate in fig 29. Prindeti centurile de fixare a spatarului C14, trecandu-le prin spatele scaunului ca in figura 30 si centurile de 

fixare ale scaunului C14b ca in fig31. Prindeti curelele cu ajutorul cataramelor asigurandu-va ca fixarea este corecta trageti extremitatile centurilor pentru a le regla in lungime astfel incat sa fie intinse si inaltatorul sa fie  bine 
fixat de scaun.(fig32) 
Odata ce ati fixat inaltatorul corect, puteti aseza copilul in el astfel: 
- Extrageti cataramele hamului de siguranta cu prindere in 5 puncte C13 
- Asezati copilul in scaunul inaltator, prinzand hamul de siguranta C13. Verificati cataramele hamului, sa fie inchise corespunzator. 
- Ajustati lungimea hamului astfel incat sa corespunda necesitatilor copilului. Masuta poate fi utilizata fixand-o pe suportul pentru brate al scaunului, respectand indicatiile din capitolul corespunzator prezentat anterior. 
PRIMUL SCAUN AL COPILULUI (6 LUNI+) 
UTILIZARE PRIMUL SCAUN AL COPILULUI  
Pentru aceasta varianta de utilizare, se aplica toate indicatiile prezentate in paragraful “UTILIZARE INALTATOR PENTRU SCAUN“. 
In plus fata de varianta anterioara de utilizare, spatarul superior C5 poate fi indepartat, urmand indicatiile de mai jos: 
- Deschideti fermoarul D3 situat pe partea frontala a husei D, pentru a separa spatarul superior C5 de spatarul fix C4, pana cand acesta este complet detasat (Fig.34); 
- Spatarul superior C5 poate fi detasat, prin apasarea tastei C8 aflata pe partea posterioara a spatarului C5 (Fig.35) si inclinand inainte spatarul C5 pentru eliberarea dispozitivelor C7 din fantele lor C6 situate pe partea 

laterala a spatarului C4 (Fig.36); 
- In cazul in care fermoarul situat pe partea posterioara D4 este inchis, desfaceti-l pentru a fixa husa D1 pe spatarul fix C4 (Fig. 37); 
- Inchideti apoi fermoarul D4 (Fig. 38). 

AVERTISMENTE: Atunci cand este utilizat in acest mod, folositi intotdeauna spatarul numai in pozitie verticala,  pentru a garanta siguranta copilului Dvs. 
Pentru transport, spatarul fix C4 poate fi inclinat utilizand butonul special pentru inclinare C9, aplecandu-l complet inaine (Fig.39) pentru a fi transportat in pozitie verticala (Fig. 40). 
TABURET (36 LUNI+) 
AVERTISMENTE PENTRU TABURET 
AVERTISMENTE: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
AVERTISMENT:  Nu utilizati taburetul decat daca toate componentele sunt montate si reglate corespunzator. 
AVERTISMENTE: Inainte de utilizare, verificati intotdeauna siguranta si stabilitatea taburetului. 
Acest produs este potrivit copiilor cu varta mai mare de 3 ani sau cu o greutate de pana la 30 kg. 
AVERTISMENTE: Nu lasati copiii sa se joace nesupravegheati in apropierea taburetului sau sa se urce pe acesta. 
AVERTISMENTE: Nu utilizati taburetul in alte scopuri decat pentru cele prevazute. 
AVERTISMENTE: Pentru a evita riscul de incendiu, nu lasati taburetul in preajma, radiatoarelor electrice, cu gaz sau a altor surse de caldura, etc 
AVERTISMENTE: Nu asezati taburetul in apropierea ferestrelor sau a peretilor, acolo unde pot exista snururi, perdele sau alte obiecte pe care copilul le-ar putea utiliza pentru a se urca de pe taburet sau care ar putea sa duca la sufocare, 

strangulare etc  
AVERTISMENTE: Nu asezati taburetul in apropierea ferestrelor, ar putea fi utilizat de copil pentru a se urca si cadea de la fereastra 

• Inainte de a fi montat, asigurati-va ca produsul si componentele acestuia nu au fost deteriorate pe parcursul transportului. In caz contrat nu utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 

• Taburetul trebuie deschis, ajustat si inchis numai de catre un adult. 

• Nu folositi alte accesorii, parti, componente care nu fac parte din re compomentele  produsului si nu sunt recomandate/ aprobate de catre producator. 

• Cand nu este utilizat, taburetul nu trebuie lasat la indemana copiilor. 

• Nu mutati niciodata taburetul atunci cand copilul este asezat. 

• A se utiliza intotdeauna sub supravegherea unui adult. 

• Pe taburet se va aseza un singur copil, pentru a nu compromite stabilitatea acestuia.  
AVERTISMENTE: Asigurati-va ca in spatiul unde va fi amplasat taburetul nu se vor afla obiecte sau mobilier, pentru a nu impiedica sau compromite utilizarea corecta a acestuia. 
AVERTISMENTE: Nu utilizati produsul in apropierea scarilor, a suprafetelor denivelate, inclinate, inegale sau a bazinelor de inot. 
AVERTISMENTE: Nu utilizati produsul pe suprafete inalte(mese, scaune etc.). Asezati-l pe suprafete plane si stabile. 
AVERTISMENTE: Nu va urcati pe taburet. 
UTILIZARE taburet 
Inainte de folosire cititi cu atentie instructiunile de utilizare. Produsul poate fi utilizat ca taburet pentru copii cu varsta de cel putin 3 ani si cu o greutate maxima de 30 kg. 
Pentru utilizarea produsului ca taburet: 

- Eliberati scaunul C de pe baza scaunului B apasand butoanele de deschidere C1, aflate pe partile laterale ale scaunului (Fig. 25); 



- Mentineti apasate butoanele C1, rotiti partial in sus partea din fata a scaunului si ridicati-l pana cand acesta este detasat complet de baza; 

- Ajustati suportul picioarelor in pozitia de repaus, inclinandu-l complet sub scaun (Fig. 41);  

- Scaunul poate fi reglat pe inaltimi diferite utilizand butoanele B1 (Fig. 16). 
GARANTIE 
Produsul este garantat impotriva oricarui defect de conformitate, in conditii normale de utilizare, asa cum este prevazut in instructiunile de utilizare. 
Garantia nu se aplica in cazul daunelor provocate de utilizarea necorespunzatoare, uzura sau evenimente accidentale. 
Pe durata garantiei pentru defectiunile de  conformitate, va rugam sa consultati dispozitiile specific estandardelor nationale aplicabile in tara de achizitie, acolo unde sunt furnizate. 

Producator: Artsana SpA - Italia 
Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, str. Matac Gheorghe, 
nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


