
SCAUN DE MASA CHICCO POLLY START, 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+
- Cum se utilizeaza scaunul: de la 6 luni la 36 de luni
- Cum se utilizeaza primul scaun: de la 6 luni la 36 de luni

COMPONENTE
A.CADRU

A1. Picioare fata
A2. Picioare spate
A3. Roti fata (2x)
A4. Dispozitive montare tava
A5. Buton inchidere/deschidere

B.SEZUT
B1. Buton reglare inaltime
B2. Suport picioare
B3. Suport picioare
B4. Buton reglare/rabatare suport picioare
B5. Brate
B6. Butoane reglare brate
B7. Spatarul
B8. Buton ajustare spatar
B9. Buton blocare spatar
B10. Fante fixare spatar
B11. Laterale ajustabile
B12. Rotita pentru ajustare lateralele
B13. Buton de activare rotita
B14. Centura de siguranta in 5 puncte
B15. Husa
B16. Butoanele capacului din spate
B17. Orificii pentru montarea husei

C.TAVA
C1. Capac tava
C2. Buton central pentru ajustare/fixare tava
C3. Dispozitive 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.
AVERTIMENT: Dupa fiecare spalare, verificati cusaturile si tesaturile.
Exterior: PVC
Umplutura :Poliester

PRIMA UTILIZARE/DESCHIDEREA
AVERTISMENT: 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.
Cand este utilizat prima oara, spatarul trebuie montat din pozitia de impachetare, in pozitia de folosire,
rotiti-l in sus pana auziti sunetul de blocare (fig. 1).
Nu mai este posibil ca spatarul sa se poata fixa in pozitia de impachetare.
AVERTISMENT: Verificati ca butonul B9 sa fie intotdeauna fixat corect in fanta de fixare B10, apasand
usor inapoi spre partea din spate a scaunului.
Pentru a deschide cadrul, apasati simultan pe butoanele de deschidere/inchidere A5, departand
picioarele din fata A1 de cele din spate A2 (fig. 2), pana cand sunetul indica deschiderea completa.
Inserati suportul de picioare B3 intr-unul dintre cele 4 spatii de fixare (fig. 3), ale suportului de picoare
B2, rotind pana la blocare.
Pentru a monta husa pe scaun B, dupa ce se decupleaza centurile de siguranta (fig. 4), husa B15
trebuie potrivita desus pana jos pana este fixata pe spatar (fig. 5).
Montati husa B15 pe scaun B, introducand centurile de siguranta B14 rpin orificiile husei. Asigurati-va
ca pozitia orificiilor din husa, se potrivesc cu cele de pe spatar.
Pentru a finaliza montarea husei, fixati butoanele B16 situate pe lateralele din spatelele husei in
orificiile B17 situatuate in spatele spatarului (fig. 6).
HAMURILE DE SIGURANTA
AVERTISMENT: Pentru a garanta securitatea copilului, utilizarea hamurilor de siguranta trebuie facuta
numai cu centura dintre picioare.
AVERTISMENT: 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-le verificand reglarea lor in functie
de necesitate; se pot regla in 2 pozitii pe inaltime.
Desfaceti catarama presand butonul central.
Centurile abdominale pot fi reglate tragand extremitatile pentru a le micsora sau apasand clapa din
spatele cataramei, pentru a le largi.(fig. 7).
MONTAREA/REGLAREA TAVITEI
Aceasta se poate regla in 4 pozitii.
Pentru fixarea tavitei C, asigurati-va ca suporturile pentru brate B2 sunt blocate in pozitie orizontala
(fig. 8).
Introduceti bratele in fantele de sub tava, tinand butonul central C2 apasat (fig. 9).



Miscati tava in pozitia dorita si eliberati butonul.Daca tava nu s-a blocat automat pe brate, miscati de
aceasta pana se aude sunetul care indica blocarea tavii.
AVERTISMENT: Verificati blocarea platoului inainte de utilizare.
AVERTISMENT: 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 C2. Atunci cand nu utilizati platoul, el se
poate atasata de cadrul scaunului pe picioarele din spatele acestuia(fig 10) in spatiile destinate. Tava
este dotata cu un capac C1. Acesta 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 capacul 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 din
partea superioara si ridicati-l in pozitia dorita (fig. 11).
Pentru a cobori scaunul apasati simultan cele doua butoane B1 si coborati scaunul in pozitia dorita (fig.
12).
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 apropiere.Asigurati-va ca atunci cand efectuati aceste operatiuni, copilul sa nu intre in contact
cu componente ale scaunului.
- Asezati spatarul in pozitie verticala (fig. 13,) extrageti masuta si fixati-o pe picioarele din spate.

Rabatati bratele apasand butoanele B6 (fig. 14).
- Coborati sezutul complet presand butoanele de reglare pe inaltime B1.
- Presati butoanele de inchidere/deschidere A5 situate la incheieturile laterale ale scaunul si pliati

picioarele simultan (fig. 15).
SUPORTUL PENTRU PICIOARE

Scaunul de masa este echipat cu un suport pentru picioare B2 care se poate regla in 3 pozitii, apasand
cele doua butoane B4 si inclinandu-l in pozitia dorita.
AVERTISMENT: Suportul se poate ridica pana sus, insa nu se poate utiliza (fig. 16).
SUPORT PENTRU PICIOARE
Scaunul este echipat cu un suport de picioare B3 care se poate regla in 4 pozitii diferite. Pentru a schimba
pozitia, ridicati-l, pana la blocare, extrageti suportul si fixati-l in pozitia dorita.
SCAUN DE LA NASTERE (0luni+)
AJUSTAREA LATIMII SPATARULUI.
Latimea spatarului se poate ajusta pana la maximum de confort pentru copil, la fiecare etapa de crestere.
Pentru a ajusta latimea, utilizati rotita B12, rotind stanga sau dreapta, pana obtineti latimea dorita.
Pentru a activa rotatia, utilizati butonul B13 de pe spatele rotitei, tragand in sus si intorcand de roata in
acelasi timp (fig. 17).
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 piese 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 spatarul B7 al sezutului B, apasand butonul B8 situat in spatele spatarului(fig. 18)
- Reglati suportul pentru picioare B2 in pozitie complet orizontala (fig. 18)
- Suportul de picioare B3 poate fi extras sau reglat in functie de dimensiunile copilului.
- 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: Riscul de cadere: nu lasati copilul sa se catere pe scaun.
 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.
 AVERTISMENT: 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.
 Asigurati-va ca persoana care il utilizeaza stie exact cum functioneaza.
 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
- 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
- Asezati scaunul de masa la masa adultilor deplasandu-l cu ajutorul rotilor A3 (fig. 19).
Pentru efectuarea operatiunilor de reglare, consultati paragrafele respective.

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.

Pentru a activa frana, coborati butonul de blocare, Pentru a debloca, ridicati de butonul de deblocare.
AVERTISMENT: Întotdeauna cuplati frâna atunci când scaunul nu este folosit sau mutat.
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