
79152-Scaun de masa POlly Magic, 0 luni+
IMPORTANT:
Cititi si pastrati instructiunile de utilizare pentru eventuale consultatii viitoare.
Atentionari importante:
Important:
Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare inainte de a folosi produsul pentru a evita orice
pericol posibil in timpul utilizarii . Pentru a nu compromite siguranta copilului dumneavoastra
urmariti cu atentie aceste instructiuni.
ATENTIE:
Inainte de utilizare, eliminati toate elementele care fac parte din ambalaj si nu le lasati la indemana
copiilor.
Acest scaun de masa, a fost conceput pentru a insoti copilul in toate etapele dezvoltarii.

- Utilizarea balansoarului : de la nastere
- Utilizarea scaunului de masa: de la varsta de 6 luni
- Utilizarea scaunului pentru copii: de la varsta de 12 luni

CONFIGURATIA BALANSOARULUI ,VARSTA 0+
- configuratie balansoar: varsta de utilizare autorizata este de la nastere pana la 9 kg greutatea

copilului (aprox. 6 luni).
- ATENTIE: nu lasati niciodata copilul nesupravegheat!
- ATENTIE: nu folositi balansoarul pe suprafete inalte ( scaune, mese etc), aceasta pooate fi

periculos.
- ARENTIE: nu utilizati produsul ca balansoar in momentul in care popilul poate sta singur in sezut.
- ATENTIE: nu asezati in scaunul de masa mai mult de un copil o data.
- ATENTIE: asezati produsul numai pe suprafete netede si stabile.
- ATENTIE: folositi de fiecare data hamurile de siguranta, reglandu-le cu ajutorul dispozitivelor de

reglare, in functie de marimea copilului, ori de cate ori utilizati scaunul de masa sau balansoarul.
- ATENTIE : nu lasati alt copil sa se joace in apropierea produsului
- ATENTIE: nu utilizati produsul in cazul in care are parti componente detreriorate sau lipsa
- ATENTIE: nu utilizati elemente care nu fac parte din produs si care nu sunt recomandate de catre

producator.
- ATENTIE : pentru a evita riscul de incendiere, nu asezati produsul aproape de sursa de

caldura(aragaz, radiatoare etc)
- ATENTIE: acest scaun balansoar nu a fost proiectat pentru a lasa sa doarma copilul in interiorul sau

perioade lungi de timp. In cazul in care trebuie culcat copilul, asezati-l in patutul lui
- ATENTIE: balansoarul nu a fost conceput pentru inlocui patutul. In cazul in care trebuie culcat,

asezati-l in patutul lui.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A SCAUNULUI DE MASA varsta 6 luni+ / 12 luni
ATENTIONARI
ATENTIE: nu lasati copilul nesupravegheat. Poate fi periculos.

- utilizarea sacunului de masa este recomandata copiilor cu varste cuprinse intre 6-36 luni si care NU
cantaresc mai mult de 15 kg

- ATENTIE: nu folositi scaunul de masa in cazul in care copilul nu sta singur in sezut. In aceasta
situatie puteti sa-l utilizati in pozitie “BALANSOAR”

- ATENTIE: verificati in totdeauna ca hamurile de siguranta sa fie bine atasate.
- Asigurati-va ca persoanele care folosesc acest produs cunosc bine functionarea acestuia.
- ATENTIE: inainte de asamblare verificati daca produsul si componentele sale nu au fost deteriorate

in timpul transportului.In cazul in care produsul este deteriorat, nu-l folositi si nu-l lasati la indemana
copiilor.

- Nu utilizati scaunul daca are parti rupte sau lipsa
- Deschiderea, reglarea si inchiderea scaunului de masa trebuie facute doar de catre un adult
- ATENTIE: in timpul acestor operatiuni asigurati-va ca bebelusul se afla la distanta suficienta de produs. In
timpul operatiunilor de reglare ( inclinarea spatarului, pozitionarea masutei ) asigurati-va ca partile
componente mobile ale prodului nu au contact cu copilul.
- ATENTIE: nu utilizati scaunul de masa in cazul in care partile sale mobile nu sunt bine fixate.
- Nu utilizati parti componente sau accesori care nu sunt furnizate sau recomandate de catre producator.
- ATENTIE: inainte de utilizare, asigurati-va ca toate mecanismele de siguranta sunt bine fixate.In mod
special, verificati ca scaunul de masa sa fie bine blocat in pozitia “ DESCHIS”



- ATENTIE : nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Ar putea fi periculos
- ATENTIE: utilizarea hamurilor de securitate cu centura dintre picioare din material textil este
indispensabila pentru a garata siguranta copilului.
ATENTIE: Masuta scaunului de masa nu tine locul hamurilor de siguranta! Folositi intotdeauna hamurile
de siguranta!

- ATENTIE, important pentru siguranta copilului!
- Nu utilizati masuta , fara sa va asigurati ca ati fixat sub aceasta suportul de protectie rigida dintre

picioarele copilului. Odata fixat, nu este recomandat sa-l mai inlaturati.
- ATENTIE: fixati franele in pozitia de blocare (daca aceasta optiune este prezenta)cand copilul se

afla in scaunul de masa sau in cazul in care scaunul este deschis chiar daca nu este utilizat.
- ATENTIONARE: Nu lasati copilul sa se catere pe scaunul de masa-pericol de cadere
- ATENTIE: Asezati produsul numai pe suprafete orizantale si stabile, nu asezati scaunul de masa in

apropierea scarilor sau pragurilor.
- Nu lasati copilul sa se joace in apropierea scaunului de masa sau sa se catere pe el.
- Nu urcati in scaunul de masa mai mult de un copil o data.
- Nu puneti pe masuta si nu agatati de scaunul de masa sacose sau obiecte care ar putea sa-l

dezechilibreze; exista pericolul de a se rasturna!
- ATENTIE: Nu utilizati niciodata scaunul de masa fara husa.
- ATENTIE: Verificati mereu ca hamurile de siguranta sa fie bine atasate.
- ATENTIE : Pentru a evita riscul de incendiere, nu asezati produsul aproape de surse de

caldura(aragaz, radiatoare etc). Nu lasati produsul aproape de cabluri electrice.
- Nu asezati scaunul de masa aproape de pereti sau ferestre , evitati orice contact al copilului cu

snururi, corzi, obiecte de care copilul s-ar putea agata sau care ar putea creste riscul de sufocare
sau strangulare.

- Pentru a evita riscul dezechilibrarii ,nu asezati scaunul de masa langa pereti sau obiecte in care
copilul ar putea impinge cu picioarele .

- In cazul in care scaunul de masa a stat o perioada mai lunga in soare racoriti-l inainte de a aseza
copilul in el.

- Evitati orice expunere prelungita a produsului la soare: acesta ar putea decolora materialele textile.
- ATENTIE cand nu este utilizat scaunul de masa nu trebuie lasat la indemana copiilor.
- ATENTIE:cand nu este utilizata un lasati masuta la indemana copilului.
COMPONENTE
A. Scaun
B. Buton de reglare al spatarului
C. Articulatii laterale
D. Buton de inchidere/deschidere scaun de masa
E. Buton de reglarea inaltimii scaunului de masa
F. Cotiere
G. Orificii de reglare a masutei si a suportului pentru jucarii
G 1 Buton de reglare a cotierelor
H Suport pentru picioare
I Buton pentru reglarea suportului pentru picioare
K Husa cu umplutura dubla
L Hamuri de siguranta
M Carlig cu arc
N Catarama
O Furca hamurilor de siguranta
P Curea dintre picioare din material textil
Q Inel in forma literei D
R Masuta
S Ghidaje de fixare a masutei
T Buton de fixare a masutei
U Suport dintre picioare rigid
V Platou care acopera masuta
W Suport pentru picioare
X Picioarele din fata
Y Incheietura pentru fixare a picioarelor din fata
Z Roti



AA Picioarele din spate
BB Mini reductor
CC Suport pentru jucarii
DD Cosulet
CURATAREA SI INTRETINEREA
Curatarea si intretinerea trebuie efectuata doar de catre un adult
CURATAREA
Curatati husa cu o panza inmuiata in apa si cu un detergent neutru. Pentru a inlatura husa de pe scaun
procedati la operatiunile inverse celor de montare a husei pe scaun.
Curatati partile din plastic cu ajutorul unei panze umede.
Nu utilizati detergenti abrazivi sau decoloranti. In cazul in care partea metalica ia contact cu apa, uscati
cu grija pentru a evita ruginirea.
INTRETINERE
Depozitati scaunul de masa intr-un loc uscat.
Asigurati-va ca partile din plastic ce culiseaza pe tevile metalice nu contin praf, murdarie sau nisip,
pentru a evita proasta functionare. La nevoie, ungeti partile mobile cu lubrifiant pe baza de silicon
Mini reductor
Minireductorul este confectionat dintr-un material lavabil si pentru curatarea acestuia urmariti
instructiunile de pe eticheta:

Spalati de mana cu apa rece Nu folositi decoloranti Nu curatati chimic Nu

calcati Nu folositi uscatorul
ATENTIE: Verificati dupa fiecare spalare rezistenta materialului si a cusaturilor.
ATENTIE: O expunere prelungita la soare poate decolora tesatura.
Exterior : 100% Polyester, Umplutura: 100%Polyester
MODALITATI DE UTILIZARE
MONTAREA / DESCHIDEREA SCAUNULUI DE MASA
ATENTIE: efectuati aceasta operatiune la distanta de copii. Asigurati-va ca in timpul montarii /
deschiderii produsului partile mobile ale acestuia nu intra in contact cu copilul.
1. Asezati picioarele structurii scaunului de masa dupa cum este indicat in fig 1.
ATENTIE: sistemul de fixare al picioarelor din fata arata diferit de cel pentru fixarea picioarelor din
spate (astfel veti evita montarea gresita a acestora).
Picioarele din spate: Apasati pe dispozitivul de fixare de la extremitatile acestora insurubandu-le in
structura. Acestea sunt corect asamblate cand sistemul de prindere iese prin orificiile din picioare si
auziti un “click” sonor
Picioarele din fata: Apasati pe dispozitivul de fixare de la extremitatile acestora insurubandu-le in
structura. Acestea sunt corect asamblate cand sistemul de prindere iese prin orificiile din picioare si
auziti un “click” sonor.(fig1A)
2. Asezati-va in spatele scaunului de masa, apasand cele doua articulatii laterale, presamd butoanele

DESCHIS / INCHIS (fig2 ). In acelasi timp, departati picioarele scaunului de masa pana cand auziti
click-ul de fixare in pozitia DESCHIS (fig2A)

3. Ridicati scaunul tinandu-l de spatar, pana la inaltimea dorita (fig3) Scaunul are 6 pozitii de reglare a
inaltimii

4. Presand clapele laterale de reglare,(fig4) asezati suportul pentru picioare in pozitia DESCHIS (fig5)
5. Coborati cotierele presand clapele de sub ele(fig 6)
ATENTIE: cotierele trebuie sa se afle intotdeauna in pozitie orizontala.. Ele nu se pot afla in pozitie
verticala decat atunci cand scaunul de masa este INCHIS.
6. Montati husele pe scaunul de masa.

MONTAREA HUSELOR
A. Asezati husa pe structura scaunului de masa introducand hamurile de siguranta si inelele in forma

“D”prin orificiile special prevazute.(fig7A)
B. Asezati husa superioara pe structura scaunului trecand hamurile de siguranta si inelele in forma “D”

prin spatiile special prevazute.
C. Pentru utilizarea in pozitia BALANSOAR , pentru copiii mai mici, puteti folosi reductorul ergonomic,

trecand centurile de fixare prin spatiile prevazute pentru aceasta (fig 7B)



D. Introduceti centura care trece peste abdomen prin inelele in forma “D” , si prin cureaua dintre
picioare,(fig 7C)

E. Fixati carligele cu arc (fig7D)
Husele scaunului de masa sunt captusite , detasabile si se pot spala.
Pentru a scoate husele scaunului de masa repetati operatiunile de montare in sens invens decat ati
procedat la montarea lor.
ATENTIE: Nu utilizati scaunul de masa fara huse.
ATENTIE: Nu utilizati scaunul de masa doar cu husa pentru spatar

7. Asezati suportul pentru picioare si fixati-l in pozitia corecta ca in fig8. Suportul pentru picioare este
reglabil in trei pozitii.

Dupa realizarea acestor operatiuni scaunul pentru masa este gata pentru a aseza copilul in el.
8. Fixati suportul dintre picioare prinzandu-l de masuta (fig9)\
9. ATENTIE!IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI!

Nu asezati niciodata masuta fara sa fixati de aceasta suportul rigid dintre picioare. Odata montat acesta nu
mai trebuie scos!Acum puteti aseza masuta.
HAMURILE DE SIGURANTA
ATENTIE: Utilizarea hamurilor de siguranta cu centura dintre picioare este absolut indispensabila pentru
siguranta copilului dumneavoastra.
ATENTIE: Masuta scaunului de masa nu reprezinta un sistem de siguranta pentru copil. Utilizati
INTOTDEAUNA hamurile de siguranta
Scaunul de masa este dotat cu hamuri de siguranta prinse in 5 puncte

10. Desfaceti hamurile de siguranta)fig10)
11. Asezati copilul in scaun si prindeti hamurile de siguranta(fig11)Hamurile de siguranta pot fi reglate in

doua pozitii in functie de dimensiunile copilului.
REGLAREA MASUTEI
ATENTIE! IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI !
NU asezati niciodata masuta pe scaunul de masa fara sa fixati suportul rigid dintre picioare. Odata fixat
este recomandat sa nu-l mai demontati.
Masuta se poate regla in patru pozitii diferite.

12. Apucati masuta cu mana(fig12)
13. Fixati cotierele sub masuta apasand simultan pe butoanele laterale de fixare (fig13)
14. Culisati masuta pana in pozitia dorita apoi eliberati butoanele de fixare. In cazul in care fixarea nu

este corecta, deplasati masuta pana in pozitia in care aceasta se blocheaza ATENTIE: Verificati
intotdeauna inainte de utilizare daca masuta este bine fixata pe cotiere.

ATENTIE: Masuta nu poate fi pozitionata decat in cele 4 pozitii indicate!
ATENTIE: Nu lasaati niciodata masuta pozitionata astfel incat indicatoarele de pericol de pe cotiere sa fie
vizibile!

15. Pentru a scoate masuta apasati butoanele laterale de fixare si extrageti-o. Cand scaunul de masa
nu este utilizat este posibil sa scoateti masuta si s-o fixati in spatele acestuia agatand-o in sistemul
de prindere special prevazut(fig14)

16. Scaunul de masa este echipat cu un platou care se aseaza pe masuta. Acesta se fixeaza pe
masuta prin presare.(fig15)

ATENTIE: Asigurati-va ca platoul pentru masuta este corect fixat atunci cand utilizati scaunul de masa.
17. Platoul pentru masuta poate fi utilizat si in situatia in care copilul mananca la masa cu ceilalti adulti,

utilizandu-l ca pe un set de masa normal (fig16)
REGLAREA SCAUNULUI DE MASA IN IANALTIME
Scaunul de masa are 6 pozitii in care poate fi reglat in inaltime

18. Pentru a fixa scaunul la inaltimea dorita, apucati-l de spatar si ridicati-l(fig17)
19. Pentru a cobori scaunul presati simultan pe cele doua butoane laterale si coborati-l cat doriti(fig18)

ATENTIE: In timpul acestor operatiuni copilul nu trebuie sa fie asezat in scaunul de masa.
MONTAREA IN CONFIGURATIA BALANSOAR
Scaunul de masa pate fi reglat astfel : 3 pozitii ale sezutului reclinabil si 6 pozitii in care poate fi reglat in
inaltime.
Scaunulpoate fi utilizat ca: scaun de masa/ balamsoar si scaun pentru copil, toate acestea pot fi facute la 6
inaltimi diferite.
UTILIZAREA SCAUNULUI DE MASA /SCAUN PENTRU COPIL, poate fi utilizat pana la 12 luni ca scaun
de masa apoi ca scaun pentru copil (fig19, fig 20)
POZITIE BALANSOAR psodusul poate fi utilizat inca de la nastere pana la 6 luni ca balansoar(fig 21)



20. Pentru a inclina pozitia scaunului apasati butonul de sus si din spatele acestuia pana in pozitia
dorita. Pentru a-l fixa eliberati butoanele in pozitia dorita, acesta se va bloca automat (fig21a)

Daca efectuati aceasta operatiune cu copilul in balansoar, aceasta poate deveni mai dificila
SUPORTUL PENTRU GAMBE
Scaunul de masa este dotat cu un suport pentru gambe care poate fi reglat in 2 pozitii diferite pentru a putea
fi utilizat produsul ca scaun de masa/ balansoar sau scaun pentru copil. Presati cele doua butoane laterale
si inclinati suportul pentru gambe in pozitia dorita.(fig22/23)
SUPORTUL PENTRU PICIOARE
Scaunul de masa este dotat cu un suport pentru picioare care poate fi reglat in 3 pozitii diferite in inaltine

21. Deplasati-l pentru a-l bloca(fig24)
22. Luati-l si fixati-l la inaltimea dorita
23. Repozitionati-l si blocati-l in pozitia dorita.

ROTILE
24. picioarele din spate ale scaunului de masa sunt dotate cu roti pentru a face deplasarea acestuia sa

devina mai usoara (fig25)
ATENTIE” Asezati produsul numai pe o suprafata orizontala si stabila . Nu asezati produsul aproape de
scari sau de praguri.
COSUL PENTRU OBIECTE
Scaunul de masa CHICCO POLLY MAGIC este dotat cu un cosulet pentru obiecte
Pentru a-l fixa pe structura scaunului procedati dupa cum urmeaza:

25. Introduceti elementele metalice ale cosului in spatiile special prevazute( fig26)
26. Treceti prinderile cu arici peste barele metalice amplasate sub scaun (fig 27)
27. Fixati snururile de prindere prin spatiile special prevazute ca in fig 27A.
28. Cosul poate fi utilizat ca suport pentru obiecte(fig 27B)
29. Pentru a-l demonta de pe structura este suficient sa desfaceti prinderile cu arici, sa extrageti cele

doua snururi laterale si apasand pe butoanele special prevazute sa extrageti partile metalice ale
cosului din structura produsului.

INCHIDEREA SCAUNULUI DE MASA
ATENTIE Efectuati aceasta operatiune la distanta de copii, avand grija ca elementele mobile ale produsului
sa nu aiba contact cu ei
ATENTIE: daca nu mai folositi produsul, inlaturati intai masuta si atasati-o in spatele scaunului

30. Asezati spatarul si suportul pentru gambe in pozitie verticala presand cele doua butoane aflate in
partea inferioara pana la deblocarea lor (fig 28)

31. Coborati scaunul presand cele doua butoane laterale, in cazul in care cosul pentru obiecte este
montat ridicati-l pana cand el se lipeste de partea inferioara a scaunului(fig29)

32. Presati butoanele situate in mijlocul articulatiilor laterale si in acelasi timp ajutandu-va cu piciorul
apropiati picioarele scaunului de masa (fig 30) pana cand auziti click-ul de blocare in pozitia INCHIS

ATENTIE : Verificati intotdeaina ca scaunul de masa sa fie bine blocat in pozitia INCHIS (fig 31)
UTILIZAREA SUPORTULUI PENTRU JUCARII
ATENTIE: Niciodata nu folositi bara pentru jucarii ca maner pentru transport

- nu adaugati snururi sau sireturi pentru a prelungii sistemul de fixare si nu faceti bucle, noduri,
acestea ar putea deveni un risc de strangulare

Bara pentru jucarii trebuie utilizata numai sub supravegherea unui adult.
- Verificati in permanenta starea jucariei, gradul de uzura si in cazul in care aceasta prezinta

deteriorari n-o mai utilizati avand grija sa nu o lasati la indemana copiilor.
ATENTIE:Inainte de utilizare indepartati toate elementele care fac parte din ambalaj(pungi, snururi, ,
elemente de fixare etc) si nu le lasati la indemana copiilor.
CURATAREA
Exterior 100% poliester, umplutura 100% poliester.

Spalati de mana cu apa rece Nu folositi decoloranti Nu curatati chimic Nu calcati

Spalati cu apa calduta(max 30grade C), nu utilizati decolorant si nu uscati in uscator, nu calcati si nu curatati
chimic.
MONTAREA BAREI CU JUCARII



1. Fixati bara pentru jucarii prinzand cele doua butoane de fixare pe cotiere in pozitia dorita (figA,AA)
2. Fixati jucaria cu ajutorul snururilor ca in fig B
3. Suportul pentru jucarii este compus din jucarii detasabile
4. Jucaria poate fi detasata
5. Jucaria este echipata cu multiple jocuri(tactile, sonore) pentru a dezvolta simturile tactile, auditive si

vizuale ale copilului(figD)
Forma si culoarea jucariilor difera in functie de modelul si culoarea aleasa pentru acest scaun de masa .
GARANTIEGARANTIE: Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii
de utilizare normala respectand recomandarile de utilizare descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va
aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor
accidentale. Durata garantiei se aplica in conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat
produsul.
Fabricat in ChinaProducator ARTSANA SpA,Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti,
sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel: 021/231.14.56 /fax: 021/231.06.26


