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INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
IMPORTANT: Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile si pastrati-le pentru consultari ulterioare.
ATENTIE: Inainte de folosire, indepartati toate pungile din plastic si componentele ambalajului si nu le lasati la indemana copiilor-risc de asfixiere.
AVERTISMENTE:
Atentie! Nu lasati copilul nesupravegheat .
Atentie: Asigurati-va ca centurile de siguranta sunt corect ajustate.
ATENTIE: Pericol de accidentare, nu lasati copiii sa-l escaladeze.
ATENTIE: Utilizati scaunul numai in momentul in care toate componentele sale sunt corect montate si reglate.
ATENTIE: Pentru a evita orice risc de incendiu, nu asezati niciodata scaunul in apropierea ventilatoarelor, radiatoarelor electrice, aparate de incalzire
electrice sau alte surse de incalzire cu temperaturi mari.
AVERTISMENT: Nu pozitionati scaunul in apropierea geamurilor sau a peretilor pentru a nu afecta stabilitatea scaunului.Copilul poate cadea
impiungandu-se cu picioarele in perete.
AVERTISMENT: Utilizati intotdeauna centurile de siguranta
AVERTISMENT: Verificati intotdeauna inainte de utilizare stabilitatea si securitatea scaunului de masa.
AVERTISMENT: Inainte de utilizare verificati ca toate mecanismele de siguranta sunt corect fixate.Verificati fixarea corecta in pozitia deschisa.
- Nu folositi scaunelul pana in momentul in care copilul este capabil sa stea singur in sezut.
- Este recomandata utilizarea acestui scaun de catre copii cu varsta intre 6-36 luni si au greutatea pana la 15kg
- Inainte de asamblare verificati ca produsul sa aiba toate componentele si ca acestea nu prezinta defectiuni datorate transportului
-Nu folositi produsul daca prezinta defectiuni si nu il lasati la indemana copiilor.
-Nu folositi produsul in cazul in care are vreo componenta lipsa sau stricata.
- Scaunul va fi montat, deschis/inchis numai de catre un adult.
- Asigurati-va ca cel care foloseste scaunul este o persoana competenta si stie cum sa-l foloseasca.
- Cand deschideti, reglati sau inchideti scaunul, asigurati-va ca bebelusul este la distanta si nu intra in contact cu partile mobile ale produsului
- Pentru a garanta siguranta copilului dumneavoastra este necesara folosirea centurilor de siguranta impreuna cu centura dintre picioare, in
configuratia scaun de masa.
- Tavita scaunului nu poate inlocui sistemul de siguranta si nu garanteaza securitatea copilului. Utilizati intotdeauna centurile de siguranta.
- Nu lasati alti copii sa se joace langa scaun nesupravegheati, sau sa se catere pe el.
- Nu asezati in acelasi timp mai mult de un copil in scaun.
- Nu pozitionati scaunul in apropierea ferestrelor, zidurilor, astfel incat sa nu aiba la indemana corzi, snururi, obiecte care se pot agata si pot constitui
un pericol de asfixiere/strangulare.
- Nu pozitionati scaunul in apropierea geamurilor sau a peretilor pentru a nu afecta stabilitatea scaunului.Copilul poate cadea impiungandu-se cu
picioarele in perete.
- Pozitionati intotdeauna scaunul pe suprafete orizontale, stabile atunci cand copilul este asezat. Nu pozitionati niciodata scaunul in apropierea
scarilor, covoarelor sau treptelor.
- Nu puneti obiecte pe tavita scaunului de masa si nu agatati genti sau alte greutati care-i pot afecta stabilitatea.
- Daca scaunul a fost expus in lumina directa a soarelui pentru o perioada mai lunga, lasati-l sa se raceasca inainte de a aseza copilul in el.
- Evitati expunerea prelungita in lumina directa a soarelui; aceasta poate decolora materialul textil..
- Nu folositi alte componente sau accesorii care nu sunt furnizate de producator.
- Nu deschideti/inchideti scaunul cand copilul este asezat.
AVERTISMENT! NU utilizati scaunul inainde de :
- A fixa cele 5 capse situate pe sasiu.
- Daca nu utilizati scaunul de masa, nu il lasati la indemana copiilor.
Componente:

A. Spatar
B. Sezut
C. Brate
D. Articulatii laterale
E. Capse husa
F. Structura scaun de masa
G. Maner pentru reglare spatar
H. Maner de transport
I. Sistem lateral de deblocare
J. Husa
K. Orificii pentru inserarea centurilor de siguranta
L. Tavita
M. Opritor rigid intre picioare
N. Maner fixare platou
O. Sisteme glisare platou

P. Suport picioare
Q. Picioare
R. Hamuri de siguranta
S. Curea intre picioare.

MODALITATI DE UTILIZARE
Asamblare/ deschidere scaun de masa:



Avertizare: nu executati aceste operatiuni cand copiii sunt in preajma Dvs si asigurati-va ca partile mobile ale scaunului nu intra in contact cu ei.
Inainte de utilizarea scaunului de masa:
1. Fixati picioarele Q pe structura ca in fig.1
AVERTISMENT: Nu utilizati scaunul de masa daca nu ati montat picioarele.
AVERTISMENT: picioarele din fata si spate isi pot schimba pozitia intre ele dar pentru un aspect mai bun va recomandam sa asortati culorile
picioarelor cu cea a structurii superioare.
Fixati picioarele presand cele doua butoanele. Picioarele sunt corect fixate daca cele doua butoane ies prin orificiile de fixare si sunetul confirma
aceasta.
2. Desfaceti scaunul tinand ferm partea superioarra a spatarului A si rasuciti-o in sus ca in fig 2. Sunetul va confirma fixarea in pozitia aceasta.
3. Dupa ce ati desfacut hamurile de siguranta R asezati husa J pe structura F trecand centurile prin butonierele prevazute (fig. 3)
AVERTISMENT Nu utilizati niciodata scaunul fara husa
4. Fixati busa pe sasiu cu ajutorul capselor “”E”” situate pe manerele “C” si in spatele spatarului (Fig 4-4a)
5. 5. Treceti cureaua dintre picioare”S” prin butoniera specifica (fig.3)
6. Introduceti suportul pentru picioare “P”In sasiul scaunului presand cele doua butoane pentru atasare situate la extremitatile suportului. Suportul
este corect montat daca cele doua butoane ies prin orificiile de fixare.
Suportul poate fi reglat in doua pozitii diferite, pentru a se adapta mai bine la dimensiunile copilului. Pentru a selecta inaltimea potrivita, presati cele
doua butoane laterale si culisati suportul in pozitia dorita. Asigurati-va ca este fixat in aceasta pozitie.(fig5)
Puteti aseza copilul in scaunul de masa
AVERTISMENT Nu pliati niciodata scaunul de masa cand copilul este asezat .
HUSA
Husa scaunului este captusita, se poate extrage si se poate spala. Pentru a extrage husa de pe scaun, Consultati indicatiile de la
capitolul”CURATARE SI INTRETINERE “.

CURATAREA SI INTRETINEREA se va face numai de catre un adult.
Curatarea: Curatati husa cu o laveta umeda sau cu un detergent neutru.
Pentru a extrage husa de pe scaun, desfaceti cele 4 capse laterale “E”, cate doua pe fiecare parte a manerelor,(fig4) si capsa din spate situata pe
manerul de reglare al spatarului. Desfaceti hamurile de siguranta si cureaua dintre picioare si treceti-le prin butonierele din husa. Efectuati aceeasi
operatiune, in sens invers cand montati inapoi husa pe scaunul de masa.
Curatati partile din plastic cu o carpa umeda. Nu curatati tavita in masina de spalat vase. Nu folositi detergent cu particule abrazive. Daca scaunul
intra in contact cu apa, stergeti cu o panza uscata partile metalice pentru prevenirea ruginirii acestora.
INTRETINEREA: Depozitati scaunul intr-un loc uscat. Lubrefiati numai daca este neaparat necesar, aplicand usor un lubrefiant pe baza de silicon
intre componente.
CENTURILE DE SIGURANTA
Scaunul de masa este echipat cu centuri de siguranta cu prindere in 5 puncte.
Desfaceti centurile de siguranta “R”conform indicatiilor din fig 6.
Pozitionati copilul in scaun si prindeti-l in centurile de siguranta “R” (fig 7).
Centurile pot fi reglate in 2 pozitii diferite pe inaltime. Inlaturati husa de pe scaun, urmarind instructiunile din paragraful “Curatarea si Intretinerea”
mutati centurile la inaltimea dorita, trecandu-le prin orificiile speciale”K” pozitionate in spatarul scaunului (fig 3) si repozitionati husa pe scaun
trecand hamurile de siguranta prin butonierele situate la inaltimea potrivita
AVERTISMENT: Pentru a garanta siguranta copilului, este esential sa utilizati centurile incluzand si cureaua dintre picioarele .
AVERTISMENT Tavita nu este un dispozitiv de siguranta pentru copilul pozitionat in scaun. Intotdeauna utilizati centurile de siguranta.
POZITIONAREA/REGLAREA TAVITEI
Inainte de utilizarea tavitei “L”, montati suportul rigid “M” dintre picioarele copilului.
AVERTISMENT: important pt siguranta copilului:
Nu pozitionati tavita pe scaun fara utilizarea suportului rigid. Odata asamblat, acesta nu mai trebuie inlaturat.
Tavita se poate regla in 3 pozitii diferite
Sustineti tavita si trageti manerele de fixare(fig10)
Montati tavita inserand manerele in canalele”O” (fig11)
Cele 3 pozitii de reglare ale platoului sunt indicate prin simbolurile de pe manere. Reglati tavita in pozitia dorita si eliberati manerele. Daca tavita nu
se fixeaza, miscati-o usor pana cand veti auzi sunetul care confirma pozitionarea corecta.
AVERTISMENT: Verificati intotdeauna inainte de utilizare, fixarea tavitei pe manere.(fig12)
AVERTISMENT: Nu lasati niciodata tavita intr-o pozitie in care sunt vizibile semnele de pericol; aceasta NU ESTE O POZITIE SIGURA.(vedeti
fig12). Pentru a extrage tavita presati manerele de fixare si extrageti-o.
REGLAREA NIVELULUI DE INCLINARE A SPATARULUI
Spatarul scaunului de masa poate fi inclinat in 3 pozitii distincte.
Pentru reglarea inclinarii spatarului, impingeti maneta “G” situat in spatele spatarului si inclinati-l in pozitia dorita. Cand eliberati maneta, spatarul
se blocheaza in pozitia respectiva. Aceasta operatiune se poate executa si daca in scaun se afla copilul, dar va fi mai dificila.(fig14)
STRANGEREA/PLIEREA SCAUNULUI DE MASA
AVERTIZARE: Executati aceste operatiuni cu grija, departe de copii astfel incat nicio o componenta mobila a scaunului sa nu intre in contact cu
corpul acestora.
Dupa asezarea spatarului in pozitia verticala, apucati si trageti in sus in acelasi timp de cele 2 mecanisme de prindere de pe lateralele structurii
scaunului (fig. 15) Odata ce ati deblocat mecanismul de blocare, inclinati structura scaunului si aplecati partea superioara a spatarului impingandu-l
in fata pana la plierea totala, ca in fig 16-17.
Cand este blocat,scaunul sta singur in picioare. Toate aceste operatiuni pot fi executate si cu masuta montata.
GARANTIE: 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 China
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
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