
79502-Scaun de masa Polly Magic Relax Highchair, 0luni+ 

 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 -36 luni si max 15 kg 

- Utilizarea scaunului pentru copii: de la varsta de 6 -36 luni si max 15 kg 

- COMPONENTE 

A. CADRU 

A1. Picioare fata 

A2. Picioare spate 

A3. Roti fata (2X) 

A4. Spatii pentru fixarea masutei 

A5. Buton inchis/deschis 

A6. Roti spate(2X) 

B. SCAUN 

B1. Buton reglare inaltime 

       B2. Suport picioare 

B3. Suport picioare 

B4. Buton reglare suport picioare 

B5. Cotiere 

B6. Buton rabatare cotiere 



B7. Spatar 

B8. Buton inclinare spatar 

B9. Fixare spatar 

B10. Fanta de culisare fixare spatar 

B11. Hamuri de siuranta prinse in 5 puncte 

B12. Husa 

B13. Reductor 

C. MASUTA 

C1.blura masuta  

C2. Buton central de fixare/reglare 

C3. Carlige de fixare 

D. BARA PENTRU JUCARII 

D1. Structura bara pentru jucarii 

D2. Carlige de fixare bara jucarii 

D3. Bolturi fixare bara jucarii 

D4. Dinti de seguritate fixare 

D5. Balama scaun de masa 

D6. Balama bara cu jucarii 

D7. Jucarii din material textile 

 

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. 

COMPOZITIE 



Exterior: Poliuretan 

Umplutura: Poliester 

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 

 

PRIMA UTILIZARE-DESCHIDERE PRODUS 

Produsul este ambalat intr-o folie de protective. Nu deteriorati produsul cu obiecte ascutite cand 

extrageti ambalajul.Eliminati imediat toate componentele ambalajului si nu le lasati la indemana 

copiilor. 

Asezati spatarul in pozitie de utilizare ridicandu-l pana la fixare(fig1) 

Inserati rotile din spate (A6) in spatiile destinate (fig1A) pana la capat. 

ATENTIE: Verificati intotdeauna  fixarea B9 prin fanta B10 impingand spatarul  

Pentru deschiderea scaunului presati simultan A5 desfacand picioarele din fataA1 si cele din spateA2 

(fig2) pana la declic. 

Inserati suportul pentru picioareB3 intr-unul dintre cele 4spatii 

Pentru a monta husa pe scaunul B, dup ace ati extras centurile de siguranta (fig4), puneti husa B15 de 

sus,  in jos, fixando correct pe spatar.(fig5) 

Puneti husa B15 pe scaunul B si montati centurile de siguranta B14 prin butonierele special destinate. 

Verificati sa coincida pozitia butonierelor de pe husa cu cele de pe spatar. 

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 

Desfaceti hamurile de siguranta. Asezati copilul in scaun si atasati hamurile de siguranta. Hamurile de 

siguranta pot fi reglate in doua pozitii in functie de dimensiunile copilului. 

REGLAREA MASUTEI 

ATENTIE! IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI ! 

Masuta se poate regla in patru pozitii diferite. Pentru a fixa masuta C lasati manerele  B5 in pozitie 

orizontala si fixati-le. (fig7). Inserati manerele in fantele de sub masuta tinand butonul central aoasat 

(C2(fig8). Deplasati masuta pana la pozitia dorita si eliberati butonul. Deplasati masuta pana la fixare. 

AVERTISMENT: Verificati fixarea masutei pe manere inainte de utilizare. 

AVERTISMENT: NU lasati masuta intr-o pozitie in care aveti indicatoare de pericol pe manere; aceasta nu 

este o pozitie sigura! 

AVERTISMENT: nu butoanele de rabatare ale manerelor atunci cand masuta este montata. Pentru 

inlaturarea masutei apasati butonul central C2. Atunci cand nu utilizati masuta o puteti fixa pe spatele 

structurii (fig 9) in spatiile special prevazute A4.Masuta are o tavita  C1. Aceasta se fixeaza prin presiune. 

AVERTISMENTE: verificati fixarea acesteia inainte de utilizare. Daca cel mic va sta la masa cu parintii, 

aceasta tavita poate fi utilizata pe masa comuna ca suport pentru tacamurile celui mic. 

ROTI 

Rotile din spate sunt dotate cu roti pivotante si frane (A6). Picioarele din fata sunt dotate cu roti fixe A3 

care faciliteaza miscarea si deschiderea/inchiderea scaunului. 

AVERTISMENT: plasati scaunul numai pe o suprafata stabila si orizontala.Nu puneti scaunul de masa 

aproape de scari sau trepte. Pentru actionarea franelor coborati levierele, pentru deblocare ridicati-le 

(fig10) 

REGLAREA SCAUNULUI DE MASA IN INALTIME 

Scaunul de masa poate fi reglat in 8 pozitii pe inaltime. Pentru a fixa scaunul la inaltimea dorita, apucati-l 

de spatar si ridicati-l(fig11). Pentru a cobori scaunul  presati simultan pe cele doua butoane laterale si 

coborati-l cat doriti(fig12) 

ATENTIE: In timpul acestor operatiuni copilul nu trebuie sa fie asezat in scaunul de masa. 

PLIEREA 

AVERTISMENTE: efectuati aceasta numai dupa ce v-ati asigurat ca cel mic se afla la o distanta  care-i 

ofera siguranta. Partile mobile ale scaunului nu trebuie sa intre in contact cu copilul. 

- asezati spatarul in pozitie verticala (fig 13) inlaturati masuta fixand-o pe picioarele din spate si 

coborati manerele presand  butoanele B6(fig14) 



- - coborati scaunul complet presand cele doua butoane de reglare pe inaltime B1. 

- Apasati  butoanele A5 situate in laterale si apropiati picioarele scaunului (fig15) 

SUPORTUL PENTRU PICIOARE 

Scaunul de masa este dotat cu un suport pentru picioare B2 care poate fi reglat in 3 pozitii diferite 

apasand butoanele laterale B4 si inclinati-l in pozitia dorita.  

SUPORTUL PENTRU PICIOARE 

Scaunul este dotat cu suport pentru picioare B3 care se poate regla in 4 pozitii in functie de dimensiunile 

copilului. Ridicati-l si blocati-l in pozitia dorita.  

CONFIGURATIA  BALANSOARULUI ,VARSTA 0+ 

AVERTISMENT: NU lasati niciodata copilul fara supraveghere! 

AVERTISMENT: nu utilizati niciodata bara cu jucarii pentru a transporta balansoarul.AVERTISMENT: nu 

mai utilizati balansoarul atunci cand copilul se sustine singur la verticala sau se ridica in coate si 

genunchi. 

AVERTISMENT:acest produs nu este prevazut pentru a lasa copilul sa doarma perioade lungi. 

     AVERTISMENT:  nu folositi balansoarul pe suprafete inalte ( scaune, mese etc), aceasta poate fi 

periculos. 

AVERTISMENT: utilizati intotdeauna hamurile de siguranta. 

Configuratie balansoar: varsta de utilizare autorizata este de la nastere  pana la 9 kg greutatea copilului 

(aprox. 6 luni). 

 

ATENTIE: balansoarul nu a fost conceput pentru inlocui patutul. In cazul in care trebuie culcat, asezati-l 

in patutul lui.  

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. 

AVERTISMENT: asamblarea produsului trebuie executata numai de catre un adult. 

Nu utilizati balansoarul cu mai mult de un copil in acelasi timp. 

Nu lasati niciodata balansoarul pe suprafete care nu sunt perfect orizontale. 

NU lasati alti copii sa se joace in apropierea balansoarului. 

ATENTIE : pentru a evita riscul de incendiere, nu asezati produsul aproape de sursa de caldura(aragaz, 

radiatoare etc) 



AVERTISMENT: verificat sa fie correct fixate husa pe structura metalica.ASigurati-va ca toate 

componentele sunt correct montate si bine fixate.VErificati in permanenta starea de uzura/ deteriorare 

si daca este cazul nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 

NU amplasati balansoarul cu copilul aproape de ferestre, perdele, snurururi. Pericol de cadere/ 

strangulare. 

Atunci cand nu utilizati produsul depozitati-l departe de copil. 

MODALITATI DE UTILIZARE 

Produsul se poate utiliza de la nastere pena la 9 luni ca BALANSOAR. 

UTILIZARE BALANSOAR (0-9LUNI) 

- inclinati complet spatarul B7 al scaunului B apasand butonul B8 situat in spatele 

spatarului.(fig17) 

- reglati suportul pentru picioare B2 in pozitie complet orizontala (fig18) 

- Suportul de picioare B3 poate fi extras sau reglat in functie de talia copilului. Aceste operatiuni 

se pot efectua si daca cel mic ete asezat dar vor fi mai dificil de realizat. 

- Pentru reglarea inaltimii scaunului recomandam sa efectuati aceasta operatiune inainte de cele 

descrise mai sus. 

SCAUN DE MASA (6LUNI+) 

AVERTISMENT: nu lasati niciodata copilul nesupravegheat 

AVERTISMENTE: util;izati intotdeauna centurile de siguranta 

AVERTISMENT: nu lasati copiii sa se catere pe scaunul de masa-pericol de cadere. 

AVERTISMENT: utilizati scaunul de masa numai dup ace toate componentele au fost correct montate si 

fixate. 

AVERTISMENT: Acordati atentie deosebita surselor de caldura cae se afla in apropierea scaunului! 

AVRTISMRNT: acordati atentie pozitionarii scaunului de masa astfel incat sa nu existe posibilitatea de a 

se impinge cu picioarele de obiecte/ pereti/ mobilier si sa rastoarne scaunul! 

AVERTISMENT: asigurati-va ca hamurile sunt correct reglate si fixate. 

AVERTISMENT: asigurati-va intotdeauna inainte de utilizare ca scaunul de masa se afla intr-o pozitie 

stabila. 

AVERTISMENT: asgurati-va ca mecanismele de blocare sunt in pozitie corecta si ca produsul este fixat. 

Acosdati atentie deosebita scaunului de masa cand este in pozitie deschisa 

Nu utilizati scaunul de masa daca cel mic nu este capabil sa se sustina singur 

Scaunul de masa este recomandat pentru copiii cu  cu varsta cuprinsa intre 6-36 luni si o greutatea de 

pana la 15 kg. 



Nu utilizati scaunul de masa daca este defect sau deteriorate 

Inainte de asamblare asigurati-va ca pisele componente se afla in stare buna si nu lipsesc. In caz contrar 

nu utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiiilor. 

Deschiderea, reglarea si inchiderea scaunului de masa trebuie effectuate numai de catre un adult. 

Verificati ca cei care utilizeaza scaunul de masa cunosc modalitatile de utilizare si recomandarile 

producatorului. 

pentru a evita accidentarea, in timpul deschiderii/inchiderii si reglarii scaunului, pastrati distanta fata de 

copil . 

In configuratia scaun de masa, utilizati corect centurile de siguranta, cu cenura dintre picioare si suportul 

rigid, pentru a garanta securitatea copilului. 

Masuta   nu garanteaza siguranta copilului! 

Nu deplasati niciodata scaunul de masa daca cel mic este asezat! 

 

Nu lasati niciun copil sa se joace nesupravegheat in apropierea scunului de masa. 

Nu utilizati scunul de masa pentru mai mult de un copil in acelasi timp! 

Nu lasat obiecte mici pe scunul de masa deoarece exista riscul ca micutul sa le inghita! 

Nu amplasati scaunul de masa langa geamuri, pereti,  pentru a Evita contactul cu snururi, perdele sau 

alte produse care ar putea sa-I compromita siguranta! 

Pozitionati scaunul numai pe suprafete stabile, plane. NU asezati scaunul de masa apropae de scari, 

bordure sau covoare. 

Nu puneti pe masuta si nu8 atasati de scaunul de masa, genti sau alte greutati care ar putea compromite 

stabilitatea lui. 

Daca scaunul de masa a fost expus timp indelungat la soare, racoriti-l inainte de a aseza copilul. 

Evutati expunerea prelungita la soare a scaunului de masa, aceasta ar putea decolora materialele textile. 

Atunci cand nu utilizati scaunul, nu-l lasati la indemana copiilor. 

Nu utilizati niciodata scunul de masa fara husa. 

Nu utilizati  componente sau piese de schimb care nu sunt furnizate de catre producator! 

Nu descgideti si nu inchideti scaunul de masa cand copilul este asezat! 

AVERTISMENT! Nu lasati masuta scaunului de masa la indemana copiilor atunci cand nu este fixate pe 

scaun. 

AVERTISMENT! 

 Blocati dispozitivul de franare de cate ori utilizati scunul! 



UTILIZARE SCAUN DE MASA 

 

Scaunul poate fi utilizat ca scaun de masa din momentul in care copilul este capabil sa se sustina singurel 

in sezut si pana la 36 luni. 

Pentru utilizare este necesar sa: 

- reglati inaltimea scunului, 

- eglati pozitia suportului pentru picioare, 

- inclinati spatarul in pozitia dorita 

- utilizati masuta sis a o reglati, 

Pentru efectuarea acesto operatiuni consultati paragraful corespunzator. 

UTILIZARE ARCADA CU JUCARII 

AVERTISMENT:  NU utilizati niciodata arcada cu jucarii pentru a ridica scaunul de masa! 

- Nu adaugati snururi pentru prelungirea  sistemului de fixare a jucariilor, nu faceti noduri/ochiuri, 

aceasta ar putea antrena pericol de strangulare!. Jucaria se va utiliza numai in prezenta unui adult! 

- Verificati in permanenta starea de uzura a produsului si daca este cazul, nu mai utilizati produsul 

si nu-l lasati la indemana copiilor! 

- Arcada cu jucarii se va utiliza numai impreuna cu scaunul de masa Polly Magic Relax. 

- Scaunul de masa trebuie inclinat astfel incat jucariile sa se afle intr-o pozitie optima relative la 

fata copilului. 

MONTAREA ARCADEI CU JUCARII 

1. Fixati structurabarei pentru jucarii D1 pe scaunul de masa utilizand dispozitivele de fixareD2 pe 

balamalele laterale D5 (fig19) 

2. Pentru a finaliza montarea inchideti clapetelede fixare D3 (fig20) impingandu-le pana la 

blocare(fig20A) In cazul unei mpntari gresite (fig20B)repetati operatiunea verificand ca pinul D4 sa fie 

correct pozitionat (fig21). 

3. Pentru extragerea arcadei cu jucarii actionati pinii de siguranta si rotiti clapeteleD3 in 

exterior(fig 22-23) 

REGLAREA ARCADEI CU JUCARII 

Aceasta se poate regla   D6 in 3  pozitii diferite (fig24), in functie de pozitia scaunului. 

PRIMUL SCAUN(6luni+) 

UTILIZARE 



 Produsul poate fi utilizat ca scaun,  din momentul in care copilul este capabil sa se sustina singur si pana 

la 36 luni.  Pentru aceasta puteti regla: 

- inaltimea scaunului 

- suportul pentru picioare 

- rabatati manerele, 

Apropiati scaunul de masa  voastra deplasandu-l cu ajutorul rotilor A3 (fig25) 

Pentru reglaje citii informatiile de la paragrafele corespunzatoare. 

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 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 

 

 


