
79341 - Scaun de masa Pocket Lunch 6 luni + 
 

Componente: 
A. Spatar 
B. Sezut 
C. Brate 
D. Maner de reglare a spatarului 
E. Tubulatura spate spatar  
F. Articulatii  laterale inferioare 
G. Sistem lateral de deblocare 
H. Structura scaun de masa 
I. Articulatii laterale superioare 
J. Maner de transport 
K. Suport pentru picioare 
L. Bare laterale pentru suport 
M.  Picioare/fata 
N. Picioare/spate 
O. Cos 
P. P(a) Baza picior  A (x 2) 
        P(b) Baza picior B (x 2) 
Q. Suruburi pentru securizare picioare (x4) 
R. Husa captusita 
S. Benzi elastice pentru securizarea captuselii 
T. Capse pentru securizarea captuselii 
U. Orificii pentru inserarea centurilor de siguranta 
V. Tavita 
W. Marcaje montare tavita 
X. Maner pentru securizare tavita 
Y. Separator rigid pentru picioarele copilului 
Z. Centuri de siguranta 
AA. Centura de siguranta dintre picioare 
BB. Carlige de prindere a centurilor 
CC. Sistem de prindere a centurilor tip furca  

 

 

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 

IMPORTANT: Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile, pentru a nu afecta siguranta copilului. 

ATENTIE: Inainte de folosire, indepartati toate ambalajele din plastic si depozitati-le intr-un loc sigur.Nu le lasati la indemana copiilor. 

AVERTISMENTE: 

Atentie! Nu lasati copilul nesupravegheat in timpul in care se afla asezat in scaunul de masa  

Atentie: Nu folositi scaunelul pana in momentul in care copilul este capabil sa stea singur in sezut. 

Acest scaun de masa este recomandat pentru copiii cu varsta intre 6 -36 luni si cu greutatea pana la 15 kg. 

Asigurati-va ca cel care foloseste scaunul este o persoana competenta si stie cum sa-l foloseasca. 

Atentie: Inainte de asamblare verificati ca produsul sa aiba toate componentele si ca acestea sa nu prezinte defectiuni datorate transportului 

Nu folositi produsul daca prezinta defectiuni  si nu 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. 

Atentie:Cand deschideti, reglati sau inchideti scaunul, asigurati-va ca bebelusul sa fie la distanta si sa nu intre in contact cu partile componente. 

Nu folositi produsul in cazul in care componentele acestuia nu au fost asamblate corect. 

Nu folositi alte componente, decat cele aprobate de producator. Aceasta operatiune poate pune in pericol siguranta copilului dvs. 

Inainte de folosire, asigurati-va ca toate componentele au fost montate corect si functionaza.Verificati ca acesta sa fie blocat in pozitia “deschis”. Doar tavita de 

activitati nu asigura siguranta copilului dumneavaostra cand acesta este asezat in scaunul de masa. 

Folosirea centurilor de siguranta este necesara pentru a garanta siguranta copilului dvs! Nu lasati copilul nesupravegheat! Folositi intotdeauna centurile de 

siguranta. 



Nu scoateti bratele scaunului dupa ce acestea au fost asamblate pe rama. 

Nu mutati niciodata scaunul cu copilul in el. 

Nu lasati copilul nesupravegheat in scaun.Nesupravegherea poate pune in pericol siguranta copilului dvs. 

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. 

Pentru a preveni riscul unui incendiu, nu pozitionati scaunul in apropierea cablurilor electrice, aparatelor electrice, aragazului, sobei sau altor surse de caldura. 

Nu pozitionati scaunul in apropierea draperiilor (pe care copilul se poate catara) pentru a preveni riscul sufocarii. 

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 in el. Nu pozitionati niciodata scaunul in apropierea scarilor. 

Nu supraincarcati cosul. Greutatea maxima este de 3 kg. 

Nu puneti genti sau greutati pe scheletul metalic deoarece greutatea acestora poate afecta stabilitatea scaunului. 

Atentie: Nu folositi niciodata scaunul fara husa. 

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. 

Expunerea la soare timp indelungat, poate afecta calitatea materialului. 

Nu deschideti/inchideti scaunul cand copilul este asezat in el. 

Atentie: Atunci cand nu este folosit, scaunul nu trebuie lasat la indemana copiilor. 

Atentie Inainte de utilizarea scaunului va rugam sa verificati corectitudinea fixarii hamurilor de siguranta. 

CURATAREA SI INTRETINEREA- se face numai de catre un adult.  

Curatarea: Curatati husa cu o carpa umeda sau un detergent neutru. Pentru a scoate husa: desprindeti elasticele cu care este prinsa husa de scaun (fig.6A) si de 

spatar (fig.6B); desprindeti hamurile (fig.6C) si centura de siguranta(fig.6D), apoi scoateti centurile. Repetati operatiunile in ordine inversa pentru a monta husa pe 

scaun. 

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 ruginirea acestora. 

Intretinerea: Depozitati scaunul intr-un loc uscat. Lubrefiati numai daca este neaparat necesar, aplicand usor un lubrefiant pe baza de silicon intre componente. 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: 

Asamblare/ deschidere scaun de masa: 

Avertizare: nu executati aceste operatiuni cand copiii sunt in preajma Dvs si asigurati-va ca partile componente ale scaunului nu intra in contact cu copiii. Inainte de 

utilizarea scaunului, securizati picioarele acestuia de cadru. 

Atentie: nu utilizati scaunul inainte ca toate picioarele acestuia sa fie montate corect si sigur. 

1. Securizati cele patru baze ale picioarelor scaunului, avand grija ca literele A si B inserate pe picioarele respective sa corespunda. Litera A este prezenta 

pe baza piciorului stang-fata si drept-spate. Litera B este prezenta pe baza piciorului drept-fata si drept-spate (fig 1A). 

2. Securizati toate cele 4 picioare utilizand cele 4 suruburi incluse in interiorul pachetului (fig 1B) 

3. Deschideti scaunul de masa utilizand structura tubulara de pe spatele spatarului si rotiti-o in sensul invers al acelor de ceasornic, trangand de ea in sus 

pana auziti un clic, pentru deschidere (fig 2A-2B). 

4. Rotiti in jos suportul pt picioare pana veti auzi o pocnitura, pentru inchidere (fig 3). 
Atentie: inainte de utilizare, asigurati-va ca toate sistemele de siguranta sunt inchise in mod corect: verificati intotdeauna fixarea si inchiderea pe 

ambele parti a structurii scaunului (fig 4A).  

5. Securizati cosul de structura scaunului (fig 5). Nu depozitati in cos o greutate mai mare de 3 kg. Atentie: Nu mutati niciodata scaunul cu copilul in el. 



HUSA SCAUNULUI 

Este captusita si poate fi indepartata si spalata.  

6. Daca doriti sa indepartati husa de pe scaunul de masa, va rugam respectati instructiunile din paragraful “Sfaturi privind intretinerea si curatarea” 

7. Avertisment: Nu utilizati niciodata scaunul fara husa captusita. 

CENTURILE DE SIGURANTA 

Scaunul de masa este echipat cu centuri cu prindere in 5 puncte de siguranta 

8. Desfaceti centurile de siguranta conform indicatiilor din fig 8. 

9. Pozitionati copilul in scaun si prindeti-l in centurile de siguranta (fig 9). Centurile pot fi reglate in 2 pozitii diferite pe inaltime. Inlaturati husa de pe 

scaun, urmarind instructiunile din paragraful “Sfaturi privind curatarea si intretinerea” mutati centurile la inaltimea dorita, trecandu-le prin orificiile 

speciale pozitionate in spatarul scaunului (fig 10) si repozitionati husa pe scaun. 
Avertizari: este esential sa utilizati centurile incluzand si centura dintre picioarele copilului pentru siguranta copilului. Tavita nu asigura o retinere in 

siguranta a copilului pozitionat in scaun. Intotdeauna utilizati centurile de siguranta. 

POZITIONAREA/REGLAREA TAVITEI 

Inainte de utilizarea tavitei, securizati separatorul rigid dintre picioarele copilului. Avertizare: important pt siguranta copilului: nu pozitionati tavita pe scaun fara 

utilizarea separatorului rigid. Odata asamblat, acesta nu va mai trebui niciodata inlaturat. 

Tavita poate fi reglata in 3 pozitii diferite. 

10. In timp ce tineti de tavita, trageti de manerele de fixare inspre exterior.(fig 11) 

11. Pozitionati tavita pe structura scaunului, introducand bratele acestuia in marcajele specifice (fig 12) 

12. Cele 3 pozitii ale tavitei pot fi identificate cu ajutorul insemnelor de pe bratele scaunului. Reglati tavita pana in pozitia dorita si eliberati manerul. Daca 

tavita nu se fixeaza in mod automat de bratele scaunului, miscati-o usor  pana cand veti auzi un dublu clic, pentru inchidere. Avertizare: Inainte de 

utilizare, asigurati-va ca tavita este securizata in mod corect de bratele scaunului de masa (fig 12A). 

AVERTIZARE: Nu lasati niciodata tavita montata intr-o pozitie care permite vizualizarea marcajelor de pe bratele scaunului. NU ESTE SIGUR! (fig 12 B)  

13. Pentru inlaturarea tavitei, trageti de cele 2 manere in afara si ridicati-o. (fig 13) 

REGLAREA NIVELULUI DE INCLINARE A SPATARULUI 

Spatarul scaunului de masa poate fi inclinat in 3c pozitii distincte. 

14. Pentru reglarea spatarului, apasati butonul localizat in partea inferioara a spatelui acestuia, inclinati spatrul pana in pozitia dorita si eliberati butonul. 

Spatarul se va bloca automat si veti auzi un click, pentru inchidere. Operatiunea poate fi executata si cu copilul in scaun, dar poate fi greoaie. (fig 14) 

STRANGEREA/PLIEREA SCAUNULUI DE MASA  

AVERTIZARE: Executati aceste operatiuni cu grija, fara ca in preajma Dvs sa se afle vreun copil si nicio o compnenta a scaunului sa nu intre in contact cu corpul 

copilului. 

15. Dupa asezarea spatarului in pozitia verticala, apucati si trageti in sus in acelasi timp de cele 2 mecanisme de declansare de pe lateralele structurii 

scaunului si impingeti scaunul usor, in fata cum asa cum se arata in fig 16. Scaunul sta singur in picioare, chiar daca este pliat. Operatiunile anterioare 

prin care se descrie modalitatea de pliere a scaunului de masa pot fi efectuate fara a fi necesara inlaturarea tavitei si cosului de pe scaunul de masa. 

Pentru a putea reduce dimensiunile scaunului, se poate inlatura suportul pentru picioare, prin rotirea acesteia in sensul invers acelor de ceasornic. 

AVERTIZARE: Cand deschideti scaunul de masa, nu uitati sa montati din nou suportul pt picioare, citind instructiunile din paragraful “Asamblarea/deschiderea 

scaunului de masa” 

AVERTIZARE: cand redeschideti scaunul de masa, asigurati-va ca suportul pt picioare nu este obstructionat de catre cosul pentru accesorii atunci cand rotiti 

structura scaunului. 

 

 

Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 
 


