
SCAUN MASA CHICCO “POLLY DOUBLE PHASE”   2 in 1 
COD 79065 

 

    COMPONENTE:  
     A. SPATAR; B. SCAUN; C. RAMA SCAUNULUI MASA; D. MANER DE REGLARE A SPATARULUI DE SCAUN; E. MECANISM LATERAL; F. BUTON DE DESCHIS/INCHIS SCAUN; 

G.  BUTON DE REGLARE A INALTIMII SEZUTULUI;  H. SPRIJIN BRATE; I.  SPRIJIN PICIOARE; J. BUTON    
     DE REGLARE A SPRIJINULUI PT.PICIOARE;  K. PUNCT DE FIXARE PT.TAVA MICA DE MANCARE (numai pt.versiunea Polly Double Phase);  L. CARLIG DE    
    AGATARE A TAVII IN SPATELE SCAUNULUI;    M.  HUSA MATLASATA ( numai pt.versiunea Polly ) ;  N. PARTEA LATERALA A HUSEI DE SCAUN;  
    O1-O2.  HUSA DUBLU MATLASATA;  P.  HAM SIGURANTA; Q. CARLIGE DE PRINDERE A HAMULUI;  R. CATARAMA; S.  
    CARLIG DE PRINDERE A HAMULUI; T. HAM TEXTIL POZITIONAT INTRE PICIOARE;  U. INELE IN FORMA DE “D”;  V. TAVITA;  W.SLOTURI PENTRU  
     FIXATREA TAVITEI;X. BUTON DE FIXARE A TAVITEI;  Y. SUPORT RIGID INTRE PICIOARE;  Z. TAVITA SUPERIOARA;  AA. TAVITA PENTRU PARINTI   
    (numai pt.versiunea Polly Double Phase);BB. SPRIJIN PENTRU LABA PICIORULUI; CC. PICIOARELE DIN SPATE; DD.BUTON DE FIXARE A PICIOARELOR DIN    
     SPATE;   EE. ROTI; FF. MECANISM BLOCARE/ ELIBERARE ROTI; GG. PICIOARELE DIN FATA; HH. ORIFICII PENTRU BUTOANELE DE FIXARE. 
Atentie : Caracteristicile  Scaunului de masa pot diferi astfel: tipul si numarul rotilor in functie de tara in care sunt comercializate.  
      
    INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
    IMPORTANT: Cititi si pastrati cu mare atentie instructiunile de utilizare – Siguranta copilului poate fi afectata in cazul in care nu urmati indeaproape instructiunile. 
    AVERTISMENT: Indepartati ambalajul de palstic al scaunului inainte de utilizare, pentru a evita pericolul de sufocare a copilului. Distrugeti sau nu lasati acest ambalaj la    indemana copiilor. 
    AVERTISMENTE 

• ATENTIE: Nu folositi acest scaun de masa pana cand copilul nu poate sa stea in sezut fara ajutorul parintilor. 
• Acest scaun a fost proiectat a fi folosit pentru copii cu o varsta cuprinsa intre 6-36 luni, fara a depasi o greutate de 15 kg. 
• Asigurati-va ca persoana care utilizeaza scaunul stie sa o faca in siguranta. 
• ATENTIE: inainte de asamblare verificati ca produsul si toate componentele sale sa nu fi suferit defectiuni datorate transportului. In cazul in care vreo componenta prezinta defectiuni, nu 

folositi produsul si nu il lasati la indemana copiilor. 
• Nu folositi produsul in cazul in care prezinta defectiuni sau deformari, sau componente lipsa. 
• Scaunelul trebuie deschis, reglat sau pliat numai de catre un adult.  
• ATENTIE: Cand deschideti, reglati sau pliati scaunelul, asigurati-va ca copilul sa se afle la o distanta sigura. In timpul operatiunilor de reglare, componentele detasabile ale scaunelului nu 

trebuiesc lasate la indemana copilului.  
• ATENTIE: Nu folositi scaunul in cazul in care nu sunt corect fixate si ajustate toate componentele.  
• Nu folositi alte accesorii, parti, componente ce nu sunt incluse in produs sau aprobate de catre producator, deoarece pot afecta siguranta produsului.  
• ATENTIE: Inainte de utilizare asigurati-va ca toate mecanismele de siguranta sunt montate si functioneaza in mod corespunzator. In mod spetial verificati ca scaunul sa fie bine fixat in 

pozitia deschis inainte de a-l utiliza. 
• ATENTIE: Nu lasati copilul nesupravegheat. Poate fi periculos. 
• AVERTISMENT: utilizarea hamului de siguranta si a suportului rigid dintre picioare sunt necesare pentru garantarea sigurantei copilului dumneavoastra. Folosirea numai a tavitei, fara 

aceste accesorii nu garanteaza siguranta copilului. Utilizati intotdeauna hamul de siguranta! 
• ATENTIE: Copilul trebuie sa poarte intotdeauna hamul de siguranta fixat si ajustat corespunzator. 
• ATENTIE: IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI – Intotdeauna fixati suportul rigid dintre picioare la tavita inainte de a fixa tavita la scaun. Odata fixat acest suport, el nu 

mai trebuie scos niciodata. 
• AVERTISMENT: Daca folositi scaunul de masa cu roti, intotdeauna blocati rotile cand copilul este asezat in scaun, sau daca scaunul este deschis si nu il utilizati. 
• ATENTIE: Chiar si cu franele actionate, un copil activ poate face scaunul sa se clatine pe suprafete acoperite cu covor, mocheta. 
• Plasati scaunul intotdeauna pe suprafete plane si stabile. Nicodata langa scari, trepte. 
• Nu lasati alti copii sa se joace nesupravegheati in apropierea scaunului sau sa se   catere pe acesta. 
• Nu asezati in scaun mai mult de un copil.  
• Nu asezati sacose sau greutati pe tavita, nu atarnati de rama scaunului, deoarece pot afecta stabilitatea scaunului. 
• ATENTIE: Nu folositi niciodata scaunul fara husa sa. 
• AVERTISMENT: Pentru a evita pericolul arsurilor, sau incendiilor, nu asezati scaunul in apropierea aparatelor electrice, aragaze sau alte surse de caldura puternica. Tineti scaunul departe 

de cablurile electrice. 
• Nu asezati scaunul in apropierea ferestrelor, peretilor, sforilor, draperiilor sau altor obiecte ce pot fi folosite de copil pentru a se catara si se strecura afara din scaunel, sau pentru a preveni 

pericolul de sufocare sau innecare. 
• Nu asezati scaunul in apropierea ferestrelor, peretilor, deoarece copilul se poate impinge cu picioarele in perete, afectand astfel stabilitatea scaunului. 
• Daca scaunelul a fost expus timp mai indelungat la lumina directa a soarelui, lasati-l sa se raceasca inainte de a aseza copilul. 
• Nu lasati scaunelul la soare pentru multa vreme, deoarece husa se poate decolora. 
• ATENTIE: Cand nu este utilizat, scaunul nu trebuie lasat la indemana copiilor. 

    CURATARE SI INTRETINERE 
    Curatarea si intretinerea scaunelului trebuiesc facute numai de catre un adult. 
    Curatare 
      Pentru curatarea husei scaunelului folositi o carpa umeda sau un detergent neutru. Pentru inlaturarea husei urmati instructiunile de fixare in sens invers (versiunea Polly –     
    operatiunile 7A-7C; versiunea Polly Double Phase – operatiunile 7D-7F). Pentru versiunea Polly Double Phase ambele huse se ataseaza/ detaseaza in acelasi mod. 
    Componentele din material plastic se curata cu o panza moale umeda. 
    Nu folositi detergenti abrazivi sau solventi. 
    Daca scaunul vine in contact cu apa stergeti bine componentele metalice pentru a preveni ruginirea. 
    Intretinere 
    Pastrati scaunul la loc uscat. 
    Pentru a evita frictiuni ce pot impiedica functionarea corecta ale scaunului, asigurati-va ca toate componentele plastice mobile, localizate pe rama metalica a scaunului nu   vin in contact cu praf, 

nisip, pamant. 
    Lubrefiati numai daca este neaparat necesar, aplicand usor un lubrefiant pe baza de silicon intre componente. 
 

    INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
    ASAMBLAREA/DESCHIDEREA SCAUNULUI 
    ATENTIE: In timp ce deschideti scaunul, asigurati-va ca copilul dvs. sau alt copil se afla la distanta, in siguranta.In timpul asamblarii, aveti grija ca piesele componente sa nu  intre in contact cu 

copilul. 
1. Fixati picioarele in scheletul metalic ca in prospect ( diagrama 1A- diagrama 1B). ATENTIE: capetele picioarelor din fata si spate sunt diferite pt.a evita erorile la montare. 

    Picioarele din spate: apasati simultan cele 2 butoane de inchidere, aflate la baza picioarelor si introduceti-le in schelet. Acestea vor fi fixate numai in momentul in  care cele 2 butoane ies prin 

orificiile de la baza picioarelor si se aude un “click”, care dovedeste ca acestea s-au fixat (diagrama 1A). 
    Picioarele din fata: apasati simultan cele 2 butoane de inchidere, aflate la baza picioarelor si introduceti-le in schelet. Acestea vor fi fixate numai in momentul in care cele 2 butoane ies prin 

orificiile de la baza picioarelor si se aude un “click”, care dovedeste ca acestea s-au fixat (diagrama 1B). 
2. Pozitionati-va in spatele scaunului si apasati simultan pe cele 2 mecanisme de inchidere aflate pe lateralele scheletului metallic, apasati butoanele deschis/inchis. In acelasi timp, deschideti 

picioarele folosindu-va de piciorul dvs., pana cand se aude un “click”, semn ca picioarele scheletului metelic s-au deschis de tot.(diag.2). 
3. Ridicati sezutul prin apucarea partii din spate a spatarului si tragand in sus, pana cand obtineti inaltimea dorita.(diag.3). Sezutul poate fi reglat pe 7 pozitii diferite. 
4. Coborati sezutul si sprijinul pt.picioare cu ajutorul mainilor (diag.4).Sezutul este fixat pe schelet cu ajutorul unui sistem de prindere. 
5. Apasati butoanele laterale si coborati sprijinul de picioare in pozitie verticala (diag.5). 
6. Coborati sprijinul pt.brate prin apasarea celor 2 butoane aflate in spatele bratelor.(diag.6). 

ATENTIE: bratele trebuie fixate in pozitie orizontala in momentul in care utilizati scaunul . Fixarea lor in pozitie verticala se va face doar in momentul in care pliati scaunul pentru a-l 

depozita.  
7. Fixati husele pe schelet astfel: 



Pt Polly:  
A. Husa se trage pe schelet prin trecerea hamului de siguranta si a inelelor D prin locasurile lor(diag.7A). 
B. E. Treceti centura laterala prin inelele D si introduceti clipsurile in catarama(diag.7B). 
C. F.Fixati carligele(diag.7C). 

pt.Polly Double Phase:  
D. Husa superioara se trage pe schelet prin trecerea hamului de siguranta si a inelelor D prin locasurile lor(diag.7D). 
E. Treceti centura laterala prin inelele D si introduceti clipsurile in catarama(diag.7E). 
F.Fixati carligele(diag.7F). 

8. Introduceti spijinul pt.picioare, rotiti-l pana se ajunge in pozitia de fixare(diag.8).Sprijinul pt.picioare poate fi reglet in 3 pozitii. 
ACUM PUTETI ASEZA COPILUL IN SCAUN! 

9. Fixati partea rigida de siguranta dintre picioarele copilului pe tava mare a scaunului (diag.9A+diag.9B). Designul partii rigide nu permite decat un singur fel de montare. 
    ATENTIE: IMPORTANT PT.SIGURANTA COPILULUI! – Intotdeauna fixati partea rigida de siguranta dintre picioarele copilului pe tava mare a scaunului, inainte de a monta  tava pe scaun.Odata 

fixat acest accesoriu, el NU MAI TREBUIE SCOS! Acum puteti monta tava pe scaun. 
    HUSA SCAUNULUI 
Scaunul Polly este dotat cu o singura husa matlasata in timp ce     Scaunul Polly Double Phase dispune de o husa dublu matlasata. Husele ambelor versiuni pot fi demontate si sunt lavabile. 
     Pt.detasarea husei de pe scaun procedati,    in ordine inversa, ca in instructiunile de fixare  pentru Polly (diagram 7A-7C)  iar Polly Double Phase ( diag7D-7F).La scaunul Polly Double Phase 

aseleasi operatiuni trebuie efectuate cu husa mai mica. 
    ATENTIE: Nu folositi scaunul fara husa! 
    ATENTIE: Cand folositi scaunul Polly Double Phase, nu folositi scaunul numai cu husa mare sau cu husa matlasata fixata pe schelet in ordine inversa! 
    HAMUL DE SIGURANTA 
    ATENTIE: Hamul de siguranta si folosirea partii de material textil dintre picioare sunt esentiale pt.siguranta copilului Dvs.ATENTIE: Tava singura nu asigura siguranta necesara copilului dvs.! 

Folositi INTOTDEAUNA HAMUL! Scaunul e prevazut cu un ham in 5 puncte de siguranta. 
10. Deschideti hamul de siguranta!(diag.11) 
11. Asezati copilul in scaun si asigurati-l cu hamul!(diag.12) 

    Hamul poate fi ajustat pe 2 inaltimi. 
    FIXAREA/ REGLAREA TAVITEI 
    AVERTISMENT: IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI DUMNEAVOASTRA – Fixati intotdeauna suportul rigid dintre picioare la tavita, inainte de atasarea acesteia la scaunel. 

Odata fixat acest suport, el nu mai trebuie scos niciodata. 
     Acum puteti atasa tavita la scaunel. 
     Tavita poate fi ajustata in 4 pozitii.  

12. Tineti tavita in maini (fig. 13) 
13. Introduceti simultan suporturile pentru brate(H) in sinele situate pe dosul tavitei, apasand butonul de fixare (X) de jos (fig. 13). 
14. Miscati tavita pana ajunge in pozitia dorita si eliberati butonul. Daca aceasta nu este automat fixata pe bratele scaunelului, miscati-o usor pana auziti un click ce semnaleaza fixarea acesteia 

(fig. 14).  
AVERTISMENT: Intotdeauna verificati ca tavita sa fie fixata in mod corespunzator de bratele scaunelului, inainte de utilizare. ATENTIE: Nu lasati tavita fixata intr-o pozitie ce nu pare 

sigura! 
15. Pentru detasarea tavitei, trageti de ea spre exterior in timp ce tineti butonul de dedesupt apasat.  
16. Scaunelul este dotat si cu o tavita superioara ce se aseaza peste prima si se fixeaza prin apasare si se scoate tragand usor in sus (fig. 15). AVERTISMENT: Verificati ca tavita superioara sa 

fie montata corespunzator atunci cand folositi scaunelul. 
17. Tavita superioara poate fi utilizata in mod practic ca si fata de masa, in cazul in care copilul mananca direct la masa cu parintii (fig. 16). 

     REGLAREA INALTIMII SCAUNULUI 
     Scaunul poate fi reglat pe inaltime in 7 pozitii. 

18. Pentru a ridica sezutul: Tineti partea superioara a spatarului si trageti in sus pana ajunge la inaltimea dorita (fig. 17) 
19. Pentru a lasa in jos scaunul apasati simultan cele doua butoane laterale si apasati in jos scaunul pana ajunge la inaltimea dorita (fig. 18). ATENTIE: Nu efectuati aceste operatiuni cu copilul 

asezat in scaun.  
    REGLAREA SPATARULUI 
    Spatarul poate fi reglat in 3 pozitii.  

20. Pentru a ajusta inclinarea spatarului, apasati butonul din spate-sus, si asezati-l in pozitia dorita, apoi eliberati butonul, spatarul fixandu-se automat in pozitia respectiva, auziti un click ce 

confirma acest lucru (fig. 19) Operatiunea poate fi facuta chiar si cu copilul asezat in scaunel, desi poate fi mai dificil. 
    SPRIJINUL DE PICIOARE 
     Suportul de picioare se regleaza in 3 pozitii.  

21. Apasati cele doua butoane de reglare din laterale si repozitionati suportul in pozitia dorita (fig. 20) 
     SUPORTUL PENTRU LABA PICIORULUI 
     Si acesta se poate regla in trei pozitii de inaltime. 

22. Din pozitia de utilizare miscati suportul pana ajunge paralela cu suportul de picioare si desprindeti-l (fig. 21). 
23. Indepartati-l si apoi asezati-l la inaltimea dorita tot paralel cu suportul de picioare (fig. 22). 
24. Rotiti-l pana ajunge la pozitia de utilizare dorita.(fig23) 

     ROTILE SI FRANELE (daca sunt fixate) 
ATENTIE: Asezati intotdeauna scaunul pe suprafete plane, stabile, niciodata in apropiere de scari, trepte. 
NOTA:Numarul de roti poate fi diferit in functie de modelul achizitionat. 

      PLIEREA SCAUNULUI 
  ATENTIE: Cand deschideti scaunul pastrati o distanta sigura de copil. In timpul operatiunilor de deschidere/ inchidere, partile detasabile nu trebuiesc lasate la indemanacopiilor. 
   ATENTIE: Daca este montat, indepartati tavita inainte de a incepe plierea scaunului si depozitati-o in partea din spate a ramei acestuia folosind  cele doua puncte de fixare    
   corespunzatoare.  

25. Asezati spatarul in pozitie verticala si suportul de picioare in pozitie orizontala (fig. 24). 
26. Ridicati suporturile pentru maini pe verticala apasand butoanele pozitionate in partea de jos a acestora, pana veti auzi un click (fig. 25). 
27. Indoiti spre interior aripile de la husa (fig. 26A)si ridicati suportul de picioare si sezutul in pozitie verticala (fig 26B), un sistem de strangere va mentine rama compacta si inchisa. 
28. Trageti in jos scaunelul tinand apasate cele doua butoane laterale in acelasi timp (fig. 27) 
29. Apasati in acelasi timp butoanele din laterale de la imbinarea picioarelor si pliati picioarele scaunului cu ajutorul piciorului dumneavoastra (fig. 28A), pana veti auzi un click, semn ca 

scaunul e fixat in pozitia inchisa. ATENTIE: Verificati ca rama sa fie stransa si ca rotile sunt intr-o pozitie ce fac scaunul sa stea in pozitie verticala (fig. 28B). 
     Accesorii: Husa igienica (este optionala si nu este inclusa in pret).   
Husa igienica poate fi montata doar peste husa matlasata scaunului de masa. ATENTIE! Nu utilizati husa  igienica hara a monta husele matlasate ale scaunului.  
    Scaunul Polly Double Phase va  necesita 2 huse igienice cate una pentru fiecare husa matlasata din doatarea scaunului.  
Pentru montarea /demontarea huselor igienice se vor utma aceeasi pasi ca si cei pentru montarea huselor matlasate ale scaunului ( Polly diag 7A-7C si  Polly Double Phase diag 7D-7F). Pentru  Scaunul 

Polly Double Phase se vor urma aceeasi pasi si pentru montarea/demontarea husei igienice de pe cea de a doua husa matlasata a scaunului 
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