
79187 / Scaun masa Polly Easy , 6 luni+ 
 
Important! Pastrati pentru consultari viitoare 

A. Spatar; B. Sezut; C. Structura scaunului de masa, D. Buton reglare spatar; E. Articulatii; F. Buton inchis/deschis scaun 
de masa; G. Buton reglare inaltime scaun; H. Suport brate; I. Suport picioare; J. Buton reglare suport picioare; O1-O2. 
Husa cu umplutura dubla(numai pentru Polly 2in1); O3. Husa(numai pentru Polyy Easy) ; P. Hamuri de siguranta; Q. 
Ineler pentru fixarea centurilor de spatar; R. Catarama; S1. Fixarea centurilor abdominale; S2. Fixarea centurilor 
superioare; T. Curea intre picioare; U. Inele in forma “D”; V. Tavita; W. Ghidaje pentru insertia tavitei; X. Buton de fixare 
tavita; Y. Suport dintre picioare rigid; Z. Tavita superioara(numai pentru Polly 2in1); BB. Suport picioare; CC.  Picioare 
spate; DD. Stifturi de fixare picioare spate; EE. Roata; GG. Picioare fata; HH. Orificiu pentru boltul de fixare 

ATENTIONARI 
In functie de tara de destinatie, produsul este in diferite versiuni in ceea ce priveste numarul si tipul rotilor. 
AVERTISMENT IMPORTANT 
Pentru a evita riscul de asfixiere, indepartati protectia din plastic inainte de a utiliza acest produs. Aceasta nu trebuie lasata la 
indemana copiilor. 
AVERTISMENTE 
AVERTISMENT: ASigurati-va ca hamurile sunt ajustate corespunzator 
AVERTISMENT: Utilizati scaunul de masa numai dupa ce au fost montate si reglate corespunzator, toate componentele 
AVERTISMENT: Atentie la pericolul posibil in situatia in care asezati scaunul aproape de flacari, sau alte surse de caldura puternica, 
aparate de incalzit electrice sau cu gaz etc. 
AVERTISMENT: Verificati intotdeauna  siguranta si stabilitatea saunului de masa inainte de utilizare. 
* scaunul de masa nu trebuie utilizat in cazul in care copilul nu se poate sustine singurel in sezut. 
* Utilizarea scaunului de masa este recomandat  pentru copii de la 6-36 luni si nu care nu cantaresc mai multe de 15 kg. 
* Nu utilizati scaunul de masa daca partile componente lipsesc sau sunt deteriorate. 
* Inainte de asamblare, verificati prezenta si integritatea tuturor componentelor. Daca ati constatat contrariul, nu utilizati scaunul si nu-l 
lasati la indemana copiilor. 
* Montarea/demontarea si reglarea scaunului trebuie executate numai de catre un adult. 
* ASigurati-va ca utilizatorii acestui scaun cunosc foarte bine modul de functionare al acestuia. 
* In timpul operatiuniulor de deschidere/inchidere, asigurati-ca ca bebelusul se afla la o distanta care-i ofera siguranta si ca partile 
mobile ale scaunului (atunci cand efectiati reglarea inclinatiei spatarului sau a tavitei)nu il pot atinge. 
* Utilizarea hamurilor de siguranta si a suportului rigid dintre picioarele copilului, sunt indispensabile  pentru garantarea sigurantei 
copilului. 
* Tavita nu poate sustine copilul fara hamurile de siguranta si suportul rigid dintre picioare. Utilizati intotdeauna hamurile de siguranta. 
* Nu deplasati nicodata scaunul cand copilul este asezat. 
* Nu lasati alti copii sa se joace in apropierea scaunului de masa. 
*Nu asezati in scaun mai mult de un copil odata. 
* NU asezati scaunul aproape de  ferestre, pereti, perdele, sau alte obiecte pe care copilul s-ar putea catara, care l-ar putea asfixia 
sau strangula. 
* Nu asezati scaunul aproape de ferestre  sau pereti in care copilul ar putea sa impinga cu picioarele si sa rastoarne scaunul. 
* Asezati scaunul pe suprafete plane si stabile. NU asezati niciodata scaunul aproape de scari, trepte sau covoare 
* Nu va sprijiniti pe tavita scaunului si nu agatati obiecte de structura lui deoarece se poate dezechilibra. 
* daca scaunul de masa este expus in lumina soarelui timp indelungat, racoriti-l inainte de a aseza copilul. 
* Expunerea in lumina soarelui poate altera culorile partilor textile. 
* Atunci cand nu utilizati scaunul, depozitati-l astfel incat sa nu fie la indemana copiilor. 
* Nu utilizati niciodata scunul de masa fara husa dubla a scaunului. 
* Nu utilizati componente, accesorii  sau piese de schimb care nu sunt furnizate/aprobate de catre fabricant 
CURATAREA SI INTRETINEREA 
Operatiunile de curatare si intretinere trebuie efecrtuate numai de catre un adult. 
CURATAREA 
Curatati husa scaunului cu o laveta imbibata in apa si detergent neutru. Pentru a extrage husa executati manevrele inverse celor 
pentru montarea husei pe structura(versiunea Polly Easy, operatiunile 7A-7C, versiunea Polly Double Phase, operatiunea 7D-7E). 
Pentru versiunea Polly Double Phase, operatiunile de montare a husei superioare trebuie efectuate si pentru husa inferioara. 
Curatati partile din plastic cu ajutorul unei lavete umezite in apa. 
Nu utilizati detergenti abrazivi sau solventi. 
Daca a avut contact cu apa, uscati imediat partile metalice pentru a evita aparitia ruginii. 
INTRETINERE 
Depozitati scaunul de masa intr-un loc uscat. 
Asigurati-va ca partile din plastic ce culiseaza de-a lungul cadrului scaunului sunt bine curatate de praf si nisip, pentru a evita frecarea 
si functionarea defectuoasa a acestuia.  
MODALITATI DE UTILIZARE MONTARE/DESCHIDERE 
ATENTIE: efectuati aceste operatiuni  in siguranta la distanta de copii si evitati ca partile mobile sa aiba contact cu acestia. 

1. Fixati picioarele in structira scaunului de masa dupa cum este indicat in Fig.1A, fig.1B. ATENTIE: dispozitivele de fixare ale 
picioarelor din fata au forma diferita fata de cele din spate, nu executati o montare gresita! 

Picioare spate: presati bolturile de prindereprezente pe extremitatile picioarelor infiletandu-le in structura scaunului. Montarea este 
corecta atunci cvand bolturile strabat orificiile de fixare si cand veti auzi sunetul de fixare.(fig.1A) 
Picioare frontale: presati bolturile de prindere prezente pe structura, inserand picioarele. Montarea este corecta cand cele doua bolturi 
strabat orificiile de pe picioare si sunetul va confirma montarea(fig 18). 

2. Asezati-va in spatele scaunului si apucati cele doua articulatii presand butoanele pentru deschidere/inchidere. In acelasi 
timp, desfaceti picioarele scaunului de masa pana cand sunetul va confirma blocarea lui in pozitia DESCHIS. (fig. 2) 

3. Ridicati scaunul tinand de partea de sus a spatarului si trageti, pana cand inaltimea dorita este atinsa (fig. 3). Scaunul se 
poate regla pe inaltime in 7 pozitii. 

4. Coborati scaunul si suportul de picioare cu mainile (fig. 4). Scaunul este fixat printr-un sistem de siguranta. 

5. Apasati pe butoanele laterale si coborati suportul de picioare in pozitie verticala (fig. 5). 

6. Coborati bratele apasand pe cele doua butoane aflate in spatele acestora (fig. 6) 
ATENTIE: Bratele trebuie sa fie mentinute in pozitie orizontala, Acestea pot fi ridicate in pozitie verticala doar atunci cand 
scaunul este strans. 

7. Montati husa scaunului pe cadru: 
VERSIUNEA POLLY EASY: 
A. Potriviti husa pe cadrul scaunului, trecand prin orificii, centurile de siguranta. (fig. 7A). 
B. Introduceti clemele in catarama (fig. 7B) 
C. Fixati carligele (fig. 7C) 
VERSIUNEA DOUBLE PHASE: 
D. Potriviti husa pe cadrul scaunului, trecand prin orificii, centurile de siguranta. (fig. 7D) 
E. Introduceti clemele in catarama (fig. 7E) 



8. Introduceti suportul de picioare, rotiti-l pana cand pozitia de utilizare este atinsa si apoi blocati-l.(fig. 8), Suportul de picioare 
se regleaza in trei pozitii. Copilul poate fi pus in scaunul de masa. 

9. Fixati suportul rigid la tavita (fig. 9A / 9B).Acest procedeu se efectueaza o singura data. 
ATENTIE: IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI – Intotdeauna atasati suportul rigid la tavita inainte de a monta tavita la 
scaun. Odata montat, acest suport nu mai trebuie inlaturat niciodata. 
Tavita poate fi acum montata pe scaun. 
HUSA SCAUNULUI: 
Scaunul de masa in versiunea Polly Easy vine dotat cu o singura husa matlasata, pe cand versiunea Polly Double Phase are o husa 
dubla matlasata, acestea pot fi inlaturate si spalate. 
Pentru a indeparta husa de pe scaun, repetati, in ordine inversa operatiunile descrise pentru a monta husa pe cadru ( Polly Easy 7A-
7C, Polly Double Phase 7D-7E).La versiunea Polly Double Phase, aceleasi operatiuni trebuie efectuate si cu husa mai mica. 
ATENTIE: Nu folositi niciodata scaunul fara husa. 
ATENTIE: Cand utilizati Polly Double Phase, nu folositi niciodata husele pe partea cealalta. 
 

CENTURILE DE SIGURANTA: 
ATENTIE: Centurile de siguranta si folosirea partii de material textil dintre picioare sunt esentiale pentru siguranta copilului.  
ATENTIE: Tava singura nu asigura siguranta necesara copilului dvs.! Folositi INTOTDEAUNA CENTURILE! Scaunul e prevazut cu un 
centuri in 5 puncte de siguranta. 

10. Desfaceti centura de siguranta (fig. 10). 
11. Puneti copilul in scaunul de masa si asigurati-l cu centurile (fig. 11). 

Centura de siguranta se poate ajusta pe 2 pozitii de inaltime. 
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. 12). 
13. Apasati si tineti pe butonul de jos(X), coborand tava pana la sinele de pe bratele scaunul (H), fixati in fantele de sub tava 

(fig. 13). 
14. Miscati tavita pana cand obtineti pozitia dorita si eliberati butonul. Daca tava nu se blocheaza automat pe bratele 

scaunului, miscati-o pana auziti un click, semnalul ca tava este blocata (fig. 13). 
ATENTIE: Asigurati-va intotdeauna ca tava este blocata inainte de a utiliza scaunul. 
ATENTIE: Nu lasati niciodata tava pe bratele scaunului in dreptul semnelor cu pericol. Nu este sigur! 

15. Pentru a inlatura tava, trageti inspre dumneavoastra tinand apasat pe buton. 
CAPACUL TAVII (DOAR PENTRU POLLY 2 IN 1): 

16. Scaunul are un capac pentru tava. Acesta poate fi fixat / inlaturat de pe tava, printr-un dispozitiv de presiune (fig. 15). 
ATENTIE: Asigurati-va intotdeauna ca acest capac pentru tava este corect montat in timpul utilizarii. 

17. Capacul tavii se poate folosi ca un suport, atunci cand copilul mananca la masa cu parintii (fig. 16) 
AJUSTAREA INALTIMII SCAUNULUI: 
Scaunul se regleza pe inaltime in 7 pozitii. 

18. Pentru a ridica scaunul: Tineti de partea de sus a spatarului si trageti pana cand obtineti inaltimea dorita (fig. 17) 
19. Pentru a cobori scaunul: Apasati pe cele doua butoane laterale in acelasi timp, pana cand inaltimea dorita este obtinuta 

(fig. 18). 
ATENTIE: Nu executati acceste manevre atunci cand copilul se afla in scaun. 
AJUSTAREA SPATARULUI: 
Spatarul scaunului se regleaza 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: 
Sprijinul 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 DE PICIOARE: 
Suportul de picioare se regleaza in 3 pozitii. 

22. Din pozitia de utilizare miscati suportul pana ajunge paralel cu suportul de picioare si deblocati-l (fig. 21). 
23. Inlaturati suportul si montati-l la inaltimea dorita (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 bratele 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 scaunuluiProducator: Artsana SpA – Italia 
 
Pentru a activa frana, coborati butonul de blocare, Pentru a debloca, ridicati de butonul de deblocare. 

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

 
 
 
 

 


