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ПОВДИГАЩАТА СЕДАЛКА ОТГОВАРЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СТАНДАРТ EN 16120:2012 + A2:2016 ЗА 

ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКИ ДЕЦА; ПОВДИГАЩА СЕДАЛКА ЗА МОНТИРАНЕ ВЪРХУ СТОЛ.  

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ! ИНСТРУКЦИЯТА ЗА 

УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И 

ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА. 

THE BOOSTER SEAT COMPLIES WITH EUROPEAN STANDARD EN 16120:2012 + A2:2016  - CHILD USE 

AND CARE ARTICLED – CHAIR MOUNTED SEAT. IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR 

FUTURE REFERENCE! 

THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY, CORRECT USE AND 

MAINTENANCE OF THE PRODUCT  

ΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 16120: 2012 + A2: 2016 ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΩ 15 KG ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 36 

ΜΗΝΕΣ. ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ! 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ.  

ACEASTĂ MASĂ ALIMENTARĂ ESTE ÎNALTĂ CU STANDARDUL EN 16120: 2012 + A2: 2016 ADEVĂRAT 

PENTRU UTILIZAREA COPILULUI CU CÂȘTIGE DE 15 KG ȘI VÂRSTA DE 6 LA 36 LUNI. 

IMPORTANT! SAVE PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE! 

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-VĂ PENTRU LECTURĂ VIITOARE 

PE LOCURI ACCESIBILE ȘI SIGURANTE! ACESTA CONȚINE INFORMAȚII, INSTRUCȚIUNI ȘI 

RECOMANDĂRI IMPORTANTE PENTRU SCAUN ȘI PENTRU UTILIZAREA SIGURĂ A ACESTUIA. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЪВАНЕ/ FOLDING INSTRUCTIONS/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ/ 
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Повдигащият стол за хранене отговаря на Европейския стандарт EN 16120:2012 + A2:2016 за Изделия за 

отглеждане на малки деца; Повдигаща седалка за монтиране върху стол. Повдигащият стол е предназначен за деца 

на възраст от 6 до 36 месеца и с тегло по-малко от 15 кг, които могат стабилно и самостоятелно да седят в седнало 

положение! Седалката има колан, който осигурява безопасността на детето. Продуктът се сгъва лесно и е 

компактен при съхранение. 

ВНИМАНИЕ! Спазвайте точните указания и препоръки от този наръчник, за да осигурите максимална безопасност 

на детето си по време на употреба на продукта! Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете 

всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да 

осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се 

съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва столчето, е запознат с инструкцията и 

я спазва! 

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ внимателно и запазете ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ! 

ВНИМАНИЕ!  

1. Никога не оставайте детето без надзор! 

2. Винаги използвайте системата за задържане и се уверете, че е правилно закопчана. 

3. Преди употреба винаги използвайте системата за закрепване към стол за възрастни и се уверете, че е правилно 

свързана. 

4. Преди употреба винаги проверявайте безопасността и стабилността на продукта, монтиран върху стол за 

възрастни. 

5. Не използвайте продукта върху столове без облегалка или пейки. 

6. Този продукт е предназначен за деца, които могат да седят самостоятелно (минимум 6 месеца) и до 36 месеца 

или с максимално тегло от 15 кг.  

7. Седалката е оборудвана с обезопасителна система, която е задължително да се използва винаги. Уверете се, че 

е правилно поставена и застопорена. Така ще подсигурите безопасността на детето и предотвратите риска от 

сериозни наранявания. 

8. За употреба върху стол за възрастни с минимални размери: ширина 33 cm x 

дълбочина 31 cm x височина 15 cm. 

9. Уверете се, че столът за възрастни, на който е монтирано повдигащата седалка, е 

в позиция, в която детето не може да използва краката си, за да отблъсне масата 

или друг обект, тъй като това може да предизвика преобръщане на стола, който 

поддържа повдигащата седалка. 

10. Не използвайте повдигащата седалка, ако някоя част е счупена, скъсана или 

липсва. 

11. Не използвайте аксесоари или резервни части различни, от тези одобрени от 

производителя.  

12. Изисква се сглобяване от възрастен! 

13. Проверявайте всеки път дали коланите са усукани, дали не променят дължината 

си при закопчано положение, дали са накъсани, протрити или имат липсващи части.  

14. Този продукт не е играчка! Използвайте само по предназначение 

15. Да не се използва в превозни средства. 

16. Седалката е пригодена за употреба само от едно дете! Не поставяйте и не позволявайте на няколко деца 

едновременно да ползват продукта! 

17. Не допускайте детето да стои изправено на седалката! 

18. Таблата за хранене не е предназначена за задържане на детето Ви на седалката! 

19. Не използвайте седалката без таблата за хранене и винаги се уверявайте, че е монтирана стабилно. 

20. Никога не повдигайте и не премествайте седалката, когато има дете в него. Това може да доведе до неволно 

сгъване на продукта и нараняване на детето! 

21. Никога не сгъвайте, не извършвайте настройки или ремонти, когато има дете в седалката! 

22. Бъдете внимателни, когато регулирате положението на табличката и докато разгъвате или сгъвате седалката, 

поради опасност от защипване на пръстите. 

23. Не позволявайте детето да виси на седалката! 

24. Не завързвайте на седалката панделки, шнурове, предмети и играчки с дълги връзки, за да предотвратите риска 

от омотаването им около детето или задушаване! 

25. Не правете промени, подобрения или модификации по конструкцията. Това може да застраши безопасността на 

Вашето дете и да анулира гаранцията на продукта.  
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26. Ако възникне проблем по време на употребата на продукта, не извършвайте сами ремонт. Свържете се с 

оторизиран сервиз или с търговския обект, от където е закупена седалката, за консултация или ремонт. 

27. Не съхранявайте и не оставяйте продукта продължително време на места, изложени на много високи или много 

ниски температури или на влага. 

28. След сгъване на седалката, оставете я на място, до което деца нямат достъп! В противен случай детето може 

да я бутне и да се нарани! 

29. ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ПРЕКИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА (ОТКРИТИ ОГНИЩА, ОТОПЛИТЕЛНИ 

УРЕДИ, ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ)! СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО ИЛИ ПОВРЕДА НА ПРОДУКТА. 

30. След разопаковане на продукта, дръжте найлоновата опаковка далеч от деца. Риск от задушаване/ удушаване! 

Опасност от омотаване на опаковката около детето или запушване на горните дихателни пътища. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ 

РАЗГЪВАНЕ 

1. Стъпка 1 – Вижте Фигура A - Разгънете облегалката и се уверете, че е фиксирана в правилната позиция. 

2. Стъпка 2 – Вижте Фигура B - Натиснете бутона за таблата и я поставете в правилната позиция. След това 

закрепете таблата за хранене към облегалката. 

3. Стъпка 3 – Вижте Фигура C: 

- Промушете горните каишки (А) зад облегалката на стола за възрастни и свържете закопчалките (трябва да чуете 

„щрак“). След това затегнете коланите така, че седалката да е стабилна.  

- Промушете долните каишки (В) под долната част на облегалката на стола за възрастни и свържете закопчалките 

(трябва да чуете „щрак“). След това затегнете коланите така, че седалката да е стабилна.  

- Уверете се, че седалката е стабилна, преди и след поставяне на детето в нея. Винаги използвайте 

обезопасителните колани, като ги прекарате между краката на детето. Никога не оставяйте детето без надзор.  

4. Стъпка 4 – Вижте Фигура D - Можете да използвате седалката без таблата за хранене, като издърпате бутона от 

долната страна на таблата и я извадите.  

Б. СГЪВАНЕ 

1. Вижте Фигура B1 - Натиснете бутона на таблата за хранене и я завъртете към долната част на повдигащата 

седалка.  

2. Вижте Фигура B2 - Натиснете едновременно двата странични бутона и натиснете облегалката надолу 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА УКАЗАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

ПОЧИСТВАНЕ: 

За да почистите замърсените части на продукта, използвайте мека кърпа или гъба, леко навлажнени с топла вода и 

мек почистващ препарат. 

Упорити петна могат да бъдат отстранени с неагресивен препарат. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи 

абразивни частици, амоняк, белина или спирт. 

Винаги след почистване трябва да оставите повдигащата седалка да изсъхне напълно преди следваща употреба 

или преди да я приберете за съхранение. В противен случай използването на повдигащата седалка може да не 

бъде безопасно за детето! 

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ: 

За да осигурите безопасността на Вашето дете и по-продължителната употреба на продукта: 

- редовно почиствайте продукта; 

- редовно проверявайте изправността на: заключващите механизми, предпазните колани и закопчалките, 

съединенията и механизмите за сгъване/ разгъване на седалката и фиксиращите механизми. 

Ако установите разхлабени връзки, скъсани, напукани или повредени части, преустановете употребата на продукта 

до отстраняване на повредата. За целта се свържете с търговския обект, от където сте закупили продукта. Не се 

опитвайте да извършите ремонта сами. 

Не оставяйте и не съхранявайте повдигащата седалка на отрицателното въздействие на факторите на външната 

среда – пряка слънчева светлина, дъжд, сняг и вятър. Това може да доведе до избледняване или деформиране на 

материалите, от които е изработена повдигащата седалка. 

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и проветриви помещения. 

Дръжте далеч от преки източници на топлина – открити огнища, отоплителни уреди и готварски печки. 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

“Mони Трейд „ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своето столче за хранене, че същите 

нямат дефекти в материалите и изработката. 

С настоящото даваме гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и изработката при обикновена 

потребителска употреба към момента на покупката и за период от 2 години след датата на доставката. Ако 

Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, Вие следва да изпълните указанията за връщането 

му, дадени от нас, и ние ще предприемем едно от следните действия: 
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1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас; 

2. Ще го поправим; 

3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради напредъка в технологиите и съответните 

продуктови наличности Продуктът, който Ви изпратим като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска 

продажна цена от оригиналния Продукт, който сте закупили. 

Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по връщането на дефектиралата 

част до склад на Мони Трейд ООД е за сметка на потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които 

могат да възникнат под формата на увреждане на столчето за хранене или друго имущество по време на транспорт 

към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на 

гаранцията и ремонт на столчето за хранене. Продуктът ще бъде върнат на купувача за негова сметка. 

Мони Трейд ООД, по свой избор, ще поправи или замени части от столчето за хранене, които са доказано дефектни 

поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се 

предоставят от Мони Трейд ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за 

употреба. 

Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, 

злоупотреба, природни бедствия, необичайни механични условия или противоестествени условия на околната 

среда, или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в 

сервиз различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са 

продадени като стоки втора употреба.  

Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в 

който клиентът е закупил и взел със себе си столчето за хранене от дадения дистрибутор. 

Всяко ново столче за хранене е защитено с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в 

продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване или повреждане вследствие на 

неправилна експлоатация.   

Гаранцията не покрива компонентите, износени и/ или повредени вследствие на неправилна употреба, включително 

корозия, окисляване, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени 

вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на 

инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени в следствие на 

умора на материала, са признак, че съответната част е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки 

собственик периодично да преглежда столчето а хранене, съобразно реалната практика и препоръки, посочени в 

упътването. 

Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервиз или ако използвате част, 

която не е предоставена от Мони Трейд ООД, производителят, както и всички представители, няма да носят 

отговорност, в случай че настъпи повреда или злополука. 

Гаранцията е невалидна при: 

1.Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за употреба. 

2.Щети, причинени по непредпазливост или умишлено. 

3.Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице. 

4.Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка. 

5.Резервни части и компоненти износени при нормална употреба. 

6.Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка. 

Гаранционни условия. 

Столчето за хранене е проектирано за и употреба само от едно дете. Гаранционните условия се прекратяват при 

даване на столчето за хранене под наем, при продажба на втора употреба или при претоварване. Дефекти, 

получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на клиента.  

В такива случаи, клиентът носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да 

възникнат при подобна употреба. Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на този продукт Вие имате 

търговска гаранция от 24 месеца.  

1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в рамките на посочения 

гаранционен срок. 

2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на потребителя или от пускането на 

стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител като датата се посочва изрично в 

Гаранционната карта. 

3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има 

право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за 

продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с 

нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с 

другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване 



налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат 

предвид: -стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; -значимостта на 

несъответствието; -възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан 

със значителни неудобства за него.  

4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Търговецът е длъжен 

да я приведе в съответствие с договора за продажба. 

4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в 

рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 

4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена 

заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно т. 5. 

4.3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. 

Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и 

не трябва да понася значителни неудобства. 

4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 

5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят 

не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 4, той има право на избор между една от следните 

възможности: -разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; - намаляване на цената.   

5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на 

стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се 

поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 

5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от 

потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на 

една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП е налице следваща поява на несъответствие 

на стоката с договора за продажба. 

5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската 

стока с договора е незначително. 

6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от 

предаването на потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от 

Търговеца или от негов служител. 

6.1. Срокът по т. 6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока 

или за постигане на споразумение между Търговеца и потребителя за решаване на спора. 

6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, 

различен от срока по т. 6. 

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция 

продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП. 

 

Име на клиента : ............................................................................................................ 

  

Адрес:............................................................................................................................... 

  

Име на търговския обект:............................................................................................. 

  

Име на модела:................................................................................................................ 

  

Дата на продажба: .......................................................................................................... 

  

Подпис и печат на продавача: ...................................................................................... 

  

Извършен гаранционен ремонт.......................................................................................... 

  

Описание на повредата: ..................................................................................................... 

  

............................................................................................................................................... 

  

Извършил ремонта: ............................................................................................................. 

Дата: ..................................................................................................................................... 

  

Извършен гаранционен ремонт.......................................................................................... 

  

Описание на повредата: ..................................................................................................... 
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Вносител: Мони Трейд ООД 

Адрес: България, гр. София,  кв. Требич – ул. Доло 1 

Тел: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg 
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............................................................................................................................................... 

  

Извършил ремонта: ............................................................................................................. 

 

 Дата: .................................................................................................................................... 

Описание на повредата: ..................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Извършил ремонта: ............................................................................................................. 

Дата: ..................................................................................................................................... 

Извършен гаранционен ремонт.......................................................................................... 

The chair mounted seat responds to the European standard EN 16120:2012 + A2:2016 for Child use and care articles – 

Chair mounted seat. The chair mounted seat is intended for children on age from 6 to 36 months and with weight less than 

15 kg, which can stable and without help to seat in sitting position! The chair has a belt, which ensures the child’s safety. 

The product is easy foldable and compact when storage.  

ATTENTION! Keep the exact guides and references from this manual, so to ensure maximum safety of your child by the 

time of using the product! Pay attention to the warnings and ensure all necessary safety measurements to prevent the risk of 

harming or disability of the child and to ensure its safety! You are responsible for the child’s safety is you do not keep these 

references and guidelines! Ensure that everyone, who use the chair is familiar with the manual and is keeps it!  

REFERENCES AND WARNING FOR SAFETY USAGE REFERENCES AND WARNING FOR SAFETY USAGE 

EN 

WARNING!  

1. Never leave the child unattended! 

2. Always use the restraint system and the chair attachment system.  

3. Before attaching, always use the attaching system for attaching to chair and ensure that it is correctly connected.  

4. Always use the chair attachment system and ensure it is correctly fitted before use. 

5. Do not use the product on stools and benches.  

6. This product is intended for children, which can sit without help (minimum 6 months) and up to 36 months or with 

maximum weight from 15 kg.   

7. The seat is equipped with restraining system, which is mandatory to be used always. Ensure that it is correctly placed and 

locked. This is how you will secure your child’s safety and will prevent the risk from serious injures.  

8. For using on chair with minimum sizes: width 33 cm x depth 31 cm x height 15 cm. 

9. Ensure that the adult chair, on which is assembled the booster seat, is in position, in which the 

child can not use its legs to push itself from the table or other object, because this can cause 

overturning of the chair, which maintain the booster seat.  

10. Do not use the booster seat, if any part is broken, torn or it is missing.  

11. Do not use accessories or spare parts different, than those, approved by the manufacturer.  

12. Assembling is required to be done by an adult! 

13. Check every time whether the belts are twisted, whether they do not change their length in 

locked position, whether they are torn, worn out or there are any missing parts.  

14. This product is not a toy! Use only as intended.  

15. To not be done in the vehicles. 

16. The seat is adapted for usage by only one child! Do not place and do now allow to few 

children to use the product at the same time!  

WARNING! READ carefully and keep for FUTURE REFERENCES!  

17. Do not allow the child to be stand upright on the seat!  

18. The food tray is not intended for keeping your child on the seat!  

19. Do not use the seat without the feeding tray and always ensure that it is stable montaged!  

20. Never lift and do not more the seat, when there is a child in it. This can lead to unintentionally folding of the product and 

child injure!  
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21. Never fold, do not make settings or repairs, when there is a child in the seat!  

22. Be careful, when you adjust the position of the tray and when you unfold or fold the seat, because of danger of pinching 

the fingers. 

23. Do not allow to the child to hang on the seat! 

24. Do not tie ribbons, cords, objects and toys with long ties on the seat, to prevent the risk from their winding around the 

child or suffocation!  

25. Do not make changes, improvements or modifications over the construction. This can threaten the safety of your child 

and to cancel the warranty of the product.  

26. If a problem occurs by the time of using the product, do not make the repair by yourself. Contact with authorized repair 

shop or the trade center, where the seat is bought from for consultation or repair.  

27. Do not storage and do not leave the product prolong time on places, exposed on very high or very low temperatures or 

on moisture.  

28. After folding the seat, leave it on place, to which the child do not have access! I Otherwise the child can push it and to 

harm itself!  

29. WARNING! KEEP AWAY FROM FIRE AND OTHER HEATING SOURCES (OPEN FIRES, HEATING APPLIANCES, 

COOKING OVENS)! THERE IS A RISK FROM INJURING THE CHILD OR DAMAGE OF THE PRODUCT!  

30. After unpacking of the product, keep the plastic bag away from children. Suffocation/Strangulation hazard! Danger of 

winding the package around the child or blocking the upper respiratory tract. 

FOLDING AND UNFOLDING INSTRUCTIONS FOLDING AND UNFOLDING INSTRUCTIONS 

UNFOLDING 

1. Step 1- Look Figure A - Unfold the backrest and ensure that it is locked in the proper position.  

2. Step 2 – Look Figure B - Press the button for the food tray and turn it on right. After this attach the food tray to the 

backrest.  

3. Step 3 – Look Figure C - Insert the upper straps (А) behind the upper part of the backrest of the big chair and connect the 

lockers (you must hear “click”. After this tighten the belts this way that the chair mounted seat to be stable. Insert the lower 

straps(В) behind lower part of the backrest of the big chair and connect the lockers (you must hear “click“). After this tighten 

the belts this way that the chair to be stable. 

Ensure that , the chair mounted seat is table before placing the child in it. Always put the safety belts between child’s legs. 

Never leave the child unattended in the chair mounted seat.  

4. Step 4 – Look Figure D - You can use the chair mounted seat without the food tray, when you pull the button from the 

lower side of the tray and take it off.  

FOLGING 

1. Look Figure B1 - Press the food tray and turn it to the lower part of the chair mounted seat.  

2. Look Figure B2 - Press both side buttons and press down the backrest. 

INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE 

CLEANING: 

To clean the contaminated parts of the product, use soft towel or sponge, lightly moistened with warm water and soft 

detergent. Stubborn stains can be removed with non-aggressive detergent. Never clean with detergents, containing abrasive 

particles, ammonia, bleach or alcohol.  

After cleaning, always leave the booster seat to completely dry before next usage or to storage it. Otherwise usage of the 

booster seat can be not safe for your child!  

MAINTENANCE AND STORAGING: 

To ensure the safety of your child and longer usage of the product:  

- Regularly clean the product; 

- Regularly check the reliability of the locking mechanisms, safety belts and lockers, the connections and folding/unfolding 

mechanisms and fixing mechanisms.  

If you establish loosened connections, torn, cracked or damaged parts, stop using the product until you remove the damage. 

For this purpose, contact with the shopping center, where you bought the seat from. Do not try to repair it by yourself.  

Do not leave and do not storage the booster seat on the negative impact of the external factors – direct sunlight, rain, snow, 

wind. This can lead to whitening or deforming of the materials, from which the booster seat is made. , 

Storage the product on covered, dry and windy rooms.  

Keep away from direct sunlight sources – open fires, heating appliances and cooking ovens.  

Importer: Moni Trade ltd.  

Address: Bulgaria Sofia, Trebich– Dolo 1 str. 

Tel: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg 
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Το  υπερυψωμένο κάθισμα  ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16120:2012 + A2:2016  Προϊόντα για την ανάπτυξη  

μικρών παιδιών;  Υπερυψωμένο κάθισμα για τοποθέτηση πάνω σε καρέκλα. 

Το κάθισμα είναι εξοπλισμένο με ζώνη προστασίας, που κάνει σίγουρη την ασφάλεια του παιδιού. Το προϊόν διπλώνεται 

εύκολα και είναι συμπαγές στην αποθήκευση.    

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τηρείστε με ακρίβεια  τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις για  χρήση και συντήρηση για την μέγιστη ασφάλεια 

του παιδιού σας! Εσείς είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του παιδιού σας, σε περίπτωση που δεν τηρείτε και δεν 

συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες και συστάσεις! Σιγουρευτείτε ότι  όποιος χρησιμοποιεί το κάθισμα είναι ενημερωμένος 

με τις  οδηγίες  και τις  ακολουθεί!     

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς  επίβλεψη!  

2. Πάντα χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης  και σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά κουμπωμένο.    

3. Πριν τη χρήση πάντα χρησιμοποιείστε το σύστημα για δέσιμο στην καρέκλα ενηλίκου και σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά 

συνδεδεμένο.    

4. Πριν τη χρήση πάντα ελέγχετε την ασφάλεια και την σταθερότητα του προϊόντος, τοποθετημένο πάνω σε καρέκλα 

ενηλίκου.   

5. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω σε καρέκλες χωρίς πλάτη ή παγκάκια. 

6. Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά που μπορούν να κάθονται αυτόνομα ( το λιγότερο 6 μηνών) και έως 36 μηνών ή 

μέγιστο βάρος 15 κιλά.  

7. Το κάθισμα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ασφάλειας, που είναι υποχρεωτικό να  χρησιμοποιείται πάντα. Σιγουρευτείτε, 

ότι είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο. Έτσι θα εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού και θα εκμηδενίσετε το ρίσκο 

από σοβαρά τραύματα.    

8. Για χρήση πάνω σε καρέκλα ενήλικου με ελάχιστες διαστάσεις: φάρδος 33 χιλ. x βάθος 31 χιλ x ύψος 15 χιλ.  

9. Σιγουρευτείτε ότι η καρέκλα για ενηλίκους όπου είναι  τοποθετημένο το υπερυψωμένο κάθισμα, είναι σε θέση που το παιδί 

δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα πόδια του για να σπρώξει το τραπέζι ή άλλο αντικείμενο, επειδή αυτό  μπορεί να προκαλέσει 

αναποδογύρισμα της καρέκλας όπου βρίσκεται το υπερυψωμένο κάθισμα.   

10. Μην χρησιμοποιείτε το υπερυψωμένο κάθισμα, εάν κάποιο εξάρτημα είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.     

11. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά διαφορετικά από τα εγκεκριμένα από  τον παραγωγό.  

12. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικο!  

13. Ελέγχετε κάθε φορά αν οι ζώνες δεν είναι μπλεγμένες, να μην αλλάζουν το μάκρος τους σε κουμπωμένη κατάσταση, να 

μην είναι σκισμένες, φθαρμένες ή λείπουν μέρη.,  

14. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι! Χρησιμοποιείτε το μόνο για τον προορισμό του. 

15. Να μην χρησιμοποιείται σε οχήματα.  

16Το κάθισμα είναι κατάλληλο για χρήση από ένα παιδί. Μην βάζετε και μην επιτρέπετε 

περισσότερα παιδιά συγχρόνως να χρησιμοποιούν το προϊόν!   

17. Μην επιτρέπετε το παιδί να σηκώνεται πάνω στο κάθισμα! 

18. Το τραπεζάκι για τάισμα προορίζεται για να κρατήσει το παιδί σας στο κάθισμα! 

19. Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα χωρίς το τραπεζάκι για τάισμα και πάντα σιγουρευτείτε, 

ότι είναι τοποθετημένο σταθερά.    

20. Ποτέ μην σηκώνετε και μην μεταφέρετε το κάθισμα , όταν έχει το παιδί μέσα. Αυτό 

μπορεί να διπλώσει το προϊόν και να τραυματίσει το παιδί! 

21. Ποτέ μην διπλώνετε, μην κάνετε ρυθμίσεις και επισκευές, όταν έχει παιδί στο κάθισμα!  

22. Να είστε προσεχτικοί όταν ρυθμίζετε την θέση του τραπεζίου και όταν ανοίγετε ή 

διπλώνετε το κάθισμα, κίνδυνος να πιαστούν τα δάχτυλα.     

23. Μην επιτρέπετε το παιδί να κρέμεται από το κάθισμα! 

24. Μην δένετε στο κάθισμα κορδέλες, κορδόνια, αντικείμενα και παιχνίδια με μακριά 

κορδόνια, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο να τυλιχτούν γύρω από το παιδί ή να το πνίξουν!    

EL 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ προσεχτικά και κρατήστε ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ!   
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25. Μην κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή και βελτίωση πάνω στην κατασκευή. Αυτό μπορεί να φέρει σε κίνδυνο την ασφάλεια 

του παιδιού σας και να ακυρώσει την εγγύησή σας.  

26. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στην χρήση του προϊόντος, μην επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν,  επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο σέρβις ή  το εμπορικό κατάστημα  απ’ όπου αγοράσατε το κάθισμα για συμβουλή ή επισκευή   

27. Μην αποθηκεύετε και μην αφήνετε για πολύ καιρό το προϊόν σε μέρη με πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή σε 

υγρασία.    

28. Μετά το δίπλωμα του καθίσματος, φυλάξτε σε μέρος που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά! Αλλιώς το παιδί μπορεί να το 

ρίξει και να τραυματιστεί!  

29ΠΡΟΣΟΧΗ! Φυλάξτε από φωτιά και  πηγές θερμότητας (φωτιά , θερμαντικά σώματα ή κουζίνες μαγειρέματος). Υπάρχει 

κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού ή βλάβη του προϊόντος.  



30. Μετά το ξετύλιγμα του προϊόντος,  φυλάξτε  την πλαστική  συσκευασία  σε μέρος μη προσβάσιμο για τα παιδιά. Κίνδυνος 

πνιγμού, πιθανό τύλιγμα της συσκευασίας γύρω από το παιδί ή φραγμό των άνω αναπνευστικών οδών.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

A. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΑ 

1. Βήμα A- Δείτε την φιγούρα 1 – ανοίξτε την πλάτη και σιγουρευτείτε, ότι είναι στερεωμένη στην σωστή θέση.   

2. Βήμα B – Δείτε την φιγούρα 2 – Πατήστε το κουμπί του τραπεζιού και βάλτε το στην σωστή θέση. Ύστερα στερεώστε το 

τραπεζάκι για τάισμα με την πλάτη   

3. Βήμα C – Δείτε την φιγούρα 3 

- Εισάγετε τους πάνω ιμάντες (Α) πίσω από την πλάτη της καρέκλας για ενηλίκους και ενώστε τα κουμπώματα ( πρέπει να 

ακούσετε « κλικ»). Ύστερα σφίξτε τις ζώνες έτσι, ώστε το κάθισμα να είναι σταθερό.     

- Εισάγετε τους κάτω ιμάντες (Β) κάτω από το κάτω μέρος της πλάτης της καρέκλας για ενηλίκους και ενώστε τα 

κουμπώματα ( πρέπει να ακούσετε « κλικ»,. Ύστερα σφίξτε τις ζώνες έτσι, ώστε το κάθισμα να είναι σταθερό.     

- Σιγουρευτείτε ότι το κάθισμα είναι σταθερό, πριν και μετά που είναι το παιδί μέσα. Πάντα χρησιμοποιείτε τις ζώνες 

ασφάλειας, περνώντας τους ενδιάμεσα από τα πόδια του παιδιού. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.     

4. Βήμα D – Δείτε την φιγούρα 4 – Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κάθισμα χωρίς το τραπεζάκι ταΐσματος, τραβώντας το 

κουμπί από το κάτω μέρος του τραπεζιού, το βγάζετε.    

Β. ΔΙΠΛΩΜΑ 

1Δείτε την φιγούρα B1 – Πατήστε το κουμπί του τραπεζιού ταΐσματος και περιστρέψτε προς το κάτω μέρος του 

υπερυψωμένου καθίσματος     

2. Δείτε την φιγούρα B2 – Πατήστε συγχρόνως τα δύο πλάγια κουμπιά και πατήστε την πλάτη προς τα κάτω.   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

A. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Για να καθαρίσετε τα λερωμένα σημεία του προϊόντος, χρησιμοποιείστε μαλακιά πετσέτα ή σφουγγάρι,  ελαφρώς βρεγμένη 

με ζεστό νερό και μαλακό καθαριστικό.   

Οι δύσκολοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με μη δραστικό καθαριστικό. Ποτέ μην καθαρίζετε με παρασκευάσματα με 

λειαντικά σωματίδια, αμμωνία, χλωρίνη ή οινόπνευμα.     

Πάντα μετά από καθάρισμα πρέπει να αφήσετε το  υπερυψωμένο κάθισμα να στεγνώσει τελείως πριν από την επόμενη 

χρήση ή πριν να την αποθηκεύσετε.  Αλλιώς η χρήση του   υπερυψωμένου καθίσματος μπορεί να μην είναι ασφαλής  για το 

παιδί σας!   

A. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού σας και την μακροχρόνια χρήση του προϊόντος   

- καθαρίζετε το προϊόν τακτικά 

- τακτικά ελέγχετε την σωστή λειτουργία των μηχανισμών κουμπώματος, τις ζώνες ασφαλείας, τα κουμπώματα, τις ενώσεις 

και τους μηχανισμούς διπλώματος/ ανοίγματος του καθίσματος και τους μηχανισμούς στήριξης.    

Εάν διαπιστώσετε χαλαρωμένες ενώσεις, σκισμένα, ραγισμένα ή χαλασμένα  μέρη, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος 

ώσπου να αποκατασταθεί η βλάβη.  Επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα  απ’ όπου αγοράσατε το προϊόν. Μην 

επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν   

Μην εκθέτετε και μην αποθηκεύετε το κάθισμα σε επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες όπως απευθείας έκθεση στον ήλιο, 

στη βροχή, χιόνι ή δυνατό αέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξεθώριασμα ή μεταβολή  των υλικών, από τα οποία έχει 

κατασκευαστεί το υπερυψωμένο κάθισμα 

Αποθηκεύστε το προϊόν σε κλειστό,  στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο  

Φυλάξτε από απευθείας  πηγές θερμότητας -φωτιά , θερμαντικά σώματα ή κουζίνες μαγειρέματος 

Παρασκευασμένο για CANGAROO 

Εισαγωγέας: MONI TRADE A.E 

Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια ,συνοικία Τρέβιτς . οδός Ντόλο 1,  

Τηλ.: .: 02/ 936 07 90 
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Scaunul de mancare pentru copii  respectă standardul european EN 16120: 2012 + A2: 2016 pentru produse pentru copii 

mici în creștere; Scaun de  mancare . Scaunul  este conceput pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 36 de luni și cu o 

greutate mai mică de 15 kg! Scaunul are o centură care asigură siguranța copilului. Produsul este ușor de stocare pliabil și 

compact. 

ATENȚIE! Urmați instrucțiunile exacte și recomandări în acest ghid pentru a asigura siguranța maximă a copilului 

dumneavoastră în timpul utilizării produsului! Acordați o atenție deosebită la avertizările și să furnizeze toate măsurile de 

precauție necesare pentru a preveni riscul de rănire sau de a dăuna copilului și să asigure siguranța acestuia! Sunteți 

responsabil pentru siguranța copilului, dacă nu respectă și nu respectă aceste orientări și recomandări! Asigurați-vă că orice 

persoană care utilizează scaunul este familiarizat cu instrucțiuni și să le respecte! 

RECOMANDĂRI ȘI AVERTISMENTE PENTRU SIGURANȚA RECOMANDĂRI ȘI AVERTISMENTE PENTRU SIGURANȚA 

AVERTIZARE! 

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat! 

2. Utilizați întotdeauna sistemul de reținere și sistemul de prindere a scaunului. 

3. Înainte de a fi atașat, utilizați întotdeauna sistemul de prindere pentru atașarea scaunului și asigurați-vă că acesta este 

conectat corect. 

4. Utilizați întotdeauna sistemul de fixare a scaunului și asigurați-vă că acesta este montat corect înainte de utilizare. 

5. Nu utilizați produsul pe scaune și bănci. 

6. Acest produs este destinat copiilor care pot sta fără ajutor (minimum 6 luni) și până la 36 de luni sau cu o greutate 

maximă de 15 kg. 

7. Scaunul este echipat cu sistem de reținere, care este obligatoriu de utilizat întotdeauna. Asigurați-vă că acesta este 

poziționat și blocat corect. Acesta este modul în care vă veți asigura siguranța copilului dvs. și veți preveni riscul vătămărilor 

grave. 

AVERTIZARE! CITIȚI cu atenție și păstrați-vă pentru REFERINȚE VIITOARE! 

RO 

8. Pentru utilizare pe scaun cu dimensiuni minime: lățime 33 cm x adâncime 31 cm x înălțime 

15 cm. 

9. Asigurați-vă că scaunul pentru adulți, pe care este asamblat scaunul de rapel, este în 

poziția în care copilul nu-și poate folosi picioarele pentru a se împinge de la masă sau de la 

alt obiect, deoarece acest lucru poate provoca răsturnarea scaunului, scaunul rapelului. 

10. Nu folosiți scaunul de rapel, dacă vreunul este rupt, rupt sau lipsește. 

11. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb diferite decât cele aprobate de producător. 

12. Asamblarea trebuie făcută de un adult! 

13. Verificați de fiecare dată dacă centurile sunt răsucite, indiferent dacă acestea nu își 

schimbă lungimea în poziția blocată, fie că sunt rupte, uzate sau că există părți care lipsesc. 

14. Acest produs nu este o jucărie! Utilizați numai așa cum doriți. 

15. Nu se face în vehicule. 

16. Scaunul este adaptat pentru utilizare de către un singur copil! Nu plasați și nu permiteți 

acum 

câtorva copii să utilizeze produsul în același timp! 

17. Nu lăsați copilul să stea în poziție verticală pe scaun! 

18. Tava pentru alimente nu este destinată păstrării copilului pe scaun! 

19. Nu utilizați scaunul fără tava de alimentare și asigurați-vă întotdeauna că acesta este montat stabil! 

20. Nu ridicați niciodată scaunul și nu îl ridicați mai mult atunci când există un copil în el. Acest lucru poate duce la plierea 

neintenționată a produsului și rănirea copilului! 

21. Nu pliați niciodată, nu efectuați setări sau reparații, atunci când există un copil pe scaun! 

22. Aveți grijă când reglați poziția tăvii și când deschideți sau îndoiți scaunul, din cauza pericolului de prindere a degetelor. 

23. Nu lăsați copilul să stea pe scaun! 

24. Nu legați panglicile, cordurile, obiectele și jucăriile cu legături lungi pe scaun, pentru a preveni riscul de înfășurare în 

jurul copilului sau sufocare! 

25. Nu efectuați modificări, îmbunătățiri sau modificări asupra construcției. Acest lucru poate pune în pericol siguranța 

copilului dvs. și poate anula garanția produsului. 

26. Dacă apare o problemă în momentul utilizării produsului, nu efectuați reparația singură. Contactați-vă cu magazinul 

autorizat sau centrul de comerț, în cazul în care scaunul este cumpărat pentru consultare sau reparații. 

27. Nu depozitați și nu lăsați produsul să se prelungească în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute sau 

la umiditate. 
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INSTRUCȚIUNI PENTRU PLIERE SI EHTINDERE  INSTRUCȚIUNI PENTRU PLIERE SI EHTINDERE  

EXTINDERE 

1. Pasul 1 - Uită-te la Figura A - Ori din spate și asigurați-vă că este blocat în poziția corectă. 

2. Pasul 1 - Uită-te la Figura B - Apăsați butonul tăvii și rotiți-l spre dreapta. Apoi atașați tava pentru alimente la spătar. 

3. Pasul 1 - Uită-te la Figura C -Treceți curelele superioare (A) în jurul brațului scaunului mare și conectați catarame (ar 

trebui să auziți un „clic“). Apoi strângeți centurile astfel încât scaunul să fie stabil. 

Treceți curelele inferioare (B) în spatele părții inferioare a brațului scaunului mare și conectați catarame (ar trebui să auziți 

un „clic“). Apoi strângeți centurile astfel încât scaunul să fie stabil. 

Asigurați-vă că scaunul este stabil înainte de a plasa copilul în el. Utilizați întotdeauna centurile de siguranță umblând între 

picioarele copilului. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaunul alimentar. 

4. Pasul 1 - Uită-te la Figura D - Puteți utiliza scaunul fără tavă de alimentare trăgând butonul de pe partea inferioară a tăvii 

și scoateți-l. 

PLIERE 

1. Uită-te la Figura B1. Împingeți tava pentru alimente și rotiți-o în partea de jos a scaunului de ridicare. 

2. Uită-te la Figura B2. Apăsați cele două butoane laterale și apăsați spătarul în jos. 

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

CURATARE: 

Pentru a curăța părțile contaminate ale produsului, folosiți prosopul moale sau buretele, umezite ușor cu apă caldă și 

detergent moale. Petele persistente pot fi îndepărtate cu detergent non-agresiv. Nu curățați niciodată cu detergenți, care 

conțin particule abrazive, amoniac, înălbitor sau alcool. 

După curățare, întotdeauna lăsați scaunul de rapel să se usuce complet înainte de folosirea ulterioară sau pentru păstrarea 

acesteia. Altfel, utilizarea scaunului de rapel nu poate fi sigură pentru copilul dvs.! 

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE: 

Pentru a vă asigura siguranța copilului și utilizarea mai lungă a produsului: 

- Curățați în mod regulat produsul; 

- Verificați periodic fiabilitatea mecanismelor de blocare, centurilor de siguranță și a dulapurilor, conexiunile și mecanismele 

de pliere / desfacere și mecanismele de fixare. 

Dacă stabiliți conexiuni slăbite, părți rupte, fisurate sau deteriorate, opriți utilizarea produsului până când eliminați 

deteriorarea. În acest scop, contactați centrul comercial, de unde ați cumpărat scaunul. Nu încercați să o reparați singură. 

Nu lăsați și nu depozitați scaunul de rapel pe impactul negativ al factorilor externi - lumina directă a soarelui, ploaia, zăpada, 

vântul. Acest lucru poate duce la albirea sau deformarea materialelor din care se face scaunul de rapel. . 

Depozitarea produsului pe spații acoperite, uscate și vânturi. 

Păstrați departe de sursele directe de lumină solară - incendii deschise, aparate de încălzire și cuptoare de gătit. 

28. După plierea scaunului, lăsați-l în loc, la care copilul nu are acces! În caz contrar, copilul poate să-l împingă și să se 

rănească! 

29. AVERTISMENT! PĂSTRAȚI APARAT DE INCENDIU ȘI ALTE SURSE DE ÎNCĂLZIRE (FIRI DESCHIS, APARATE DE 

ÎNCĂLZIRE, FURME DE GĂTIRE)! EXISTĂ UN RISC ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII COPILULUI SAU A DAUNEI PRODUSULUI! 

30. După despachetarea produsului, țineți punga de plastic departe de copii. Pericol de sufocare / strangulare! Pericol de 

înfășurare a ambalajului în jurul copilului sau blocarea tractului respirator superior. 

Importator: Moni Trade ltd. 

Adresa: Bulgaria Sofia, Trebich- Dolo 1 str. 

Tel: 02/936 07 90; Web: www.moni.bg 
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