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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A 

magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen 

alkalmas a mindennapi használatra. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 

A termék tesztelt és megfelelt a EN14988:2017, EN16120:2012+A2:2016, EN12875-1:2005 szabványnak. 

Figyelmeztetések az etetőszékhez: 

Fontos! Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra 

Figyelmeztetések: 

- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Mindig használja a biztonsági öveket. 

- Leesés veszélye: Előzze meg, hogy gyermeke fel tudjon mászni a termékre. 

- Csak akkor használja a terméket, ha minden eleme helyesen van rögzítve. 

- Ne használja a terméket nyílt láng vagy más forró felületek közelében. 

- A termék eldőlhet a gyermeke az asztalhoz vagy más felülethez nyomja a lábát. 

- Ne használja a terméket amíg gyermeke nem tud magától ülni 

- Ne használja a terméket, ha bármilyen része hiányzik vagy sérült. 

- Ne engedje a gyermeket közel a termékhez, miközben szereli. 

- Olyan gyermekek számára ajánlott, akik tudnak maguktól ülni. 

- A terméket olyan gyerekeknek ajánljuk, akik 0,5 – 3 éves kor között vannak és súlyuk nem haladja meg a 15 kg-ot. 

 

Fontos! Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra 

Figyelmeztetések: 

- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Mindig használja a biztonsági öveket és győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítette őket. 

- Mindig használja a székrögzítő rendszert és győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítette. 

- Mindig ellenőrizze használat előtt a szék biztonságát és stabilitását. 

- Ne használja a terméket széken vagy padon. 

- A terméket olyan gyerekeknek ajánljuk, akik 0,5 – 3 éves kor között vannak és súlyuk nem haladja meg a 15 kg-ot. 

- Miután rögzítette az ülést a felnőtt székre, biztosítson egy megfelelő helyzetet, amelyben a gyermek nem tudja lábbal megnyomni az asztalt vagy más felületet. Ez 

eredményezheti, hogy a szék összeomlik az ülésmagasítóval. 

- Ne használja a terméket, ha bármilyen része hiányzik vagy sérült. 

- Ne használjon más kiegészítőket vagy alkatrészeket, mint amit a gyártó ajánl. 

 

Leírás (1. és 2. ábra) 

A és B – az etetőszék lábai (x4) 

C - az etetőszék műanyag hátsó lábvédői (L és R jelzéssel) 

D - az etetőszék műanyag elülső lábvédői (L1 és R1 jelzéssel) 

E – A kis szék lábai (RR,LL,L,R jelöléssel) x4 

F – Fém csatlakozója a kis szék lábainak (x2) 

G – Fém csatlakozója az etetőszék lábainak (x2) 

H – Fém csatlakozója az etetőszék lábainak (x1) 

I – Műanyag tálca 

J- Lábtartó 

K – Ülés háttámlával 

L – Ülő rész 

M – az ülésmagasító biztonsági övei (x2) 

N – Csavar 

O – Imbuszkulcs 

P – Szilikon tálca 

 

Szék funkciói (3. ábra): 

1. Etetőszék (0,5-3éves korig és 15 kg-ig) 

2. Ülésmagasító (0,5-3éves korig és 15 kg-ig) 

3. Kis szék (2 éves korig és 25 kg-ig) 



4. Bárszék (75 kg-ig) 

 

Az etetőszék összeszerelése (1): 

A műanyag hegyekre betűk (R, R1, L, L1) vannak elhelyezve. Az összeszerelés során állítsa be az alkatrészeket az alábbiak szerint: 

1. Helyezze az etetőszék 2 lábát (A) 2 műanyag elülső lábvédőjébe (R1, L1), ha megfelelően csatlakoztatta egy jellegzetes kattanást fog hallani (4. ábra) 

2. Helyezze az etetőszék 2 lábát (B) 2 műanyag hátsó lábvédőjébe (R, L), ha megfelelően csatlakoztatta egy jellegzetes kattanást fog hallani (4. ábra) 

3. Helyezze a 4 lábat (A és B) az erre a célra kialakított helyre (R,R,L,L) az ülésben (L), ha megfelelően csatlakoztatta egy jellegzetes kattanást fog hallani (5. ábra) 

4. Rögzítse az etetőszék 3 fém csatlakozóját (G és H) az etetőszék lábai közé, állítsa be a csatlakozókat és húzza meg a 4 csavarral (N). Ehhez használja az imbuszkulcsot (O). 

Szerelje össze a lábtartót (J) az folyamat befejezéséhez (6. ábra) 

5. Helyezze a háttámlával ellátott ülést (K) az ülés aljába (L), ha megfelelően csatlakoztatta egy jellegzetes kattanást fog hallani (7. ábra) 

6. Tegye rá a műanyag tálcát (I) 8. ábra) 

7. Tegye rá a szilikon tálcát (P). 

8. Ellenőrizze a szék stabilitását (9. ábra) 

9. Tegye az etetőszékbe a gyermeket és rögzítse az 5 pontos biztonsági övvel. 

 

A kis szék összeszerelése (1): 

A műanyag hegyekre betűk (R, L, RR, LL) vannak elhelyezve. Az összeszerelés során állítsa be az alkatrészeket az alábbiak szerint: 

1. Helyezze a 4 lábat (E), az ülés (L) első (RR, LL) és a hátsó (L, R) részébe (R, L, R, L), a megjelölt helyekre. Ha megfelelően csatlakoztatta egy jellegzetes kattanást fog hallani. (10. 

ábra) 

2. Rögzítse a szék (F) 2 fém csatlakozóját az alacsonyabb lábak közé, 4 csavarral (N) rögzítse a csatlakozókat a szék lábaihoz. Ehhez használja az imbuszkulcsot (O). Szerelje össze 

a lábtartót (J) az folyamat befejezéséhez (11. ábra) 

3. Helyezze a háttámlával ellátott ülést (K) az ülés aljába (L), ha megfelelően csatlakoztatta egy jellegzetes kattanást fog hallani (12. ábra) 

4. Tegye rá a szilikon tálcát (P). 

5. Ellenőrizze a szék stabilitását (13. ábra) 

6. Tegye az etetőszékbe a gyermeket és rögzítse az 5 pontos biztonsági övvel. 

 

Az ülésmagasító (2) csatlakoztatása a székhez: 

Csatlakoztassa az ülésmagasítót a két mellékelt rögzítő hevederrel. Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Ülésmagasító (2) felszerelése az ülés (K) alján található rögzítő öv segítségével (M) (14. ábra) 

- Vezesse az övet (M) a két lyukon keresztül a szék alján (K) (15. ábra). 

- Vezesse keresztül az övet a szék alján, majd csatolja be és húzza meg az övet, hogy az megfelelő hosszúságú legyen. 

 

2. 1. Ülésmagasító (2) felszerelése az ülés (K) háttámláján található rögzítő öv segítségével (M) (17. ábra) 

- Vezesse az övet (M) a két lyukon keresztül a szék háttámláján (K) (15. ábra). 

- Vezesse keresztül az övet a széken, majd csatolja be és húzza meg az övet, hogy az megfelelő hosszúságú legyen. 

- Ellenőrizze, hogy az ülésmagasító megfelelően van-e elhelyezve a rögzítő öv segítségével. 

- Tegye az etetőszékbe a gyermeket és rögzítse az 5 pontos biztonsági övvel. 

 

A megfelelő szék kiválasztása az ülésmagasítóhoz: 

Figyeljen a felnőtt szék méreteire: 

1. A szék szélessége nem lehet kisebb 33,8 cm-nél.  

2. A szék mélysége nem lehet kisebb, mint 28 cm  

3. A szék támlájának magassága nem lehet 42 cm-nél kisebb és 63 cm-nél magasabb  

4. A szék támlájának szélessége nem lehet kisebb, mint 40 cm 

 

Szilikon tálca (P) 

- Bármilyen szennyeződés esetén mosogatógépben mosható. 

- Alap módban mosható mosogatógépben 65 °C fokon, lágy tisztítószerrel (A besorolású). 

- Ne használja a tálcát, ha bármilyen szövetkárosodást lát rajta, pl. rés vagy karcolás. A sérült tálca darabjai veszélyt jelenthetnek gyermeke egészségére. 

Megjegyzés! A gyermek ne használja az ülésmagasítót ameddig a szék nincs összeszerelve vagy megfelelően beállítva. 

Karbantartás: 

- Minden használat előtt ellenőrizze a háttámlát, hogy megfelelően össze van szerelve. 

- Ne használjon más alkatrészeket vagy kiegészítőket, mint az eredeti. 

Tisztítás: 

- Törölje le a széket nedves ronggyal. 

- Tisztításhoz csak lágy tisztítószert használjon. 

- Ne használjon csiszolópapírt. 

- A huzatot lehet gépben mosni 30°C fokon lágy tisztítószerrel 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől 


