
Használati útmutató 
 
Termék neve: MoMI YUMTIS 
Termék típusa: MULTIFUNKCIÓS ETETŐSZÉK 
Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  
Telefonszám: +36705863197 
Gyártó neve és címe: TELFORCEONE S.A. ul. Krakowska 119, Wrocław 
 
 
 

Tisztelt Ügyfelünk, 
Köszönjük, hogy megvásárolta a MoMi YUMTIS széket. Reméljük, hogy a vásárolt termék megfelel az elvárásainak. 
Ha további kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@babylion.hu címen. 
A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a termék biztonságos használatára vonatkozó ajánlásait. A 
felnőtteknek kötelező a termék minden alkatrészét a szerelés során a felhasználói kézikönyvnek megfelelően és rendeltetésszerűen használni a sérülések 
megelőzése érdekében. 
FONTOS! 
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TARTSA MEG A JÖVŐBENI REFERENCIÁHOZ 
• Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. Soha ne engedje el gyermekét a szeme elől 
• Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék biztonságos és stabil. 
• Mindig használja a biztonsági rendszert. 
• Győződjön meg arról, hogy a heveder megfelelően van elhelyezve 
• Ne vegye fel és ne mozgassa a terméket, ha a baba bent van. 
• Ne vegye fel a terméket az adagolótálcánál. 
• Ne engedje, hogy gyermek felmásszon a készülékre. 
• Ne használja a terméket, ha minden része nincs megfelelően felszerelve és beállítva  
• Legyen tisztában a nyílt tűz vagy más erős hőforrások, például elektromos tűzhelyek, gáztűzhelyek stb. Által a termék közelében jelentkező kockázatokkal 
• Legyen tudatában a felborulás veszélyének, ha gyermeke le tudja tolni a lábát az asztalról vagy bármilyen más szerkezetről  
• Ne használja a terméket, amíg a gyermek fel nem tud ülni. 
• A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol gyermekét a termék összeszerelése és szétszerelése közben. 
• Az etetőszék 6 hónapos kortól 3 éves korig, legfeljebb 15 kg súlyú gyermekek számára készült, akik önállóan tudnak ülni. 
• Ha repedéseket, szakadásokat vagy hiányzó alkatrészeket észlel, hagyja abba a termék használatát. Ebben az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot a 
weboldalon keresztül. 
• Az ablak alá helyezett terméket egy gyermek lépésként használhatja, és kieshet az ablakon. 
• Ne használjon a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket vagy pótalkatrészeket. 
• Tisztítsa meg nedves, tiszta ruhával és enyhe szappannal. 
• • Köpeny és csíkok: nedves, tiszta ruhával tisztítsa, ne fehérítse, ne szárítsa szárítógépben. Nem vasalható. Ne tisztítsa szárazon. 
• A baba behelyezésekor és kivételekor emelje fel. Gyermekeknek nem szabad megengedni, hogy a lábtartón és az üléspárnán álljanak, vagy 
felmászhassanak az etetőszékre. 
• Az etetőszéket csak vízszintes padlófelületen szabad használni. 
• A szék nem játék. 
• Ne használja a terméket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon 
• Ha a széket nem használja, a gyermekektől elzárva kell tartani. 
• Ha csecsemőt vagy nehéz tárgyakat helyez az etetőtálcára, az károsíthatja a terméket vagy károsíthatja a baba egészségét. 
• Soha ne használja a terméket, ha instabil felületre helyezi: emelvényre, puha felületre (pl. Matrac, párna), egyenetlen talajra, lépcsőkre, lépcsőkre. 
• Győződjön meg arról, hogy a heveder megfelelően illeszkedik. 
• Mielőtt gyermeke leül, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve és rögzítve.  
• Ne tegye ki a terméket magas és alacsony hőmérsékletnek, valamint magas páratartalomnak. 
• Ha a széket közvetlen napfény éri, tegye árnyékba, és hagyja lehűlni használat előtt. 
• Ne hagyja, hogy gyermeke a szék körül játsszon. 
• A szék kinyitása után győződjön meg arról, hogy a zár megfelelően működik.  
• A tálca nem biztonsági intézkedés a kiesés megakadályozására. Ehhez vannak biztonsági övek, amelyeket mindig be kell kötni. 
• Ne hajtsa össze és ne hajtsa szét a babát bent. 
• Ha a tálcát nem használja, tegye azt biztonságos helyre, gyermekétől elzárva. 
• Ne nyomja túl erősen a tálcát a babához. Hagyjon egy kis helyet, hogy szabadon lélegezzen. 
FONTOS: 
Ne felejtse el eltávolítani és eldobni a csomagolás összes elemét, amelyeket a termék tartalmazott, hogy ne maradjanak a gyermek kezében (pl. Karton 
elemek, műanyag fóliák stb.). Ez kárt okozhat, pl. fulladás. A kézikönyvet meg kell őrizni a későbbi használatra, hogy elolvashassa, mit kell tennie 
vészhelyzet esetén, vagy szükség esetén biztosíthatja a megfelelő karbantartást. 
 
VIGYÁZZON A KÖRNYEZETRE 
Ha abbahagyja a MoMi termék használatát, akkor a helyi jogszabályoknak megfelelően dobja ki egy megfelelő létesítménybe. 
FIGYELEM: Az ábrák és a képek csak illusztrációk. A tényleges termék eltérhet a kézikönyvben láthatótól. 
 
GARANCIA: A gyártó 6 hónapos garanciát vállal a termékhez mellékelt kiegészítő tartozékokra és 1 év garanciát a tartozékok nélküli termékre. 
GARANCIA KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK 
Felelősek vagyunk termékeink minőségéért. Garanciánk nem terjed ki a termékek helytelen használatából vagy mechanikai sérülésekből eredő hibákra 
vagy sérülésekre. 
A készlet tartalma: 

1. Ülés a fő kerettel 
2. Dupla tálca 
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3. Első láb szett 
4. Hátsó lábszár 
5. Lábtartó 
6. Lábtartó alkatrész 

 
A termék összeszerelése: 
1. Fogja meg az ülést a fő kerettel (1), és igazítsa elülső részét az első lábak nyílásaihoz (3), majd csúsztassa be a keretet a  nyílásokba, nyomja meg, 

és győződjön meg arról, hogy helyesen és teljesen behelyezte. Ha jellegzetes kattanást hall, a lábak megfelelően vannak felszerelve. Ismételje 
meg ezt a lépést a hátsó lábaknál (4) (1. ábra). 

2. Helyezze az ujját a kartámasz alatti nyílásokba, és mozgassa felfelé a gombot. Ezután húzza előre a kartámaszt, amíg jellegzetes kattanást nem 
hall. Ez azt jelenti, hogy helyesen volt kibontva. Ismételje meg ezt a másik kartámasznál is (2. ábra). 

3. A tálca (2) rögzítéséhez két kézzel fogja meg. Helyezze ujjait a tálca alatti csúszó reteszelőgombokra. Igazítsa a tálca nyílásait a 
kartámaszokhoz, majd húzza meg a reteszelő gombokat, és csúsztassa a tálcát a kartámasz nyílásaiba. Végezze el ezt egyidejűleg mindkét 
oldalon, és győződjön meg arról, hogy a tálca megfelelően be van csúsztatva, amíg kattanást nem hall (3. ábra). 

4. A lábtartó (5) felszereléséhez igazítsa a lábtámasz nyúlványait az ülésnyílásokhoz, és csúsztassa be határozottan, amíg jellegzetes kattanást 
nem hall. A lábtartó alkatrész (6) beszereléséhez irányítsa a lábtámasz nyílása felé, majd engedje le, amíg jellegzetes kattanást nem hall (2. 
ábra). 

 
Hogyan kell beállítani 
Figyelmeztetés: ne állítsa be az ülés magasságát és a háttámla dőlésszögét, ha gyermeke a széken ül.  

 
5. A szék magassága hét különböző szinten állítható. A magasság beállításához nyomja meg a reteszelő gombokat a hátsó részen, a kartámaszok alatt, és az 
igényeinek megfelelően engedje le vagy emelje fel a széket (5. ábra). 
6. A háttámla igényeinek megfelelően 3 dőlésszöggel állítható. A helyzet megváltoztatásához húzza meg a háttámla hátulján található reteszelő gombot, és 
állítsa be a kívánt dőlésszögre (6. ábra). 
7. A tálca két rétegből áll. A külső tálca eltávolítható és mosogatógépben mosható. A tálca igényeinek megfelelően 3 fokozatban állítható. A tálca 
szintjének megváltoztatásához húzza a tálca alatti reteszelőgombokat oldalra, és mozgassa a tálcát előre vagy hátra, szükség szerint. Győződjön meg arról, 
hogy a tálca mindkét oldalon a kiválasztott helyzetben rögzült (7. ábra). 
8. A lábtámasz kívánt dőlésszögéhez való beállításához nyomja meg egyszerre a lábtartó mindkét oldalán található reteszelő gombot.  A lábtartónak 3 
dőlésszöge állítható (8. ábra). 

 
Hogyan hajtsa össze a széket szállításhoz vagy tároláshoz 
9. A szék összehajtásához nyomja meg egyszerre mindkét zárógombot a szék mindkét oldalán, majd rakja össze az első és a hátsó lábat. Ha szükséges, 
használja a lábát vagy a kezét, hogy segítsen. Ezután vegye ki a tálcát, húzza meg az alatta lévő reteszelő gombot. A karfák összecsukásához húzza magához 
a zárat mindegyik alatt, majd emelje fel és emelje le a kartámaszokat. A tálca a hátsó lábakhoz rögzíthető, nyílásait a hátsó  láb alján lévő megfelelő kiálló 
részekbe csúsztatva (9. ábra). 
10. Biztonsági övek 
Figyelmeztetés: Annak érdekében, hogy gyermeke ne essen le a székről, ügyeljen arra, hogy a biztonsági övek mindig rögzítve legyenek. 

• A termékhez 5 pontos biztonsági övek tartoznak. 

• Helyezze be a kétoldalas biztonsági csatot a főcsatba. Ha kattanást hall, a termék helyesen van telepítve. 

• Óvatosan állítsa be az öveket, húzza meg mindegyik végüket, hogy feszesek legyenek, és illeszkedjenek gyermekéhez.  

• A biztonsági övek lecsatolásához nyomja meg a központi csat gombját, és az övek automatikusan kioldódnak (10. ábra). 
 

Tisztítás és karbantartás: 

• A szék meleg szappanos vízzel átitatott ruhával tisztítható. Hagyja megszáradni. 

• A külső tálca mosogatógépben mosható. 

• Rendszeresen ellenőrizze a szék minden részét. 
 


