
composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C
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УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИ-
КИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ І РЕШТУ 
КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, 
ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

Цей високий стільчик для годування призначено для 
використання у декількох конфігураціях: 
• Використання в якості шезлонга: з 0 місяців
•  Використання в якості високого стільчика для году-

вання: з 6 місяців 
• Використання в якості стільчика-бустера : з 6 місяців 
•  Використання в якості першого стільчика: з 6 місяців
•  Використання в якості компактного стільчика-бусте-

ра: з 6 місяців 
•  Використання в якості табурета : з 36 місяців

КОМПОНЕНТИ
A. Рама
A1. Передні ніжки 
A2. Задні ніжки
A3. Передні колеса, що не дряпають поверхню (2 од.)
A4. Гнізда для кріплення столика
A5. Кнопки для розкладання/складання
A6. Задніх колеса (2 од.)

B. Основа сидіння
B1. Кнопки регулювання висоти
B2. Підставка для ніг
B3. Підставка для стоп
B4. Кнопки регулювання/складання підставки для ніг
B5. Гнізда для фіксації сидіння

C. Сидіння
C1. Кнопки для знімання сидіння з основи
C2. Підлокітники
C3. Кнопки складання підлокітників
C4. Фіксована спинка
C5. Верхня знімна спинка
C6. Гнізда для фіксації верхньої спинки
C7. Вставки для фіксації верхньої спинки
C8. Язичок для фіксації верхньої спинки
C9. Кнопка нахилу спинки
C10. Ніжки для зміни висоти стільчика-бустера
C11.  Механізми від’єднання ніжок для зміни висоти 

(розкладання/складання)
C12. Отвори для ременів фіксації стільчика-бустера
C13. 5-точкові ремені безпеки для дитини з пряжкою 
C14a.  Фіксуючі ремені спинки для використання 

стільчика-бустера
C14b.  Фіксуючі ремені сидіння для використання 

стільчика-бустера

C15. Задній виступ для кріплення сидіння до основи
C16.  Передній виступ для кріплення сидіння до основи

D. Чохол
D1. Основний чохол
D2. Верхній чохол
D3. Застібка-змійка для зняття верхнього чохла
D4.  Застібка-змійка для використання виробу в якості 

компактного стільчика-бустера

E. Столик
E1. Накладка для столика
E2. Центральна кнопка для кріплення/регулювання
E3. Гачки для кріплення 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ
Операції з чищення та догляду мають виконуватися 
лише дорослою особою.

Чищення
Чистіть обивку тканинною серветкою, зволоженою у 
воді, або використовуючи нейтральній миючий засіб. 
Для того щоб зняти оббивку зі стільчика, повторіть у 
зворотньому порядку операції, описані у процеду-
рі одягання обивки на каркас стільчика. Очищайте 
пластикові частини зволоженою у воді ганчіркою. Не 
використовуйте абразивні миючі засоби або розчин-
ники. Після контакту з водою витирайте насухо мета-
леві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

Догляд
Зберігайте стільчик у сухому місці.
З метою уникнення тертя, яке може негативно впли-
нути на роботу стільчика, запобігайте накопиченню 
пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, 
які пересуваються по металевим трубчастим кон-
струкціям.
В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим 
силіконовим мастилом.

УВАГА: Після кожного прання перевіряйте тканину і 
шви на міцність.
Зовнішня оббивка: ПВХ
Набивка: Поліестер

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ/ВІДКРИТТЯ
УВАГА: Виріб знаходиться в упаковці в захисній 
плівці. Під час розпакування будьте обережні, щоб 
не пошкодити виріб та його компоненти різальними 
предметами. Після розпакування виробу відразу ді-
станьте з упаковки його компоненти та тримайте їх 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.
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подалі від дітей. Вставте задні колеса (A6) у відповідні 
гнізда (мал.1), втискаючи їх до упору. 
Щоб розкрити каркас, одночасно натисніть кнопки 
відкриття/закриття A5, розсуваючи передні ніжки A1 
та задні ніжки A2 (МАЛ.1A), поки почуєте клацання, 
що є ознакою повного розкриття (МАЛ.2).
УВАГА: Відчепіть підставку для ніг B2, натискаючи од-
ночасно дві кнопки B4.
Після того як вона відчеплена, достатньо повернути 
підставку для ніг B2 вперед, щоб вона зайняла потріб-
не для використання положення (МАЛ.3).
Відрегулюйте висоту основи сидіння, піднявши її 
вище, утримуючи при цьому основу знизу (МАЛ.4).
Вставте підставку для стоп B3 в одно з трьох гнізд 
(МАЛ.5), повертаючи її до моменту блокування.
Щоб прикріпити до каркасу стільчик-бустер, необхід-
но зробити наступне:
-  Вставте пряжки та ремені C14a-b в гнізда C12 та за-

крийте гнізда, як зображено на МАЛ.26. 
Прикріпіть сидіння C до основи (МАЛ.6), вставивши 
спочатку задній виступ C15 у гніздо для кріплення B5. 
Після цього натисніть одночасно кнопки C1 (МАЛ.7), 
повертаючи сидіння вперед до з’єднання з передні-
ми виступами C16. Щоб накрити чохлом сидіння C, 
необхідно надягати чохол D зверху, натягаючи його 
вниз, щоб він добре прилягав до верхньої частини 
спинки, що знімається C5.
УВАГА: Перевірте, щоб еластичні стрічки на зворот-
ній стороні крильців та чохла завжди залишалася 
всередині простору між нерухомою спинкою C4 та 
зворотньою стороною самого чохла. Тепер вставте 
ремені безпеки C13, прикріплені до спинки, просува-
ючи їх у відповідні отвори у чохлі D.
УВАГА: Для правильного руху ременів безпеки C13 
не застебайте змійку D4. 
УВАГА: Щоб повністю прикріпити сидіння, необхід-
но вставити пряжки та ремені у відповідні отвори.
УВАГА: Перш ніж використовувати виріб для дитини, 
переконайтесь, щоб сидіння було правильно при-
кріплено до основи.
Надяніть чохол D на сидіння C, просуваючи ремені 
безпеки C13 у відповідні отвори (МАЛ.8). Перевірте, 
щоб отвори на чохлі співпадали з отворами на спинці.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ
УВАГА: обов’язково використовуйте ремені безпеки 
та паховий ремінь з тканини, оскільки вони гаранту-
ють безпеку дитини. 
УВАГА: сам по собі столик не гарантує надійного утри-
мання дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки!
Стільчик має 5-точкові ремені безпеки.
Відстебніть ремені безпеки, посадіть дитину на 
стільчик та пристебніть її ременями безпеки, регулю-
ючи їх довжину відподвідно до розміру дитину.
Ремені безпеки регулюються по висоті у двох положеннях.
Пряжку можна розстебнути, натиснувши зубці 
(МАЛ.9).
Поясні ремені можна регулювати по ширині, вико-
ристовуючи відповідні бігунки (МАЛ.10).

ПОЗИЦІОНУВАННЯ/РЕГУЛЮВАННЯ СТОЛИКА
Столик регулюється у 4 різніх положеннях. 
Щоб прикріпити столик E, перевірте, щоб підлокітни-

ки C2 були заблоковані в горизонтальному положен-
ні (МАЛ.11).
Вставте підлокітники у напрямні, що знаходяться під 
столиком, утримуючи натиснутою центральну фіксу-
ючу кнопку (МАЛ.12).
Встановіть столик у потрібне положення та відпустіть 
кнопку. Якщо не відбувається автоматичного при-
єднання столика до підлокітників, зруште столик з 
місця, щоб почути клацання, яке підтверджує блоку-
вання (МАЛ.13). 
УВАГА: перед використанням завжди перевіряйте, 
щоб столик був правильно зафіксований на підлокіт-
никах.
УВАГА: столик можна регулювати, встановлюючи 
його лише у зазначені 4 положення. 
УВАГА: ніколи не залишайте столик в такому поло-
женні, коли на підлокітниках можна побачити ознаки 
небезпеки: Це положення є НЕБЕЗПЕЧНИМ!
УВАГА: коли столик встановлено на виробі, будьте 
уважні, щоб випадково не натиснути кнопки опус-
кання підлокітників.
Щоб зняти столик, натисніть центральну кнопку 
E2. Коли столик не використовується, його можна 
прикріпити на задній стороні каркаса (МАЛ.14). Ви-
сокий стільчик має накладку для столика. Вона крі-
питься за допомогою притискного механізма з боків 
столика. 
УВАГА: завжди перевіряйте, щоб накладка для сто-
лика була правильно прикріплена під час викори-
стання. Якщо дитина їсть безпосередньо за столом з 
батьками, накладку для столика можна використову-
вати як зручну «захисну скатертину» для стола.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
Стільчик регулюється по висоті у 8 положеннях.
Щоб підняти сидіння, тримайте спинку С4/С5 за верхню 
частину, потягніть її вгору на бажану висоту (Мал. 15).
Щоб опустити сидіння, натисніть одночасно дві кно-
пки B1, опустіть сидіння до потрібної висоти (Мал.16). 
УВАГА: виконайте цю операцію без дитини на 
стільчику.

СКЛАДАННЯ
УВАГА: виконуйте ці операції, звертаючи увагу на те, 
щоб Ваша дитина й інші діти перебували на безпечній 
відстані. Стежте, щоб під час цих операцій рухомі ча-
стини стільчика не торкалися дитини.
-  Встановіть спинку у вертикальне положення 

(МАЛ.17), зніміть столик, прикріпивши його до за-
дніх ніжок (МАЛ.14) та опустіть підлокітники, натис-
нувши кнопки C3 (Мал.18).

-  Повністю опустіть сидіння, одночасно натискаючи 
дві кнопки регулювання висоти B1 (МАЛ.16).

-  Натисніть кнопки розкладання/складання A5, що 
знаходяться в центрі бічних шарнірів, та одночасно 
зведіть ніжки стільчика (Мал.19).

-  Коли столик прикріплений до задніх ніжок, переко-
найтеся в тому,щоб підставка для ніг не була повні-
стю опущена (Мал.20).

ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ
Стільчик має підставку для ніг B2, яка регулюється у 
3 положеннях, та яку можна опустити з-під сидіння; 
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Натисніть дві кнопки B4 та нахиліть підставку для ніг 
до бажаного положення.

ПІДСТАВКА ДЛЯ СТОП
Стільчик має підставку для стоп В3, що регулюється 
по висоті у 3 положеннях. 
З положення використання поверніть її вгору до роз-
блокування.
Зніміть її та знову вставте на потрібній висоті.

КОЛЕСА
Задні ніжки мають плаваючі колеса з гальмами (A6)
Передні ніжки стільчика мають однонаправлені 
колеса A3 для полегшення переміщення та 
процедури розкладання/складання.
Для використання гальмів стільчика опустіть важелі 
блокування коліс. Для розблокування коліс підніміть 
важелі.
УВАГА: встановлюйте виріб лише на горизонтальній 
та стійкій поверхні. Ніколи не встановлюйте стільчик 
поблизу сходів або східців.
УВАГА: Завжди користуйтесь механізмом 
стоянкового гальма, коли стільчик не рухається.

ШЕЗЛОНГ (від народження)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ 
ШЕЗЛОНГА
•  УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
•  УВАГА: Не використовуйте ігрову планку для пере-

несення шезлонга.
•  УВАГА: Не використовуйте шезлонг, якщо дитина в

змозі сидіти самостійно, вже навчилася перегорта-
тися або підійматися, спираючись на руки, коліна і 
ноги.

•  УВАГА: Цей шезлонг не призначений для тривало-
го сну дитини.

•  УВАГА: Небезпечно встановлювати шезлонг на під-
нятій поверхні, такій як столи або стільці.

•  УВАГА: Завжди використовуйте системи утримання 
дитини.

•  Допустимий вік дитини: від народження до досяг-
нення ваги у 9 кг (приблизно 6 місяців).

•  Шезлонг не заміняє ні ліжка, ні колиски. Для сну по-
кладіть дитину в ліжечко або в придатну колиску.

•  Не використовуйте шезлонг з поламаними або від-
сутніми частинами.

•  Забороняється використання не схвалених вироб-
ником запасних частин або аксесуарів.

•  Збирання виробу і всіх його компонентів має здійс-
нюватися виключно дорослою особою.

•  Не усаджуйте в шезлонг більше однієї дитини одно-
часно.

•  Ні в якому разі не залишайте шезлонг на нерівних 
поверхнях.

•  Не дозволяйте іншим дітям гратися біля шезлонга
без нагляду.

•  Щоб не допустити ймовірність виникнення пожежі, 
не залишайте шезлонг поряд з джерелами тепла,
електроприладами, газовою плитою, тощо.

•  Перевіряйте, щоб чохол був завжди правильно за-
кріплений на каркасі шезлонга.

•   Обов’язково завжди перевіряйте, щоб всі компо-
ненті були правильно встановлені і закріплені.

•   Регулярно перевіряйте, щоб у виробі не було зно-
шених частин, послаблених гвинтів, потертих ма-
теріалів і швів, що розійшлися. Негайно замінюйте 
ушкоджені частини.

•  Не встановлюйте шезлонг з дитиною біля вікон або
стін, де тасьма, портьєри або інши речі можуть бути
використані дитиною для вилізання вгору або мо-
жуть стати причиною удушення.

•  Не встановлюйте шезлонг біля вікон або стін, щоб
дитина не змогла відштовхуватися від них із подаль-
шим ризиком втрати рівноваги і падіння.

•  Якщо виріб не використовується впродовж трива-
лого часу, тримайте його подалі від дитини.

•   УВАГА: Перш ніж використовувати виріб для ди-
тини, переконайтесь, щоб сидіння було правильно
прикріплено до основи.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ШЕЗЛОНГА
Виріб можна використовувати в якості шезлонга для 
дітей від народження і до досягнення нею ваги 9 кг.
Для використання виробу в якості шезлонга необхідно:
-  повністю нахилити спинку C4 сидіння C, використо-

вуючи кнопку C9 ззаду спинки (Мал.21).
-  відрегулювати підставку для ніг B2, встановивши її в 

горизонтальне положення (Мал.22).
-  підставку для стоп B3 можна зняти або відрегулюва-

ти відповідно до зросту дитини (Мал.23).
Описані вище операції можна виконувати навіть, 
якщо дитина знаходиться в кріслі, але вони будуть 
ускладнені.
Якщо ви бажаєте відрегулювати висоту сидіння, мож-
на зробити це перед виконанням наведених вище 
операцій.

ВИСОКИЙ ДИТЯЧИЙ СТІЛЬЧИК (від 6 місяців +)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ 
ВИСОКОГО ДИТЯЧОГО СТІЛЬЧИКА - ПЕРШОГО 
СТІЛЬЧИКА
•  УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
•  УВАГА: Завжди використовуйте системи утримання 

дитини.
•  УВАГА: Існує загроза падіння: не дозволяйте дитині

підніматись на ноги на стільчику.
•  УВАГА: Перед використанням перевіряйте, щоб

системи утримання дитини були правильно при-
кріплені.

•  УВАГА: Не використовуйте високий дитячий
стільчик у разі неправильного кріплення та регулю-
вання всіх компонентів.

•  УВАГА: Звертайте увагу на небезпеку, яку створює
відкритий вогонь та інші джерела тепла, що знахо-
дяться поруч зі стільчиком.

•  УВАГА: Звертайте увагу на небезпеку, пов’язану з
перевертанням виробу, коли дитина відштовхуєть-
ся ногами від стола або будь-якого іншого предмета.

•  УВАГА: Перед використанням завжди перевіряйте
безпечність та стійкість високого дитячого стільчика.

•  УВАГА: Перш ніж розпочати використання виробу,
слід переконатися, що всі механізми безпеки пра-
цюють правильно. Зокрема, переконайтесь, щоб
стільчик був заблокований у розкладеному поло-
женні.

•  Не використовуйте високий дитячий стільчик, допо-
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ки дитина не буде в змозі самостійно сидіти.
•  Високий стільчик рекомендується використовувати для
дітей віком від 6 до 36 місяців та вагою не більше 15 кг.

•  Забороняється використовувати високий стільчик з
пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.

•  Перед збиранням переконайтеся в тому, що виріб та 
всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. 
В іншому разі не користуйтеся виробом і тримайте
його в недоступному для дітей місці.

•  Операції з розкладання, регулювання та складання
високого стільчика мають виконуватись лише до-
рослою особою.

•  Користувачі крісла повинні добре знати принципи
його роботи.

•  Під час розкладання та складання виробу пере-
конайтеся, що дитина знаходиться на безпечній 
відстані. Здійснюючи операции регулювання (від-
кидання спинки, розташування столика), слідкуйте 
за тим, аби рухомі частини високого стільчика не
торкалися дитини.

•  Використання правильно прикріплених до сидіння 
ременів безпеки з тканинним паховим ременем та з 
жорстким розділювачем ніг є необхідним для гаран-
тування безпеки дитини в разі використання виро-
бу в якості крісла.

•  Сам по собі столик не гарантує надійного утриман-
ня дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки.

•  Ніколи не пересувайте високий стільчик, якщо дити-
на перебуває всередині.

•  Не дозволяйте іншим дітям гратися без нагляду по-
близу від стільчика або залазити на нього.

•  Не використовуйте стільчик для кількох малюків од-
ночасно.

•  Не залишайте на високому стільчику дрібні речі, 
щоб уникнути їх проковтування дитиною.

•  Не встановлюйте високий стільчик біля вікон або
стін, де тасьма, портьєри або інши речі можуть бути
використані дитиною для вилізання вгору або мо-
жуть стати причиною удушення.

•  Не ставте високий стільчик біля вікон або стін, щоб
дитина не могла відштовхнутись від них ногами,
розбалансувати стільчик та перекинути його.

•  Коли дитина знаходиться на стільчику, встановлюй-
те виріб лише на горизонтальній та стійкій поверхні. 
Ніколи не встановлюйте стільчик поблизу сходів, 
східців або на килимах.

•  Не спирайтесь на столик та не підвішуйте на кар-
кас високого стільчика сумки або важкі речі, щоб не 
розбалансувати його.

•  Після тривалого перебування стільчика на сонці до-
чекайтеся, доки він охолоне, і лише потім саджайте
в нього дитину.

•  Не залишайте стільчик надовго на сонці: це може
спричинити знебарвлення його матеріалів та тек-
стилю.

•  Тримайте стільчик подалі від дітей, коли Ви ним не
користуєтесь.

•  Ніколи не використовуйте високий стільчик без
оббивки.

•  Не застосовуйте аксесуари, запасні частини або
компоненти, не поставлені або не ухвалені вироб-
ником.

•  Не виконуйте операції розкладання або складання

стільчика з дитиною всередині.
•  УВАГА! Тримайте столик подалі від дітей, коли Ви

ним не користуєтесь.
•  УВАГА: У разі наявності стоянкового гальма завж-

ди блокуйте колеса, коли дитина сидить у високому 
стільчику, відпочиваючи, або коли стільчик розкла-
дено, навіть якщо він не використовується.

•  УВАГА: Для забезпечення безпеки дитини заборо-
нено знімати верхню спинку C5. 

•  УВАГА: Для забезпечення безпеки дитини заборо-
нено нахиляти спинку вперед. Можна використову-
вати лише 4 положення нахилу.

•   УВАГА: Перш ніж використовувати виріб для ди-
тини, переконайтесь, щоб сидіння було правильно
прикріплено до основи.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ВИСОКОГО СТІЛЬЧИ-
КА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Виріб можна використовувати в якості високого 
стільчика для годування з того момента, коли дитина 
буде в змозі самостійно сидіти й до 36-місячного віку.
При використанні в якості високого стільчика для го-
дування можна:
- відрегулювати висоту сидіння;
-  відрегулювати підставку для ніг та підставку для 

стоп;
- нахилити спинку (Мал.21);
- використовувати та регулювати столик.
Для виконання наведених вище операцій дивіться 
відповідні параграфи.

ПЕРШИЙ СТІЛЬЧИК (від 6 місяців +)
ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОГО СТІЛЬЧИКА
Виріб можна використовувати в якості першого стільчика 
з того момента, коли дитина буде в змозі самостійно сидіти 
й до 36-місячного віку (мал.24).
При використанні в якості першого стільчика для го-
дування можна:
- відрегулювати висоту сидіння;
-  встановити підставку для ніг у вертикальне поло-

ження;
- опустити підлокітники;
- нахилити спинку (Мал.21);
-  посунути стільчик до столу, пересуваючи його за 

допомогою колес A3.
Для виконання наведених вище операцій дивіться 
відповідні параграфи.

СТІЛЬЧИК-БУСТЕР (від 6 місяців +)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ 
СТІЛЬЧИКА-БУСТЕРА - КОМПАКТНОГО СТІЛЬЧИ-
КА-БУСТЕРА
•  ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕ-

ЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.
•  УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИ-

КИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА РЕШТУ 
КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ ВИРОБУ. В БУДЬ-ЯКОМУ 
РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ 
МІСЦІ.

•  УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
•  УВАГА: Завжди використовуйте систему утримання 

та перевіряйте, щоб вона була правильно зібрана та 
відрегульована.
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•  УВАГА: Обов’язково використовуйте ремені без-
пеки та текстильний паховий ремінь, оскільки вони
гарантують безпеку дитини. Сам по собі столик не
гарантує безпечного утримання дитини. Завжди ви-
користовуйте ремені безпеки.

•  УВАГА: Завжди використовуйте систему фіксації на
сидінні та перевіряйте перед використанням, щоб
вона була правильно прикріплена.

•  УВАГА: не можна встановлювати пряжки кріплення 
спинки та сидіння на нерівних поверхнях.

•  УВАГА: Перед використанням завжди перевіряйте 
безпечність та стійкість виробу на сидінні.

•  УВАГА: Не використовуйте цей виріб на табуретках 
або лавах.

•  УВАГА: Цей виріб призначений для дітей, які в змозі
сидіти самостійно (мінімум 6 місяців), до досягення
36 місяців або для дітей вагою до 15 кг.

•  Рекомендовані мінімальні габаритні розміри стільця 
дорослої людини, на який встановлюється стільчик-
бустер: ширина сидіння 430 мм; глибина сидіння 380 
мм; висота спинки 210 мм.

•  Переконайтеся в тому, що стілець, на який встанов-
люється стільчик-бустер, розташований в такому
положенні, що дитина не зможе відштовхнутися но-
гами від столу або від інших предметів з подальшим 
перекиданням стільця з встановленим на ньому
стільчиком-бустером.

•  Не використовуйте стільчик-бустер з поламаними,
відірваними або відсутніми частинами.

•  Не використовуйте аксесуари або запасні частини,
якщо вони не схвалені виробником.

•  Ні в якому разі не використовуйте стільчик-бустер 
на нестійких або поламаних стільцях, складних
стільцях, стільцях-гойдалках або стільцях з підлокіт-
никами.

•  Забороняється саджати на стільчик-бустер кількох 
малюків одночасно.

•  Ніколи не використовуйте стільчик-бустер без
оббивки.

•  Перш ніж закріпити стільчик-бустер на сидінні, 
обов’язково перевірте горизонтальну поверхню
підлоги та сидіння стільця. Не встановлюйте виріб 
на стілець, якщо підлога не рівна або знаходиться
під ухилом.

•  Не дозволяйте дітям без нагляду грати біля стільчи-
ка-бустера.

•  Не перевозьте дитину в стільчику під час автомо-
більних поїздок.

•  Небезпечно використовувати цей виріб на піднятій 
поверхні.

•  Не залишайте на стільчику-бустері дрібні речі, щоб
уникнути їх проковтування дитиною.

•  Не використовуйте стільчик-бустер біля шнурів від 
портьєр, вікон або джерел підвищеного тепла.

•  Ні в якому разі не використовуйте виріб в якості ря-
тівного круга або крісельця для басейну.

•  Не встановлюйте стільчик-бустер на підлогу.
•  Не використовуйте стільчик-бустер без м’якої обби-

вки сидіння та/або спинки.
•  При тривалому перебуванні на сонці можлива змі-

на кольору виробу. Після тривалого перебування
виробу при високих температурах зачекайте кілька 
хвилин перед тим, як посадити дитину на стільчик.

•  Розкладання, регулювання та складання стільчи-

ка-бустера має виконуватися тільки дорослою особою.
•  Під час розкладання та складання виробу переко-

найтеся, що дитина знаходиться на безпечній від-
стані. Стежте, щоб під час цих операцій рухомі ча-
стини стільчика не торкалися дитини.

•  Сам по собі столик не гарантує безпечного утриман-
ня дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки.

•  Тримайте столик подалі від дітей, коли Ви ним не
користуєтесь.

•  Не виконуйте операції з розкриття або складання
стільчика-бустера з дитиною всередині.

•  Якщо стільчик-бустер не використовується впродовж
тривалого часу, тримайте його подалі від дитини.

ВИКОРИСТАННЯ СТІЛЬЧИКА-БУСТЕРА
Виріб можна використовувати в якості стільчи-
ка-бустера з того момента, коли дитина буде в змозі 
самостійно сидіти й до 36-місячного віку (МАЛ.33).
Для використання виробу в якості стільчика-бустера 
необхідно:
-  від’єднати сидіння C від основи сидіння B, вико-

ристовуючі роз’єднуючі кнопки C1, що знаходяться 
з боків сидіння;

-   утримуючи натиснутими кнопки C1, частково по-
вернути передню частину сидіння вгору та підняти 
її до повного від’єднання від основи (МАЛ.25);

-  перевернути сидіння для полегшення наступних 
операцій (МАЛ.26);

-  відкрити ніжки C10 за допомогою механізмів роз’єд-
нання C11 (МАЛ.27). Витягніть пряжки та ремені 
C14a-b з гнізд C12, як зображено на МАЛ.28, щоб 
продовжити кріплення дитячого сидіння до стільця 
дорослого; 

-  встановіть спинку, зафіксувавши її у вертикальному по-
ложенні;

-  щоб підняти сидіння, поверніть назовні ніжки C10 
до зчеплення, зачепляючи їх з механізмами C11 
(МАЛ.27A). Якщо ж Ви не хочете піднімати сидіння, 
після витягування ременів та пряжок, закрийте ніж-
ки, використовуючі механізми розчеплення C11, та 
переконайтесь в тому, що вони правильно зафіксо-
вані в закритому положенні (МАЛ.26). 

УВАГА: на стадії вікриття та закриття ніжок завжди 
використовуйте механізми роз’єднання C11, щоб 
уникнути пошкодження виробу.
УВАГА: при використанні стільчика-бустера, для без-
пеки дитини обов’язково необхідно використовува-
ти спинку лише у вертикальному положенні.
УВАГА: при використанні піднятого сидіння перевір-
те, щоб обидві ніжки були правильно зафіксовані на 
своєму місці. Поставте стільчик-бустер на стілець.
УВАГА: при використанні високого стільчика переві-
ряйте, щоб обидві ніжки були правильно прикріплені 
у відкритому положенні, і щоб фіксуючі ремені сидін-
ня були вставлені в прорізи на самих ніжках.

Для використання цього виробу рекомендується пе-
ревіряти, щоб мінімальні габаритні розміри стільця 
відповідали тим, які вказані на МАЛ. 29. Прикріпіть 
кріпильні ремені спинки С14а, пропускаючи їх за 
спинкою стільця, як показано на МАЛ.30, а кріпильні 
ремені сидіння С14b - навколо сидіння, як показано 
на МАЛ.31; прикріпіть ремені за допомогою відповід-
них пряжок так, щоб почути клацання, що підтвер-
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джує правильне з’єднання. 
Потягніть за вільні краї ременів, щоб відрегулюва-
ти їх за довжиною і забезпечити необхідний натяг. 
Стільчик-бустер має бути міцно прикріплений до 
стільця (МАЛ.32). 
Після кріплення стільчика-бустера до сидіння і до 
спинки стільця можна посадити у нього дитину на-
ступним чином: 
-  Відстебніть пряжки 5-точкових ременів безпеки C13.
-  Посадіть дитину на стільчик-бустер і пристебніть її 

ременями безпеки С13. Переконайтеся, що зубці 
ременів правильно застебнуті. 

-  Відрегулюйте довжину ременів відповідно до роз-
міру дитини.

Можна використовувати столик, прикріпивши його 
до підлокітників, дотримуючись інструкцій відповід-
ного вище викладеного параграфа.

КОМПАКТНИЙ СТІЛЬЧИК-БУСТЕР (від 6 місяців +)
ВИКОРИСТАННЯ КОМПАКТНОГО СТІЛЬЧИ-
КА-БУСТЕРА
В цій конфігурації діють всі інструкції, що викладені у 
параграфі «Використання стільчика-бустера».
Крім того, можна зняти верхню спинку C5, дотримую-
чись наведених інструкцій:
-  Розстебніть змійку D3 на передній частині чохла 

D, щоб відділити верхню спинку C5 від фіксованої 
спинки C4 до повного її від’єднання (МАЛ.34);

-  Можна зняти верхню спинку C5, використовуючи 
важіль на язичку C8, який знаходиться на тильній 
стороні спинки C5 (МАЛ.35), та повертаючи спинку 
C5 вперед, щоб вийняти вставки C7 з гнізд C6, що 
розташовані з боків спинки C4 (МАЛ.36);

УВАГА: при використанні високого стільчика переві-
ряйте, щоб обидві ніжки були правильно прикріплені 
у відкритому положенні, і щоб фіксуючі ремені сидін-
ня були вставлені в прорізи на самих ніжках.
-  Якщо задня змійка D4 закрита, розстібніть її, щоб на-

дягнути основний чохол D1 на фіксовану спинку C4 
(МАЛ.37);

-  Застебніть змійку D4 (МАЛ.38).
УВАГА: при використанні компактного стільчи-
ка-бустера, для безпеки дитини обов’язково необхід-
но використовувати спинку лише у вертикальному 
положенні.
Для транспортування виробу можна опустити фіксо-
вану спинку C4, використовуючи відповідну кнопку 
нахилу C9, повністю повертаючи її вперед (МАЛ.39) для 
перенесення у вертикальному положенні (МАЛ.40).

ТАБУРЕТ (від 36 місяців +)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТАБУРЕТ
•  УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
•  УВАГА: Не використовуйте табурет в разі неправиль-

ного кріплення та регулювання всіх компонентів.
•  УВАГА: Перед використанням завжди перевіряйте 

безпечність та стійкість табурета
•  Цей виріб підходить для дітей віком старше 3 років 

або вагою максимум 30 кг.
•  УВАГА: Не дозволяйте іншим дітям гратися без наг-

ляду поблизу від табурета або залазити на нього.
•  УВАГА: Не використовуйте табурет для того, для

чого він не призначений
•  УВАГА: щоб уникнути небезпек або пожеж, ні в яко-

му разі не встановлюйте табурет біля вентиляторів, 
електричних, газових печей або інших джерел силь-
ного тепла.

•  УВАГА: Не встановлюйте табурет біля вікон або стін, 
де тасьма, портьєри або інши речі можуть бути ви-
користані дитиною для вилізання вгору або можуть
стати причиною удушення.

•  УВАГА: Не ставте табурет під вікном, де дитина
може залізти на нього та випасти з вікна

•  Перед збиранням переконайтеся в тому, що виріб та 
всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. 
В іншому разі не користуйтеся виробом і тримайте
його в недоступному для дітей місці.

•   Операції з розкладання, регулювання та складання
табурета мають виконуватись лише дорослою особою.

•  Не застосовуйте аксесуари, запасні частини або ком-
поненти, не поставлені або не ухвалені виробником.

•  Тримайте табурет подалі від дітей, коли Ви ним не
користуєтесь.

•  Ніколи не переміщуйте табурет, коли на ньому си-
дить дитина.

•  Завжди використовуйте під наглядом дорослої особи.
•  Щоб не порушити стійкість табурета, не усаджуйте в 

нього одночасно кілька дітей.
•  УВАГА: У призначеному для табурета місці не по-

винно бути речей або меблів, які можуть негативно
вплинути на його безпечне використання .

•  УВАГА: Не використовуйте виріб поблизу сходів, 
піднятих, похилих чи погано прилеглих поверхонь,
а також біля басейнів.

•  УВАГА: Не використовуйте виріб на піднятих поверх-
нях (на столах, стільцях, тощо). Виріб повинен розта-
шовуватися тільки на рівних і стійких поверхнях.

•  УВАГА: Не підводьтесь на ноги на табуреті.

ВИКОРИСТАННЯ ТАБУРЕТА
Перед використанням уважно прочитайте ін-
струкції. Допустимий вік дитини: з 36 місяців 
до досягнення ваги не більше 30 кг.
Виріб можна використовувати як табурет з 3-річного 
віку та до досягнення дитиною максимальної ваги 30 кг.
Для використання виробу в якості табурета необхідно:
-  Від’єднати сидіння C від основи сидіння B, вико-

ристовуючі роз’єднуючі кнопки C1, що знаходяться 
збоку сидіння (Мал.25);

-   Утримуючи натиснутими кнопки C1, частково по-
вернути передню частину сидіння вгору та підняти 
її до повного від’єднання від основи;

-  Відрегулювати підставку для ніг, встановивши її в по-
ложення невикористання, повністю опустивши її під 
сидіння (Мал.41);

-  Можна регулювати сидіння по висоті за допомогою 
кнопок B1 (Мал.16).

ГАРАНТІЯ
Гарантується відповідність виробу при нормальних 
умовах використання, передбачених у інструкції з 
експлуатації.
Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що 
з’явилися внаслідок неправильної експлуатації, зно-
шення або випадкових подій.
Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з від-
повідних положень чинного національного законодав-
ства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.
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ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИ-
МИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИ-
КОВЫЕ ПАКЕТЫ И ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В 
НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Этот стульчик для кормления используется в не-
скольких конфигурациях: 
• Стульчик для новорожденного:: от 0 месяцев
•  Стульчик для кормления: от 6 месяцев 
• Стульчик-бустер: от 6 месяцев 
•  Первый стульчик: от 6 месяцев
• Компактный стульчик-бустер: от 6 месяцев 
•  Табурет: от 36 месяцев

КОМПОНЕНТЫ
A. Конструкция
A1. Передние ножки 
A2. Задние ножки
A3. Передние колеса с защитой от царапин (2x)
A4. Пазы для крепления подноса
A5. Кнопки раскладывания/складывания
A6. 2 задних колеса

B. Основание сиденья
B1. Кнопки для регулировки высоты
B2. Подставка для ног
B3. Подножка
B4. Кнопки регулировки/складывания подставки для ног
B5. Пазы крепления сиденья

C. Сиденье
C1. Кнопки для открепления сиденья от основания
C2. Подлокотники
C3. Кнопки для складывания подлокотников
C4. Неподвижная спинка
C5. Верхняя убираемая спинка
C6. Пазы крепления верхней спинки
C7. Вставки крепления верхней спинки
C8. Язычок крепления верхней спинки
C9. Кнопка наклона спинки
C10. Ножки регулировки высоты стульчика-бустера
C11.  Устройства раскладывания ножек и регулиров-

ки высоты (раскладывание/складывание)
C12.  Проемы размещения ремней крепления стуль-

чика-бустера
C13. 5-точечные ремни безопасности с замком 
C14a.  Ремни крепления спинки для использования 

стульчика-бустера
C14b. Ремни крепления сиденья для использования 
стульчика-бустера
C15. Задний штырь крепления сиденья к основанию
C16. Передний штырь крепления сиденья к основанию

D. Чехол
D1. Основной чехол
D2. Верхний чехол
D3. Молния для снятия верхнего чехла
D4.  Молния для использования компактного стуль-

чика-бустера

E. Поднос
E1. Съемный поднос
E2. Центральная кнопка крепления/регулировки
E3. Крепежные крючки 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ
Очистка и уход выполняются только взрослыми.

Уход за изделием
Очищайте чехол слегка увлажненной в воде тряп-
кой или нейтральным моющим средством. Чтобы 
снять чехол стульчика для кормления повторите 
в обратной последовательности операции, опи-
санные для крепления чехла к конструкции. Очи-
щайте пластиковые части слегка увлажненной в 
воде тряпкой. Запрещается использовать абра-
зивные средства или растворители. При попада-
нии воды на металлические части изделия, вытри-
те их насухо, чтобы предотвратить образование 
ржавчины.

Уход
Храните стульчик для кормления в сухом месте.
Убедитесь в отсутствии пыли, грязи и песка на 
пластмассовых компонентах, которые располо-
жены вдоль металлических труб. Таким образом, 
можно избежать трения, которое отрицательно 
сказывается на правильном функционировании 
стульчика для кормления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУК-
ЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮ-
ЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.
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При необходимости выполните смазку подвижных 
частей сухим силиконовым маслом.

ВНИМАНИЕ: После каждой стирки проверяйте со-
стояние ткани и швов.
Наружная часть: ПВХ
Подкладка: Полиэстер

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/РАСПАКОВКА
ВНИМАНИЕ: Изделие находится в упаковке вну-
три защитной пленки. В момент снятия соблюдайте 
осторожность, чтобы не повредить изделие и его 
дополнительные компоненты острыми предметами. 
Распаковав изделие, уберите все части упаковки в 
недоступное для детей место. Вставьте задние колё-
са (A6) в специальные пазы (Рис.1) до упора. 
Для открытия конструкции, нажмите одновремен-
но кнопки раскладывания/складывания A5, отдаляя 
передние ножки A1 от задних A2 (РИС.1A) до щелчка 
полного раскладывания (РИС.2).
ВНИМАНИЕ: Чтобы разложить подставку для ног B2, 
одновременно нажмите на две кнопки B4 и повора-
чивайте подставку на себя до желаемого положения.
После того, как вы разложили подставку для ног B2 
из исходного положения, поворачивайте ее к перед-
ней стороне основания сиденья до желаемого поло-
жения (РИС.3).
Отрегулируйте высоту основания сиденья, установи-
те самое верхнее положение, придерживая основа-
ние снизу (РИС.4).
Установите подножку B3 в один из трех пазов (РИС.5), 
поворачивая ее до блокировки.
Для прикрепления стульчика-бустера к конструкции, 
необходимо:
-  Разместить замки и ремни C14a-b в пазы C12 и за-

крыть пазы в соответствии с указаниями РИС.26. 
Прикрепить сиденье C к основанию (РИС.6), в пер-
вую очередь, вставляя задний штырь C15 в паз кре-
пления B5. Затем одновременно нажать кнопки C1 
(РИС.7), поворачивая сиденье в переднюю сторону, 
до сцепления передних штырей C16. Начните наде-
вать чехол сверху вниз, до тех пока он не будет плот-
но прилегать к верхней съемной части спинки C5.
ВНИМАНИЕ: Yбедитесь в том, что резинки с задней 
стороны чехла остаются внутри, в пространстве 
между фиксированной спинкой C4 и задней частью 
самого чехла. Затем разместите ремни безопасности 
C13, прикрепленные к спинке, проводя их через от-
верстия на чехле D.
ВНИМАНИЕ: Для соответствующего перемещения 
ремней безопасности C13 не застегивайте молнию D4. 
ВНИМАНИЕ: Для соответствующего крепления си-
денья, замки и ремни должны быть расположены в 
специальных пазах.
ВНИМАНИЕ: Прежде чем посадить ребенка в стуль-
чик, убедитесь, что сиденье правильно прикреплено 
к основанию.
Наденьте чехол D на сиденье C, пропуская ремни 
безопасности C13 через соответствующие отверстия 
(РИС.8). Убедитесь, что положение отверстий на чех-

ле соответствует положению отверстий на спинке.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: обязательно используйте ремни без-
опасности, а также тканевый паховый ремень, так как 
они гарантируют безопасность ребёнка. 
ВНИМАНИЕ: Использование только подноса не га-
рантирует безопасность вашего ребенка. Обязатель-
но используйте ремни безопасности!
Стульчик для кормления оснащен 5-точечными рем-
нями безопасности.
Отстегните ремни безопасности, посадите ребенка 
на стульчик и прикрепите его ремнями, регулируя 
длину в соответствии с телосложением ребенка.
Ремни безопасности могут регулироваться по высо-
те в двух положениях.
Замок можно расстегнуть, нажав на рожки (РИС.9).
Поясные ремни можно регулировать по ширине 
при помощи специальных раздвижных механизмов 
(РИС.10).

УСТАНОВКА/РЕГУЛИРОВКА ПОДНОСА
Поднос может регулироваться в 4 различных поло-
жениях. 
Для крепления подноса E, убедитесь, что подлокот-
ники C2 зафиксированы в горизонтальном положе-
нии (РИС.11).
Установите подлокотники вовнутрь направляющих, 
предусмотренных под подносом, удерживая нажа-
той центральную крепежную кнопку (РИС.12).
Двигайте поднос до желаемого положения и отпу-
стите кнопку. Если не происходит автоматическая 
блокировка подноса на подлокотниках, двигайте 
поднос до щелчка блокировки (РИС.13). 
ВНИМАНИЕ: всегда перед использованием прове-
ряйте, что поднос закреплен соответствующим об-
разом на подлокотниках.
ВНИМАНИЕ: поднос должен регулироваться только 
в 4 указанных положениях. 
ВНИМАНИЕ: никогда не оставляйте поднос в по-
ложении, при котором на подлокотниках видны 
сигналы опасности: Данное положение НЕ является 
безопасным!
ВНИМАНИЕ: когда поднос установлен на изделии, 
соблюдайте осторожность, чтобы не нажать ненаме-
ренным образом кнопки складывания подлокотников.
Для снятия подноса нажмите центральную кнопку 
E2. Когда поднос не используется, он может прикре-
пляться к задней части конструкции (РИС.14).Стуль-
чик для кормления оснащен съемным подносом.Она 
закрепляется при помощи механизма надавливания 
на выступы по бокам столешницы. 
ВНИМАНИЕ: во время использования всегда прове-
ряйте, чтобы столешница и съемный поднос были на-
дежно закреплены. Если ребенок кушает за столом с 
родителями, съемный поднос может использоваться 
в качестве удобной скатерти.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ
Стульчик для кормления может регулироваться по 
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высоте в 8 положениях.
Чтобы поднять сиденье, удерживайте верхнюю часть 
спинки C4/C5 , потяните ее вверх до желаемой вы-
соты (Рис.15).
Чтобы опустить сиденье, одновременно нажмите две 
кнопки B1 и опустите сиденье до желаемой высоты 
(Рис.16). 
ВНИМАНИЕ: ребенок не должен сидеть на стульчи-
ке при выполнении данной операции.

СКЛАДЫВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: при выполнении этих операций следи-
те за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находи-
лись на безопасном расстоянии. Убедитесь, что при 
этом подвижные части стульчика для кормления не 
касаются тела ребенка.
-  Переместите спинку в вертикальное положение 

(РИС.17), уберите поднос, прикрепляя его к задним 
ножкам (РИС.14), и сложите подлокотники, нажав на 
кнопки C3 (Рис.18).

-  Полностью опустите сиденье, одновременно на-
жимая две кнопки регулировки высоты B1 (РИС.16).

-  Нажмите кнопки раскладывания/складывания A5, 
расположенные по центру боковых шарниров, и 
одновременно сложите ножки стульчика для корм-
ления (Рис.19).

-  Когда поднос закреплен на задних ножках, убеди-
тесь в том, что он не полностью опирается о под-
ставку для ног (Рис.20).

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ
Стульчик для кормления оснащен подставкой для 
ног B2, 3 положения регулировки, можно сложить ее 
под сиденьем; нажмите две кнопки B4 и наклоните 
подставку для ног до желаемого положения.

ПОДНОЖКА
Стульчик для кормления оснащен подножкой В3, 
которая может регулироваться по высоте в 3 поло-
жениях. 
Из положения использования поверните его вверх до 
разблокировки.
Выньте и вновь установите на желаемую высоту.

КОЛЕСА
Задние ножки оснащены поворотными колесами с 
тормозным механизмом (A6).
Передние ножки стульчика для кормления оснащены 
однонаправленными колесами A3 для облегчения 
движения и открытия/закрытия.
Для активации тормозов стульчика для кормления 
нужно опустить вниз блокираторы колёс. Для 
разблокировки колёс переведите их в обратное 
положение.
ВНИМАНИЕ: устанавливайте изделие только на 
горизонтальную и устойчивую поверхность. Ни когда 
не устанавливайте стульчик для кормления рядом с 
лестницами или ступенями.
ВНИМАНИЕ: Всегда приводите в действие 
стояночный тормоз, если стульчик для кормления не 

находится в движении.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО (0М+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 
КАЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без

присмотра.
•  ВНИМАНИЕ: Не переносите стульчик за планку

для игрушек.
•  ВНИМАНИЕ: Не используйте стульчик для ново-

рожденного, если ребенок в состоянии сидеть
самостоятельно, т.к. он может перевернуться или
встать на четвереньки.

•  ВНИМАНИЕ: Данный стульчик не предназначен
для продолжительного сна ребенка.

•  ВНИМАНИЕ: Опасно устанавливать стульчик на
возвышенных поверхностях, таких как столы или
стулья.

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте ремни без-
опасности.

•   Изделие предусмотрено для детей: от рождения до 
6 месяцев (весом 9 кг).

•  Стульчик не заменяет ни кроватку, ни колыбель.
Если ребенок уснул, переложите его в кроватку или 
колыбель.

•  Не используйте стульчик для новорожденного со
сломанными или недостающими частями.

•  Не используйте аксессуары или запасные части,
если они не одобрены производителем.

•  Сборка изделия и всех его компонентов должна вы-
полняться только взрослыми.

•  Не усаживайте в стульчик для новорожденного не-
скольких малышей одновременно.

•  Ни в коем случае не оставляйте стульчик на неров-
ных поверхностях.

•  Не позволяйте другим детям играть рядом со стуль-
чиком.

•  Чтобы избежать опасности пожара, не оставляйте
стульчик вблизи источников тепла, электрических
или газовых приборов и т.д.

•  Убедитесь в том, что чехол всегда надлежащим об-
разом прикреплен к конструкции изделия.

•   Обязательно проверяйте надежное и правильное
крепление всех компонентов.

•   Периодически проверяйте компоненты стульчика
(на предмет износа), винты (должны быть хорошо
затянуты), ткани (не должны быть изношенные или
выцветшие) и немедленно заменяйте поврежден-
ные компоненты.

•  Не устанавливайте стульчик для новорожденного с 
ребенком вблизи окон или стен, чтобы ребенок не
потерял равновесие и не упал, отталкиваясь от них.

•  Не устанавливайте шезлонг-качалку с ребенком
вблизи окон или стен, чтобы ребенок не потерял
равно- весие и не упал, отталкиваясь от них.

•  Когда шезлонг не используется, следует хранить его 
в недоступном для детей месте.

•   ВНИМАНИЕ: Перед тем, как посадить ребенка в
стульчик, убедитесь, что сиденье надежно прикре-
плено к основанию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ
Данное изделие может использоваться для детей 
возрастом от 0 месяцев весом до 9 кг в качестве 
стульчика для новорожденного.
Для его использования в качестве стульчика необ-
ходимо:
-  полностью наклонить спинку C4 сиденья C, нажав 

на кнопку C9, расположенную с задней стороны 
спинки (рис.21).

-  перевести подставку для ног B2 в полностью гори-
зонтальное положение.

-  подножка B3 может убираться или регулироваться 
в зависимости от роста ребенка (Рис.23).

Вышеуказанные операции могут осуществляться, 
если ребенок находится в стульчике, но при этом 
могут возникнуть некоторые трудности.
В случае необходимости регулировки высоты сиде-
нья, нужно сделать это до выполнения приведенных 
операций в вышеуказанном параграфе.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ (6м+)
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ - ПЕРВО-
ГО СТУЛЬЧИКА
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без

присмотра.
•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте системы

удерживания ребёнка.
•  ВНИМАНИЕ: Риск падения: не позволяйте ребёнку 

карабкаться на стульчик для кормления.
•  ВНИМАНИЕ: Обязательно проверяйте правиль-

ную установку систем удержания перед использо-
ванием стульчика для кормления.

•  ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь стульчиком для корм-
ления, если все его компоненты не закреплены и
отрегулированы соответствующим образом.

•  ВНИМАНИЕ: Учитывайте возможный риск возгора-
ния, создаваемый открытым огнём и другими источ-
никами тепла, расположенными вблизи стульчика
для кормления.

•  ВНИМАНИЕ: Учитывайте риск опрокидывания из-
делия в случае, если ребёнок оттолкнётся ногами
от стола или от любого другого предмета.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда прове-
ряйте безопасность и устойчивость стульчика для
кормления.

•  ВНИМАНИЕ: Перед началом использования про-
верьте исправность защитных механизмов. В част-
ности, убедитесь, что стульчик для кормления за-
блокирован в разложенном положении.

•  Не пользуйтесь стульчиком для кормления пока ре-
бенок не может самостоятельно сидеть.

•  Использование стульчика для кормления рекомен-
дуется для детей возрастом от 6 до 36 месяцев и
весом не более 15 кг.

•  Запрещается использовать стульчик для кормления 
с повреждёнными, изношенными или недостающи-
ми частями.

•  Перед сборкой изделия необходимо убедиться в

целостности его компонентов; при обнаружении 
повреждений вследствие перевозки не используй-
те изделие и храните его вдали от детей.

•  Раскладывание, регулировка и складывание стуль-
чика для кормления должны выполняться только
взрослыми.

•  Убедитесь в том, что пользователи стульчика для
кормления знакомы с принципами его работы.

•  Во время действия по складыванию или расклады-
ванию следите за тем, чтобы ребенок не находился
поблизости. При выполнении операций по регули-
ровке (наклон спинки, регулировка столика) следи-
те за тем, чтобы его подвижные части стульчика не
соприкасались с телом ребёнка.

•  Использование ремней безопасности с тканевым
паховым ремнем, надежно прикрепленным к сиде-
нью, и с жестким разделителем для ножек необхо-
димо для гарантии безопасности ребенка.

•  использование только подноса не гарантирует без-
опасность ребенка. Обязательно используйте рем-
ни безопасности.

•  Не перемещайте стульчик для кормления, если ре-
бенок находится внутри.

•  Следите, чтобы другие дети не играли вблизи стуль-
чика для кормления и не карабкались на него.

•  Не сажайте в стульчик для кормления нескольких
малышей одновременно.

•  Не оставляйте на стульчике для кормления мелкие
предметы во избежание их проглатывания ребёнком.

•  Не устанавливайте стульчик для кормления вблизи
стен или окон, портьеры, шнуры и подобные элемен-
ты могут быть использованы ребенком, чтобы вска-
рабкаться, или могут послужить причиной удушения.

•  Не устанавливайте стульчик для кормления вблизи
окон или стен, чтобы ребенок не потерял равнове-
сие и не упал, отталкиваясь от них ножками.

•  Когда ребенок находится в стульчике для кормле-
ния, устанавливайте его только на горизонтальную
и устойчивую поверхность. Никогда не устанавли-
вайте стульчик рядом с лестницами, ступенями или 
на коврах.

•  Не опирайтесь на столик и не подвешивайте на
каркас стульчика для кормления сумки или другие
предметы, чтобы не нарушить равновесие изделия.

•  После длительного пребывания стульчика для
кормления на солнце дождитесь, чтобы он остыл, и
только потом усаживайте в него ребенка.

•  Избегайте длительного нахождения стульчика для
кормления на солнце: это может привести к обесц-
вечиванию материалов и тканевых покрытий.

•  Если вы не пользуетесь стульчиком для кормления,
храните его в недоступном для детей месте.

•  Никогда не используйте стульчик для кормления
без чехла.

•  Запрещается использование неоригинальных или
не одобренных производителем компонентов, за-
пасных частей или принадлежностей.

•  Не выполняйте операции по раскладыванию или
складыванию стульчика, когда в нем находится
ребёнок.
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•  ВНИМАНИЕ! Когда стульчик не используется, дер-
жите его в недоступном для детей месте.

•  ВНИМАНИЕ: При наличии стояночных тормозов,
всегда блокируйте колеса, когда ребенок сидит на
стульчике для кормления или когда стульчик от-
крыт, даже если не используется.

•  ВНИМАНИЕ: В целях безопасности ребенка запре-
щается убирать верхнюю спинку C5. 

•  ВНИМАНИЕ: В целях безопасности ребенка, за-
прещается наклонять вперед спинку стульчика для
кормления. Могут быть использованы только 4 по-
ложения наклона.

•  ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что сиденье прикреплено
должным образом к основанию до размещения в
него ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
Когда ребенок может самостоятельно сидеть, ис-
пользуйте изделие в качестве стульчика для кормле-
ния (до 36 месяцев).
При использовании изделия в качестве стульчика 
для кормления можно:
- регулировать высоту сиденья;
- регулировать подставку для ног и подножку;
- наклонять спинку (Рис.21);
- использовать поднос и регулировать его.
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к соответствующим параграфам.

ПЕРВЫЙ СТУЛЬЧИК (6м+)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО СТУЛЬЧИКА
Когда ребенок может самостоятельно сидеть, используй-
те изделие в качестве стульчика для кормления (до 36 
месяцев) (рис. 24).
При использовании изделия в качестве первого 
стульчика можно:
- регулировать высоту сиденья;
-  регулировать подставку для ног в вертикальное по-

ложение;
- убирать подлокотники;
- наклонять спинку (Рис.21);
-  приближать стульчик для кормления к столу, пере-

мещая его посредством колес A3.
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к соответствующим параграфам.

СТУЛЬЧИК-БУСТЕР (6м+)
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ КОМПАКТНОГО СТУЛЬЧИКА-БУСТЕРА
•  ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИН-

СТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮ-
ЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

•  ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ 
С ИЗДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕ-
ТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ 
ОТ ДЕТЕЙ.

•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без
присмотра.

•  ВНИМАНИЕ: Всегда используйте систему удержа-
ния, убедившись в том, что она правильно собрана

и отрегулирована.
•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте ремни без-

опасности и тканевый разделительный ремень для
ног, так как они гарантируют безопасность ребёнка. 
Сам по себе столик не гарантирует надёжного удер-
живания ребёнка. Обязательно используйте ремни
безопасности.

•  ВНИМАНИЕ:: Обязательно используйте систему
крепления стульчика-бустера. Перед использова-
нием проверяйте его правильное крепление.

•  ВНИМАНИЕ: крепежные замки спинки и сиденья
не должны устанавливаться на неровных поверх-
ностях.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда прове-
ряйте безопасность и устойчивость стульчика.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте этот стульчик-бустер
на табуретках или скамьях.

•  ВНИМАНИЕ: Данное изделие предназначено для
детей, которые в состоянии сидеть самостоятельно 
(минимум 6 месяцев) возрастом до 36 месяцев или
весом до 15 кг.

•  Минимальные габаритные размеры стула, на ко-
торый должен устанавливаться стульчик-бустер:
ширина сиденья 430 мм; глубина сиденья 380 мм;
высота спинки 210 мм.

•  Убедитесь в том, что стул, на который устанавлива-
ется стульчик-бустер, расположен в таком положе-
нии, где ребёнок не сможет оттолкнуться ногами
от стола или от других предметов с последующим
опрокидыванием стула с установленным на нем
стульчиком-бустером.

•  Не используйте стульчик-бустер с поломанными,
изношенными или недостающими частями.

•  Не используйте аксессуары или запасные части,
если они не одобрены производителем.

•  Ни в коем случае не используйте стульчик-бустер
на неустойчивых или поломанных стульях, склад-
ных стульях, стульях-качалках или стульях с подло-
котниками.

•  Запрещается усаживать на стульчик-бустер не-
скольких малышей одновременно.

•  Никогда не используйте стульчик-бустер без чехла.
•  Прежде чем прикрепить стульчик-бустер на сиде-

нье, убедитесь, что поверхность сидения стула и
пол идеально ровные. Не устанавливайте изделие
на стул, если пол неровный или находится под
уклоном.

•  Не позволяйте детям играть возле стульчика-бусте-
ра без присмотра.

•  Не используйте это изделие для перевозки ребенка 
в автомобиле.

•  Опасно использовать данное изделие на припод-
нятых поверхностях.

•  Не оставляйте на стульчике-бустере мелкие пред-
меты во избежание их проглатывания ребёнком.

•  Не используйте стульчик-бустер возле шнуров от
портьер, окон или источников повышенного тепла.

•  Ни в коем случае не используйте изделие в качестве 
спасательного круга или креслица для бассейна.

•  Не используйте стульчик-бустер на полу.
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•  Не используйте стульчик-бустер без набивной ча-
сти сиденья и/или спинки.

•  При длительном пребывании на солнце возможно
изменение цвета изделия. При продолжительном
пребывании изделия под воздействием высоких
температур следует подождать несколько минут и
только потом усаживать в него ребенка.

•  Действия по раскрытию, регулировке и складыва-
нию стульчика-бустера должны выполняться только 
взрослыми лицами.

•  Во время действий по складыванию или раскла-
дыванию стульчика следите за тем, чтобы ребенок
находился на безопасном расстоянии. Во время
регулировки стульчика-бустера следите, чтобы его
подвижные части не соприкасались с телом ребенка.

•  Использование одного столика не гарантирует без-
опасность вашего ребёнка. Обязательно исполь-
зуйте ремни безопасности.

•  Когда стульчик не используется, держите его в
недоступном для детей месте.

•  Не выполняйте раскрытие или складывание стуль-
чика-бустера, когда в нем находится ребёнок.

•  Когда стульчик-бустер не используется,следует хра-
нить его в недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА-БУСТЕРА
Когда ребенок может самостоятельно сидеть, ис-
пользуйте изделие в качестве стульчика-бустера (до 
36 месяцев).
Для использования изделия в качестве стульчика-бу-
стера необходимо:
-  открепить сиденье C от основания сиденья B, нажав 

на кнопки открепления C1, расположенные с боко-
вых сторон сиденья;

-   удерживая кнопки C1, немного поверните вверх 
переднюю часть сиденья и поднимите сиденье до 
полного открепления от основания (РИС.25);

-  переверните сиденье для облегчения последую-
щих операций (РИС.26);

-  откройте ножки C10, используя устройства раскла-
дывания ножек и регулировки высоты C11 (РИС.27). 
Извлеките замки и ремни C14a-b из пазов C12 в со-
ответствии с указаниями РИС.28 для возможности 
крепления сиденья взрослым к спинке стула; 

-  установите спинку, блокируя ее в вертикальном поло-
жении;

-  для поднятия сиденья, поверните наружу ножки 
C10 до соответствующей установки, расцепляя их 
за счет устройств C11 (РИС.27A). В случае отсут-
ствия необходимости поднять сиденье после из-
влечения ремней и замков, закройте ножки, нажав 
на устройства раскладывания ножек С 11, и про-
верьте, что они правильно закреплены в закрытом 
положении (РИС.26). 

ВНИМАНИЕ: при открытии и закрытии ножек, всег-
да используйте устройство раскладывания, чтобы не 
повредить изделие.
ВНИМАНИЕ: при использовании изделия в каче-
стве стульчика-бустера, в целях гарантии безопасно-
сти ребенка, обязательно размещайте спинку только 

в вертикальном положении..
ВНИМАНИЕ: при использовании стульчика-бустера 
проверьте, что обе ножки правильно расположены в 
открытом положении. Расположите стульчик-бустер 
на стуле.
ВНИМАНИЕ: при использовании стульчика-бусте-
ра, убедитесь, что обе ножки закреплены соответ-
ствующим образом в открытом положении, а кре-
пежные ремни стульчика вставлены в отверстия на 
самих ножках.

Для использования данного изделия минимальные 
габаритные размеры стула должны соответствовать 
тем, которые указаны на РИС. 29. Прикрепите кре-
пежные ремни спинки С14а, пропуская их за спин-
кой стула, как показано на РИС. 30, а крепежные рем-
ни сиденья C14b вокруг сидения, как показано на 
РИС 31; закрепите ремни посредством специальных 
замков до щелчка соответствующего сцепления. 
Потяните за свободный конец ремня, чтобы отрегу-
лировать его по длине и обеспечить необходимое 
натяжение. Стульчик-бустер должен быть крепко 
прикреплен к стулу (РИС.32). 
После крепления стульчика-бустера к сиденью и к 
спинке стула, усадите в него ребенка: 
-  Расстегните замки 5-точечных ремней безопасно-

сти C13.
-  Усадите ребенка на стульчик-бустер и пристегни-

те его ремнями безопасности C13. Проверьте, что 
замки ремней прикреплены соответствующим об-
разом. 

-  Отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы 
они соответствовали ребенку.

Можно использовать поднос, прикрепляя его к под-
локотникам, следуя указаниям соответствующего 
параграфа.

КОМПАКТНЫЙ СТУЛЬЧИК-БУСТЕР (6м+)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПАКТНОГО СТУЛЬЧИКА-
БУСТЕРА
Для данного варианта использования вы должны 
следовать всем указаниям, приведенным в парагра-
фе «Использование стульчика-бустера».
В дополнение, можно убрать верхнюю спинку C5, 
следуя приведенным далее указаниям:
-  Расстегните молнию D3, расположенную с 

перед¬ней стороны чехла D, чтобы отделить верх-
нюю спинку C5 от неподвижной C4 (РИС.34);

-  Уберите верхнюю спинку C5, воздействуя на язычок 
C8, расположенный с ее задней стороны (РИС.35), и 
поворачивая спинку C5 вперед, вытащите крепле-
ния C7 из гнезд C6, расположенных с боковых сто-
рон спинки C4 (РИС.36);

ВНИМАНИЕ: при использовании стульчика-бусте-
ра, убедитесь, что обе ножки закреплены соответ-
ствующим образом в открытом положении, а кре-
пежные ремни стульчика вставлены в отверстия на 
самих ножках.
-  Если задняя молния D4 застегнута, расстегните ее 

и наденьте основной чехол D1 на неподвижную 
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спинку C4 (РИС.37);
-  Затем застегните молнию D4 (РИС.38)
ВНИМАНИЕ: в варианте использования как ком-
пактного стульчика-бустера, в целях гарантии безо-
пасности ребенка, обязательно использовать спинку 
только в вертикальном положении.
Для транспортировки изделия в вертикальном по-
ложении (РИС.40), можно снять неподвижную спинку 
C4, нажав на специальную кнопку наклона спинки 
C9, повернув ее вперед до упора (РИС.39).

ТАБУРЕТ (36 м+)
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ ТАБУРЕТА
•   ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без

присмотра.
•   ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь табуретом, если все

его компоненты не закреплены и отрегулированы
соответствующим образом.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда прове-
ряйте безопасность и устойчивость табурета.

•  Данное изделие предназначено для детей возрас-
том старше 3 лет или максимальным весом 30 кг.

•  ВНИМАНИЕ: Всегда присматривайте за детьми,
когда они играют рядом с табуретом, и не разре-
шайте им вскарабкиваться на него.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте табурет в целях, от-
личных от тех, для которых он был предусмотрен

•  ВНИМАНИЕ: Во избежание несчастных случаев
или пожаров ни в коем случае не устанавливайте
табурет возле вентиляторов, электрических на-
гревателей, газовых печей или других источников
тепла.

•  ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте табурет вблизи стен
или окон, портьеры, шнуры и подобные элементы
могут использоваться ребенком,чтобы вскарабкать-
ся, или могут послужить источником удушения.

•  ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте табурет под ок-
ном, ребенок может воспользоваться им для вска-
рабкивания и выпасть из окна

•  Перед сборкой изделия необходимо убедиться в
целостности его компонентов; при обнаружении
повреждений вследствие перевозки не используй-
те изделие и храните его вдали от детей.

•  Действия по раскрытию, регулировке и складыва-
нию табурета должны выполняться только взрослы-
ми лицами.

•  Запрещается использование неоригинальных или
не одобренных производителем компонентов, за-
пасных частей или аксессуаров.

•  Если вы не пользуетесь табуретом, храните его в не-
доступном для детей месте.

•  Никогда не перемещайте табурет с сидящим в нем
ребенком.

•  Всегда используйте изделие под присмотром
взрослого.

•  Не сажайте на табурет более чем одного ребенка
одновременно, это может сказаться на его устойчи-
вости.

•  ВНИМАНИЕ: Проверьте, что в пространстве, в ко-

тором используется табурет, нет переметов, кото-
рые препятствуют или мешают его соответствующе-
му использованию.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте его рядом с лестни-
цами, возвышенными, наклоненными, неровными
поверхностями или бассейнами.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте на приподнятых по-
верхностях (столы, стулья и т.д.). Устанавливайте
только на ровные и устойчивые поверхности.

•  ВНИМАНИЕ: Не вставайте ногами на табурет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБУРЕТА
Перед использованием внимательно озна-
комьтесь с инструкциями. Изделие предусмо-
трено для детей возрастом от 36 месяцев ве-
сом не более 30 кг.
Изделие может использоваться в качестве табурета 
детьми возрастом от 3 лет до достижения веса 30 кг.
Для использования изделия в качестве табурета не-
обходимо:
-  Открепить сиденье C от основания сиденья B, на-

жав на кнопки для открепления сиденья от основа-
ния C1, расположенные с боковых сторон сиденья 
(Рис.25);

-   Удерживая нажатыми кнопки C1, частично поверни-
те переднюю часть сиденья вверх и поднимите его 
до полного отцепления основания;

-  Переведите подставку для ног в нерабочее поло-
жение, полностью отпуская ее под сиденье (Рис.41);

-  Можно отрегулировать различную высоту сиденья, 
используя кнопки B1 (Рис.16).

ГАРАНТИЯ
Изделие гарантируется на отсутствие дефектов соот-
ветствия при нормальных условиях использования, 
согласно указаний инструкций по эксплуатации.
В любом случае, гарантия не будет действительна в 
случае ущерба, обусловленного несоответствующим 
использованием, изнашиванием или непредвиденны-
ми обстоятельствами.
В отношении длительности гарантии на дефекты со-
ответствия см.специальные положения националь-
ных стандартов, применяемых в стране приобрете-
ния изделия, когда они предусмотрены.
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WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE 
ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS 
AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.

This high chair is designed to be used in different ways: 
• Reclined baby bouncing chair: from 0 months
•  How to use the high chair: from 6 months 
• How to use the chair booster seat: from 6 months 
•  How to use the first seat: from 6 months
•  How to use the compact chair booster seat: from 6

months 
•  How to use the stool: from 36 months

COMPONENTS
A. Frame
A1. Front legs 
A2. Rear legs
A3. Scratch-resistant front wheels (2x)
A4. Tray locking slots
A5. Open/close buttons
A6. Rear wheels (x2)

B. Seat base
B1. Height adjustment buttons
B2. Legrest
B3. Footrest
B4. Legrest adjusting/tilting buttons
B5. Seat fastening slots

C. Seat
C1. Buttons to release seat from the base
C2. Armrests
C3. Armrest tilting buttons
C4. Fixed backrest
C5. Removable upper backrest
C6. Upper backrest fastening slots
C7. Upper backrest fastening inserts
C8. Upper backrest fastening tab
C9. Backrest tilting button
C10. Chair booster seat height adjustment feet
C11.  Feet release devices for height adjustment (open-

ing/closing)
C12.  Chair booster seat fastening belt slot compartments
C13. Child safety harness with 5-point buckle 
C14a.  Backrest fastening straps for chair booster seat use
C14b. Seat fastening straps for chair booster seat use
C15. Rear pin for fastening the seat to the base
C16. Front pins for fastening the seat to the base

D. Cover
D1. Main cover
D2. Upper cover
D3. Zipper for upper cover removal
D4. Zipper for compact chair mounted seat use

E. Tray
E1. Tray covers
E2. Fastening/adjustment central button
E3. Fastening hooks 

TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE
The cleaning and maintenance operations shall only be 
carried out by an adult.

Cleaning
Clean the fabric cover with a soft cloth soaked in water 
or a neutral detergent. To remove the fabric cover from 
the high chair repeat, in reverse order, the operations 
described to fix the fabric cover to the structure. Clean 
the plastic parts with a soft cloth soaked in water. Nev-
er use abrasive detergents or solvents. If the high chair 
comes into contact with water, dry the metal parts to 
prevent the formation of rust.

Maintenance
Keep the high chair in a dry place.
To avoid friction that may compromise the correct func-
tion of the high chair, ensure that all the moving plastic 
parts located along the metal frame are free from dust, 
dirt or sand.
If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone 
lubricant.

WARNING: Check that the fabric and stitching are in 
good condition each time you wash it.
Outer cover: PVC
Padding: Polyester

FIRST USE/OPENING
WARNING: The product is inserted in the packaging 
wrapped in protective film. When removing, make sure 
you avoid damaging the product and its additional 
components with sharp instruments. Once the product 
is open, remove the packaging components immedi-
ately and keep out of the reach of children. Insert the 
rear wheels (A6) in the specific slots (Fig.1), pushing 
them in as far as they will go. 

EN INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT WARNING:
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE.
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To open the frame, press simultaneously the A5 open-
ing/closing buttons, distancing the front legs A1 from 
the rear legs A2 (FIG.1A) until the click indicates the 
complete opening (FIG.2).
WARNING: Pressing the two B4 buttons at the same 
time, will release the legrest B2 from the rest position.
After having released the legrest from the rest position, 
turn the legrest B2 towards the front part of the seat 
base until reaching the desired position for use (FIG.3).
Adjust the height of the seat base bringing it to the high-
est position, supporting the base from below (FIG.4).
Insert the footrest B3 in one of the three slots (FIG.5) 
turning it until it locks.
To reattach the chair booster seat to the structure:
-  Reposition the buckles and the harness C14a-b from 

their slot compartments C12 and close the compart-
ments as shown in FIG.26. 

Fasten the seat C to the base (FIG.6) firstly inserting the 
rear pin C15 in the fastening slot B5. Then, press the 
buttons C1 (FIG.7) at the same time, turning the seat to-
wards the front part until the front pins C16 are locked 
into position. To put the cover on the seat C, the cover D 
must be fitted from the top to the bottom until it fits in 
the upper removable backrest part C5.
WARNING: Ensure that the elastic on the back of the 
flaps and the cover always remains inside, in the space 
between the fixed backrest C4 and the back of the cover. 
Now insert the safety harness C13 fixed to the backrest 
by passing it through the corresponding holes on the 
cover surface D.
WARNING: For the correct movement of the safety har-
ness C13, do not close the zipper D4. 
WARNING: For a complete fixing of the seat, the buck-
les and the harness must be placed in the special com-
partments.
WARNING: Make sure that the seat is correctly fastened 
to the base before placing the child on it.
Put the fabric cover D on the seat C, inserting the safety 
harness C13 in the appropriate slots (FIG.8). Make sure 
that the positions of the holes on the fabric cover corre-
spond to those on the backrest.

SAFETY HARNESS
WARNING: The use of the safety harness with fabric 
crotch strap is essential to guarantee your child’s 
safety. 
WARNING: The tray alone does no guarantee the safety 
of your child. Always use the safety harness!
The high chair has a 5-point safety harness.
Release the safety harness, put the child on the high 
chair and secure the child with the harness, adjusting its 
length in order to suit to the child.
The safety harness can be adjusted to two height po-
sitions.
The buckle may be released by pressing the forks (FIG.9).
The width of the waist belts can be adjusted using the 
relevant sliding rings (FIG.10).

TRAY POSITIONING/ADJUSTMENT
The tray can be adjusted to 4 different positions. 

To fasten the tray E, make sure that the armrests C2 are 
locked in horizontal position (FIG.11).
Insert the armrests in the guides below the tray, keep-
ing the central fastening button pressed (FIG.12).
Move the tray to the desired position and release the 
button. If the tray is not automatically locked on the 
armrests, move the tray until a click is heard, indicating 
that the tray is locked (FIG.13). 
WARNING: before use, always check the correct fasten-
ing of the tray on the armrests.
WARNING: the tray may only be adjusted to the 4 indi-
cated positions . 
WARNING: never leave the tray fitted in a position in 
which the danger signs are visible on the armrests: This 
position is NOT safe!
WARNING: When the tray is fitted on the product, 
make sure to avoid the inadvertent pressing of the arm-
rest tilting buttons.
To remove the tray, press the central button E2. When 
not in use, the tray may be fastened to the rear legs 
of the structure (FIG.14). The high chair is equipped with 
a tray cover. It can be fastened to the tray sides with a 
pressure mechanism. 
WARNING: When in use, always make sure that the tray 
is correctly fastened. If the child eats at the table with 
the parents, the tray cover may be used as a convenient 
tablecloth.

HEIGHT ADJUSTMENT
The high chair can be adjusted to 8 height positions.
To raise the seat, hold the upper part of the backrest 
C4/C5 and pull it upwards, until the desired height is 
reached (Fig. 15).
To lower the seat, press the two B1 buttons at the 
same time, lowering the seat until the desired height is 
reached (Fig.16 ). 
WARNING: do not carry out this operation with the 
child sitting in the high chair.

HOW TO CLOSE THE CHAIR
WARNING: when performing this operation, ensure 
that your child, or other children, are at a safe distance. 
Make sure that during these operations the movable 
parts of the high chair do not come into contact with 
your child.
-  Place the backrest in vertical position (FIG.17), remove 

the tray and fit it to the rear legs (FIG.14), then tilt the 
armrests by pressing the buttons C3 (Fig.18).

-  Completely lower the seat by pressing the two height 
adjustment buttons B1 at the same time (FIG.16).

-  Press the opening/closing buttons A5 located at the 
centre of the lateral joints and at the same time ap-
proach the legs of the high chair (Fig.19).

-  With the tray fitted on the rear legs, make sure to avoid 
complete tilting of the legrest (Fig.20).

LEGREST
The high chair is equipped with a legrest B2 that can be 
adjusted to 3 positions of use and can be tilted under 
the seat; Press the two buttons B4 and tilt the legrest 
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until reaching the desired position.

FOOTREST
The high chair is equipped with a footrest B3 that can 
be adjusted to 3 height positions. 
From the currently used position turn it upwards until it 
unlocks.
Remove the footrest and fit it at the desired height.

WHEELS
The rear legs have swivel wheels with brakes (A6)
The front legs of the high chair are equipped with one-
way wheels A3 to facilitate handling and opening/clo-
sing operations.
To activate the high chair brakes, lower the wheel lo-
cking levers. To release the wheels, repeat in reverse 
order.
WARNING: always place the product on a horizontal, 
stable surface. Never place the high chair near stairs or 
steps.
WARNING: Always engage the parking device when 
the high chair is not being moved.

BABY BOUNCING CHAIR (0m+)
BABY BOUNCING CHAIR USE WARNING
•  WARNING: Never leave the child unattended.
•  WARNING: Do not use the toy bar to carry the baby

bouncing chair.
•  WARNING: Do not use the reclined cradle once your

child can sit unaided, roll over or stand up pushing on 
their hands, knees and feet.

•  WARNING: This reclined cradle is not intended to be
used for prolonged periods of sleeping.

•  WARNING: It is dangerous to use this baby bouncing
chair on an elevated surface, e.g. a table or a chair.

•  WARNING: Always use the restraint systems.
•   Age range intended for use: from birth to 9 kg (6

months).
•  The baby bouncing chair does not replace a bed or a
cradle. If the child needs to sleep, then it should be put 
in a bed or cradle.

•   Do not use the reclined cradle  if any components are
broken or missing.

•   Do not use accessories or replacement parts other
than those approved by the manufacturer.

•   The product and all of its components must always be 
assembled by an adult.

•   Do not use the reclined cradle with more than one
child at a time.

•  Never leave the chair on surfaces that are not perfectly 
horizontal.

•   Always supervise children playing near the reclined cradle.
•   To prevent fire hazards, do not leave the baby bounc-
ing chair near sources of heat, electrical and gas de-
vices, etc.

•   Make sure that the cover is properly secured to the
structure of the chair.

•   Make sure that all parts are correctly hooked to the
mounts.

•   Periodically check for any worn parts, loose screws,

worn or unstitched materials and replace any dam-
aged parts immediately.

•  Do not place the chair with the child near windows
or walls, where strings, curtains or other objects could
be used by the child to climb or causing chocking or
strangling hazards.

•  Do not place the chair near windows or walls to prevent
the risk for the child of overreaching and falling over.

•  Keep the product out of reach of children when it is
not in use.

•   WARNING: Make sure that the seat is correctly fas-
tened to the base before placing the child on it.

HOW TO USE THE BABY BOUNCING CHAIR
The product may be used as baby bouncing chair by 
children aged 0 months or more, up to 9 kg.
To use it as a baby bouncing chair:
-  completely tilt the backrest C4 of the seat, by pressing 

the button C9 on the rear part of the backrest (Fig.21).
-  adjust the legrest B2 to the completely horizontal po-

sition (Fig.22).
-  the footrest B3 may be removed or adjusted according 

to the child’s height (Fig.23).
The operations described above may be performed 
with the child in the high chair as well, but they might 
be more difficult.
Whenever the seat height needs to be adjusted, this 
can be performed before the operations indicated in 
the above paragraph.

HIGH CHAIR (6m+)
HIGH CHAIR USE WARNING - FIRST SEAT
•  WARNING: Never leave the child unattended.
•  WARNING: Always use the restraint system.
•  WARNING: Falling hazard: Prevent your child from

climbing on the product.
•  WARNING: Make sure that any harness is correctly fit-

ted before use.
•  WARNING: Do not use the product unless all compo-

nents are correctly fitted and adjusted.
•  WARNING: Be aware of the risk of open fires and other 

sources of strong heat in the vicinity of the product.
•  WARNING: Be aware of the risk of tilting when your

child can push its feet against a table or any other
structure.

•  WARNING: Always check the security and the stability 
of the high chair before use.

•  WARNING: Before using, ensure that all the safety de-
vices are fitted and working correctly. In particular, make
sure that the high chair is locked in the open position.

•  Do not use the high chair until the child can sit up un-
aided.

•   This high chair is intended for use for children aged
between 6 months and 36 months and up to 15 kg.

•  Do not use the high chair if any part is broken, torn or
missing.

•   Before assembly, check that the product and all of its
components have not been damaged during trans-
portation. Should any part be damaged, do not use it
and keep it out of reach of children.
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•   The high chair shall only be opened, adjusted and
closed by an adult.

•   Make sure that the person using the high chair knows 
how to do it in the safest way.

•   During the opening or closing operations, make sure
that your child is at a safe distance. Make sure that
during the adjustment operations (tilting the backrest, 
adjusting the tray), the movable parts of the high chair 
do not come into contact with your child.

•   The use of safety harness with fabric crotch strap cor-
rectly fastened to the seat and with rigid crotch strap is 
necessary to ensure the safety of your child when the
chair is used as baby bouncing chair.

•  The tray alone does nor guarantee the safety of your
child. Always use the safety harness.

• Never move the high chair with your child seated in it.
•  Do not allow children to play unsupervised near the

high chair, or climb onto it.
•  Do not use the high chair for more than one child at a time.
•   Do not leave small objects on the high chair that can

be swallowed by children.
•  Do not place the high chair near windows or walls,

where strings, curtains or other objects may be used
by the child to climb out of the high chair or causing
chocking or strangling hazards.

•  Do not place the high chair near windows or walls,
to prevent the child from affecting the stability of the
high chair, making it topple over, by pushing with its
feet against the wall.

•  Always place the high chair on a horizontal, stable sur-
face when the child is seated in it. Never place the high 
chair near stairs or steps or on carpets.

•  Bags or weights must not be placed on the tray or
hung on the high chair frame, as they might affect the 
stability of the high chair.

•  If the high chair is exposed to direct sunlight for a long
time, allow it to cool down before placing your child in it.

•  Do not leave the high chair exposed to sun for a long
time: it may change the colour of the materials and
fabric.

•  When not in use, the high chair must be kept out of the 
reach of children.

• Never use the high chair without its cover.
•   Do not use components, replacement parts, or acces-

sories not supplied or approved by the manufacturer.
•  Do not open or close the high chair when your child

is sitting in it.
•  WARNING: When not in use, keep the tray out of the

reach of children.
•  WARNING: If the high chair is equipped with parking 

brakes, always lock the wheels when the child is sit-
ting in the parked high chair, or when it is open even 
if not in use. 

•  WARNING: For the safety of your child, it is forbidden
to remove the upper backrest C5. 

•  WARNING: For the safety of your child, it is forbidden
to tilt the backrest toward the front side of the high
chair. Only the 4 tilting positions may be used.

•   WARNING: Make sure that the seat is correctly fastened
to the high chair base before placing the child on it.

HOW TO USE THE HIGH CHAIR
The product may be used as high chair from an age at 
which the child can sit up unaided, up to 36 months.
If used as high chair, it is possible to:
- adjust the height of the seat;
- adjust the legrest and the footrest;
- tilt the backrest (Fig.21);
- use the tray and adjust it.
To perform the above mentioned operations, refer to 
the corresponding paragraphs.

FIRST SEAT (6m+)
HOW TO USE THE FIRST SEAT
The product may be used as first seat from an age at which 
the child can sit up unaided, up to 36 months (fig.24).
If used as first seat, it is possible to:
- adjust the height of the seat;
-  adjust the legrest in vertical position;
- tilt the armrests;
- tilt the backrest (Fig.21);
-  place the high chair at the table, moving it using the 

wheels A3
To perform the above mentioned operations, refer to 
the corresponding paragraphs.

CHAIR BOOSTER SEAT (6m+)
WARNING FOR CHAIR BOOSTER SEAT - COMPACT 
CHAIR BOOSTER SEAT USAGE
•  IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR

FUTURE REFERENCE.
•  WARNING: BEFORE USING, REMOVE AND DISPOSE OF 

ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND
KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.

•  WARNING: Never leave the child unattended.
•  WARNING: Always use the restraint system and en-

sure it is correctly fitted.
•  WARNING: The use of the safety harness and fabric

crotch strap is necessary to guarantee the safety of
your child. The activity tray alone does not guarantee
the safety of your child. Always use the safety harness.

•  WARNING: Always use the chair attachment system
and ensure it is correctly fitted before use.

•  WARNING: the backrest and seat fastening buckles
must not be mounted on uneven surfaces.

•  WARNING:: Always check the security and the stabili-
ty of the product on the adult chair before use.

•  WARNING: Do not use this product on stools or
benches.

•  WARNING: This product is intended for children that
are able to sit up unaided (at least 6 months) up to 36
months or a maximum weight of 15 kg.

•   The minimum recommended adult’s chair dimensions 
when using this product are: Seat width 430 mm; Seat 
depth 380 mm; backrest height 210 mm.

•   Ensure that the adult chair with the chair mounted
seat is placed in a position where the child is not able
to use its feet to push against the table or any other
structure as this can cause the tip over of the adult
chair supporting the chair mounted seat.

•   Do not use the chair mounted seat if any part is bro-
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ken, torn or missing.
•   Do not use accessories or replacement parts other

than those approved by the manufacturer.
•  Never use the chair booster seat on broken or unstable 

chairs, folding chairs, rocking chairs or chairs with 
armrests.

•   Do not use the chair booster seat with more than one 
child at a time.

• Never use the chair booster seat without its cover.
•   Before fastening the chair booster seat to the chair, al-

ways check that the floor and chair seat are perfectly
horizontal; never install the product on chairs which
are positioned on a sloping surface.

•   Do not let other children play unattended near the
chair booster seat.

•  Do not use the product to transport the child in the car.
•  It is dangerous to use this product on an elevated surface.
•   Do not leave on chair booster seat small objects that

can be swallowed by children.
•   Do not use the chair booster seat in proximity of cur-

tain cords, windows or heat sources.
•   Never use the product as a swimming aid or floating

chair in a swimming pool.
•   Do not use the chair booster seat positioned directly

on the floor.
•  Do not use the chair booster seat without the seat

and/or backrest padding.
•   Prolonged exposure to direct sunlight can cause the

colours of the fabric to fade. After a prolonged expo-
sure of the product to high temperatures, wait a few
minutes prior to putting your child in it.

•   Opening, adjusting and closing operations of the chair
booster seat must be carried out exclusively by an adult.

•   During the opening or closing operations, make sure
that your child is at a safe distance. During adjusting op-
erations, make sure the moving parts of the chair boost-
er seat do not come into contact with the child’s body.

•   The tray alone does not guarantee the safety of your
child. Always use the safety harness.

•  When not in use, keep the tray out of the reach of
children.

•  Do not open and close the chair booster seat when the 
child is sitting on it.

•   When not in use, the chair booster seat must be kept
out of the reach of children.

HOW TO USE THE CHAIR BOOSTER SEAT
The product may be used as chair booster seat from 
an age at which the child can sit up unaided, until 36 
months (FIG.33).
To use the product as chair booster seat:
-  release the seat C from the seat base B pressing the 

release buttons C1 on the sides of the seat;
-   keeping the C1 buttons pressed, partially turn upwards 

the front part of the seat and lift it until it is completely 
released from the base (FIG.25);

-  turn the seat upside down to facilitate the subsequent 
operations (FIG.26);

-  open the feet C10 by using the release devices C11 
(FIG.27). Remove the buckles and the harness C14a-b 

from their slot compartments C12 as shown in FIG.28 
to be able to mount the seat on the adult chair; 

-  place the backrest, locking it in vertical position;
-  to raise the seat, turn the feet C10 outwards until 

locked in their position, releasing them by using the 
devices C11 (FIG.27A). If the seat does not need to 
be raised, after having removed the harness and the 
buckles, close the feet, using the release devices C11 
and make sure that they are correctly fastened in their 
closing position (FIG.26). 

WARNING: while opening and closing the feet, make 
sure to always use the release devices C11 to avoid 
damage to the product.
WARNING: when used as chair booster seat, always use 
the backrest in vertical position only, to guarantee the 
safety of your child.
WARNING: when used as chair booster seat, make sure 
that both feet are correctly fastened in the open position.
Place the chair booster seat on the chair.
WARNING: when used as chair booster seat, make sure 
that both feet are correctly fastened in the open posi-
tion and that the seat fixing harness is inserted inside 
the holes on the feet.

To use this product, check if the chair has the minimum 
sizes indicated in FIG.29. Attach the rear fastening straps 
C14a, by passing them behind the chair’s backrest, as 
shown in FIG.30 and the lower fastening straps C14b 
around the seat as shown in FIG.31; attach the straps 
through the appropriate buckles, making sure that the 
click signalling the correct attachment is heard. 
Pull the free end of the straps to adjust the length until 
they are well pulled and the chair booster seat is secure-
ly fastened in place (FIG. 32). 
Once the chair booster seat is fastened securely to the 
chair’s seat and backrest, you can place your child in it 
as follows: 
-  Release the buckles of the five-point safety harness 

C13.
-   Position the child on the chair booster seat, fastening 

them in with the safety harness C13. Check that the 
buckles of the harness are fastened properly. 

-  Adjust the length of the harness so it suits the child.
The tray may be used, fastening it to the armrests ob-
serving the indications of the corresponding chapter 
reported previously.

COMPACT CHAIR BOOSTER SEAT (6m+)
HOW TO USE THE COMPACT CHAIR BOOSTER SEAT
In this mode, all indications reported in paragraph “Using 
the chair booster seat” shall apply.
Additionally, the upper backrest C5 may be removed, 
following the indications below:
-  Open the zipper D3 on the front part of the fabric cov-

er D, in order to separate the upper backrest C5 from 
the fixed backrest C4, until it is completely released 
(FIG.34);

-  The upper backrest C5 may be removed, by pushing 
the C8 tab located on the rear side of the backrest C5 
(FIG.35) and turning the backrest C5 forward to release 
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the inserts C7 from their slots C6 located on the side of 
the backrest C4 (FIG.36);

WARNING: when used as chair booster seat, make sure 
that both feet are correctly fastened in the open posi-
tion and that the seat fixing harness is inserted inside 
the holes on the feet.
-  If the rear zipper D4 is closed, open it to fit the main 

cover D1 on the fixed backrest C4 (FIG.37);
-  Then close the zipper D4 (FIG.38).
WARNING: When used as compact chair booster seat, 
always use the backrest in vertical position only, to guar-
antee the safety of your child.
For transportation purposes, the fixed backrest C4 may 
be tilted, using the specific tilting button C9, turning it 
completely forward (FIG.39) to be carried in vertical po-
sition (FIG.40).

STOOL (36 m+)
STOOL WARNING
•  WARNING: Never leave the child unattended.
•  WARNING: Do not use the stool unless all components

are correctly fitted and adjusted.
•  WARNING: Before use, always check the safety and

stability of the stool
•  This product is suited for children older than 3 years or 
weighing up to 30 kg.

•  WARNING: Do not allow children to play unsuper-
vised near the stool, or to climb onto it.

•  WARNING: Do not use the stool for purposes other
than the intended ones

•  WARNING: to avoid the risk of open fires, do not place 
the stool near fans, electric bar fires, gas fires and other 
sources of heat.

•  WARNING: Do not place the stool near windows or
walls, where strings, curtains or other objects may be
used by the child to climb out of the stool or that can
pose the risk of suffocation or choking.

•  WARNING: Do not place the stool by the windows;
it may be used by the child to climb and fall over the
window

•   Before assembly, check that the product and all of its
components have not been damaged during trans-
portation. Should any part be damaged, do not use it
and keep it out of reach of children.

•   The stool must only be opened, adjusted and closed by
an adult.

•   Do not use components, replacement parts, or acces-
sories not supplied or approved by the manufacturer.

•   When not in use, the stool must be kept out of the
reach of children.

•  Never move the stool while the child is seated on it.
•  Always use under adult supervision.
•  Do not allow more than one child at a time to sit on the 

stool so as not to compromise its stability.
•  WARNING: Check that the space in which stool will be 

used is free of objects or furniture that may obstruct or 
compromise the correct use.

•  WARNING: Do not use in the vicinity of staircases,
raised, slanting, uneven surfaces or swimming pools.

•  WARNING: Do not use on raised surfaces (tables,

chairs etc.). Only place it on flat and stable surfaces.
•  WARNING: Do not step up on the stool.

HOW TO USE THE STOOL
Before use, carefully read the instructions. Age 
range intended for use: from 36 months up to a 
maximum weight of 30 Kg.
The product may be used as stool by children aged at 
least 3, with a maximum weight of 30 kg.
To use the product as stool:
-  Release the seat C from the seat base B pressing the 

release buttons C1, located on the sides of the seat 
(Fig.25);

-  Keeping the C1 buttons pressed, partially turn up-
wards the front side of the seat and lift it until it is com-
pletely released from the base;

-  Adjust the legrest in rest position, tilting it completely 
under the seat (Fig.41);

-  The seat may be adjusted to different heights using 
the B1 buttons (Fig.16).

WARRANTY
The product is warranted against any conformity defect 
in normal conditions of use as provided by the instruc-
tions for use.
The warranty shall not apply in the case of damages 
caused by improper use, wear or accidental events.
For the duration of warranty on conformity defects 
please refer to the specific provisions of applicable na-
tional standards in the country of purchase, where pro-
vided.
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