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Használati útmutató 

 
 

 

FIGYELMEZTETÉSEK: 
 

Kérjük figyelmesen olvassa el, és 
őrizze meg a használati útmutatót 
a későbbi tájékozódáshoz! 

 
Gyermeke biztonsága kerülhet veszélybe ha nem tartja be a benne foglaltakat. 
Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül! 
Mindig használja a biztonsági övet, és használat előtt ellenőrizze, hogy az megfelelően 
rögzített! 
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az etetőszék megfelelően van összeszerelve és elemei 
rögzítve az útmutató szerint, mert ellenkező esetben gyermeke megsérülhet. Kizárólag olyan 
alkatrészeket használjon, melyeket a gyártó ajánl vagy hagy jóvá, különben veszélyezteti az 
etetőszék biztonságosságát.  Ha az etetőszéken bármilyen sérülést (vagy hiányt, deformációt) 
észlel, ne használja tovább, hanem vegye fel a kapcsolatot a bolttal, ahol a terméket 
vásárolta. 
Ne használja az etetőszéket nyílt láng, közvetlen hőforrás, vagy egyéb elektromos feszültség 
közelében, mert kockázatot jelentenek. 
Csak akkor használja, ha gyermeke már képes önállóan felülni. 
Ha gyermeke az etetőszékben ül, ne engedjen másik gyermeket, állatot az etetőszék alá vagy 
mellé, közvetlen közelre. 
Soha ne erőltesse a háttámla felé a tálcát, ha 
gyermeke a székben ül, hagyjon elegendő helyet a 
gyermek mellkasa és a tálca belső széle között. 
Ne engedje gyermekét felállni az etetőszékben. 
 

A VÁZ ÖSSZESZERELÉSE: 
 

1. Vegye ki a vázat a csomagolásból. 
2. Nyomja mindkét piros gombot a hátsó 

lábakon, és csúsztassa lefelé, míg a váz ki 
nem nyílik. 

3. Illessze a lábakra a műanyag zárókat, és 
rögzítse azokat a furatokba 4 csavarral. 

 

 

AZ ÜLŐRÉSZ FELSZERELÉSE: 
 

 Akassza az ülőrészt a váz tetején lévő 
kialakított részre  
(segítség a vázon lévő két nyílás és az ülőrészen lévő két pecek) 

 Rögzítse az ülőrészt az ábrán látható módon a tengellyel, és illessze a végeire a a 
klipszeket. 

 A lábtartón is fűzze át a tengelyt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A KEREKEK FELSZERELÉSE: 
 
 Fordítsa az oldalára az etetőszéket. 

Vegye ki a kerekeket a csomagolásból. 
 Illessze a kerekeket a lábakon lévő műanyag részbe. 

A hátsó kerekek fékkel vannak ellátva. 
 

 
   A TÁLCA ÖSSZESZERELÉSE: 

 
  Helyezze a tálca aljára a gyermek kicsúszását megakadályozó      
  műanyag részt, és rögzítse csavarokkal. 
 
 
 

A TÁLCA FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA: 
 

 Fogja meg a tálca két oldalán található 
fogantyúkat, és húzza kifelé. 

 A tálca 3 pozícióba állítható. 

 A tálcát eltávolíthatja, és felakaszthatja a 
hátsó lábakra az azokon található piros 

gomboknál. 
 
 

AZ ETETŐSZÉK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA: 

 
1. Álljon szembe az etetőszékkel. Nyomja be az ülőrész alatt lévő két 

piros gombot, ezzel egy időben emelje fel vagy engedje le az 
ülőrészt. Engedje el a két gombot a rögzítéshez. 

2. Felemelés a legmagasabb pozícióba: fogja meg egyik kezével az 
vázat, másik kezével húzza felfelé az ülés háttámlájának tetejénél fogva az egészülést 
a kívánt pozícióba. 

 
A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA: 
 

1. Húzza felfelé a háttámlán lévő fogantyút, 
és hajtsa hátra a támlát a megfelelő 
pozícióba (3 pozícióba állítható). 

2. A háttámla pozíciója állítható akkor is, ha 
gyermeke az etetőszékben ül. 

 
AZ ETETŐSZÉK ÖSSZECSUKÁSA: 
 

1. Oldja ki a biztonsági övet, és vegye ki 
gyermekét az etetőszékből. 

2. Vegye le a tálcát, és akassza a hátsó lábakra. 
3. Álljon a szék mögé, nyomja meg a hátsó lábakon található két piros gombot, és tolja 

előre a hátsó lábakat, míg kattanó hangot nem hall, amely jelzi, hogy a szék teljesen 
összecsukódott. 

 
TISZTÍTÁS, KARBARNTARTÁS: Semleges, karcmentes mosószerrel, puha ruhával. 


