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High chair – up to 15kg, 6 – 36 months of age

Seat inclination positions: 1, 2

Low chair – up to 25 kg

Seat inclination position: 1, 2, 3

Krzesełko wysokie – do 15kg, 6 – 36 miesięcy

Pozycja odchylenia siedziska: 1, 2

Krzesełko niskie – do 25 kg

Pozycja odchylenia siedziska: 1, 2, 3

Hochstuhl – bis 15kg, 6 – 36 Monate

Neigungswinkel des Sitzes: 1, 2

Niedriger Stuhl – bis 25 kg

Neigungswinkel des Sitzes: 1, 2, 3

Стульчик высокий – до 15 кг, 6 – 36
месяцев

Позиция отклонения сиденья: 1, 2

Стульчик низкий – до 25 кг

Позиция отклонения сиденья: 1, 2, 3

Seggiolone alto – fino a 15kg, 6 – 36 mesi

Posizione di inclinazione del sedile: 1, 2

Seggiolone basso – fino a 25 kg

Posizione di inclinazione del sedile: 1, 2, 3

Chaise haute – jusqu’à 15kg, 6 – 36 mois

Position d’inclinaison du siège : 1, 2

Chaise base – jusqu’à 25 kg

Position d’inclinaison du siège : 1, 2, 3

Trona: hasta 15 kg, de 6 a 36 meses de edad

Posiciones de inclinación del asiento: 1, 2

Silla baja - hasta 25 kg

Posición de inclinación del asiento: 1, 2, 3

Kinderstoel - tot 15 kg, 6 - 36 maanden oud

Zithellingsposities: 1, 2

Lage stoel - tot 25 kg

Hellingspositie zitting: 1, 2, 3

Aukšta kėdutė – iki 15 kg, 6 – 36 mėn

Sėdynės nuolydžio padėtys: 1, 2

Žema kėdutė - iki 25 kg

Sėdynės nuolydžio padėtys: 1, 2, 3

Vysoká židle - do 15 kg, 6 - 36 měsíců

Polohy sklonu sedadla: 1, 2

Nízká židle - do 25 kg

Polohy sklonu sedadla: 1, 2, 3

A magasított etetőszék – 15 kg-ig, 6-36

HU

RO

hónapos korig

Ülésdőlés pozíciók: 1, 2

Gyerekszék – 25 kg-ig

Ülésdőlés pozíciók: 1, 2, 3

Scaun înalt - până la 15 kg, 6 - 36 luni

Poziții de înclinare a scaunului: 1, 2

Scaun mic - până la 25 kg

Poziții de înclinare a scaunului: 1, 2, 3
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Уважаеми Клиент!
Ако имате някакви забележки или въпроси относно закупения продукт,
моля, свържете се с нас: help@lionelo.com
Продуктът е тестван и изпълнява изискванията на стандарти:
BS EN 14988:2017+A1:2020, EN 12790:2009.
Производител:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Полша
Предупреждения за високо детско столче:

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
ВНИМАНИЕ
•
Никога не оставяйте детето без надзор.
•
Винаги използвайте затварящата система.
Опасност от падане: Не позволявайте на детето да се катери по
•
продукта.
•
Не използвайте продукта, ако някоя част не е поставена правилно и
стабилно.
Имайте предвид, че е опасно продуктът да се поставя в близост до
•
открит огън и други източници на силна топлина.
Риск от накланяне, ако детето може да достигне до маса или друга
•
структура с краче.
Не бива да използвате продукта, ако детето не може да седи
•
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•
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•

•

самостоятелно.
Не използвайте продукта, ако липсва някоя част или някой от
елементите е повреден или скъсан.
Не разрешавайте на детето да се приближава по време на сгъване и
разгъване на този продукт.
Продуктът е предназначен за деца, които могат да седят самостоятелно.
Продуктът може да се използва от деца на възраст от 6 месеца до 3
години, с максимално тегло 15 kg.
Винаги използвайте защита между краката, детето трябва винаги да
бъде обезопасено на високото столче, във всяка позиция. Таблата не
гарантира безопасността на детето, когато седи на столчето.

Предупреждения за шезлонга:

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ
ВНИМАНИЕ
•
Никога не оставяйте детето без надзор.
Не използвайте този шезлонг, ако Вашето дете може да седи
•
самостоятелно.
•
Този шезлонг не е предназначен за по-продължителен сън на детето.
Поставянето на шезлонга върху по-високи предмети, напр. върху масата,
•
е опасно.
•
Винаги използвайте системата за обезопасяване.
•
Шезлонгът е предназначен за деца с максималното тегло 9kg.
Този шезлонг не замества детското креватче или обикновеното легло.
•
Ако Вашето дете се нуждае от сън, трябва да го поставите в съответно
детско креватче или легло.
Не използвайте продукта, ако някоя от неговите части е повредена
•
или липсва.
Не използвайте никакви аксесоари или резервни части, различни от
•
доставените от производителя.
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•

Използвайте шезлонга върху плоска, равна и хоризонтална повърхност.
Шезлонгът е предназначен за деца на възраст от 0+ месеца до тегло 9kg.

Описание (вижте фиг. 1 и 2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Седалка с облегалка
Бутон за регулиране на наклона на седалката
Дървени крака
Съединителен елемент на краката на столчето
Табла
Пластмасова защита между краката
Поставка за крака
Пластмасови протектори на високото столче
Крака на шезлонга
Бутон за регулиране на таблата

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Седалка с облегалка
Горна част на краката на високото столче (x4)
Долна част на краката на високото столче (x4)
Съединителен елемент на краката на високото столче
Двуслойна табла
Пластмасова защита между краката
Крака на шезлонга (x2)
Поставка за крака
Пластмасови вложки за краката на ниско столче (х4)
Винтове (х8)
Винтове за поставката за крака (x4)
Отвертка

Инсталиране на високото столче (вижте фиг. 1, 2 и 3):

Елементите на краката са означени съответно (A, B, C, D), адаптирайте
горните (A) и долните (B) части на краката съгласно схемата: (A+A, B+B,
C+C, D+D).
a. Завинтете горните крака (B) в долните крака (C) на съответно означените
места на високото столче.
b. Завинтете сглобените крака на столчето (B и C) в отворите, намиращи
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

се отстрани на седалката (A).
Съединителният елемент на краката на столчето (D) трябва да затегнете
с четирите винта (J) към краката на столчето (B и C).
С помощта на винтовете (K) затегнете подпората за крака към
съединителния елемент на краката на високото столче (D).
Поставете пластмасовата защита между краката (F) в отворите на
седалката (A), докато чуете характерно щракване.
Завъртете пластмасовите подложки (8) и ги пригодете към пода така,
че да повишите стабилността на високото столче.
За да осигурите на детето си максимална безопасност, проверете дали
всички елементи са правилно и стабилно затегнати
Задръжте страничните бутони за таблата (10), като ги издърпате навън.
Пъхнете таблата (E) в държача на седалката (A), регулирайте една от
трите достъпни позиции на таблата (E).
Първата и втората позиция на наклона на седалката са съответни за
функцията на високо столче.

Предупреждение!
Високото столче може да се използва от деца с тегло до 15 kg, на възраст
до 36 месеца, които могат да седят самостоятелно!

3-степенно регулиране на наклона на седалката (A) (вижте
фиг. 4 и 1), закопчаване и разкопчаване на предпазните
колани (вижте фиг. 5).
•

•

•

Натиснете бутоните за регулиране (2) от двете страни на седалката и
изберете една от трите възможни позиции, която ще бъде най-удобна
за Вашето дете.
Поставете детето, пъхнете лявата и дясната част на бедрения колан в
централната катарама, докато чуете характерно щракване и закопчайте
предпазните колани.
За да разкопчаете предпазните колани, натиснете централния бутон
и извадете коланите от централната катарама.
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Инсталиране на ниското столче (вижте фиг. 6 и 2):
•

•

Отвинтете долните крака (C) на високото столче. Поставете
пластмасовите подложки на ниското столче (I), завинтете четирите
винта (J) в горните крака (B) на столчето и проверете, дали са надеждно
закрепени.
Първата и втората позиция на наклона на седалката са съответни за
функцията на ниското столче.

Допълнителна опция е ниско столче с функция люлеещ се
шезлонг (краката на шезлонга не са включени в комплекта
(вижте фиг. 7, 1 и 2):
•

•

•

Сменете ниското столче (фиг. 6) с шезлонг: отвинтете четирите винта
(J) от горните крака (B) на столчето и отстранете пластмасовите вложки
на ниското столче (I).
След това адаптирайте краката на шезлонга (G) и завинтете четирите
винта в горните крака на столчето (C). С помощта на бутона за
регулиране на седалката (2) изберете една от трите възможни позиции
на наклон на седалката.
Третата позиция на наклон на седалката изпълнява ролята на шезлонг.

Предупреждение!
Шезлонгът е предназначен за деца с тегло до 9kg, които не могат да
седят самостоятелно!

Почистване и съхранение:
•
•
•
•
•
•
•
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Не излагайте столчето на слънце за дълъг период от време.
Възглавниците не може да се почистват по химически начин нито да
се гладят с ютия.
За почистване използвайте неагресивни почистващи препарати.
Често проверявайте столчето за повреди или разхлабване на някои
елементи.
Почиствайте седалката с влажна кърпа.
Не употребявайте абразивни препарати.
Ако се появят замърсявания върху повърхността на таблата, можете
да я измиете в съдомиялна.
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•

Ако откриете повреда на столчето, спрете да го използвате.

Показаните илюстрации са само за информационни цели. Действителният външен
вид на продуктите може да се различава от представения на снимките.
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Подробни Гаранционни условия са достъпни на уебсайта:

www.lionelo.com
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