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Wstęp
Drogi Kliencie!
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki
Lionelo.
Nasze produkty wykonywane są z największą starannością,
by zapewnić Twojemu dziecku komfort korzystania, równocześnie dbając o jego bezpieczeństwo. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań
technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt idealny
do codziennego użytkowania.

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie
z poniższą instrukcją obsługi.
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego
produktu, skontaktuj się z nami:
pomoctechniczna@lionelo.com

Instrukcja obsługi
Uwaga: Montaż musi być przeprowadzony przez
osobę dorosłą. Przed użyciem produktu zapoznaj się
dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.
Środki ostrożności:
1. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz zachowanie jej do przyszłego wglądu. Niestosowanie się do zawartych w niej wskazówek może zagrażać bezpieczeństwu dzieci.
2. Mając na względzie bezpieczeństwo dziecka, używając krzesełko do karmienia należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji.
3. Krzesełko przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 6 do 36
miesięcy oraz wadze nie większej niż 15 kg.
4. Nie należy sadzać na nim dzieci, które nie potrafią siedzieć
samodzielnie w pozycji wyprostowanej.
5. Większość urazów ciała spowodowanych jest spadnięciem
dziecka z krzesełka, dlatego też korzystające z niego dziecko
powinno być zawsze przypięte pasami bezpieczeństwa o odpowiednio dostosowanej długości.
6. Aby uniknąć poważnych obrażeń oraz utraty zdrowia lub życia
dziecka, należy chronić je przed upadkiem oraz zsunięciem się z
krzesełka.
7. Tacka nie jest przystosowana do tego, by sadzać na niej
dziecko.
8. Nie należy nigdy pozostawiać dziecka na krzesełku bez opieki.
9. Aby zapobiec ryzyku zadławienia się dziecka, elementy opako-
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wania krzesełka, takie jak folia, czy karton, należy trzymać
poza jego zasięgiem.
10. Krzesełko należy umieścić z dala od ścian, mebli, zasłon,
kurtyn, przewodów elektrycznych oraz innych obiektów, które
będąc w zasięgu dziecka mogłyby zwiększyć ryzyko jego
zranienia.
11. Produkt należy trzymać z dala od ognia.
12. Jeśli krzesełko nie jest w danym momencie przesuwane,
należy je unieruchomić zaciągając hamulce wszystkich kółek.
13. Krzesełka nie należy umieszczać w miejscach niebezpiecznych, takich jak nierówne powierzchnie, w pobliżu
pieców itp.
14. Nie należy umieszczać krzesełka w miejscach, z których
mogłoby ono spaść, takich jak biurka, stoły, schody itp.
15. Przed posadzeniem dziecka na krzesełku należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane
oraz zablokowane w swoich miejscach.
16. Krzesełka nie należy używać ani przechowywać przez
długi czas w miejscach, gdzie byłoby ono narażone na działanie wilgoci lub ekstremalnych temperatur.
17. Nie należy nigdy używać krzesełka, które jest uszkodzone.
Ewentualne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowany serwis techniczny.
18. Należy często sprawdzać, czy krzesełko jest zmontowane prawidłowo, wszystkie jego komponenty są na właściwych
miejscach oraz czy którakolwiek z jego części nie jest poluzowana, uszkodzona lub zużyta. Wszelkie ewentualne problemy
powinny być natychmiast usuwane.
19. Na tacy nie należy umieszczać żadnych ciężkich obiektów.
20. Aby uniknąć obrażeń ciała, podczas regulacji krzesełka należy zwracać uwagę na to, by dziecko nie dotykało jego

ruchomych części.
21. Nie należy podnosić, opuszczać, składać ani przesuwać
krzesełka, gdy siedzi na nim dziecko.
22. Krzesełka nie należy używać dopóki wszystkie jego
elementy nie zostaną prawidłowo zamontowane oraz wyregulowane.
23. Nie należy używać krzesełka w sytuacji, gdy jest ono w
jakikolwiek sposób uszkodzone lub niekompletne
Opis produktu:
A

Pokrycie siedzenia

B

Pasy bezpieczeństwa

C

Przycisk regulacji oparcia

D

Podwójna taca

E

Przycisk regulacji tacy

F

Blat tacy

G

Osłona krocza

H

Pas biodrowy

I

Podnóżek

K

Przycisk rozkładania podstaw

L

Przycisk regulacji wysokości

M

Podstawa przednia

N

Wspornik

O

Łącznik podstawy

P

Podstawa tylna
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Opis montażu:
1. Rozkładanie

Wciskając przycisk (rysunek A1), rozłóż stelaż.
2. Podstawy

Wsuń przednią podstawę w przednie rurki stelaża, a tylną
podstawę w tylne rurki stelaża. Dociśnij je mocno aż do
zablokowania się zawleczek w otworach (rysunek A2).

3. Taca

Połącz ochronę krocza z tacą, wsuwając ją w prowadniki do
momentu usłyszenia kliknięcia.

Naciśnij przyciski znajdujące się po obu stronach spodu
podstawki tacy i wsuń ją w prowadnice (rysunek powyżej).
Charakterystyczne kliknięcie będzie oznaczać zablokowanie tacki na prowadnicach. Upewnij się, że taca jest zamocowana stabilnie.
4. Podnóżek
Przymocuj podnóżek do oparcia
dla nóg.
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5. Pasy

Aby zapiąć pasy:
- zaczep zapinki pasów naramiennych do odpowiadających im klamer pasów biodrowych, następnie klamry pasów
biodrowych wepnij do klamry głównej (rysunek A3 i A4).
Aby odpiąć szelki:
- naciśnij przyciski klamry głównej i rozepnij pasy, następnie odczep zapinki pasów naramiennych od klamer pasów
biodrowych.
Aby wyregulować naciąg pasów, przesuń pas do tyłu lub
przodu na klamrach regulacji.
Uwaga: Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka:
1. Pozycja pasów biodrowych powinna być odpowiednio
dopasowana do wzrostu dziecka. Pasy powinny znajdować
się bardzo blisko ciała dziecka, jednocześnie jednak nie
powinny krępować jego ruchów.
2. Pas biodrowy powinien być wyregulowany tak, by przebiegał u dołu bioder dziecka.
3. Podczas blokowania klamer pasów biodrowych w klamrze głównej da się słyszeć charakterystyczne kliknięcie.
4. W przypadku uszkodzenia szelek bezpieczeństwa należy
je natychmiast naprawić. Naprawa może być przeprowadzona wyłącznie przez autoryzowany serwis techniczny.

6. Oparcie

			
Regulacja oparcia możliwa jest
			
w trzech poziomach (rysunki po
			
lewej stronie). Aby zmienić kąt
			
pochylenia oparcia, naciśnij
			
przycisk znajdujący się z tyłu
oparcia i ustaw jedne z trzech dostępnych poziomów.
7. Regulacja wysokości

Aby zmienić wysokość położenia siedziska, wciśnij
jednocześnie oba przyciski regulacji wysokości (rysunek
powyżej) i zmień miejsce położenia siedziska.
Uwaga: Nie należy regulować wysokości krzesełka,
jeśli siedzi na nim dziecko!
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8. Składanie

Naciśnij i przesuń przyciski po obu stronach spodu
tacki (rysunek wyżej) i wysuń ją z prowadnic.
Uwaga: Aby zminimalizować ilość miejsca 		
zajmowaną przez złożone krzesełko, zmniejsz
maksymalnie jego wysokość.
Obiema rękami uchwyć za łączniki tak, by 		
palcem wskazującym nacisnąć przycisk skła
dania. Następnie przesuń tylną podstawę krze
sełka do przodu aż do momentu, gdy usłyszysz
charakterystyczne kliknięcie.
Przycisk wysunie się blokując łączniki w pozycji złożonej (rysunek po lewej).

9. Konserwacja
Aby ochronić dziecko przed potencjalnymi urazami, należy
regularnie kontrolować poprawność montażu krzesełka oraz
stan wszystkich jego elementów.
1. Poplamione tkaniny należy czyścić za pomocą wilgotnej
szmatki.
2. Należy regularnie sprawdzać poszczególne części
krzesełka w celu wykrycia potencjalnych uszkodzeń, obluzowań, przetarć tkaniny itp. Jeśli to konieczne, uszkodzone
części należy wymienić.
3. Montaż oraz demontaż krzesełka należy przeprowadzać
stosując się ściśle do zaleceń zamieszczonych w instrukcji obsługi.
Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może
różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
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Introduction
Dear Customer!
EN

Thank you for placing your trust in us and choosing Lionelo.
Our products are made with the utmost care to ensure
comfort and above all, maximum safety of your child. Implementation of high quality materials and modern technologies allows us to provide users with a product that is
perfectly suited for everyday use.
In case of any questions or comments on the
purchased product, please contact us:
pomoctechniczna@lionelo.com

User manual
Note: Before using the product, please read the included user
manual carefully. Caution: The assembly of the product must
be performed by an adult.
Caution:
1. Before using the product please read this user manual carefully and keep it for future reference. Failure to comply with the
provisions in the manual can be dangerous to children.
2. With regard to the safety of a child, while using the feeding
chair always follow the manufacturer’s instructions indicated in
this manual.
3. The feeding chair is designed for children aged from 6 to 36
months and weighing up to 15 kg.
4. Do not sit on the chair those children who cannot sit by
themselves in an upright position.
5. Most injuries are caused by a child falling from the chair.
Therefore, while sitting on it a child should always be secured
with safety belts of a customized length.
6. To avoid serious injury and loss of health or life of a child,
protect them from falling and slipping off the chair.
7. The tray is not suitable for sitting a child on it.
8. Never leave the child unattended on the feeding chair.
9. To avoid the risk of choking, the packing materials of the
feeding chair, such as foils or cardboards, should be kept out of
the reach of children.
10. The chair should be placed away from walls, furniture,
curtains, electrical wires and other objects that, being within the
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reach of a child, could increase the risk of their injury.
11. Keep the product away from fire.
12. If the chair is not being moved, it must be secured in place
by pulling all wheel brakes.
13. The chair should not be placed in hazardous areas, such
as near the furnaces, on uneven surfaces, etc.
14. Do not place the chair in such places as desks, tables,
stairs, etc. to prevent the risk of falling.
15. Before sitting a child on a chair make sure that all its
components are properly installed and locked in places.
16. The chair should not be used or stored in places where it
would be exposed to moisture or extreme temperatures for
an extended period of time.
17. Do not use the chair if it is damaged. Any repairs can be
performed by authorized service center only.
18. You should periodically check whether the chair is
correctly assembled, all of its components are in the right
places, and no parts are loose, damaged or worn. Any possible problems should be dealt with immediately.
19. Do not place any heavy objects on the tray.
20. To avoid injury, while adjusting the chair always make sure
the child is not touching any moving parts.
21. Do not attempt to raise, lower, fold or move the chair when
there is a child sitting on it.
22. The chair must not be used until all its parts are properly
installed and adjusted.
23. Do not use the chair when it is in any way damaged or
incomplete.

Product description:
A

Seat cover

B

Safety belts

C

Backrest adjustment button

D

Double tray

E

Tray adjustment button

F

Tray top

G

Crotch cover

H

Lap strap

I

Footrest

K

Base unfolding button

L

Height adjustment button

M

Front base

N

Support

O

Base connector

P

Rear base

Assembling:
1. Unfolding
Press the button
(Figure A1) and
holding it unfold
the frame.
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2. Bases
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Slide the front base into the front frame tubes, and the rear
base into the rear frame tubes. Push them firmly to lock the
pins in the openings (Figure A2).
3. Tray

Combine the crotch cover with the tray by sliding the latter
into the guides until you hear a click.

Press the buttons on both sides of the bottom of the tray
base and slide the tray into the guides (please, see the above
picture). Once you hear the click sound it means the tray has
been properly locked into the guides. Ensure that the tray is
properly secured.
4. Footrest
Attach the footrest
to the leg-rest.

5. Safety belts
To fasten the safety
belts:
- hook the clasps
of the shoulder
straps to the
corresponding
buckles of the lap
straps; then connect the lap straps buckles to the main buckle (Figures A3 and A4).
To unfasten the safety belts:
- press the buttons of the main buckle and unfasten the belts;
then unhook the clasps of the shoulder straps from the lap
straps buckles.
To adjust the tension of the belts, move the adjusting clasps
forward or backward.
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Note: To ensure the safety of the child:
1. The position of the lap straps should be properly adjusted to the height of the child. The straps should be close to the
child’s body, but they still should not hinder their movements.
2. The lap strap should be adjusted in a way so that it runs at
the lower part of child’s hips.
3. While locking the lap straps buckles in the main buckle you
will hear a click sound.
4. If the safety harness is damaged, it must be repaired
immediately. Any repairs can be performed by authorized
service centre only.
6. Backrest
				The backrest can be
				
adjusted to 3 different
				
positions (please, see the
				
pictures on the left). 		
				
To change the angle 		
				
of the backrest, press the
		
backrest adjustment button (behind the 		
		
backrest) and choose one of the three 		
		
available backrest angles.

7. Height adjustment

To adjust the seat level, press both height adjustment buttons
simultaneously (please, see the above picture) and set a
desirable seat level.
Note: Do not adjust the height of the chair if there is a child
sitting on it.
8. Folding

Press and move the buttons on both sides of
the bottom of the tray (please, see the above
picture) and slide it off the guides.
Note: To minimize the amount of space occupied
by the folded chair, lower its height as much as
possible. Use both hands to grasp the connec
tors so that you can use your index finger to press
the folding button. Then, move the rear base forward
until you hear a click sound. The button will pop out locking
the connectors in the folded position (please, see the picture
on the left).
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9. Maintenance:
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To protect the child from injures, you should regularly check
the correctness of the installation and condition of all the
components of the feeding chair.
1. Clean the stained fabrics with a damp cloth.
2. You should regularly check the parts of the chair in order to
detect potential damage, loosening, fabric rubs and the like. If
necessary, any damaged parts must be replaced.
3. While assembling and disassembling the chair please
strictly follow the instructions indicated in this manual.

The pictures in this manual are for illustrative purposes only.
Therefore, they may differ from the actual product.

Produkt był testowany i jest zgodny z normami:
The product was tested and complies
with the standards:
EN 14988:2006 + A1:2012

BrandLine Group Sp. z o. o.
ul.Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
www.lionelo.com

WARRANTY CARD
KARTA GWARANCYJNA

Model: …………………………..
SN: ………………………….......

May be sold in: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Warunki gwarancji:
1. Marka Lionelo z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Dziadoszańskiej
10 gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancja jest udzielana na okres 60 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.
W przypadku zakupu produktu przez firmę (faktura VAT) gwarancja udzielna
jest na okres 12 miesięcy.
3. Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu.
4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez
Autoryzowany Serwis Producenta.
5. W przypadku zakupu towaru przez Internet Klient (reklamujący) jest
zobowiązany do zgłoszenia reklamacji przez stronę internetową
www.lionlo.com i dostarczenia uszkodzonego produktu do Autoryzowanego
Serwisu Producenta na własny koszt. W innym przypadku dokonuje zgłoszenia i dostarcza produkt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu.
Informacja na temat naprawy jest udzielana w miejscu złożenia reklamacji.
6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w
okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych,
lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone i dostarczone do
serwisu niezwłocznie po ujawnieniu się ich.
8. Gwarancja dla akcesoriów jest udzielana na 3 miesiące od daty zakupu.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację
zostanie obciążony kosztami transportu.
10. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te
same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku,
gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
12. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do

reklamowanego urządzenia opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów,
które klient otrzymał podczas kupna urządzenia oraz dowodu zakupu
zawierającego datę sprzedaży.
13. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją,
uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją
obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy,
płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni
słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, uszkodzenia
mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje cieczy lub celowe
uszkodzenia i wywołane nimi wady, samowolne przeróbki.
14. Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku śladów
nieautoryzowanej naprawy.
15. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis
może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.
16. Producent ani Autoryzowany Serwis nie odpowiada za szkody i straty
powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w
naprawie.
17. Produkt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy może skutkować
naliczeniem kosztów magazynowania urządzenia do czasu odbioru.
18. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego
opakowania jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego
warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia
produktu lub przedłużenia okresu naprawy.
19. Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie stwierdzono
usterki, konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka
godzinowa 70 zł netto).
20. W sytuacji, gdy produkt odesłany do serwisu jest sprawny, a powodem
złego działania urządzenia była np. rozładowana bateria, serwis obciąży
konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.
21. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
22. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste
i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

Warranty conditions:
1. The Lionelo brand with its registered office at Dziadoszańska 10, 61-248
Poznań, Poland guarantees that the equipment is operational in accordance
with the technical-operating conditions described in the manual.
2. The warranty is granted for a 60 months period from the date of sale. If
the Buyer is a company (VAT invoice), the warranty is granted for a 12-month
period.
3. The warranty is valid in the country of purchase.
4. Revealed manufacturing defects shall be removed during the warranty period free of charge by the Authorised Manufacturer Service.
5. Any defects or damages discovered and reported within the warranty period will be removed free of charge within 21 working days, but in justifiable
cases (for instance, spare parts must be brought from abroad) this period
may be extended by another 30 days.
6. Any defects or damages to the equipment should be reported and delivered to the service site immediately after being revealed.
7. Accessories included with the devices are under 3-month warranty from
the date of purchase.
8. In case of an unjustified complaint (a complaint of efficient product or the
mechanically damaged one), the person who reports a complaint shall be
charged for transportation cost.
9. The Customer is entitled to replacement of the product to another with the
same or similar specifications (and) colours if the Service determines that
the removal of defects is not possible.
10. The service is not responsible for any loss of data.
11. The warranty will be respected only if the customer attaches (to the faulty
device) a damage description, all of the accessories received at the moment
of the equipment purchase, and proof of purchase containing the date of
sale.
12. The warranty does not cover: natural wear of the product related to its
normal operation, damage resulted from improper usage or non-compliance

20 of the instructions described in the manual, tears or cracks caused by the
Customer, fading of fabric resulting from prolonged exposure to sunlight or
washing the product or its parts in the wrong temperature, mechanical, electrical, thermal and intentional damages and defects caused by them, as well
as damage caused by unauthorised modifications or repairs.
13. The Service may refuse to repair products in case of any traces of unauthorised repair.
14. If the fault is not covered by the manufacturer’s warranty, paid repair may
be offered by the Service.
15. Neither the Manufacturer nor the Authorised Service is responsible for
any damages or losses arising from the inability to use the device that is
being repaired.
16. The product that has not been collected from the service site within 3
months can be charged with storage cost appropriate to the storage time.
17. Delivery of the product which is incomplete or lack of proper packaging
is equivalent to the failure of the warranty conditions by the Buyer, and it can
provide a basis to refusal of the repair or extension of the repair period.
18. In case of sending the product for repair, when no defect is found, the
expenses for the expert assessment shall be fully borne by the consumer.
19. If the product (sent for repair) works properly, and the reason of its invalid
operation is, for instance, a low battery, the Consumer shall bear the cost of
the expert assessment.
20. The product warranty shall not exclude, limit or suspend the Customer
rights resulting from the guarantee.
21. Only clean products in original or replacement packagings can be
reclaimed.

Lionelo Service – Support
List of Authorized Service Centers:
Lista autoryzowanych centrów serwisowych:
lionelo.com/en/service

Dziękujemy za zakup urządzenia naszej marki!
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