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USER MANUAL

Warning!
I. Precautions
1. Before use, please read through this user’s manual carefully and keep
it in hand for reference in the future. Failure to observe the instructions
given in this manual will possibly imperil children’s safety.
2. For the safety of your child, please always use and maintain the
feeding chair as the requirements in the user’s manual provided by the
manufacturer.
3. This feeding chair is applicable to the children of 7~36 months of age
and weighing not more than 15kg.
4. Do not use the feeding chair before your child can sit up in a straight
pose all the time.
5. The safety belt should be used all the time and be adjusted to suit to
your child properly, most injury is caused by child’s falling from the chair.
6. Please prevent your child from falling or sliding from the chair so as to
avoid serious injury or putting his life in danger.
7. The support in the chair is designed not for letting your child sit on it.
8. Please do not leave your child in the feeding chair unattended.
9. To prevent the risk of choking accidents, please place the inner packing
film beyond the reach of children.
10. Make sure that the chair is placed away from wall, furniture, curtain,
curtain cord, electric wire or any place with other things that your child can
reach and that may cause injury to your child.
11. Keep the product away from fire.
9. If you do not want to move the chair, all the wheel locks/brakes of the
chair should be applied so as to let it unmovable.
10. Don’t operate the feeding chair in dangerous locations such as
uneven places, surroundings of furnace etc.
11. Do not more the chair along any structure or table surface to a high
place.
12. Prior to putting your child into the feeding chair, check if the framework
is in sound conditions and all the locking devices work normally.
13. Do not to use or store the feeding chair in damp, cold or
high-temperature environments for a long time.
14. If your feeding chair is out of order, please do not use it and repair
should be made in time.
15. Check your feeding chair frequently to see if any part is loose,
damaged, worn or lost. Any potential problem should be found in time;
16. Please do not put any heavy thing on the support.
17. When the feeding chair or support is to be adjusted, make sure that

your child and his fingers cannot touch any movable part, otherwise, an
injury may occur at any time.
18. When your child seats in the chair, do not raise, lower, fold or move
your feeding chair.
19. Do not use the feeding chair before its all components are mounted
and adjusted properly.
20. Do not use the feeding chair if any part of the chair is found broken,
worn or lost.

II. Check the contents of the packing box
Open the packing, then carefully check if the following parts are in the
box.
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III. Installation
1. Mounting the bending joint

Fig.1

Fig.2

As shown in Fig. 1, after taking the feeding chair out, insert the front legs
at both sides into the seat body hole fully, then press down the button of
both side joints completely. Pull the rear legs backwards till a “click” is
heard, then the button is ejected out, thus indicating that the feeding chair
is locked in opening state. (See Fig. 2).
2．Mount lower leg

Fig.3
Fig.4
As shown in Fig. 3 & 4, then insert them into front leg tube and rear leg
tube separately, let the spring ball in the front & rear leg tubes eject out
from the spring ball holes of front & rear legs.
3. Assembling food plate

Fig.5

Fig.6

Fig.7

As shown in Figure 5, 6 and 7, first put the composite food plate on the
food plate and buckle, then align the lower hanging piece of the food plate
to the slot on the food plate and insert until the stop button come out and
can not move.

4. Fixing the food plate

Fig.8

Fig.9

Fig.10

As shown in Figure 8, pull the button under the food plate fixture and put it
flatly; as shown in Figure 9, pull the buttons of two sides under the food
plate , align the slot under the food plate to the food plate fixing piece, lay
it above until a "clicking" is heard and can not move. As shown in Figure
10, according to the needs of children, pull the button below the food
plate and adjust it to the required position.
5. Fix pedal

Fig.11
Fig.12
As shown in Figure 11, firstly align the buckle on the pedal to the slot on
the bending joint of the pedal (Note: choose appropriate gear), as shown
in Figure 12, align the buckles in both sides of the pedal to the slot on the
chair seat and insert until it can not move.
6. Mount net basket
Hold the net basket by hands, align
the slot on both sides of the chair
seat bottom, and insert it with force.

IV. Use
1. Adjusting the angle of the backrest
As shown in Fig. 14, pull the backrest upwards with one hand, adjust the
handle till to its end, then turn the backrest to an appropriate position and
finally loosen the adjusting handle, thus the backrest can be adjusted to
the upper, middle and lower positions as required.
2. Adjusting pedal
As shown in Figure 15, pull the adjusting handle by both hands
respectively to the bottom, then rotate the pedal to a proper position,
finally loosen the adjusting handle, a three-gear adjustment can be
realized for pedal.

Adjust

Adjust
Fig.14

Fig.15

3. Adjusting the height of the chair seat

Fig.16

the height adjusting buttons
Fig.17

As shown in Fig. 16, when adjusting the chair seat upwards, step on the
rear leg tube with your one feet slightly, then hold the top of the backrest
firmly, pull upwards till an appropriate height. As shown in Fig. 17, when
adjusting the chair seat downwards, turn the height adjusting buttons at
both sides with your both hands at the same time, move the chair seat
downwards simultaneously, you can adjust the chair seat downwards in
four positions. (Note: Do not adjust the height of the chair seat when your
baby sits in the feeding chair)
4. How to use the safety belt
As shown in Fig. 18, press down the button of the shoulder safety belt,
can go through the male buckle of the waist safety belt. As shown in Fig.
19, you may fasten the male buckle onto the female buckle of the crotch
safety belt. As shown in Fig. 20, press down
the male buckle, pull it along the arrowhead
direction, you may unfasten the connection
between the crotch safety belt and the waist
safety belt. As shown in Fig. 22, hold the
shape plastic buckle on the safety belt, pull the
safety belt along the arrowhead direction, you
may adjust the safety belt for a tight or loose state.
Fig.18
Buckle of shoulder
safety belt

Male buckle of
waist safety belt

Feale buckle of
waist safety belt

Fig. 19

Fig.21

Fig.20

Fig.22

Note: To ensure the safety of your baby, please check the
followings:
1. The shoulder safety belt and your baby shoulder should be at a same
height or a little lower is allowable. The belt should be close to your baby
body, but it should not tie your baby body.
2. Do not enwind or exchange the position of the shoulder safety belt
3. The waist safety belt should be set at the lowest position of your baby’s
hip.
4. Adjust the shoulder safety belt properly
5. A “click” can be heard when the male buckle and female buckle engage
6. When the safety belt is out of order, please call the professional
maintenance personnel from the sale company for repairing.
While your baby is in the feeding chair, be sure to use safety belt all
the time.

Folding button

Fig.23

Fig.24

As shown in Fig. 9, press down the reverse handle of the tray downwards,
pull to the end and then pull out the tray. As shown in Fig. 23, hold the pull
ring part on both side joint, push the folding button to the end with your
forefinger, forwards move the rear leg to the end at the same time, then
loosen your hand, a “click” can be heard, the folding button ejects out,
now the feeding chair is in its folding state, buckle the reverse hook hole
(see Fig. 24) of the tray onto the hook on the decorative sleeve of the
rear leg, please refer to Fig. 24. (Note: When the feeding chair is in its
standing position, the chair seat should be at its lowest position and the

chair should be placed against a wall so as to minimize its occupying
space).

Maintenance
In order to protect your baby against possible injuries, please carry out
routine inspection and maintenance of the feeding chair correctly.
1. When you want to clean the fabric enclosure, please remove the stains
on it by using a wool brush or other cleaners and domestic soap or
neutral detergent.
2. Check if the screws come loose, any parts are damaged or sewing
threads are broken at regular intervals. If necessary, replace any
damaged parts.
3. To dismantle or assemble the carriage, please follow
the user’s manual carefully to prevent any unnecessary damages.

Uwaga!
I. 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 7 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 szelkami 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 opakowania
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.
9. Jeśli krzesełko nie jest w danym momencie przesuwane, należy je
unieruchomić zaciągając wszystkie hamulce kółek.
10. Krzesełka nie należy umieszczać w miejscach niebezpiecznych,
takich jak nierówne powierzchnie, w pobliżu pieców itp.
11. Nie należy umieszczać krzesełka w miejscach, z których mogłoby ono
spaść, takich jak biurka, stoły, schody itp.
12. Przed posadzeniem dziecka na krzesełku należy sprawdzić, czy
wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane oraz zablokowane w
swoich miejscach.
13. Krzesełka nie należy używać ani przechowywać przez długi czas w
miejscach gdzie byłoby ono narażone na działanie wilgoci lub
ekstremalnych temperatur.
14. Nie należy nigdy używać krzesełka, które jest uszkodzone.

Ewentualne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowany serwis techniczny.
15. 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.
16. Na tacy nie należy umieszczać żadnych ciężkich obiektów.
17. Aby uniknąć obrażeń ciała, podczas regulacji krzesełka należy
zwracać uwagę na to, by dziecko nie dotykało jego ruchomych części.
18. Nie należy podnosić, opuszczać, składać ani przesuwać krzesełka,
gdy siedzi na nim dziecko.
19. Krzesełka nie należy używać dopóki wszystkie jego elementy nie
zostaną prawidłowo zamontowane oraz wyregulowane.
20. Nie należy używać krzesełka w sytuacji, gdy jest ono w jakikolwiek
sposób uszkodzone lub niekompletne.

II. Zawartość opakowania

Po otwarciu kartonu prosimy o sprawdzenie, czy znajdują się w nim
wszystkie wymienione niżej elementy.
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III. Montaż

1. Montaż rozkładanych łączników

Rys.1
Rys.2
Po wyjęciu krzesełka z kartonu, wsuń przednie rurki łączników do
otworów obudowy znajdujących się po jego bokach (Rysunek 1).
Następnie mocno je dociśnij, aż do momentu zablokowania się mocowań.
Odciągnij tylne rurki do tyłu aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
Oznacza to, że sprężynowy przycisk został wysunięty, a łączniki nóżek są
zablokowane w pozycji rozłożonej. (Rysunek 2).
2. Montaż nóżek

Rys.3
Rys.4
Wsuń przednie nóżki w przednie rurki łączników, natomiast tylne nóżki w rurki tylne. Dociśnij je mocno aż do zablokowania się zawleczek w
otworach (Rysunek 3 i 4).

3. Składanie tacki

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Przytwierdź tackę do jej podstawki (Rysunek 5). Następnie odwróć je i
umieść trzpień krokowy w specjalnym otworze na spodzie podstawki
(Rysunek 6). Dociśnij trzpień aż do jego zablokowania.
4. Montaż tacki do krzesełka

Rys.8

Rys.9

Rys.10

Odciągnij przyciski umieszczone pod prowadnicami tacki, a następnie
opuść prowadnice do pozycji poziomej (Rysunek 8). Naciśnij przyciski
znajdujące się po obu stronach spodu podstawki tacki i wsuń ją na
prowadnice (Rysunek 9). Charakterystyczne kliknięcie będzie oznaczać
zablokowanie tacki na prowadnicach. Upewnij się, że taca jest
zamocowana stabilnie. Aby dostosować odległość tacki od dziecka,
naciśnij przyciski pod tacką i przesuń ją w przód / tył (Rysunek 10).

5. Montaż podnóżka i oparcia dla nóg

Rys.11
Rys.12
Przymocuj podnóżek do oparcia dla nóg, umieszczając wciski w otworze
na pożądanej wysokości (Rysunek 11). Następnie wsuń klamry tak
zmontowanego oparcia dla nóg do otworów w ramie siedziska (Rysunek
12). Dociśnij mocno aż do zablokowania. Upewnij się, że oparcie dla nóg
jest zamocowane stabilnie.
6. Montaż siatkowego kosza
Trzymając kosz obiema rękami zamocuj
go u spodu siedziska wsuwając plastikowe
klamerki w otwory w ramie, jak na rysunku obok.
Dociśnij klamerki aż do ich zablokowania.

IV. Regulacja i korzystanie z krzesełka

1. Regulacja konta pochylenia oparcia
Używając jednej ręki pociągnij dźwignię oparcia w górę, ustaw pożądany
kont nachylenia, a następnie zwolnij dźwignię (Rysunek 14).

2. Regulacja wysokości podnóżka
Pociągnij w dół dźwignie blokady podnóżka po jego obu stronach,
następnie ustaw pożądaną wysokość i zwolnij dźwignie (Rysunek 15).
Dostępne są 3 pozycje - niska, średnia oraz wysoka.

Dostosuj

Dostosuj
Rys.14

Rys.15

3. Regulacja wysokości krzesełka

Rys.16

Przyciski regulacji wysokości krzesełka
Rys.17

Aby podwyższyć krzesełko, oprzyj delikatnie jedną stopę na tylnej nóżce,
a następnie chwyć za oparcie i pociągnij je do góry aż do uzyskania
pożądanej wysokości (Rysunek 16). Aby obniżyć krzesełko, wciśnij
jednocześnie oba przyciski regulacji wysokości i naciskając na oparcie
ustaw pożądaną wysokość (Rysunek 17). Dostępnych jest 5 pozycji.
Uwaga: Nie należy regulować wysokości krzesełka, jeśli siedzi na nim
dziecko.

4. Korzystanie z szelek bezpieczeństwa
Aby zapiąć szelki:
- zaczep zapinki pasów naramiennych do odpowiadających im klamer
pasów biodrowych (Rysunek 18); - następnie klamry pasów biodrowych
wepnij do klamry głównej (Rysunek 19). Aby odpiąć szelki:
- naciśnij przyciski klamry głównej i pociągnij klamry obu pasów
biodrowych w kierunkach pokazanych przez strzałki (Rysunek 20); następnie odczep zapinki pasów
naramiennych od klamer pasów biodrowych
(Rysunek 21).
Aby wyregulować naciąg pasów, chwyć
klamerkę, a następnie przesuń pasek w
kierunku pokazanym przez strzałki (Rysunek
22).
Rys.18
Zapinka pasa
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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 profesjonalny serwis techniczny.
Siedzące na krzesełku dziecko należy zawsze zabezpieczyć
szelkami bezpieczeństwa.

Przycisk składania

Rys.23

Rys.24

Naciśnij i przesuń przyciski po obu stronach spodu tacki (Rysunek 9) i
wysuń ją z prowadnic. Obiema rękami uchwyć za łączniki tak, by palcem
wskazującym nacisnąć przycisk składania. Następnie przesuń tylną nogę
krzesełka do przodu aż do momentu, gdy usłyszysz charakterystyczne
kliknięcie. Przycisk wysunie się blokując łączniki w pozycji złożonej
(Rysunek 24). Uwaga: Aby zminimalizować ilość miejsca zajmowaną
przez złożone krzesełko, zmniejsz maksymalnie jego wysokość.

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 pędzla do czyszczenia
wełny oraz neutralnego detergentu.
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.
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