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Дитячий
стілець

для годування
Інструкція з експлуатації
підходить для дітей від 6 місяців
5-точкові ремені безпеки
знімний регульований піднос
додатковий лоток для їжі
компактно складаєтся
підставка для ніг

Система якості виробника відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

ДИТЯЧИЙ СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ГОДУВАННЯ
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВО

Заради безпеки вашої дитини, перед експлуатацією уважно прочитайте цю інструкцію і
збережіть її для подальшого використання. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
Завжди слідкуйте за малюком, коли він знаходиться у стільці.

Дякуємо Вам за вибір нашого виробу. БУДЬ ЛАСКА витратіть трохи часу, щоб прочитати та
звернути увагу на важливі зауваження БЕЗПЕКИ докладно описано нижче. Це буде гарантувати,
БАГАТО РОКІВ безпечного використання.
• УВАГА: Не використовуйте, якщо будь-яка частина частина зламана або відсутня.
• УВАГА: Не використовуйте стілець для годування, поки дитина не може самостійно сидіти (від
6 місяців)
• УВАГА: Не використовуйте стілець для годування, якщо всі компоненти не встановлені
правильно, а скориговані.
• УВАГА: Не залишайте дитину без нагляду, навіть на короткий час.
• Щоб уникнути серйозних травм або смерті від падіння або вислизання, перевірте що ремені
безпеки встановлені правильно і що дитина в безпеці.
• Забороняється розміщення стільця поруч з відкритими джерелами вогню. Впевніться, що
дитина не може отримати доступ до будь-якго іншого виду небезпеки.
• Щоб уникнути травм переконайтеся, що ваша дитина знаходиться далеко при розкладанні,
складанні та налаштуванні цього продукту.
• УВАГА: Не дозволяйте дитині грати з цим продуктом.
• Переконайтесь, що всі користувачі ознайомлені з інструкцією до цього виробу. Стілець завжди
повинен складатися та розкладатися легко. Якщо цього не відбувається – не ламайте
механізми стільця, зверніться до інструкції.
• Використовуйте тільки на рівній стійкій поверхні.
• Переконайтеся, що ваш стілець повністю готовий до розміщення вашої дитини всередині.
• Не переміщайте стілець з дитиною всередині.
• Не дозволяйте вашій дитині самостійно залазити в стільчик, грати з його комплектуючими або
гойдатися на ньому. Це не іграшка.
• Переконайтесь, що всі можливі джерела небезпеки (електричні прилади та ін.) недоступні для
дитини, коли вона знаходиться в стільці.
• Відповідає стандарту EN 14988:2006 М1:2012.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Переконайтеся, що всі блокуючи пристрої справні, регулярно перевіряйте замки та фурнітуру …
Регулярно перевіряйте всі деталі на предмет зношення.
НЕ використовуйте спрей змащення, просто протріть стілець чистою ганчіркою після використання.

ОЧИЩЕННЯ
Стільчик можна чистити вологою губкою із застосуванням мильного розчину чи м’якого миючого
засобу. Не використовуйте для чищення абразивні миючі засоби, засоби на основі аміаку, або
відбілювачі.

УВАГА:
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Зберігайте «Інструкцію з експлуатації» протягом всього
терміну служби стільця для годування.
При втраті «Інструкція з експлуатації» не відновлюється.

Y189
КОМПЛЕКТНІСТЬ
При покупці перевіряйте комплектність деталей!!!
№

Найменування

1

Cидіння

2

Cпинка сидіння

3

Передни та задні ніжки

Кількість

Зображення

1

1

4
A1

4

Лоток

1

5

П’ятиточкові ремені безпеки

1

A2

B1

B2

УВАГА! Збирання стільця виконують тільки дорослі.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Стілець повинен зберігатися у сухому, добре провітрюваному приміщенні при температурі
від 5°С до 30°С.
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ДИТЯЧИЙ СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ГОДУВАННЯ
ЗБІРКА
Регулювання спинки сидіння.
Вставте стрижень спинки в нижній
стрижень якщо немає інших вказівок,
поки не почуєте клацання.
клац

Розкладання стільчика.
Опустіть лоток для їжі, закріпіть його в
потрібне положення, натиснувши на
рамі. Переконайтеся, що він надійно
закріплений.
Закріпити кнопки з боків місце в
першому труб. (див. мал)

паз

передні ніжки
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Y189
ЗБІРКА
Регулювання ніжок стільчика.
A2

Вставте передню ніжку, позначену на малюнку,
як А1 в отвір на іншій передній ніжці,
позначеній A2, до клацання. Повторіть те ж
саме з задніми ніжками.

клац

A1

Вставте зібрані ніжки в трубки сидіння (В та Г),
поки Ви не почуєте клацання.

Б2
Б1

клац

Г
В

Г

В

клац

Регулювання лотка.
Вставте лоток для їжі, потягнувши кнопки на обох сторонах лотка. Лоток регулюється у трьох
положеннях. Коли лоток не використовується, будь ласка, повісьте його на спинку стільця.
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ДИТЯЧИЙ СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ГОДУВАННЯ

Y189

ВИКОРИСТАННЯ
Система безпеки:
Плечові ремені мають два кріплення, ви
можете використовувати те кріплення, яке
підходить вашій дитині. Посадіть дитину на
стілець таким чином, щоб нижній ремінь
розташовувався поміж ніг. З'єднайте ремені.
Також з'єднайте всі ремені безпеки з
плечовими ременями. Натяг ременів слід
робити таким чином, щоб ви могли легко
вставити палець поміж ременем і дитиною.

Складання стільчика, коли він не
використовується.
Вийміть лоток, підніміть лоток для їжі і складіть
ніжки стільця.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому є всі необхідні відмітки про покупку та
є штамп магазину.
УВАГА! Гарантійний термін і термін експлуатації на виріб встановлюються з дня
покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпечність виробу.
Відмітки про продаж виробу
Виріб

Дитячий стілець для годування

Гарантійний термін 3 місяці

Модель

Y189

Термін експлуатації

36 місяців

Дата покупки ____________________
П.І.Б. продавця_________________________________

Підпис__________________

Штамп магазину

Претензій до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згідний.
Дата «___»______________201__г.

Підпис__________________

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійний термін починається з дня покупки виробу.
2. Інформація про гарантію поширюється на території України.
3. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов
транспортування, збірки, експлуатації і зберігання
4. Гарантія поширюється на дефекти виробничого характеру.
5. Гарантія не розповсюджується на недоліки виробу, що з’явились внаслідок
наступних причин:
– механічні пошкодження в результаті удару чи падіння;
– використання с порушеннями вимог інструкції з експлуатації, або
необережним використанням;
– ремонт виробу, виконаний не вповноваженими на це особами;
– будь-яке стороннє втручання в конструкцію виробу.
Гарантия не розповсджується на деталі обробки та корпуса, лампи, батареї та аккумулятори, зарядні
пристрої, ремені, покришки, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.

Гарантії не розповсюджуються на деталі обробки і корпуси, лампи, батареї і акумулятори,
зарядні пристрої, ремені, покришки, камери, колеса та інші деталі, що мають обмежений
термін використання.

Представник компанії
«GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD»
в Україні – ТОВ «ІТІ-ГРУП»
Центральний офіс: м. Київ: +38 (67) 234 01 93

www.geoby.com.ua

PRODUCER:

GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town
Kunshan City,Jiangsu Province
China 215331
Tel: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

ВИРОБНИК:

Компанія «ГУДБЕБІ ЧАЙЛД ПРОДАКТС КО.»
28, Іст Люфенг Роад, Люджіа Таун,
Куньшань Сіті, Провінція Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

