
composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C
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ATTENZIONE: PRIMA DELL’USO RIMUOVERE ED 
ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E 
TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CON-
FEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI 
LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Questo seggiolone ha tre configurazioni d’uso: 
• Utilizzo sdraietta: da 0 mesi 
• Utilizzo seggiolone: da 6 mesi a 36 mesi non oltre i 

15 kg. di peso.
• Utilizzo prima sedia: da 6 mesi a 36 mesi non oltre i 

15 kg. di peso.

COMPONENTI
A. Telaio
A1. Gambe frontali
A2. Gambe posteriori
A3. Ruote frontali (2x)
A4. Alloggi aggancio vassoio
A5. Tasti apertura/chiusura

B. Seduta
B1. Tasti regolazione altezza
B2. Poggiagambe
B3. Poggiapiedi
B4. Tasti regolazione/abbattimento poggiagambe
B5. Braccioli
B6. Tasti abbattimento braccioli
B7. Schienale
B8. Tasto reclinazione schienale
B9. Perno aggancio schienale
B10. Asola di scorrimento perno
B11. Alette regolabili
B12. Ruota regolazione alette
B13. Pulsante attivazione ruota
B14. Cinture sicurezza bambino con fibbia a 5 punti
B15. Fodera
B16. Bottoni retro fodera
B17. Fori bottoni fodera

C. Vassoio
C1. Copri vassoio
C2. Tasto centrale di aggancio/regolazione
C3. Ganci per fissaggio

CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere 
effettuate solo da un adulto.

AVVISO IMPORTANTE
ATTENZIONE! CONSERVARLO PER OGNI 
RIFERIMENTO FUTURO.
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• UYARI: Mama sandalyesinin taşınmadığı zamanlarda, 
park cihazını daima etkinleştiriniz.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИ-
КИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА 
РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ ВИРОБУ. В 
БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУП-
НОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

Цей стільчик для годування має три варіанти 
використання: 
• Використання в якості шезлонга: з 0 місяців 
•  Використання в якості високого стільчика для году-

вання: з 6 до 36 місяців при вазі не більше 15 кг.
•  Використання в якості першого стільчика: з 6 до 36 

місяців при вазі не більше 15 кг.

КОМПОНЕНТИ
A. Рама
A1. Передні ніжки
A2. Задні ніжки
A3. Передні колеса (2 од.)
A4. Гнізда для кріплення столика
A5. Кнопки для розкладання/складання

B. Сидіння
B1. Кнопки регулювання висоти
B2. Підставка для ніг
B3. Підставка для стоп
B4. Кнопки регулювання/складання підставки для ніг
B5. Підлокітники
B6. Кнопки складання підлокітників
B7. Спинка
B8. Кнопка нахилу спинки
B9. Штифт для кріплення спинки
B10. Отвір для переміщення штифта
B11. Регульовані крильця
B12. Колесо регулювання крильців
B13. Кнопка активації колеса
B14. 5-точкові ремені безпеки для дитини з пряжкою
B15. Чохол
B16. Кнопки на задній стороні оббивки
B17. Отвори під кнопки на оббивці

C. Столик
C1. Накладка для столика
C2. Центральна кнопка для кріплення/регулювання
C3. Гачки для кріплення

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ
Операції з чищення та догляду мають виконуватись 

дорослою особою.

Чищення
Чистіть обивку тканинною серветкою, зволоженою у 
воді, або використовуючи нейтральній миючий засіб. 
Для того щоб зняти оббивку зі стільчика, повторіть у 
зворотньому порядку операції, описані у процеду-
рі одягання обивки на каркас стільчика. Очищайте 
пластикові частини зволоженою у воді ганчіркою. Не 
використовуйте абразивні миючі засоби або розчин-
ники. Після контакту з водою витирайте насухо мета-
леві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

Догляд
Зберігайте стільчик у сухому місці.
З метою уникнення тертя, яке може негативно впли-
нути на роботу стільчика, запобігайте накопиченню 
пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, 
які пересуваються по металевим трубчастим кон-
струкціям.
В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим 
силіконовим мастилом.
УВАГА: Після кожного прання перевіряйте тканину і 
шви на міцність.
Зовнішня оббивка: ПВХ
Набивка: Поліестер

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ/ВІДКРИТТЯ
УВАГА: Виріб знаходиться в упаковці в захисній плівці. 
Під час розпакування будьте обережні, щоб не пошко-
дити виріб та його компоненти різальними предмета-
ми. Після розпакування виробу відразу дістаньте з упа-
ковки його компоненти та тримайте їх подалі від дітей!

При першому використанні необхідно перевести 
спинку з положення для упаковки в положення, при-
значене для використання, повернувши її вгору до 
клацання, що підтверджує фіксацію (мал.1).
Тепер неможливо буде повернути спинку в положен-
ня, призначене для розміщення в упаковці.
УВАГА: Завжди перевіряйте правильну фіксацію 
штифта B9 в отворі для переміщення B10, легко на-
тискаючи на спинку в бік задньої частини стільчика.
Щоб розкласти каркас, одночасно натисніть кнопки 
розкладання/складання A5, відводячи передні ніжки 
A1 від задніх A2 (Мал.2), поки почуєте клацання, яке 
свідчить про повне розкладання.
Вставте підставку для стоп B3 в одно з чотирьох гнізд 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ
УВАГА! ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ 
ПЕРЕГЛЯДУ У МАЙБУТНЬОМУ.
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нення бажаної ширини спинки.
Щоб забезпечити можливість повертання колеса, не-
обхідно скористатись кнопкою B13 на його тильній 
стороні, потягнувши її вгору та одночасно повертаю-
чи колесо (Мал.17).

ШЕЗЛОНГ (від народження)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ 
ШЕЗЛОНГА
• УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
• УВАГА: Не використовуйте ігрову планку для пере-

несення шезлонга. 
• УВАГА: Не використовуйте шезлонг, якщо дитина в 

змозі сидіти самостійно, вже навчилася перегорта-
тися або підійматися, спираючись на руки, коліна і 
ноги. 

• УВАГА: Цей шезлонг не призначений для тривало-
го сну дитини.

• УВАГА: Небезпечно встановлювати шезлонг на під-
нятій поверхні, такій як столи або стільці. 

• УВАГА: Завжди використовуйте системи утримання 
дитини. 

• Допустимий вік дитини: від народження до досяг-
нення ваги у 9 кг (приблизно 6 місяців). 

• Шезлонг не заміняє ні ліжка, ні колиски. Для сну по-
кладіть дитину в ліжечко або в придатну колиску. 

• Не використовуйте шезлонг з поламаними або від-
сутніми частинами.

• Забороняється використання не схвалених вироб-
ником запасних частин або аксесуарів. 

• Складання виробу і всіх його компонентів має здійс-
нюватися виключно дорослою особою.

• Не усаджуйте в шезлонг більше однієї дитини одно-
часно.

• Ні в якому разі не залишайте шезлонг на нерівних 
поверхнях.

•  Не дозволяйте іншим дітям гратися біля шезлонга 
без нагляду. 

• Щоб не допустити ймовірність виникнення пожежі, 
не залишайте шезлонг поряд з джерелами тепла, 
електроприладами, газовою плитою, тощо.

• Перевіряйте, щоб чохол був завжди правильно за-
кріплений на каркасі шезлонга.

•  Обов’язково завжди перевіряйте, щоб всі компо-
ненті були правильно встановлені і закріплені.

• Регулярно перевіряйте, щоб у виробі не було зно-
шених частин, послаблених гвинтів, потертих ма-
теріалів і швів, що розійшлися. Негайно замінюйте 
ушкоджені частини.

• Не встановлюйте шезлонг з дитиною біля вікон або 
стін, де тасьма, портьєри або інши речі можуть бути 
використані дитиною для вилізання вгору або мо-
жуть стати причиною удушення.

• Якщо вироб не використовується впродовж трива-
лого часу, тримайте його подалі від дитини.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ШЕЗЛОНГА
Виріб можна використовувати в якості шезлонга для 
дітей від народження і до досягнення нею ваги 9 кг.
Для використання виробу в якості шезлонга необхідно:

(Мал.3) підставки для ніг B2, повертаючи її до момен-
ту блокування.
Щоб одягнути оббивку на сидіння B, необхідно після 
того як відстебнуті ремені безпеки (Мал.4), одягнути 
оббивку B15 зверху, натягуючи її вниз, щоб вона до-
бре прилягала в районі спинки (Мал.5).
Одягніть оббивку B15 на сидіння B, протягнувши ре-
мені безпеки B14 у відповідні отвори в оббивці. Пе-
ревірте, щоб отвори на чохлі співпадали з отворами 
на спинці.
Для завершення одягання оббивки перевірте, щоб 
кнопки B16 на задніх крильцях оббивки були при-
стебнуті до отворів B17 на задній частині спинки 
стільчика (Мал.6).

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ
УВАГА: обов’язково використовуйте ремені безпеки 
та паховий ремінь з тканини, оскільки вони гаранту-
ють безпеку дитини. 
УВАГА: сам по собі столик не гарантує надійного 
утримання дитини. Завжди використовуйте ремені 
безпеки!
Стільчик має 5-точкові ремені безпеки.
Відстебніть ремені безпеки, посадіть дитину на 
стільчик та пристебніть її ременями безпеки, регулю-
ючи їх довжину відподвідно до розміру дитину.
Ремені безпеки регулюються по висоті у двох поло-
женнях.
Пряжку можна розстебнути, натиснувши зубці.
Поясні ремені можна регулювати по ширині, вико-
ристовуючи відповідні бігунки (Мал.7).

ПОЗИЦІОНУВАННЯ/РЕГУЛЮВАННЯ СТОЛИКА
Столик регулюється у 4 різніх положеннях. 
Щоб прикріпити столик С, поверніть підлокітники B5 
та перевірте, щоб вони були заблоковані в горизон-
тальному положенні (Мал.8).
Вставте підлокітники у напрямні, що знаходяться під 
столиком, утримуючи натиснутою центральну фіксу-
ючу кнопку C2 (Мал.9).
Встановіть столик у потрібне положення та відпу-
стіть кнопку. Якщо не відбувається автоматичного 
приєднання столика до підлокітників, зруште столик 
з місця, щоб почути клацання, яке підтверджує бло-
кування. 
УВАГА: перед використанням завжди перевіряйте, 
щоб столик був правильно зафіксований на підлокіт-
никах.
УВАГА: столик можна регулювати, встановлюючи 
його лише у зазначені 4 положення. 
УВАГА: ніколи не залишайте столик в такому поло-
женні, коли на підлокітниках можна побачити ознаки 
небезпеки: Це положення є НЕБЕЗПЕЧНИМ!
УВАГА: коли столик встановлено на виробі, будьте 
уважні, щоб випадково не натиснути кнопки опус-
кання підлокітників.
Щоб зняти столик, натисніть центральну кнопку C2. 
Коли столик не використовується, його можна при-
кріпити на задній стороні каркаса (Мал.10) у відпо-
відних гніздах A4. Високий стільчик має накладку для 

столика C1. Вона кріпиться за допомогою притискно-
го механізма з боків столика. 
УВАГА: завжди перевіряйте, щоб накладка для сто-
лика була правильно прикріплена під час викори-
стання. Якщо дитина їсть безпосередньо за столом з 
батьками, накладку для столика можна використову-
вати як зручну «захисну скатертину» для стола.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
Стільчик регулюється по висоті у 8 положеннях.
Щоб підняти сидіння, тримайте спинку за верхню части-
ну, потягніть її вгору на бажану висоту (Мал. 11).
Щоб опустити сидіння, натисніть одночасно дві кно-
пки B1, опустіть сидіння до потрібної висоти (Мал.12). 
УВАГА: виконайте цю операцію без дитини на 
стільчику.

КОЛЕСА
Передні ніжки стільчика мають однонаправлені ко-
леса A3 для полегшення переміщення та процедури 
відкриття/закриття.
УВАГА: встановлюйте виріб лише на горизонтальній 
та стійкій поверхні. Ніколи не встановлюйте стільчик 
поблизу сходів або східців.

СКЛАДАННЯ
УВАГА: виконуйте ці операції, звертаючи увагу на те, 
щоб Ваша дитина й інші діти перебували на безпечній 
відстані. Стежте, щоб під час цих операцій рухомі ча-
стини стільчика не торкалися дитини.
•  Встановіть спинку у вертикальне положення 

(Мал.13), зніміть столик, прикріпивши його до задніх 
ніжок та опустіть підлокітники, натиснувши кнопки 
B6 (Мал.14).

•  Повністю опустіть сидіння, одночасно натискаючи 
дві кнопки регулювання висоти B1.

•  Натисніть кнопки розкладання/складання A5, що 
знаходяться в центрі бічних шарнірів, та одночасно 
зведіть ніжки стільчика (Мал.15).

ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ 
Стільчик має підставку для ніг B2, що регулюється по 
висоті у 3 положеннях; натисніть дві кнопки B4 та на-
хиліть підставку для ніг до бажаного положення. 
УВАГА: підставку для ніг можна повернути вгору у 
положення, коли вона не використовується (Мал.16)

ПІДСТАВКА ДЛЯ СТОП
Стільчик має підставку для стоп B3, що регулюється 
по висоті у 4 положеннях. З положення використан-
ня поверніть її вгору до розблокування. Зніміть її та 
знову вставте на потрібній висоті.

РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ СПИНКИ
Можна регулювати ширину спинки цього стільчика, 
щоб гарантувати дитині максимальний комфорт на 
кожному етапі її зростання.
Для регулювання ширини необхідно скористатись 
колесом B12, що знаходиться зверху посередині 
спинки, повертаючи його вправо або вліво до досяг-
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нення бажаної ширини спинки.
Щоб забезпечити можливість повертання колеса, не-
обхідно скористатись кнопкою B13 на його тильній 
стороні, потягнувши її вгору та одночасно повертаю-
чи колесо (Мал.17).

ШЕЗЛОНГ (від народження) 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ 
ШЕЗЛОНГА
• УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
•  УВАГА: Не використовуйте ігрову планку для пере-

несення шезлонга. 
•  УВАГА: Не використовуйте шезлонг, якщо дитина в 

змозі сидіти самостійно, вже навчилася перегорта-
тися або підійматися, спираючись на руки, коліна і 
ноги. 

•  УВАГА: Цей шезлонг не призначений для тривало-
го сну дитини.

•  УВАГА: Небезпечно встановлювати шезлонг на під-
нятій поверхні, такій як столи або стільці. 

•  УВАГА: Завжди використовуйте системи утримання 
дитини. 

•  Допустимий вік дитини: від народження до досяг-
нення ваги у 9 кг (приблизно 6 місяців). 

•  Шезлонг не заміняє ні ліжка, ні колиски. Для сну по-
кладіть дитину в ліжечко або в придатну колиску. 

•  Не використовуйте шезлонг з поламаними або від-
сутніми частинами.

•  Забороняється використання не схвалених вироб-
ником запасних частин або аксесуарів. 

•  Складання виробу і всіх його компонентів має здійс-
нюватися виключно дорослою особою. 

•  Не усаджуйте в шезлонг більше однієї дитини одно-
часно.

•  Ні в якому разі не залишайте шезлонг на нерівних 
поверхнях.

•   Не дозволяйте іншим дітям гратися біля шезлонга 
без нагляду. 

•  Щоб не допустити ймовірність виникнення пожежі, 
не залишайте шезлонг поряд з джерелами тепла, 
електроприладами, газовою плитою, тощо.

•  Перевіряйте, щоб чохол був завжди правильно за-
кріплений на каркасі шезлонга.

•   Обов’язково завжди перевіряйте, щоб всі компо-
ненті були правильно встановлені і закріплені.

•  Регулярно перевіряйте, щоб у виробі не було зно-
шених частин, послаблених гвинтів, потертих ма-
теріалів і швів, що розійшлися. Негайно замінюйте 
ушкоджені частини.

•  Не встановлюйте шезлонг з дитиною біля вікон або 
стін, де тасьма, портьєри або інши речі можуть бути 
використані дитиною для вилізання вгору або мо-
жуть стати причиною удушення.

•  Якщо вироб не використовується впродовж трива-
лого часу, тримайте його подалі від дитини.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ШЕЗЛОНГА
Виріб можна використовувати в якості шезлонга для 
дітей від народження і до досягнення нею ваги 9 кг.
Для використання виробу в якості шезлонга необхідно:

•  Повністю нахилити спинку B7 сидіння B, використо-
вуючи кнопку B8 ззаду спинки (Мал.18).

•  Відрегулювати підставку для ніг B2, встановивши її в 
горизонтальне положення (Мал.18).

•   Підставку для стоп B3 можна зняти або відрегулюва-
ти відповідно до зросту дитини.

Описані вище операції можна виконувати навіть, 
якщо дитина знаходиться в кріслі, але вони будуть 
ускладнені.
Якщо ви бажаєте відрегулювати висоту сидіння, мож-
на зробити це перед виконанням наведених вище 
операцій.

ВИСОКИЙ ДИТЯЧИЙ СТІЛЬЧИК (від 6 місяців +)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ 
СТІЛЬЧИКА 
•  УВАГА: Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
•  УВАГА:  "Завжди використовуйте системи утриман-

ня дитини". 
•  УВАГА:  "Існує загроза падіння: не дозволяйте дити-

ні підніматись на ноги на стільчику".
•  УВАГА: Не використовуйте високий дитячий 

стільчик в разі неправильного кріплення та регулю-
вання всіх компонентів.

•  УВАГА: "Звертайте увагу на небезпеку, яку створює 
відкритий вогонь та інші джерела тепла, що знахо-
дяться поруч зі стільчиком".

•  УВАГА: "Звертайте увагу на небезпеку, пов'язану з
перевертанням виробу, коли дитина відштовхується
ногами від стола або будь-якого іншого предмета". 

•  УВАГА: Перед використанням перевіряйте, щоб 
системи утримання дитини були правильно при-
кріплені.

•  УВАГА: Перед використанням завжди перевіряйте
безпечність та стійкість високого дитячого стільчика.

•  Не використовуйте високий дитячий стільчик, допо-
ки дитина не буде в змозі самостійно сидіти.

•  Високий стільчик рекомендується використовувати для
дітей віком від 6 до 36 місяців та вагою не більше 15 кг.

•  Забороняється використовувати високий стільчик з
пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.

•  Перед збиранням переконайтеся в тому, що виріб та 
всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. 
В іншому випадку не користуйтеся виробом і три-
майте його в недоступному для дітей місці.

•   Операції з розкладання, регулювання та складання 
високого стільчика мають виконуватись лише до-
рослою особою.

•  Користувачі стільчика повинні добре знати принци-
пи його роботи.

•  Під час розкладання та складання виробу пере-
конайтеся, що дитина знаходиться на безпечній 
відстані. Здійснюючи операции регулювання (від-
кидання спинки, розташування столика), слідкуйте 
за тим, аби рухомі частини високого стільчика не 
торкалися дитини.

•  Сам по собі столик не гарантує надійного утриман-
ня дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки.

•   Ніколи не пересувайте високий стільчик, якщо на 
ньому сидіть дитина.

столика C1. Вона кріпиться за допомогою притискно-
го механізма з боків столика. 
УВАГА: завжди перевіряйте, щоб накладка для сто-
лика була правильно прикріплена під час викори-
стання. Якщо дитина їсть безпосередньо за столом з 
батьками, накладку для столика можна використову-
вати як зручну «захисну скатертину» для стола.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
Стільчик регулюється по висоті у 8 положеннях.
Щоб підняти сидіння, тримайте спинку за верхню части-
ну, потягніть її вгору на бажану висоту (Мал. 11).
Щоб опустити сидіння, натисніть одночасно дві кно-
пки B1, опустіть сидіння до потрібної висоти (Мал.12). 
УВАГА: виконайте цю операцію без дитини на 
стільчику.

КОЛЕСА
Передні ніжки стільчика мають однонаправлені ко-
леса A3 для полегшення переміщення та процедури 
відкриття/закриття.
УВАГА: встановлюйте виріб лише на горизонтальній 
та стійкій поверхні. Ніколи не встановлюйте стільчик 
поблизу сходів або східців.

СКЛАДАННЯ
УВАГА: виконуйте ці операції, звертаючи увагу на те, 
щоб Ваша дитина й інші діти перебували на безпечній 
відстані. Стежте, щоб під час цих операцій рухомі ча-
стини стільчика не торкалися дитини.
• Встановіть спинку у вертикальне положення 

(Мал.13), зніміть столик, прикріпивши його до задніх 
ніжок та опустіть підлокітники, натиснувши кнопки 
B6 (Мал.14).

• Повністю опустіть сидіння, одночасно натискаючи 
дві кнопки регулювання висоти B1.

• Натисніть кнопки розкладання/складання A5, що 
знаходяться в центрі бічних шарнірів, та одночасно 
зведіть ніжки стільчика (Мал.15).

ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ 
Стільчик має підставку для ніг B2, що регулюється по 
висоті у 3 положеннях; натисніть дві кнопки B4 та на-
хиліть підставку для ніг до бажаного положення. 
УВАГА: підставку для ніг можна повернути вгору у 
положення, коли вона не використовується (Мал.16)

ПІДСТАВКА ДЛЯ СТОП
Стільчик має підставку для стоп B3, що регулюється 
по висоті у 4 положеннях. З положення використан-
ня поверніть її вгору до розблокування. Зніміть її та 
знову вставте на потрібній висоті.

РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ СПИНКИ
Можна регулювати ширину спинки цього стільчика, 
щоб гарантувати дитині максимальний комфорт на 
кожному етапі її зростання.
Для регулювання ширини необхідно скористатись 
колесом B12, що знаходиться зверху посередині 
спинки, повертаючи його вправо або вліво до досяг-
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•  Не дозволяйте іншим дітям гратися без нагляду по-
близу від стільчика або залазити на нього.

•  Не використовуйте стільчик для кількох малюків од-
ночасно.

•  Не залишайте на високому стільчику дрібні речі, 
щоб уникнути їх проковтування дитиною.

•  Не встановлюйте високий стільчик біля вікон або 
стін, де тасьма, портьєри або інши речі можуть бути 
використані дитиною для вилізання вгору або мо-
жуть стати причиною удушення.

•  Коли дитина знаходиться на стільчику, встановлюй-
те виріб лише на горизонтальній та стійкій поверхні. 
Ніколи не встановлюйте стільчик поблизу сходів, 
східців або на килимах.

•  Не спирайтесь на столик та не підвішуйте на кар-
кас високого стільчика сумки або важкі речі, щоб не 
розбалансувати його.

•  Після тривалого перебування стільчика на сонці до-
чекайтеся, доки він охолоне, і лише потім саджайте 
в нього дитину.

•  Не залишайте стільчик надовго на сонці: це може 
спричинити знебарвлення його матеріалів та тек-
стилю.

•  Тримайте стільчик подалі від дітей, коли Ви ним не 
користуєтесь.

•  Ніколи не використовуйте високий стільчик без 
оббивки.

•  Не застосовуйте аксесуари, запасні частини або 
компоненти, не поставлені або не ухвалені вироб-
ником.

•  УВАГА! Тримайте столик подалі від дітей, коли Ви 
ним не користуєтесь.

•  УВАГА: У разі наявності стоянкового гальма завж-
ди блокуйте колеса, коли дитина сидить у високому 
стільчику, відпочиваючи, або коли стільчик розкла-
дено, навіть якщо він не використовується. 

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ВИСОКОГО СТІЛЬЧИ-
КА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Виріб можна використовувати в якості високого 
стільчика для годування з того момента, коли дитина 
буде в змозі самостійно сидіти й до 36-місячного віку.
При використанні в якості високого стільчика для го-
дування можна:
•  Відрегулювати висоту сидіння;
•  Відрегулювати підставку для ніг та підставку для 

стоп;
•  Нахилити спинку;
•  Використовувати та регулювати столик.
Для виконання наведених вище операцій дивіться 
відповідні параграфи.

ПЕРШИЙ СТІЛЬЧИК (від 6 місяців +)
ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОГО СТІЛЬЧИКА
Виріб можна використовувати в якості першого 
стільчика для годування з того момента, коли дитина 
буде в змозі самостійно сидіти й до 36-місячного віку.
При використанні в якості першого стільчика для го-
дування можна:
•  Відрегулювати висоту сидіння;

•  Встановити підставку для ніг у вертикальне поло-
ження;

•  Опустити підлокітники;
•   Посунути стільчик до столу, пересуваючи його за 

допомогою коліс A3 (Мал.19).
Для виконання наведених вище операцій дивіться 
відповідні параграфи.

ГАРАНТІЯ
Гарантується відповідність виробу при нормальних 
умовах використання, передбачених у інструкції з 
експлуатації.
Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що 
з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зно-
шення або випадкових подій.
Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з 
відповідних положень чинного національного зако-
нодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони 
передбачені.

Стільчик для годування Polly2Start з 4 колесами
Для використання гальмів стільчика опустіть важелі 
блокування коліс. Для розблокування коліс підніміть 
важелі.

•  УВАГА: Завжди користуйтесь механізмом стоянко-
вого гальма, коли стільчик не рухається.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИ-
МИТЕ С ИЗДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛИЭТИ-
ЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И 
ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

Данный стульчик для кормления имеет три 
конфигурации: 
• Стульчик для новорожденного: от 0 месяцев 
• Стульчик для кормления: от 6 до 36 месяцев, вес ре-

бенка не должен превышать 15 кг.
• Первый стульчик: от 6 до 36 месяцев, вес ребенка не 

должен превышать 15 кг.

КОМПОНЕНТЫ
A. Конструкция
A1. Передние ножки
A2. Задние ножки
A3. Передние колеса (2x)
A4. Пазы для крепления подноса
A5. Кнопки раскладывания/складывания

B. Сиденье
B1. Регулировочные кнопки высоты
B2. Подставка для ног
B3. Подножка
B4. Кнопки регулировки/складывания подставки для ног
B5. Подлокотники
B6. Кнопки для складывания подлокотников
B7. Спинка
B8. Кнопка наклона спинки
B9. Штифт крепления спинки
B10. Паз под штифт
B11. Регулируемые боковины
B12. Регулировочное колесо боковин
B13. Кнопка активации колеса
B14. 5-точечные ремни безопасности с замком
B15. Чехол
B16. Кнопки на задней стороне чехла
B17. Отверстия на чехле для кнопок 

C. Столешница
C1. Поднос
C2. Центральная кнопка крепления/регулировки
C3. Крепежные крючки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ
Очистка и уход должны выполняться только взрос-
лыми.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ОБРАЩЕ-
НИЯ В БУДУЩЕМ.
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• Встановити підставку для ніг у вертикальне поло-
ження;

• Опустити підлокітники;
• Посунути стільчик до столу, пересуваючи його за 

допомогою коліс A3 (Мал.19).
Для виконання наведених вище операцій дивіться 
відповідні параграфи.

ГАРАНТІЯ
Гарантується відповідність виробу при нормальних 
умовах використання, передбачених у інструкції з 
експлуатації.
Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що 
з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зно-
шення або випадкових подій.
Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з 
відповідних положень чинного національного зако-
нодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони 
передбачені.

Стільчик для годування Polly2Start з 4 колесами
Для використання гальмів стільчика опустіть важелі 
блокування коліс. Для розблокування коліс підніміть 
важелі.

• УВАГА: Завжди користуйтесь механізмом стоянко-
вого гальма, коли стільчик не рухається.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИ-
МИТЕ С ИЗДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛИЭТИ-
ЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И 
ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

Данный стульчик для кормления имеет три 
конфигурации: 
• Стульчик для новорожденного: от 0 месяцев 
•  Стульчик для кормления: от 6 до 36 месяцев, вес ре-

бенка не должен превышать 15 кг.
•  Первый стульчик: от 6 до 36 месяцев, вес ребенка не 

должен превышать 15 кг.

КОМПОНЕНТЫ
A. Конструкция
A1. Передние ножки
A2. Задние ножки
A3. Передние колеса (2x)
A4. Пазы для крепления подноса
A5. Кнопки раскладывания/складывания

B. Сиденье
B1. Регулировочные кнопки высоты
B2. Подставка для ног
B3. Подножка
B4. Кнопки регулировки/складывания подставки для ног
B5. Подлокотники
B6. Кнопки для складывания подлокотников
B7. Спинка
B8. Кнопка наклона спинки
B9. Штифт крепления спинки
B10. Паз под штифт
B11. Регулируемые боковины
B12. Регулировочное колесо боковин
B13. Кнопка активации колеса
B14. 5-точечные ремни безопасности с замком
B15. Чехол
B16. Кнопки на задней стороне чехла
B17. Отверстия на чехле для кнопок 

C. Столешница
C1. Поднос
C2. Центральная кнопка крепления/регулировки
C3. Крепежные крючки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ
Очистка и уход должны выполняться только взрос-
лыми.

Уход за изделием
Очищайте чехол слегка увлажненной в воде тканью 
или нейтральным моющим средством. Для снятия 
чехла стульчика для кормления повторите в обрат-
ной последовательности операции, описанные для 
крепления чехла к конструкции. Очищайте пласти-
ковые части слегка увлажненной в воде тканью. За-
прещается использовать абразивные средства или 
растворители. Металлические части изделия необ-
ходимо вытирать насухо, чтобы не допустить образо-
вание ржавчины.

Уход
Храните стульчик для кормления в сухом месте.
Убедитесь в отсутствии пыли, грязи и песка на пласт-
массовых компонентах конструкции стульчика для 
кормления. Таким образом, можно избежать трения, 
которое отрицательно сказывается на правильном 
функционировании стульчика для кормления.
При необходимости выполните смазку подвижных 
частей сухим силиконовым маслом.
ВНИМАНИЕ: После каждой стирки проверяйте тка-
ни и швы на прочность.
Наружная часть: ПВХ
Набивка: Полиэстер

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/РАСПАКОВКА
ВНИМАНИЕ: Изделие внутри упаковки обёрну-
то защитной пленкой. В момент снятия соблюдайте 
осторожность, чтобы не повредить изделие и его 
дополнительные компоненты острыми предметами. 
Распаковав изделие, уберите все части упаковки в не-
доступное для детей место.

При первом использовании необходимо перевести 
спинку из сложенного состояния в положение ис-
пользования, поднимая её вверх, пока не послышит-
ся щелчок (Рис.1).
После этого привести спинку в сложенное положе-
ние (как в упаковке) уже будет невозможно.
ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте правильное вхож-
дение штифта B9 в паз B10, слегка отклонив спинку 
стульчика для кормления назад.
Для открытия конструкции, нажмите одновременно 
кнопки раскладывания/складывания A5, отодвигая 
передние ножки A1 от задних A2 (Рис.2) до полного 
раскладывания, сопровождающегося щелчком.
Установите подножку B3 в одно из трех гнезд (Рис.3) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ОБРАЩЕ-
НИЯ В БУДУЩЕМ.
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высоте. Из положения использования поверните ее 
вверх до разблокировки. Выньте и вновь установите 
на желаемую высоту.

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СПИНКИ
Спинку данного стульчика для кормления можно 
отрегулировать по ширине, чтобы гарантировать 
максимальный комфорт ребёнку на каждом этапе 
его роста.
Для того, чтобы отрегулировать ширину, необходи-
мо повернуть колесо B12, расположенное вверху в 
центре спинки, влево или вправо, приводя ширину 
спинки в нужное положение.
Для того, чтобы активировать вращение, необходи-
мо нажать кнопку B13, расположенную сзади колеса, 
поднимая её вверх, и одновременно поворачивать 
колесо (Рис.17).

СТУЛЬЧИК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО (0м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КА-
ЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
• ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без

присмотра.
• ВНИМАНИЕ: Не переносите стульчик за планку 

для игрушек. 
• ВНИМАНИЕ: Не усаживайте в кресло детей, кото-

рые в состоянии сидеть самостоятельно, поскольку 
они могут перевернуться или приподняться, упе-
ревшись ручками, коленями и ножками. 

• ВНИМАНИЕ: Данное изделие не предназначено 
для продолжительного сна ребенка.

• ВНИМАНИЕ: Опасно устанавливать стульчик на 
высокие поверхности, такие как столы или стулья. 

• ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте систему 
фиксации ребёнка на сиденье. 

• Изделие предусмотрено для детей: с рождения ре-
бенка до 6 месяцев (макс. вес 9 кг). 

• Стульчик не заменяет ни кроватки, ни колыбели. 
Для сна уложите ребенка в кроватку или колыбель. 

• Не используйте стульчик для новорожденного со 
сломанными или недостающими частями

• Не используйте аксессуары или запасные части, 
если они не одобрены производителем. 

• Сборка изделия и всех его компонентов должна вы-
полняться только взрослыми.

• Не усаживайте в стульчик для новорожденного не-
скольких малышей.

• Ни в коем случае не ставьте изделие на неровные 
поверхности.

•  Не позволяйте другим детям играть рядом с изделием.
• Чтобы избежать случайного возгорания, не остав-

ляйте изделие вблизи источников тепла, электриче-
ских или газовых приборов и т.д.

• Убедитесь в том, что чехол всегда надлежащим об-
разом прикреплен к конструкции изделия.

•  Обязательно проверяйте надежное и правильное 
крепление всех компонентов.

• Периодически проверяйте компоненты изделия на 
предмет износа; винты должны быть хорошо затя-
нуты; не должно быть изношенных или выцветших 

подставки для ног В2, поворачивая её до блокировки.
Для того, чтобы надеть чехол на сиденье B, необхо-
димо отстегнуть ремни безопасности (Рис.4), надеть 
чехол B15 сверху, натягивая его вниз, чтобы он хоро-
шо прилегал к спинке (Рис.5).
Надеть чехол B15 на сиденье B, просунув ремни без-
опасности B14 в специальные петли, расположен-
ные в чехле. Убедитесь в соответствии положения 
петель на чехле с петлями на спинке.
Затем соедините кнопки B16, расположенные на за-
дних клапанах чехла, с отверстиями B17 на задней 
стороне спинки стульчика для кормления (Рис.6).

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: обязательно используйте ремни без-
опасности и тканевый разделительный ремень для 
ног, так как они гарантируют безопасность ребёнка. 
ВНИМАНИЕ: сам по себе поднос не гарантирует 
безопасного удерживания ребенка. Обязательно ис-
пользуйте ремни безопасности!
Стульчик для кормления оснащен 5-точечными рем-
нями безопасности.
Отстегните ремни безопасности, посадите ребенка 
на стульчик и прикрепите его ремнями, регулируя 
длину в соответствии с телосложением ребенка.
Существуют 2 позиции регулировки ремней безо-
пасности по высоте.
Замок можно расстегнуть, нажав на рожки.
Поясные ремни можно регулировать по ширине 
при помощи специальных раздвижных механизмов 
(Рис.7).

УСТАНОВКА/РЕГУЛИРОВКА СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница может регулироваться в 4 различных 
положениях. 
При креплении столешницы С убедитесь, что подло-
котники B5 зафиксированы в горизонтальном поло-
жении (Рис.8).
Установите подлокотники вовнутрь направляющих, 
расположенных под столешницей, удерживая нажа-
той центральную крепежную кнопку С2 (Рис. 9).
Сместите столешницу до достижения желаемого 
положения и отпустите кнопку. Если не происходит 
автоматическое сцепление столешницы на подло-
котниках, сместите ее, пока не послышится щелчок 
блокировки. 
ВНИМАНИЕ: перед использованием всегда прове-
ряйте, что столешница соответствующим образом 
закреплена на подлокотниках.
ВНИМАНИЕ: столешница должна регулироваться 
только в 4 указанных положениях. 
ВНИМАНИЕ: никогда не оставляйте столешницу в 
положении, при котором на подлокотниках остают-
ся видимыми сигналы опасности: Данное положение 
НЕ является безопасным!
ВНИМАНИЕ: когда столешница установлена на из-
делии, соблюдайте осторожность, чтобы не нажать 
ненамеренно кнопки складывания подлокотников.
Для снятия столешницы нажмите центральную кноп-
ку C2. Когда столешница не используется, ее можно 

прикрепить к задней части конструкции (Рис.10), 
установив в специально предназначенные для этого 
гнёзда А4. Стульчик для кормления оснащен подно-
сом С1. Он прикрепляется к столешница посред-
ством надавливания с боковых сторон. 
ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте, чтобы при исполь-
зовании поднос был закреплен соответствующим 
образом. Если ребенок ест за столом с родителями, 
то поднос может использовать в качестве подставки 
на скатерть.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
8 положений регулировки по высоте стульчика для 
кормления.
Для поднятия сиденья удерживайте верхнюю часть 
спинки, поднимая её вверх до желаемой высоты 
(Рис.11).
Для опускания сиденья одновременно нажмите две 
кнопки B1, опустите сиденье до желаемой высоты 
(Рис.12). 
ВНИМАНИЕ: ребенок не должен сидеть на стульчи-
ке при выполнении данной операции.

КОЛЕСА
Передние ножки стульчика для кормления оснаще-
ны однонаправленными колесами A3 для облегче-
ния движения и открытия/закрытия.
ВНИМАНИЕ: устанавливайте изделие только на го-
ризонтальную и устойчивую поверхность. Никогда 
не устанавливайте стульчик для кормления рядом с 
лестницами или ступенями.

СКЛАДЫВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: при выполнении этих операций следи-
те за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находи-
лись на безопасном расстоянии. Убедитесь, что под-
вижные части стульчика для кормления не касаются 
тела ребенка.
•  Установите спинку в вертикальное положение 

(Рис.13), уберите столешницу, прикрепив ее к за-
дним ножкам, и сложите подлокотники, нажав кноп-
ки B6 (Рис.14).

•  Полностью опустите сиденье, одновременно нажи-
мая две кнопки регулировки высоты B1.

•  Нажмите кнопки раскладывания/складывания A5, 
расположенные по центру боковых шарниров, 
и одновременно сдвигайте ножки стульчика для 
кормления (Рис.15).

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ 
Стульчик для кормления оснащен подставкой для 
ног B2, которая может регулироваться в 3 положе-
ниях по высоте; нажмите две кнопки B4 и опустите 
подставку для ног до желаемого положения. 
ВНИМАНИЕ: подножку можно поднять вверх в не-
используемое положение (Рис.16)

ПОДНОЖКА
Стульчик для кормления оснащен подножкой B3, 
которая может регулироваться в 4 положениях по 
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высоте. Из положения использования поверните ее 
вверх до разблокировки. Выньте и вновь установите 
на желаемую высоту.

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СПИНКИ
Спинку данного стульчика для кормления можно 
отрегулировать по ширине, чтобы гарантировать 
максимальный комфорт ребёнку на каждом этапе 
его роста.
Для того, чтобы отрегулировать ширину, необходи-
мо повернуть колесо B12, расположенное вверху в 
центре спинки, влево или вправо, приводя ширину 
спинки в нужное положение.
Для того, чтобы активировать вращение, необходи-
мо нажать кнопку B13, расположенную сзади колеса, 
поднимая её вверх, и одновременно поворачивать 
колесо (Рис.17).

СТУЛЬЧИК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО (0м+) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КА-
ЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без

присмотра. 
•  ВНИМАНИЕ: Не переносите стульчик за планку 

для игрушек. 
•  ВНИМАНИЕ: Не усаживайте в кресло детей, кото-

рые в состоянии сидеть самостоятельно, поскольку 
они могут перевернуться или приподняться, упе-
ревшись ручками, коленями и ножками. 

•  ВНИМАНИЕ: Данное изделие не предназначено 
для продолжительного сна ребенка.

•  ВНИМАНИЕ: Опасно устанавливать стульчик на 
высокие поверхности, такие как столы или стулья. 

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте систему 
фиксации ребёнка на сиденье. 

•  Изделие предусмотрено для детей: с рождения ре-
бенка до 6 месяцев (макс. вес 9 кг). 

•  Стульчик не заменяет ни кроватки, ни колыбели. 
Для сна уложите ребенка в кроватку или колыбель. 

•  Не используйте стульчик для новорожденного со 
сломанными или недостающими частями

•  Не используйте аксессуары или запасные части, 
если они не одобрены производителем. 

•  Сборка изделия и всех его компонентов должна вы-
полняться только взрослыми. 

•  Не усаживайте в стульчик для новорожденного не-
скольких малышей.

•  Ни в коем случае не ставьте изделие на неровные 
поверхности.

•  Не позволяйте другим детям играть рядом с изделием. 
•  Чтобы избежать случайного возгорания, не остав-

ляйте изделие вблизи источников тепла, электриче-
ских или газовых приборов и т.д.

•  Убедитесь в том, что чехол всегда надлежащим об-
разом прикреплен к конструкции изделия.

•   Обязательно проверяйте надежное и правильное 
крепление всех компонентов.

•  Периодически проверяйте компоненты изделия на 
предмет износа; винты должны быть хорошо затя-
нуты; не должно быть изношенных или выцветших 

тканей. Немедленно заменяйте поврежденные ком-
поненты креслица для новорожденного.

•  Не ставьте стульчик для новорожденного с ребен-
ком рядом со стенами или окнами, портьерами, 
шнурами и подобными элементами, которые ре-
бенок может использовать для вскарабкивания. 
Портьеры, шнуры и подобные элементы могут по-
служить источником удушения.

•  Когда изделие не используется, следует хранить его 
в недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Данное изделие может использоваться для детей 
возрастом от 0 месяцев весом до 9 кг в качестве 
стульчика для новорожденного.
Для его использования в качестве стульчика необходимо:
-  Полностью наклонить спинку B7 сиденья В, нажав 

на кнопку B8, расположенную с задней стороны 
спинки (рис.18).

-  Отрегулировать подставку для ног B2, установив её 
в полностью горизонтальное положение (Рис. 18).

-   Подножка B3 может убираться или регулироваться 
в зависимости от роста ребенка.

Вышеуказанные операции могут осуществляться 
также при находящемся в креслице ребенке, но при 
этом могут возникнуть определенные трудности.
В случае необходимости регулировки высоты сиде-
нья, можно сделать это до выполнения приведенных 
в вышеуказанном параграфе операций.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ (6м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без

присмотра. 
•  ВНИМАНИЕ:  Обязательно используйте систему 

удержания ребёнка на сиденье. 
•  ВНИМАНИЕ:  Риск падения: не позволяйте ребёнку 

карабкаться на стульчик для кормления.
•  ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь стульчиком для корм-

ления, если все его компоненты не закреплены и 
отрегулированы соответствующим образом.

•  ВНИМАНИЕ: Учитывайте возможный риск возгора-
ния, создаваемый открытым огнём и другими источ-
никами тепла, расположенными вблизи стульчика 
для кормления.

•  ВНИМАНИЕ: Учитывайте риск опрокидывания из-
делия в случае, если ребёнок оттолкнётся ногами 
от стола или от любого другого предмета. 

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно проверяйте правиль-
ную установку систем удержания перед использо-
ванием стульчика для кормления

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда прове-
ряйте безопасность и устойчивость стульчика для 
кормления.

•  Не пользуйтесь стульчиком для кормления пока ре-
бенок не может самостоятельно сидеть.

•  Использование стульчика для кормления рекомен-
дуется для детей возрастом от 6 до 36 месяцев и 
весом не более 15 кг.

прикрепить к задней части конструкции (Рис.10), 
установив в специально предназначенные для этого 
гнёзда А4. Стульчик для кормления оснащен подно-
сом С1. Он прикрепляется к столешница посред-
ством надавливания с боковых сторон. 
ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте, чтобы при исполь-
зовании поднос был закреплен соответствующим 
образом. Если ребенок ест за столом с родителями, 
то поднос может использовать в качестве подставки 
на скатерть.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
8 положений регулировки по высоте стульчика для 
кормления.
Для поднятия сиденья удерживайте верхнюю часть 
спинки, поднимая её вверх до желаемой высоты 
(Рис.11).
Для опускания сиденья одновременно нажмите две 
кнопки B1, опустите сиденье до желаемой высоты 
(Рис.12). 
ВНИМАНИЕ: ребенок не должен сидеть на стульчи-
ке при выполнении данной операции.

КОЛЕСА
Передние ножки стульчика для кормления оснаще-
ны однонаправленными колесами A3 для облегче-
ния движения и открытия/закрытия.
ВНИМАНИЕ: устанавливайте изделие только на го-
ризонтальную и устойчивую поверхность. Никогда 
не устанавливайте стульчик для кормления рядом с 
лестницами или ступенями.

СКЛАДЫВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: при выполнении этих операций следи-
те за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находи-
лись на безопасном расстоянии. Убедитесь, что под-
вижные части стульчика для кормления не касаются 
тела ребенка.
• Установите спинку в вертикальное положение 

(Рис.13), уберите столешницу, прикрепив ее к за-
дним ножкам, и сложите подлокотники, нажав кноп-
ки B6 (Рис.14).

• Полностью опустите сиденье, одновременно нажи-
мая две кнопки регулировки высоты B1.

• Нажмите кнопки раскладывания/складывания A5, 
расположенные по центру боковых шарниров, 
и одновременно сдвигайте ножки стульчика для 
кормления (Рис.15).

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ 
Стульчик для кормления оснащен подставкой для 
ног B2, которая может регулироваться в 3 положе-
ниях по высоте; нажмите две кнопки B4 и опустите 
подставку для ног до желаемого положения. 
ВНИМАНИЕ: подножку можно поднять вверх в не-
используемое положение (Рис.16)

ПОДНОЖКА
Стульчик для кормления оснащен подножкой B3, 
которая может регулироваться в 4 положениях по 
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•  Запрещается использовать стульчик для кормления 
с повреждёнными, оторванными или недостающи-
ми частями.

•  Перед сборкой изделия необходимо убедиться в 
целостности его компонентов; при обнаружении 
повреждений вследствие перевозки, не используй-
те изделие и храните его вдали от детей.

•  Раскладывание, регулировка и складывание стуль-
чика для кормления должны выполняться только 
взрослыми.

•  Убедитесь в том, что пользователи стульчика для 
кормления знакомы с принципами его работы.

•  Во время действия по складыванию или расклады-
ванию изделия следите за тем, чтобы ребенок не 
находился поблизости. При выполнении операций 
по регулировке (наклон спинки, установка столеш-
ницы) следите за тем, чтобы его подвижные части не 
касались ребёнка.

•  Сама по себе столешница не гарантирует безопас-
ного удерживания ребенка. Обязательно исполь-
зуйте ремни безопасности.

• Никогда не перемещайте стульчик для кормления, 
если ребенок находится внутри.

•  Следите, чтобы другие дети не играли рядом со 
стульчиком для кормления и не забирались на него.

•  Не используйте стульчик для кормления для не-
скольких малышей одновременно.

•  Не оставляйте на стульчике для кормления мелкие
предметы во избежание их проглатывания ребёнком.

•  Не устанавливайте стульчик для кормления вблизи 
стен или окон, портьеры, шнуры и подобные эле-
менты, которые могут использоваться ребенком 
для вскарабкивания, или могут послужить источни-
ком удушения.

•  Когда ребенок находится в стульчике для кормления,
устанавливайте его только на горизонтальную и устой-
чивую поверхность. Никогда не устанавливайте стуль-
чик рядом с лестницами, ступенями или на коврах.

•  Не опирайтесь на столешницу и не подвешивайте на
каркас стульчика для кормления сумки или другие
предметы, чтобы не нарушить равновесие изделия.

•  После длительного пребывания стульчика для 
кормления на солнце дождитесь, чтобы он остыл, и 
только потом усаживайте в него ребенка.

•  Избегайте длительного нахождения стульчика для 
кормления на солнце: это может привести к обес-
цвечиванию материалов и тканевых покрытий.

•  Если вы не пользуетесь стульчиком для кормления, 
то храните его в недоступном для детей месте.

•  Никогда не используйте стульчик для кормления 
без обивки.

•  Запрещается использование неоригинальных или 
не одобренных производителем компонентов, за-
пасных частей или принадлежностей.

•  ВНИМАНИЕ! Когда стульчик не используется, дер-
жите его в недоступном для детей месте.

•  ВНИМАНИЕ: При наличии стояночных тормозов, 
всегда блокируйте колеса, когда ребенок сидит на 
стульчике для кормления или когда стульчик от-
крыт, даже если не используется. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
Следует пользоваться изделием в качестве стульчика 
для кормления, когда ребенок может самостоятельно 
сидеть. До 36 месяцев.
При использовании изделия в качестве стульчика 
для кормления можно:
•  Регулировать высоту сиденья;
•  Регулировать подставку для ног и подножку;
•  Наклонять спинку;
•  Использовать столешницу и регулировать ее.
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к специальным параграфам.

ПЕРВЫЙ СТУЛЬЧИК (6м+)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО СТУЛЬЧИКА
Следует пользоваться изделием в качестве первого стульчика, 
когда ребенок может самостоятельно сидеть. До 36 месяцев.
При использовании изделия в качестве первого 
стульчика можно:
•  Регулировать высоту сиденья;
•  Регулировать подставку для ног в вертикальное положение;
•  Опустить подлокотники;
•  Приблизить стульчик для кормления к столу, пере-

мещая его на колесах A3 (Рис.19).
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к специальным параграфам.

ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует отсутствие дефектов со-
ответствия при нормальных условиях использования, 
согласно указаниям инструкции по эксплуатации.
Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обу-
словленного несоответствующим использованием, из-
нашиванием или непредвиденными обстоятельствами.
Гарантийный срок устанавливается государствен-
ными стандартами страны приобретения (ГОСТами), 
если таковые имеются.

Polly2Start с 4 колёсами
Для активации тормозов стульчика для кормления 
нужно опустить вниз блокираторы колёс. Для разбло-
кировки колёс переведите их в обратное положение.

•  ВНИМАНИЕ: Всегда приводите в действие стоя-
ночный тормоз, если стульчик для кормления не 
находится в движении.

ATENÇÃO! PARA EVI-
TAR O PERIGO DE AS-
FIXIA MANTER ESTA
EMBALAGEM PLÁSTI-
CA FORA DO ALCAN-
CE DAS CRIANÇAS.
Esta cadeira de alimentação possui três configura-
ções de uso: 
• Uso como espreguiçadeira: a partir de 0 meses 
• Uso como cadeira de alta para alimentação: de 6 a 36 

meses, até um peso de 15 kg.
• Uso como primeira cadeira: de 6 a 36 meses, até um 

peso de 15 kg.

COMPONENTES
A. Estrutura (chassi)
A1. Pernas da frente
A2. Pernas de trás
A3. Rodas da Frente com travas (2x)
A4. Encaixes para prender a bandeja
A5. Botões de abertura/fechamento

B. Assento
B1. Botões de regulagem da altura
B2. Apoio das pernas
B3. Apoio dos pés
B4. Botões de regulagem/descida do apoio das pernas
B5. Apoios para os braços
B6. Botões de descida dos apoios para os braços
B7. Encosto
B8. Botão de reclinar o encosto
B9. Pino de encaixe do encosto
B10. Fenda de deslizamento do pino
B11. Abas reguláveis
B12. Roda de regulagem das abas
B13. Botão de ativação da roda
B14. Cinto de segurança de criança com fivela de cinco pontos
B15. Forro
B16. Botões da parte traseira do forro
B17. Furos para os botões do forro

AVISO IMPORTANTE
IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUAR-
DAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



8 13

rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali 
applicabili nel paese d’acquisto, dove previste.

Polly2Start con 4 ruote
Per azionare i freni del seggiolone abbassare le leve di 
blocco delle ruote. Per sbloccare le ruote agire in senso 
inverso.

• ATTENZIONE: Inserire sempre il dispositivo di stazio-
namento, quando il seggiolone non è in movimento.

WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF 
ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS 
AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.

This highchair can be used in three different ways: 
• Reclined cradle: from 0 months 
•  How to use the highchair: from 6 months to 36 months 

and 15kg.
•  How to use the first seat: from 6 months to 36 months 

and 15kg.

COMPONENTS
A. Frame
A1. Front legs
A2. Rear legs
A3. Front wheels (2x)
A4. Tray locking slots
A5. Open/close buttons

B. Seat
B1. Height adjustment buttons
B2. Legrest
B3. Footrest
B4. Legrest adjusting/tilting buttons
B5. Armrests
B6. Armrest tilting buttons
B7. Backrest
B8. Backrest tilting button
B9. Backrest locking pin
B10. Pin slide hole
B11. Adjustable wings
B12. Wing adjustment wheel
B13. Wheel activation button
B14. Child safety harness with 5-point buckle
B15. Lining
B16. Rear cover buttons
B17. Lining button holes

C. Tray
C1. Tray covers
C2. Fastening/adjustment central button
C3. Fastening hooks

TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE
The cleaning and maintenance of the product must 
only be carried out by an adult.

Cleaning
Clean the fabric cover with a soft cloth soaked in water 
or a neutral detergent. To remove the fabric cover from 

the highchair repeat, in reverse order, the operations 
described to fix the fabric cover to the structure. Clean 
the plastic parts with a soft cloth soaked in water. Nev-
er use abrasive detergents or solvents. If the highchair 
comes into contact with water, dry the metal parts to 
prevent the formation of rust.

Maintenance
Keep the highchair in a dry place.
To avoid friction that may compromise the correct func-
tion of the highchair, ensure that all the moving plastic 
parts located along the metal frame are free from dust, 
dirt or sand.
If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone 
lubricant.
WARNING: Check that the fabric and stitching are in 
good condition each time you wash it.
Outer cover: PVC
Padding: Polyester

FIRST USE/OPENING
WARNING: The product is inserted in the package 
wrapped in a protective foil. When removing, make sure 
to avoid damage to the product and its additional com-
ponents by cutting objects. Once the product is open, 
quickly remove the packaging components and keep 
them out of reach of children!

Once using the first time, the backrest needs to be 
changed from packaging to use position, making it ro-
tate up until you hear the engagement click (Fig.1).
It is now no longer possible to return the backrest to 
packaging position.
WARNING: Check that pin B9 is always engaged cor-
rectly in the sliding hole B10 by pressing lightly on the 
back toward the rear part of the highchair.
To open the frame, press simultaneously the A5 open-
ing/closing buttons, distancing the front legs A1 from 
the rear legs A2 (Fig. 2) until the click indicates complete 
opening.
Insert the footrest B3 in one of the four slots (Fig.3) of 
the legrest B2 turning until it locks.
To put the cover on the seat B, after unfastening the 
safety harness (Fig. 4), the cover B15 must be fitted from 
the top to the bottom until it fits in the backrest part 
(Fig. 5).
Put the cover B15 on the seat B, inserting the safety har-
ness B14 in appropriate cover holes. Make sure that the 
positions of the holes on the fabric cover correspond to 
those on the backrest.

EN INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT WARNING
WARNING! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
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• The reclined cradle does not replace a bed or a crib. If 
the child needs to sleep, they should be put in a bed 
or cradle. 

• Do not use the reclined cradle if any components are 
broken or missing.

•  Do not use accessories or replacement parts other 
than those approved by the manufacturer. 

• The product and all of its components must always be
assembled by an adult.

• Do not use the reclined cradle with more than one 
child at time.

• Never leave the seat on surfaces that are not perfectly 
horizontal.

• Always supervise children playing near the reclined 
cradle. 

• To prevent fire hazards, do not leave the reclined cradle 
near sources of heat, electrical and gas devices, etc.

• Make sure that the cover is properly secured to the 
structure of the chair.

• Make sure that all parts are correctly hooked to the 
mounts.

•  Periodically check for any worn parts, loose screws, 
worn or unstitched materials and replace any dam-
aged parts immediately.

• Do not place the reclined cradle with the child near 
windows or walls, where strings, curtains or other ob-
jects could be used by the child to climb or causing 
chocking or strangling hazards.

• Keep the product out of children’s reach when it is not 
being used.

HOW TO USE THE BABY RECLINED CRADLE
The product may be used as reclined cradle by children 
aged 0 months or more and up to 9 kg.
To use it as a reclined cradle:
• Completely tilt the backrest B7 of the seat B, by press-

ing the button B8 on the rear part of the backrest 
(Fig.18).

• Adjust the legrest B2 to the completely horizontal po-
sition (Fig.18).

• The footrest B3 may be removed or adjusted according 
to the child’s height.

The operations described above may be performed 
with the child in the highchair as well, but they might 
be more difficult.
Whenever the seat height needs to be adjusted, this 
can be performed before the operations indicated in 
the above paragraph.

HIGHCHAIR (6m+)
HIGHCHAIR USE WARNING 
• WARNING: Never leave the child unattended.
• WARNING:  Always use the restraint systems. 
• WARNING: Risk of falling: do not allow your child to 

climb the product.
• WARNING: Do not use the high chair unless all com-

ponents are correctly fitted and adjusted.
• WARNING: Do not place near open fire and other 

sources of heat in the vicinity of the highchair.
• WARNING: Danger of tipping over if your child push-

To complete fitting the cover, fasten the buttons B16 on 
the rear flaps of the cover to the holes B17 on the back 
of the highchair backrest (Fig.6).

SAFETY HARNESS
WARNING: The use of the safety harness with fabric crotch 
strap is essential to guarantee the safety of your child. 
WARNING: The tray alone does not guarantee the safe-
ty of your child. Always use the safety harness!
The highchair has a 5-point safety harness.
Release the safety harness, place the child on the high-
chair and secure the child with the harness, adjusting its 
length so it suits the child.
The safety harness can be adjusted to two height positions.
The buckle may be released by pressing the forks.
The width of the waist belts can be adjusted using the 
relevant sliding rings (Fig. 7).

TRAY POSITIONING/ADJUSTMENT
The tray can be adjusted to 4 different positions. 
To fasten the tray C, turn the armrests B5 and make sure 
that they are locked in horizontal position (Fig. 8).
Insert the armrests in the guides below the tray, keep-
ing the central fastening button C2 pressed (Fig. 9).
Move the tray to the desired position and release the 
button. If the tray is not automatically locked on the 
armrests, move the tray until a click is heard, indicating 
that the tray has locked. 
WARNING: before use, always check the correct fasten-
ing of the tray on the armrests.
WARNING: the tray may only be adjusted to the 4 indi-
cated positions. 
WARNING: never leave the tray fitted in a position in 
which the danger signs are visible on the armrests: This 
position is NOT safe!
WARNING: When the tray is fitted on the product, 
make sure to avoid the inadvertent pressing of the arm-
rest tilting buttons.
To remove the tray, press the central button C2. When 
not in use, the tray may be fastened to the rear of the 
structure (Fig. 10) in the relevant slots A4. The highchair 
is equipped with a tray cover C1. It can be fastened to 
the tray sides with a pressure mechanism. 
WARNING: When in use, always make sure that the tray 
is correctly fastened. If the child eats at the table with 
the parents, the tray cover may be used as a convenient 
place mat.

HEIGHT ADJUSTMENT
The highchair can be adjusted to 8 height positions.
To raise the seat, hold the upper part of the backrest and 
pull it upwards, until the desired height is reached (Fig. 11).
To lower the seat, press the two B1 buttons at the 
same time, lowering the seat until the desired height is 
reached (Fig.12). 
WARNING: do not carry out this operation with the 
child sitting in the highchair.

WHEELS
The front legs of the highchair are equipped with one-

way wheels A3 to facilitate the handling and the open-
ing/closing operations.
WARNING: always place the chair on a horizontal, 
stable surface. Never place the highchair near stairs or 
steps.

HOW TO CLOSE THE CHAIR
WARNING: when performing this operation, ensure 
that your child, or other children, are at a safe distance. 
Make sure that during these operations the removable 
parts of the highchair do not come into contact with 
your child.
•  Place the backrest in vertical position (Fig. 13), remove 

the tray and fit it to the rear legs, then tilt the armrests 
by pressing the buttons B6 (Fig. 14).

•  Completely lower the seat by pressing the two height 
adjustment buttons B1 at the same time.

•  Press the opening/closing buttons A5 located at the 
centre of the lateral joints and at the same time ap-
proach the legs of the highchair (Fig.15).

LEGREST 
The highchair is equipped with a legrest B2 that can be 
adjusted to 3 positions of use; press the two buttons B4 
and tilt the legrest until reaching the desired position. 
WARNING: The legrest can turn upward to non-usable 
positions (Fig. 16)

FOOTREST
The highchair is equipped with a footrest B3 that can be 
adjusted to 4 height positions. From the currently used 
position turn it upwards until it unlocks. Remove the 
footrest and fit it at the desired height.

HOW TO ADJUST THE WIDTH OF THE BACKREST
The width of the backrest of this highchair can be ad-
justed to ensure maximum comfort for your child at 
every stage of growth.
To adjust the width, use the wheel B12 at the top center 
of the backrest turning it left or right until you reach the 
desired width.
To activate rotation, use the button B13 on the back of 
the wheel by pulling it up and turn the wheel at the 
same time (Fig.17).

RECLINED CRADLE (0m+) 
RECLINED CRADLE USE WARNING
• WARNING: Never leave the child unattended.
•  WARNING: Do not use the toy bar to carry the re-

clined cradle. 
•  WARNING: Do not use the reclined cradle once your 

child can sit unaided, roll over or stand up pushing on 
their hands, knees and feet. 

•  WARNING: This reclined cradle is not intended to be 
used for prolonged periods of sleeping.

•  WARNING: It is dangerous to use this reclined cradle 
on an elevated surface, e.g. a table or a chair. 

•  WARNING: Always use the restraint systems. 
•   Age range intended for use: from birth to 9 kg (6 

months). 
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•  The reclined cradle does not replace a bed or a crib. If 
the child needs to sleep, they should be put in a bed 
or cradle. 

•   Do not use the reclined cradle if any components are 
broken or missing.

•   Do not use accessories or replacement parts other 
than those approved by the manufacturer. 

•  The product and all of its components must always be
assembled by an adult. 

•  Do not use the reclined cradle with more than one 
child at time.

•  Never leave the seat on surfaces that are not perfectly 
horizontal.

•  Always supervise children playing near the reclined 
cradle. 

•  To prevent fire hazards, do not leave the reclined cradle 
near sources of heat, electrical and gas devices, etc.

•  Make sure that the cover is properly secured to the 
structure of the chair.

•  Make sure that all parts are correctly hooked to the 
mounts.

•   Periodically check for any worn parts, loose screws, 
worn or unstitched materials and replace any dam-
aged parts immediately.

•  Do not place the reclined cradle with the child near 
windows or walls, where strings, curtains or other ob-
jects could be used by the child to climb or causing 
chocking or strangling hazards.

•  Keep the product out of children’s reach when it is not 
being used.

HOW TO USE THE BABY RECLINED CRADLE
The product may be used as reclined cradle by children 
aged 0 months or more and up to 9 kg.
To use it as a reclined cradle:
•  Completely tilt the backrest B7 of the seat B, by press-

ing the button B8 on the rear part of the backrest 
(Fig.18).

•  Adjust the legrest B2 to the completely horizontal po-
sition (Fig.18).

•   The footrest B3 may be removed or adjusted according 
to the child’s height.

The operations described above may be performed 
with the child in the highchair as well, but they might 
be more difficult.
Whenever the seat height needs to be adjusted, this 
can be performed before the operations indicated in 
the above paragraph.

HIGHCHAIR (6m+)
HIGHCHAIR USE WARNING 
•  WARNING: Never leave the child unattended.
•  WARNING:  Always use the restraint systems. 
•  WARNING:  Risk of falling: do not allow your child to 

climb the product.
•  WARNING: Do not use the high chair unless all com-

ponents are correctly fitted and adjusted.
•  WARNING: Do not place near open fire and other 

sources of heat in the vicinity of the highchair.
•  WARNING: Danger of tipping over if your child push-

es with their feet against the table or any other object. 
•  WARNING: Make sure that any harness is correctly fit-

ted before use.
•  WARNING: Always check the security and the stability 

of the highchair.
•  Do not use the highchair until the child can sit up un-

aided.
•  This high chair is intended for use for children between 

6 and 36 months of age, weighing up to 15 kg.
•  Do not use the highchair if any part is broken, torn or 

missing.
•  Before assembly, check that neither the product nor 

any of its components have been damaged during 
transportation. In this case, do not use and keep out 
of reach of children.

•   The highchair shall only be opened, adjusted and 
closed by an adult.

•  Make sure that the person using the highchair knows 
exactly how it functions.

•  When opening, adjusting or closing the booster seat, 
make sure that your child is at a safe distance. Make 
sure that during the adjustment operations (tilting the 
backrest, adjusting the tray), the movable parts of the 
highchair do not come into contact with your child.

•  The tray alone does not guarantee the safety of your 
child. Always use the safety harness.

• Never move the highchair with your child seated in it.
•  Do not allow other children to play unsupervised near 

the highchair, or to climb onto it.
•  Do not use the highchair for more than one child at a time.
• Do not leave small objects on the highchair that can 
be swallowed by children.

•  Do not place the highchair near windows or walls 
where cords, curtains or other objects may be used by 
the child to climb out of the highchair or could repre-
sent choking or strangling hazards.

•  Always place the highchair on a horizontal, stable 
surface when the child is seated in it. Never place the 
highchair near stairs or steps or on carpets.

•  Bags or weights must not be placed on the tray or 
hung on the highchair frame, as they might affect the 
stability of the highchair.

•  If the highchair is exposed to direct sunlight for a long 
time, allow it to cool down before placing your child in it.

•  Do not leave the highchair in the sun for a long time: 
it may change the colour of the materials and fabric.

•   When not in use, the highchair must be kept out of the 
reach of children.

• Never use the highchair without its cover.
•   Do not use components, replacement parts, or acces-

sories not supplied or approved by the manufacturer.
•  WARNING! When not in use, keep the tray out of the 

reach of children.
•  WARNING: If the highchair is equipped with parking 

brakes, always lock the wheels when the child is sitting 
in the parked highchair, or when it is open even if not 
in use. 

HOW TO USE THE HIGHCHAIR
The product may be used as highchair from an age at 

way wheels A3 to facilitate the handling and the open-
ing/closing operations.
WARNING: always place the chair on a horizontal, 
stable surface. Never place the highchair near stairs or 
steps.

HOW TO CLOSE THE CHAIR
WARNING: when performing this operation, ensure 
that your child, or other children, are at a safe distance. 
Make sure that during these operations the removable 
parts of the highchair do not come into contact with 
your child.
• Place the backrest in vertical position (Fig. 13), remove 

the tray and fit it to the rear legs, then tilt the armrests 
by pressing the buttons B6 (Fig. 14).

• Completely lower the seat by pressing the two height 
adjustment buttons B1 at the same time.

• Press the opening/closing buttons A5 located at the 
centre of the lateral joints and at the same time ap-
proach the legs of the highchair (Fig.15).

LEGREST 
The highchair is equipped with a legrest B2 that can be 
adjusted to 3 positions of use; press the two buttons B4 
and tilt the legrest until reaching the desired position. 
WARNING: The legrest can turn upward to non-usable 
positions (Fig. 16)

FOOTREST
The highchair is equipped with a footrest B3 that can be 
adjusted to 4 height positions. From the currently used 
position turn it upwards until it unlocks. Remove the 
footrest and fit it at the desired height.

HOW TO ADJUST THE WIDTH OF THE BACKREST
The width of the backrest of this highchair can be ad-
justed to ensure maximum comfort for your child at 
every stage of growth.
To adjust the width, use the wheel B12 at the top center 
of the backrest turning it left or right until you reach the 
desired width.
To activate rotation, use the button B13 on the back of 
the wheel by pulling it up and turn the wheel at the 
same time (Fig.17).

RECLINED CRADLE (0m+)
RECLINED CRADLE USE WARNING
• WARNING: Never leave the child unattended.
• WARNING: Do not use the toy bar to carry the re-

clined cradle. 
• WARNING: Do not use the reclined cradle once your 

child can sit unaided, roll over or stand up pushing on 
their hands, knees and feet. 

• WARNING: This reclined cradle is not intended to be 
used for prolonged periods of sleeping.

• WARNING: It is dangerous to use this reclined cradle 
on an elevated surface, e.g. a table or a chair. 

• WARNING: Always use the restraint systems. 
• Age range intended for use: from birth to 9 kg (6 

months). 
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which the child can sit up unaided, up to 36 months.
If used as highchair, it is possible to:
•  Adjust the height of the seat;
•  Adjust the legrest and footrest;
•  Tilt the backrest;
•  Use the tray and adjust it.
To perform the above mentioned operations, refer to 
the corresponding paragraphs.

FIRST SEAT (6m+)
HOW TO USE THE FIRST SEAT
The product may be used as first seat from an age at 
which the child can sit up unaided, up to 36 months.
If used as first seat, it is possible to:
•  Adjust the height of the seat;
•  Adjust the legrest in vertical position;
•  Fold the armrests;
•   Put the highchair at the table, moving it using the 

wheels A3 (Fig. 19).
To perform the above mentioned operations, refer to 
the corresponding paragraphs.

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity de-
fect in normal conditions of use as provided for by the 
instructions for use.
The warranty shall not therefore apply in the case of dam-
ages caused by improper use, wear or accidental events.
For the duration of warranty on conformity defects 
please refer to the specific provisions of national laws 
applicable in the country of purchase, where provided.

Polly2Start with 4 wheels
To activate the highchair brakes, lower the wheel lock-
ing levers. To release the wheels, repeat in reverse order.

•  WARNING: Always engage the parking device when 
the highchair is not being moved.

ATTENTION : AVANT L’EMPLOI, ENLEVER ET ÉLIMI-
NER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET ÉLÉMENTS 
QUI FONT PARTIE DE L’EMBALLAGE DU PRODUIT 
ET LES TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Cette chaise haute offre trois configurations d'uti-
lisation : 
• Utilisation transat : dès la naissance 
• Utilisation chaise haute : de 6 à 36 mois 15 kg maxi-

mum.
• Utilisation première chaise : de 6 à 36 mois 15 kg maxi-

mum.

COMPOSANTS
A. Châssis
A1. Pieds avant
A2. Pieds arrière
A3. Roues avant (2x)
A4. Logements de fixation du plateau
A5. Boutons d'ouverture/fermeture

B. Assise
B1. Boutons de réglage de la hauteur
B2. Repose-jambes
B3. Repose-pieds
B4. Boutons de réglage/rabattement du repose-jambes
B5. Accoudoirs
B6. Boutons de rabattement des accoudoirs
B7. Dossier
B8. Bouton d'inclinaison du dossier
B9. Cheville de fixation du dossier
B10. Fente de coulissement cheville
B11. Ailettes réglables
B12. Molette de réglage ailettes
B13. Bouton d'activation molette
B14. Harnais de sécurité pour enfant avec boucle à 

5 points
B15. Housse
B16. Boutons dos housse
B17. Boutonnières housse

C. Plateau
C1. Couvre-plateau
C2. Bouton central de fixation/réglage
C3. Crochets de fixation

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
Les opérations de nettoyage et d’entretien doivent être 

FR

AVERTISSEMENT IMPORTANT
AVERTISSEMENT ! À CONSERVER POUR 
TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
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ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy 
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C




