
 

  

 

 

 

 

 



 



  



  



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stimate Client!  

Va multumim ca ati achizitionat un produs Kinderkraft. Produsele noastre sunt 

concepute pentru a va ajuta copilul – ne preocupam intotdeauna de siguranta si 

calitate, asigurand astfel confortul celei mai bune alegeri. 

IMPORTANT! PASTRATI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA. Cititi cu 

atentie! 

INSTRUCTIUNI SI MASURI DE SIGURANTA 

AVERTIZARE!: 

 Utilizarea acestui produs pe o suprafata inalta, de exemplu, pe o 

masa, este periculoasa. 

 Pentru a evita ranirea atunci cand pliati sau deschideti produsul, 

asigurati-va ca nu se afla copii in apropiere.  

 Nu mutati sau ridicati produsul atunci cand copilul este in interiorul 

acestuia. 

 Nu folositi niciodata bara pentru jucarii pentru a transporta 

produsul. 

 Exista riscul de incendiu atunci cand focul deschis sau alte surse de 

caldura puternica, cum ar fi radiatoarele electrice, se afla in 

apropierea produsului. 

 Nu utilizati produsul cu piese lipsa sau deteriorate. 

 Nu utilizati alte accesorii sau piese de schimb decat cele aprobate de 

producator. 

 

Pentru functia scaun/balansoar: AVERTIZARE! 

 Nu lasati copilul nesupravegheat. 

 Scaunul/Balansoar poate fi utilizat 

de la nastere pana la greutatea 

maxima de 9kg sau pana cand 

copilul incepe sa stea singur in 

sezut. 

 Produsul nu inlocuieste patul 

RO 



pentru copii. Atunci cand copilul trebuie sa doarma, asezati-l intr-un 

pat adecvat. 

 Produsul nu este destinat perioadelor lungi de somn. 

 Folositi intotdeauna sistemul de fixare. 

 

Pentru functia patut/leagan: AVERTIZARE! 

 

 In aceasta versiune, produsul este destinat copiilor cu greutate de pana la 

9 kg. 

 Patutul/leagan trebuie asezat pe o suprafata dreapta. 

 Nu lasati copiii mici sa se joace nesupravegheati in apropierea 

patutului/leagan. 

 Patutul/leagan trebuie blocat in pozitie fixa atunci cand copilul se afla 

nesupravegheat in interiorul acestuia. 

 Nu folositi atunci cand copilul poate sta in sezut, in genunchi sau atunci 

cand se poate ridica. 

 Toate dispozitivele de asamblare trebuie sa fie intotdeauna stranse in 

mod corespunzator. Aveti grija ca niciun surub sa nu fie slabit deoarece 

copilul isi poate prinde parti din corp sau imbracaminte (de ex. snururi, 

coliere, panglici, suzete) ceea ce poate prezenta risc de strangulare. 

 Nu utilizati leaganul fara cadru. 

 Folositi doar salteaua furnizata impreuna cu produsul (integrata), nu 

adaugati o saltea suplimentara – risc de sufocare. Pentru siguranta 

copilului, suprafata saltelei trebuie sa se afle intotdeauna cu cel putin 200 

mm sub marginea superioara a cadrului patutului. 

 

Pentru functia scaun inalt: AVERTIZARE! 

 Scaunul inalt poate fi folosit pentru o greutate de 

pana la 18 kg. 

 Scaunele asezate la fereastra pot fi folosite ca o 

scara de catre copil si pot cauza caderea acestuia 

pe fereastra. 

 

 

LISTA COMPONENTELOR: 

 Scaun (A1.1) 

 Bara pentru jucarii (A1.2) 

 Acoperitoare (A1.3) 

 Plasa contra tantarilor (A1.4) 



UTILIZARE  

A Instalare 

Produsul trebuie montat pe o suprafata plana. Ridicati spatarul asa cum se 

arata in figura A2 si blocati baza pana cand se aude un clic (fig. A3). Utilizati 

manerul pentru a schimba inclinarea spatarului (fig. A4), ajustati spatarul 

orizontal (fig. A5). Pentru a monta acoperitoarea, fixati clemele de plastic in 

sloturile de pe cadru pana auziti un clic (fig. A6). Apoi montati dispozitivele de 

fixare Velcro si partea din spate a acoperitoarei peste dispozitivul de reglare a 

spatarului (fig. A7). Produsul este acum in functia patut (H1). 

 

B Fixarea pozitiei 

Produsul are trei pozitii ale spatarului: asezat, semi-intins si intins. 

Pozitia initiala este functia patut (intins) (fig. H1). Pentru a utiliza produsul in 

functia scaun inalt (fig. H5), ridicati spatarul in pozitia cea mai de sus, 

utilizand dispozitivul de reglare a scaunului (fig. A4). Apoi scoateti curelele de 

reglare din spatele dispozitivelor de blocare pe ambele parti ale produsului 

(fig. B1). Pe fiecare parte se afla trei curele (ATENTIE! Curelele pot fi 

introduse adanc in acoperitoare). Cuplati cataramele, tragand pe fiecare 

dintre ele prin buclele de sub acoperitoare si pe marginea inferioara (fig. B2). 

Fixati o curea sub spatar (fig. B3) iar pe celelalte doua sub scaun (fig. B4 si 

fig. B5). Reglati spatarul in pozitia asezat.  

 

Functia scaun este disponibila dupa pozitionarea spatarului in pozitia asezat, 

mutand dispozitivul de reglare (fig. A4) in pozitia de mijloc (fig. H3). 

 

C Instalarea accesoriilor 

Instalati plasa contra tantarilor cu acoperitoarea atasata (fig. C1). Fixati 

capsele de pe colturile plasei pe acoperitoare (fig. C2),  tinand cont de faptul 

ca partea mai lunga trebuie sa acopere suportul pentru picioare, iar partea 

mai scurta - acoperitoarea. Puneti bara cu jucarii in orificiul de pe cadrul 

produsului (fig. C3). 

 

D Utilizarea talpilor pentru balansare 

Functia patut (fig. H2) si functia balansoar (fig.H4) sunt disponibile 

schimband pozitia talpilor pentru balansare, pornind din functiile patut si 

scaun. Apasati butonul de eliberare si schimbati pozitia talpilor (fig. D1). 

 



E Fixarea si desfacerea hamului de siguranta (fig. E1 si E2). Pentru 

functiile patut, leagan si scaun introduceti centura in orificiile de pe marginea 

acoperitoarei (fig. E3). 

 

F Plierea 

Pentru a plia produsul, desfaceti toate centurile din partea de jos, indepartati-

le si inchideti-le. Indepartati bara pentru jucarii si plasa contra tantarilor si 

extindeti talpile (fig. F1). Apoi ridicati spatarul in pozitia cea mai inalta (fig. F2) 

folosind mecanismul de reglare (fig. A4). Deblocati in doua locuri: la rama 

caruciorului si pe partea laterala a produsului (fig. F3 si F4). Pliati produsul. 

 

G Curatarea 

Inlaturati bara pentru jucarii, plasa contra tantarilor si acoperitoarea. Desfaceti 

centurile de sub scaunul inalt si spatar si inchideti-le (fig. G1). Desfaceti 

capsele pe ambele parti ale cadrului si incuietorile din jurul spatarului (fig. 

G2). Glisati acoperitoarea in directia suportului pentru picioare si desfaceti 

clapetele de pe ambele parti ale cadrului suportului pentru picioare (fig. G3). 

Indepartati acoperitoarea si placile de rigidizare din spatele elementelor de 

fixare Velcro (fig. G4). 

Intretinere si curatare 

Scaun: Spalati manual la max. 40°C. Nu folositi inalbitor. Nu uscati in uscator 

de rufe. Nu calcati. Nu curatati chimic. 

Bara pentru jucarii si jucariile: Nu spalati. Nu folositi inalbitor. Nu uscati in 

uscator de rufe. Nu calcati. Nu curatati chimic. Curatati cu o carpa curata 

umeda si sapun. 

Depozitarea 

A nu se lasa la indemana copiilor. 


