
Wielofunkcyjne krzese³ko
dla jednego dziecka
od 1 m-ca ¿ycia do 15 kg.

tatamia



OK NO

1

2

3



4

5

6



7

8

9



10

11

12



13

14

15



16

17

18



19

20

Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego.

UWAGA!
WA¯NE: przed rozpoczêciem u¿ytkowania przeczytaj uwa¿nie poni¿sz¹ instrukcjê 
i zachowaj j¹ na póŸniej. Nie przestrzeganie zawartych w niej zaleceñ mo¿e spowodowaæ 
zranienie dziecka.
* Monta¿em i obs³ug¹ tego produktu mog¹ zajmowaæ siê wy³¹cznie osoby doros³e. 

Nie u¿ywaj jeœli zagubieniu lub uszkodzeniu uleg³a jakaœ jego czêœæ.
* Niezale¿nie od tego z jakiej funkcji krzes³a korzystasz, zawsze zapinaj dziecku 5-cio 

punktowe pasy bezpieczeñstwa.
* Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki, zawsze miej je w zasiêgu wzroku.
* Nie wk³adaj palców w ruchome mechanizmy krzes³a i szczególnie uwa¿aj na r¹czki 

i nó¿ki dziecka podczas korzystania z funkcji huœtawki.
* U¿ywanie nieoryginalnych akcesoriów mo¿e byæ niebezpieczne.
* Nie wystawiaj krzes³a na d³u¿szy czas na dzia³anie promieni s³onecznych- odczekaj a¿ 

krzes³o siê sch³odzi zanim ponownie posadzisz w nim dziecko.



LE¯ACZEK:
* Funkcja le¿aczka przeznaczona jest dla dzieci od chwili narodzin do wagi 9 kg.
* Nie u¿ywaj ju¿ tej funkcji gdy dziecko zacznie samodzielnie siadaæ.
* Le¿aczek nie jest przeznaczony do spania w nim przez d³u¿szy czas, nie zastêpuje on 

³ó¿eczka. Gdy zbli¿a siê pora snu, prze³ó¿ dziecko do ³ó¿eczka.
* Dla bezpieczeñstwa - nigdy nie pozostawiaj dziecka nie zapiêtego w pasy bezpieczeñstwa
* Niebezpieczeñstwo wypadku- nigdy nie u¿ywaj produktu na nierównych nawierzchniach.

HUŒTAWKA:
* Funkcja huœtawki przeznaczona jest dla dzieci do 6 m-ca ¿ycia.
* Podczas korzystania z funkcji huœtawki uwa¿aj na inne dzieci bawi¹ce siê w pobli¿u.
* Zawsze upewniaj siê ¿e siedzisko znajduje siê na najni¿szej wysokoœci, a oparcie 

siedziska jest maksymalnie roz³o¿one.
* Zawsze stosuj pa³¹k i pasy bezpieczeñstwa.

KRZESE£KO:
* Krzese³ko przeznaczone jest dla dzieci od 6 m-ca ¿ycia do wagi 15 kg.
* Nie u¿ywaj krzese³ka do momentu a¿ dziecko nie zacznie samodzielnie siadaæ.
* Blat od krzese³ka nie udŸwignie dziecka (nie jest do tego przystosowany), nie pozwalaj 

jemu na nim stawaæ. Nie stanowi on równie¿ ochrony przed wypadniêciem dziecka - 
zawsze u¿ywaj pasów bezpieczeñstwa.

* Zawsze upewniaj siê ¿e krzese³ko stoi na równej powierzchni.
* Nie ustawiaj krzese³ka w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a jak grzejniki gazowe czy elektryczne.
* Nie ustawiaj krzese³ka w pobli¿u schodów lub stopni.
* Krzese³ko mo¿na ustawiæ bezpoœrednio przy stole (zdemontuj blat), dotyczy to dzieci 

od 12 m-ca ¿ycia do 15 kg.

Funkcje krzese³ka i ich u¿ytkowanie w zale¿noœci od wieku dziecka:
* od 0 do 6 m-ca - wygodny le¿aczek - huœtawka,
* od 6 m-ca - wygodne krzese³ko s³u¿¹ce do karmienia, zabawy i relaksu,
* powy¿ej 12 m-ca - krzese³ko bez tacki s³u¿¹ce do siadania przy stole z doros³ymi.

Elementy krzese³ka:
Wyci¹gnij krzese³ko z kartonu i skontaktuj siê z serwisem je¿eli stwierdzisz brak 
jakiegokolwiek z wymienionych poni¿ej elementów:
krzese³ko z tapicerk¹, pa³¹k, podwójny blat, 4 kó³ka.



INSTRUKCJA OBS£UGI:

1. ROZK£ADANIE: zanim roz³o¿ysz krzese³ko wciœnij w otwory w podstawie ko³a 
(rys. a), roz³ó¿ pokazane na rys. b elementy podstawy. SprawdŸ, czy w pokazanych na 
rys. c okienkach w podstawie znajduj¹ siê zielone pola. UWAGA: je¿eli w chocia¿ 
jednym okienku ukaza³o siê czerwone pole oznacza to, ¿e podstawa nie zosta³o 
roz³o¿one prawid³owo - wykonaj czynnoœæ ponownie.

2. Unieœ siedzisko do najwy¿szej pozycji (rys. a) unosz¹c jednoczeœnie znajduj¹ce siê
pod nim czerwone dŸwignie w kszta³cie trójk¹tów. Wciœnij pokazane na rys. b czerwone 
przyciski które uwolni¹ blokady siedziska i umo¿liwi¹ zmianê jego pozycji. 
Po poprawnym wykonaniu tej czynnoœci blokady wygl¹daj¹ tak jak pokazuje rys. c.

3. 5-CIO PUNKTOWE PASY BEZPIECZEÑSTWA: aby zapi¹æ pasy na³ó¿ koñcówki 
pasów naramiennych na mechanizmy pasów biodrowych i wciœnij je w centraln¹ klamrê 
(rys. a). Aby rozpi¹æ pasy wciœnij jednoczeœnie przyciski w klamrze i wysuñ z niej 
koñcówki pasów biodrowych (rys. b). Je¿eli chcesz zmniejszyæ d³ugoœæ pasów w czêœci 
biodrowej poci¹gnij z obu stron ich koñcówki (rys. c). Je¿eli chcesz wyd³u¿yæ pasy, 
postêpuj odwrotnie (rys. d).

4. Naramienne pasy bezpieczeñstwa mo¿na zamontowaæ na 2 ró¿nych wysokoœciach, je¿eli 
chcesz zmieniæ ich wysokoœæ zdejmij z oparcia górn¹ czêœæ tapicerki (rys. a), wysuñ 
koñcówki pasów z otworów na oparciu (rys. b) i prze³ó¿ je przez otwory w tapicerce 
(rys. c).

5. Ponownie prze³ó¿ koñcówki pasów przez otwory w tapicerce (rys. d) i wsuñ je w otwory 
w oparciu (rys. e).

6. HAMULEC: dla bezpieczeñstwa hamulec w krzese³ku jest za³¹czony na sta³e. By go 
uwolniæ i przesun¹æ krzese³ko wciskaj jednoczeœnie szare przyciski w górnej czêœci rur 
stela¿a.

LE¯ACZEK- HUŒTAWKA:
7. PODNÓ¯EK NA PIERWSZE MIESI¥CE: jeden z elementów podnó¿ka jest ruchomy 

i nale¿y jego u¿ywaæ aby zapewniæ dziecku pe³n¹ wygodê podczas korzystania z funkcji 
le¿aczka i huœtawki. W tym celu unieœ doln¹ czêœæ tapicerki i delikatnie unieœ ruchom¹ 
klapkê (rys. a). Przed jej ponownym opuszczeniem musisz 2 przyciski znajduj¹ce siê pod 
ni¹.

8. LE¯ACZEK-HUSTAWKA: zanim zaczniesz korzystaæ z tej funkcji, musisz usun¹æ 
z krzese³ka blat ( pkt. 12 instrukcji) - rys. a i zamontuj pa³¹k bezpieczeñstwa (rys. b). 
Aby wypi¹æ pa³¹k wciœnij jednoczeœnie 2 przyciski znajduj¹ce siê w jego dolnej czêœci 
i unieœ go (rys. c).

9. HUŒTAWKA: aby przekszta³ciæ krzese³ko w huœtawkê opuœæ siedzisko do najni¿szej 
pozycji (rys. a), przesuñ ku górze 2 czerwone przyciski znajduj¹ce siê na prowadnicach 
po wewnêtrznej stronie rur stela¿a (rys. b). W okienkach pod czerwonymi przyciskami 
musz¹ pojawiæ siê pola z zielonym kolorem. Pamiêtaj by oparcie krzese³ka by³o 
maksymalnie roz³o¿one a ruchoma klapka w podnó¿ku podniesiona!

10. Aby przekszta³ciæ huœtawkê w krzese³ko ustaw siedzisko tak by prowadnice na którym 
jest zawieszone by³o ustawione dok³adnie w pozycji pionowej (rys. a), przesuñ w dó³ 
oba czerwone przyciski (w okienkach pod nimi pojawi¹ siê czerwone oznaczenia) -
rys. b.



KRZESE£KO
11. PODNÓ¯EK: opuœæ podnó¿ek (rys. a), wciœnij 2 przyciski znajduj¹ce siê po obu 

stronach podnó¿ka (rys. b) i ustaw go na jednej z 3 mo¿liwych wysokoœciach (rys. c).
12. BLAT: aby zamontowaæ blat przesuñ jednoczeœnie na zewn¹trz 2 przyciski znajduj¹ce 

siê pod blatem (rys. a), w³ó¿ koñcówki blatu w otwory w pod³okietnikach i wsuñ go. 
Nastêpnie poci¹gnij dŸwigniê znajduj¹c¹ siê pod blatem (rys. b) i wsuñ blat do koñca. 
U¿ywaj¹c dŸwigni mo¿emy zmieniaæ po³o¿enie blatu (rys. c). Blat sk³ada siê z 2 czêœci, 
górn¹ czêœæ mo¿esz wypi¹æ unosz¹c j¹ za element z logo Peg Perego i umyæ pod 
bie¿¹c¹ wod¹ lub w zmywarce.

13. U¯YWANIE KRZESE£KA BEZ BLATU: je¿eli chcesz przystawiæ krzes³o 
bezpoœrednio do sto³u usuñ blat: poci¹gnij dŸwigniê i wysuñ blat. Nastêpnie przesuñ 
jednoczeœnie 2 przyciski znajduj¹ce siê pod blatem i wyjmij ca³y blat z otworów 
w pod³okietnikach.

14. REGULACJA WYSOKOŒCI SIEDZISKA: siedzisko mo¿na ustawiæ na 9 ró¿nych 
wysokoœciach. Aby zmieniæ po³o¿enie siedziska unieœ pokazane na rys. a czerwone 
dŸwignie i umieœæ siedzisko na wybranej wysokoœci (rys. b). Zmianê po³o¿enia 
siedziska mo¿na równie¿ wykonaæ z siedz¹cym w nim dzieckiem.

15. REGULACJA NACHYLENIA OPARCIA: siedzisko posiada 4-ro stopniow¹ regulacj¹ 
k¹ta nachylenia - do jedzenia, zabawy, relaksu i spania. Aby zmieniæ po³o¿enie oparcia 
unieœ dŸwigniê znajduj¹c¹ siê za nim (rys. a) i ustaw siedzisko w wybranej pozycji 
(rys. b). Tê czynnoœæ mo¿esz równie¿ wykonaæ z siedz¹cym wewn¹trz dzieckiem.

16. PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE BLATU: przesuñ jednoczeœnie na zewn¹trz 2 
przyciski znajduj¹ce siê pod blatem (rys. a) i wysuwaj blat do momentu a¿ na jego 
rurkach zobaczysz czerwone kó³ka (rys. b). Nastêpnie poci¹gnij dŸwigniê i podnoœ blat 
do momentu a¿ zaskocz¹ blokady (rys. c). Aby umieœciæ blat w poprzednim po³o¿eniu 
poci¹gnij dŸwigniê, opuœæ blat, a nastêpnie przesuñ jednoczeœnie na zewn¹trz 
2 przyciski znajduj¹ce siê pod blatem i wsuñ go ponownie w otwory w pod³okietnikach.

17. SK£ADANIE KRZESE£KA: przed z³o¿eniem krzese³ka koniecznie musisz unieœæ blat 
do pionu, a oparcie siedziska do najwy¿szej, siedz¹cej pozycji. Przesuñ jednoczeœnie na 
zewn¹trz 2 czerwone przyciski znajduj¹ce siê pod siedziskiem (rys. a) i przesuñ doln¹ 
czêœæ siedziska do ty³u (rys. b) by srebrna rurka znalaz³a siê za blokadami (siedzisko 
ustawione jest w pionowej pozycji), zamknij poprzeczkê od podnó¿ka. Aby z³o¿yæ 
podstawê krzese³ka wciœnij czerwone przyciski znajduj¹ce siê na zewnêtrznej stronie 
rur stela¿a (rys. c) i nastêpnie unoœ jednoczeœnie znajduj¹ce siê pod nimi dŸwignie 
(rys. d) - podstawa z³o¿y siê automatycznie (rys. d). Po z³o¿eniu krzese³ko stoi 
samoczynnie.

18. ZDEJMOWANIE TAPICERKI: zdejmij górn¹ czêœæ tapicerki z oparcia i wysuñ z niego 
koñcówki pasów (rys. a), prze³ó¿ koñcówki pasów przez otwory w tapicerce (rys. b), 
odkrêæ œrubokrêtem œrubkê mocuj¹c¹ koñcówkê pasa znajduj¹c¹ siê w otworze 
plastikowego pa³¹ka (rys. c) i wysuñ pas.

AKCESORIA DODATKOWE
19. KIT TATAMIA: zestaw zawieraj¹cy dodatkowe obicie do krzese³ka wykonane 

z miêkkiej bawe³ny, daszek oraz pa³¹k z trzema zabawkami (w tym 1 grzechotka).



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Chroñ produkt przed zjawiskami atmosferycznymi: deszczem, wod¹ i œniegiem. 
Wystawienie produktu na d³u¿sze oddzia³ywanie promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ 
utratê intensywnoœci kolorów wielu jego elementów. Przechowuj krzese³ko w suchym 
pomieszczeniu.

CZYSZCZENIE STELA¯A KRZESE£KA: okresowo czyœæ wszystkie plastikowe 
elementy wilgotn¹ szmatk¹, nie u¿ywaj odplamiaczy ani ¿adnych innych detergentów. Aby 
unikn¹æ pojawieniu siê rdzawych nalotów, utrzymuj metalowe elementy w stanie suchym. 
Utrzymuj w czystoœci wszystkie ruchome elementy krzes³a usuwaj¹c z nich kurz i piasek. 
W razie koniecznoœci przesmaruj ruchome mechanizmy silikonem w spray'u.

CZYSZCZENIE TAPICERKI: do czyszczenia tapicerki u¿ywaj wilgotnej g¹bki 
namoczonej w wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie pierz, nie wiruj, nie u¿ywaj 
chlorowych ani ¿adnych innych wybielaczy lub odplamiaczy, nie prasuj, nie susz 
w suszarkach ani nie czyœæ chemicznie. Stosuj siê do poni¿szych zaleceñ:

SERWIS:
Firma Akord, wy³¹czny dystrybutor produktów Peg Perego w Polsce, prowadzi serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuj¹cy wszystkie sprzedane za jej poœrednictwem 
produkty. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia jakiegokolwiek elementu, prosimy 
o kontakt z nami:
tel: (+48)61 867-69-29, 61 867-74-06
email: biuro@akord.poznan.pl

Wszystkie produkty marki Peg Perego spe³niaj¹ wymagania europejskich 
norm bezpieczeñstwa oraz posiadaj¹ certyfikat jakoœci ISO 9001.



PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE

AKORD
TOMASZ SKRZYPCZAK
UL. MAGNOLIOWA 34

60-175 POZNAÑ
TEL./FAX (+48) 61 867-66-29

KARTA GWARANCYJNA NR ......................................................

NAZWA ARTYKU£U....................................................................

DATA SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ...........................................

PIECZ¥TKA SKLEPU

DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE

L.P.
Data

zg³oszenia
Data

wykonania
Opis wykonanych czynnoœci

i wymienionych czêœci
Piecz¹tka

podpis



Warunki Gwarancji
1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu 

przy u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi.
2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej. Gwarancji udziela siê na okres 

12 miesiêcy od daty sprzeda¿y produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie 
RP przez wy³¹cznego dystrybutora.

3. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od 
daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzeda¿y b¹dŸ zak³adu serwisowego. 
W razie gdy naprawa wi¹za³a siê bêdzie z koniecznoœci¹ sprowadzenia czêœci 
z zagranicy, powy¿szy termin usuniêcia wady mo¿e byæ przed³u¿ony do 30 dni, 
o czym klient zostanie powiadomiony odrêbnie. Za zgod¹ Nabywcy mo¿e byæ 
ustalony inny termin usuniêcia wady wyrobu.

4. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne 
spowodowane dzia³aniem si³y zewnêtrznej.

- uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego 
z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania, albo innych przyczyn le¿¹cych po stronie 
u¿ytkownika lub osób trzecich.

- celowe uszkodzenie wyrobu.
5. Podstawowym sposobem za³atwiania reklamacji jest naprawa wyrobu 

przywracaj¹ca mu wartoœæ u¿ytkow¹.
6. Reklamacje z tytu³u wad przyjmuje punkt sprzeda¿y detalicznej lub zak³ad 

serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej.
7. Nabywca powinien dostarczyæ wyrób do punktu sprzeda¿y detalicznej lub 

punktu serwisowego.
8. Fakt i datê dokonania naprawy gwarancyjnej zak³ad serwisowy poœwiadcza 

na karcie gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu 

oraz dowodu zakupu jest niewa¿na.
11. Wszelkie inne sprawy i spory reguluj¹ S¹dy w Poznaniu.

UWAGA!

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê 
z instrukcj¹ obs³ugi.

Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ warunki gwaracji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego 
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

.............................................................................
podpis kupuj¹cego



PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA

tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:

tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992

PEG PEREGO U.S.A.
Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808

phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701

PEG PEREGO CANADA  Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1

phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050

DYSTRYBUTOR
Przedsiêbiorstwo Handlowe

AKORD
ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznañ

tel./fax: (+48)61 867 66 29
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