
UWAGA!  ZATRZYMAĆ DO PÓŹ-
NIEJSZEGO WYKORZYSTANIA!

IMPORTANT ! À CONSERVER 
POUR CONSULTATION  
ULTÉRIEURE !

WICHTIG! ZUR SPÄTEREN 
ANSICHT AUFHEBEN!

IMPORTANT! KEEP IT FOR  
LATER USE!

DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE NÁ-
VOD PRE NESKORŠIU POTREBU.

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE  
PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ!



vysoká  
dětská židle 

cz

NÁVOD K POUŽITÍ
Vysoká dětská židle vhodná pro krmení 
a sezení malého dítěte. Je opatřena 
sklápěcím stolkem, podnožkou i 
bezpečnostním páskem v přední části 
sedáku.
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UPOZORNĚNÍ (VAROVÁNÍ)
Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!

Přesvědčte se, zda je postroj správně 
připevněný!

Nepoužívejte vysokou židli, dokud 
nejsou všechny součásti správně 
připevněné a seřízené.

Pozor na nebezpečí otevřeného ohně 
a dalších zdrojů tepla, např. elektrických 
topných těles, plynového topení  
atd. v blízkosti vysoké židle.

Nepoužívejte vysokou židli, dokud se 
dítě neumí samostatně posadit nebo 
pokud je nějaká část poškozená či chybí.



vysoká detská 
stolička
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NÁVOD NA POUŽITIE
Vysoká detská stolička vhodná pre 
kŕmenie a sedenie malého dieťaťa.  
Je opatrená sklápacím stolíkom, pod-
nožkou aj bezpečnostným remienkom  
v prednej časti sedáka.
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UPOZORNENIE (VAROVANIE)
Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru!

Presvedčte sa, či je postroj správne 
pripevnený!

Nepoužívajte vysokú stoličku, pokiaľ  
nie sú všetky časti správne pripevnené  
a nastavené.

Pozor na nebezpečenstvo otvoreného 
ohňa a iných zdrojov tepla, napr. elek-
trických vykurovacích telies, plynového 
kúrenia atď. v blízkosti vysokej stoličky.

Nepoužívajte vysokú stoličku, pokiaľ sa 
dieťa nevie samostatne posadiť alebo ak 
je nejaká časť poškodená alebo chýba.



children´s  
hi�h chair
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USER’S MANUAL
This children‘s high chair is suitable for 
feeding babies and their sitting. It has a 
folding table, footrest and safety strip in 
the front part of the seat.
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WARNING
Never leave a child unsupervised!

Check that the straps are fastened 
correctly!

Do not use the high-chair, unless all its 
parts are fastened and set correctly.

Be aware of the danger of placing the 
high-chair near an open fire and other 
heating units, e.g. electrical or gas 
heating, etc.

Do not use the high-chair unless the 
child can sit on its own or in the case 
that a part is broken or missing.
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Der Hochstuhl für Kinder eignet sich fur 
das Füttern und Sitzen von sehr kleinen 
Kindern. Er ist mit einem klappbaren 
Tisch, einer Fusstütze und einem 
Sicherheitsgurt in dem vorderen Teil des 
Sitzes ausgestattet
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HINWEIS (WARNUNG)
Lassen Sie das Kind nie unbeaufsi-
chtigt!

Überzeugen Sie sich davon, dass das 

Geschirr richtig befestigt ist!

Benutzen Sie den Hochstuhl nicht, 
solange nicht alle Teile ordnungsgemäß 
befestigt und eingestellt sind.

Beachten Sie die Gefahr offenen Feuers 
und anderer Wärmequellen, z. B. elek-
trische Heizkörper, Gasheizung usw., in 
der Nähe des Hochstuhls.

Benutzen Sie den Hochstuhl nicht, sol-
ange das Kind nicht selbständig sitzen 
kann oder wenn ein Teil beschädigt ist 
oder fehlt.



chaise  
enfant petit
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MODE D‘EMPLOI
Chaise haute pour enfant, idéale pour 
nourrir et asseoir les petits. Elle est 
munie d‘une tablette rabattable, d‘un 
repose-pieds et d‘une ceinture de sécu-
rité à l‘avant de l‘assise.



chaise  
enfant petit

fr

AVERTISSEMENT (PRÉCAUTIONS 
D‘EMPLOI)
Ne laissez jamais un enfant sans 
surveillance !

Assurez-vous que le harnais est correc-
tement fixé !

N‘utilisez pas la chaise haute jusqu‘à ce 
que tous les composants soient correc-
tement montés et réglés.

Méfiez-vous des flammes et des autres 
sources de chaleur dangereuses telles 
que les radiateurs électriques, le chauf-
fage à gaz, etc. se trouvant près de la 
chaise haute.

N‘utilisez pas la chaise haute jusqu‘à 
ce que l‘enfant puisse s‘asseoir seul 
ou si une pièce est endommagée ou 
manquante. 
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SPOSÓB UŻYCIA
Wysokie krzesło dla dzieci, wyposażone 
w składaną tackę, podnóżek oraz pas 
bezpieczeństwa, idealnie nadaje się 
do karmienia samodzielnie siedzących 
dzieci.
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OSTRZEŻENIE (UWAGA)
Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki!

Upewnij się, że szelki są odpowiednio 
przymocowane!

Nie używaj wysokiego krzesła dopóki 
wszystkie jego elementy nie są prawi-
dłowo zamontowane i  uregulowane.

W pobliżu wysokiego krzesła uważaj 
na niebezpieczeństwo otwartego ognia 
oraz innych źródeł ciepła np.: grzejniki 
elektryczne, grzejniki gazowe itp.

Nie używaj wysokiego krzesła jeśli 
dziecko nie potrafi samodzielnie sie-
dzieć lub jego części są  niekompletne 
albo uszkodzone. petit



petit

vysoká 
dětská židle


