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ALKATRÉSZEK
1 sz. fénykép 
1. Ülés biztonsági övekkel /1 db./

3. Az alsó lábak csövei (hosszú) /4 db./
2. A felső lábak csövei (rövid)/4 db./

4. Lábtartó – /1 db./
5. Étkező tálca és mozgatható tálca/1 db./

A KISSZÉK ÖSSZERAKÁSA 

3. Dugja be az alsó /a hosszabb/ csöveket a felső csövekbe úgy, hogy a rúgós peckek kimenjenek a 

nyílásokon keresztül. (3. sz. fénykép)
4. Szabályozza a lábtartót úgy, mint húzza ki oldalra, és tegye be a megfelelő nyílásokba. (4. sz. fénykép)

8.  A 2 pozíció elérése a szék magaságán – alacsony és magas, a hosszú csövek eltávolítása által. 

1. Vegyen kettőt a felső lábak csövei közül /a rövidebbek/ és a lábtartó nyilasain keresztül csúsztassa át úgy, 

hogy a cső vékonyabb vége maradjon az alsó részen (2. sz. fénykép)
2. Tegye be a felső /a rövidebbek/ csöveket az ülés alatti megfelelő nyílásokba, figyelve a rúgós pecek 

helyzetére. A szerelés sikeres, ha a rúgós pecek kimegy a nyíláson keresztül.

5. Tegye be az étkező tálca két végét az ülés nyílásaiba, és rögzítse a csipeszt a közepére. (5-6. sz. fénykép) 

Az étkező tálcát 2 pozícióra lehet rögzíteni.
6. Nyomja meg a tálca alatti csipeszt a közepén ahhoz, hogy azt szabadítsa el. (7. sz. fénykép)
7.  Akassza fel az étkező tálcát az ülés hátán. (8. sz. fénykép)

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA

FIGYELEM! Ahhoz, hogy komoly sérüléseket kerüljenek el, mindig használja fel a biztonsági övet! 

Az öveknek rögzítve kell lenniük az üléshez. (10. sz. ábra) Ellenőrizze, hogy az övek be vannak-e téve az 

ülés nyílásaiba, és be vannak-e rögzítve hozzájuk. Állítsa be az övek hisszúságát az „A” csúszózárak 

által.  Ahhoz, hogy lezárja az övet, dúgja be a műanyag elemeket (1) a központi fémcsatba. Ahhoz, hogy 

kapcsolja szét az övet, nyomja meg a két „B” műanyag elemet, és vegye ki a csatból (2).
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