
Krzese³ko do karmienia

Prima Pappa Diner
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WA¯NE: prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê by zapoznaæ siê z 
zasadami u¿ytkowania i zaleceniami dotycz¹cymi konserwacji nowego 
produktu tak by s³u¿y³ Pañstwu jak najd³u¿ej. Prosimy równie¿ 
o zachowanie tej instrukcji na póŸniej by zawsze by³a pod rêk¹.

Peg Perego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych przez siebie 
produktach bez wczeœniejszego powiadamiania.

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

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



INSTRUKCJA OBS£UGI:

ROZK£ADANIE KRZES£A:
1. Przed zamontowaniem ko³a na³ó¿ na nie blokadê zgodnie z rysunkiem.
2. Wciœnij 2 ko³a w pokazane na rysunku miejsca znajduj¹cych siê w tylnej czêœci krzes³a.
3. Wciœnij 2 „stopki” w pokazane na rysunku miejsca znajduj¹ce siê w przedniej czêœci 

krzese³ka.
4. Po wyjêciu z kartonu krzes³o jest w pozycji która nie nadaje siê do u¿ycia (jest to 

pozycja przeznaczona wy³¹cznie do zapakowania). Aby u¿ywaæ krzese³ko unieœæ jego 
siedzisko tak by wskoczy³o w jedno z 7 mo¿liwych pozycji (us³yszysz klikniêcie). Aby 
dowiedzieæ siê jak ponownie z³o¿yæ krzese³ko do zapakowania czytaj instrukcjê dalej.

OTWIERANIE KRZES£A:
5. Aby otworzyæ krzes³o wciœnij czerwone przyciski znajduj¹ce siê w miejscu pokazanym 

na rysunku i naciskaj krzes³o a¿ roz³o¿y siê samoczynnie.
6. Opuœæ podnó¿ek.

BLAT:
7. Aby zamontowaæ blat przystaw go do krzes³a zgodnie z rysunkiem, poci¹gnij 

za dŸwigniê i wsuñ jego koñcówki w pod³okietniki krzes³a (tak jak pokazuje rysunek). 
8. Blat mo¿na zamontowaæ w trzech pozycjach. Ostatnia pozycja (oznaczona czerwonymi 

kropkami na koñcu blatu) s³u¿y wy³¹cznie do jego sk³adania. Aby zmieniæ pozycjê blatu 
zawsze u¿ywaj dŸwigni znajduj¹cej siê pod nim. 

9. Krzese³ko posiada 2 blaty. Dziecko mo¿e bawiæ siê na dolnym blacie, a do jedzenia 
u¿ywaæ nak³adanego na niego drugiego blatu, który jest ³atwy do czyszczenia i mo¿e byæ 
utrzymywany w perfekcyjnej czystoœci. Aby zdj¹æ górny blat (do jedzenia) uwolnij jego 
zaczep pokazany na rysunku i unieœ ca³y blat.

PASY BEZPIECZEÑSTWA:
10. Upewnij siê, ¿e pasy zosta³y za³o¿one prawid³owo nak³adaj¹c je na klamrê zgodnie 

z rysunkiem.
11. Aby rozpi¹æ pasy wciœnij boczne przyciski (A) i roz³¹cz klamrê (B). 
12. Mo¿na ustawiæ dwie d³ugoœci pasów. Od³¹cz pasy od tylnej czêœci oparcia poci¹gaj¹c 

zaczepy do do³u (A) i przeci¹gnij je przez otwory w tapicerce (B).
13. Nastêpnie ponownie prze³ó¿ pasy przez inny otwór znajduj¹cy siê w tapicerce (A) 

i przypnij zaczep za oparciem (B).

ZMIANA PO£O¯ENIA SIEDZISKA, KRZESE£KA:
Krzese³ko posiada 7 pozycji, w których mo¿na usytuowaæ dziecko.
14. Aby zmieniæ pozycjê siedziska na wy¿sz¹ jedn¹ rêk¹ przytrzymaj pokazany na rysunku 

element konstrukcji krzes³a, a drug¹ chwyæ blat i unieœ siedzisko ku górze.
15. Aby opuœciæ siedzisko wciœnij równoczeœnie dwa boczne przyciski, ustaw i zablokuj 

siedzisko w dowolnej pozycji. Czynnoœæ tê mo¿na równie¿ wykonywaæ z siedz¹cym 
w krzese³ku dzieckiem.



REGULACJA OPARCIA:
16. Oparcie mo¿na ustawiæ w 4 ró¿nych pozycjach. Aby ustawiæ siedzisko w wybranej 

pozycji poci¹gnij za uchwyt znajduj¹cy siê z ty³u oparcia oraz ustaw je i zablokuj. 
Oparcie mo¿na regulowaæ z siedz¹cym wewn¹trz dzieckiem.

SK£ADANIE I ROZK£ADANIE BLATU: 
17. Aby podnieœæ blat umieœæ go w pozycji trzeciej (ostatniej)- na jego koñcówkach 

pojawi¹ siê czerwone kropki.
18. Wciœnij przycisk nr. 1.
19. Wciskaj¹c przycisk nr. 2 unoœ blat ku górze a¿ wskoczy w odpowiednie miejsce 

(us³yszysz „klikniêcie"). Aby opuœciæ blat wciskaj przycisk nr. 2 i przesuwaj go ku 
do³owi.

SK£ADANIE KRZES£A: 
Przed z³o¿eniem krzes³a:
- zamknij blat (unieœ go ku górze)
- unieœ siedzisko do najwy¿szej pozycji (siedz¹cej)
- umieœæ: siedzisko w najni¿szej pozycji
- z³ó¿ podnó¿ek.
20. Odbezpiecz nog¹ blokadê (A) obracaj¹c j¹ w kierunku wskazanym strza³k¹ i wciœnij 

peda³ (B).
21. Uchwyæ krzes³o zgodnie z rysunkiem, podczas odbezpieczania blokady i wciskania 

peda³u oraz popychaj nog¹ tyln¹ czêœæ krzes³a ku przedniej (patrz rysunek).
Prawid³owo z³o¿one krzes³o stoi samoczynnie.

ZDEJMOWANIE TAPICERKI:
22. Aby zdj¹æ tapicerkê, odepnij zaczepy pasów znajduj¹ce siê za oparciem i w czêœci 

krokowej, wyjmij je z otworów znajduj¹cych siê w tapicerce.
23. Odepnij pokazane na rysunku napy i zdejmij tapicerkê z siedziska.

SK£ADANIE KRZES£A DO POZYCJI „DO PAKOWANIA” 
Aby z³o¿yæ krzes³o do tej pozycji (aby je schowaæ do kartonu, do transportu):
- usuñ blat
- umieœæ siedzisko w siedz¹cej pozycji
- opuœæ siedzisko do najni¿szej pozycji
- z³ó¿ podnó¿ek.
24. Wciœnij pokazany na rysunku przycisk znajduj¹cy siê z lewej strony krzes³a, w³ó¿ do 

pokazanego na rysunku otworu ma³y œrubokrêt i przesuñ pokazany element w prawo.
25. Powtórz operacjê z drugiej strony krzes³a przesuwaj¹c œrubokrêtem pokazany element 

w lewo. Opuœæ siedzisko do najni¿szej pozycji (tej), w której nie mo¿e byæ ono 
u¿ywane).

Z³ó¿ krzes³o i schowaj je do kartonu.

AKCESORIA:
26. Tacka a zabawkami - na³ó¿ j¹ na blat zgodnie z rysunkiem. Nie nak³adaj jej na blat 

s³u¿¹cy do jedzenia.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Twój produkt wymaga wielu zabiegów konserwacyjnych.
Obs³ug¹ i czyszczeniem powinny zajmowaæ siê wy³¹cznie osoby doros³e,
* Utrzymuj wszystkie ruchome elementy krzes³a w czystoœci, w razie koniecznoœci 

przesmaruj je silikonem w spray’u.
* Metalowe elementy krzes³a wycieraj do sucha aby zapobiec pojawieniu siê rdzawych 

nalotów.
* Regularnie czyœæ plastikowe elementy wilgotn¹ œciereczk¹. Nie u¿ywaj rozpuszczalników 

ani podobnych detergentów.
* Usuwaj kurz i piasek z kó³.
* Chroñ produkt przed dymem, wod¹, deszczem i œniegiem. D³ugotrwa³e oddzia³ywanie 

promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ utratê intensywnoœci kolorów.
* Przechowuj produkt w suchym pomieszczeniu.
* Nie zanurzaj tapicerki w wodzie, przecieraj j¹ jedynie wilgotn¹ g¹bk¹.
* Podczas mycia tapicerki przestrzegaj poni¿szych zasad.

WA¯NE:

* WSZYSTKIMI CZYNNOŒCIAMI ZWI¥ZANYMI Z OBS£UG¥ POWINNY 
ZAJMOWAÆ SIÊ WY£¥CZNIE OSOBY DOROS£E. NIE U¯YWAJ JE¯ELI 
ZAGUBIENIU LUB USZKODZENIU ULEG£A JAKAŒ JEGO CZÊŒÆ.

* SZCZEGÓLNIE UWA¯AJ ABY DZIECKO NIE WYPAD£O Z KRZES£A - DLATEGO 
ZAWSZE U¯YWAJ PASÓW BEZPIECZEÑSTWA NIEZALE¯NIE OD TEGO CZY 
DZIECKO ŒPI CZY BAWI SIÊ W KRZEŒLE.

* NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI.
* NIE U¯YWAJ KRZES£A DO MOMENTU, A¯ TWOJE DZIECKO NAUCZY SIÊ 

SIEDZIEÆ SAMODZIELNIE.
* BLATY NIE WYTRZYMAJ¥ WAGI DZIECKA, NIE S¥ DO TEGO STWORZONE. 

DLATEGO NIGDY NIE POZWALAJ DZIECKU WCHODZIÆ NA NIE.
* ZAWSZE U¯YWAJ KRZES£A NA RÓWNEJ, POZIOMEJ POWIERZCHNI.
* ZAWSZE UWA¯AJ GDZIE POZOSTAWIASZ DZIECKO SIEDZ¥CE W KRZEŒLE - 

TRZYMAJ JE Z DALA OD �RÓDE£ CIEP£A I OGNIA.
* NIE WK£ADAJ PALCÓW W RUCHOME MECHANIZMY KRZES£A. UPEWNIAJ 

SIÊ, ¯E DZIECKO NIE WK£ADA W NIE R¥CZEK CZY NÓ¯EK.
* U¯YWANIE CZÊŒCI LUB DODATKÓW INNYCH NI¯ ORYGINALNE MO¯E BYÆ 

NIEBEZPIECZNE.
* NIE U¯YWAJ KRZES£A W POBLI¯U SCHODÓW B¥D� STOPNI.
* STAWIAJ KRZES£O DALEKO OD �RÓDE£ CIEP£A TAKICH JAK KUCHENKI, 

FARELKI ITP.



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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