
Scaun de masa Nuna Zaaz 
 
Scaunul de masa Nuna este o combinatie intre stil si functionalitate. Datorita accesoriilor si posibilitatii de reglare a inaltimii, puteti 
adapta acest scaun foarte usor nevoilor dumneavoastra si ale copilului dumneavoastra in fiecare zi. 
Scaunul de masa Nuna, cand exste echipat cu toate accesoriile, este un scaun complet echipat. Indepartand aceste accesorii devine un 
scaun ce poate fi folosit de catre copii mai mari. 
Bucurati-va de scaunul Zaaz! 
 
Siguranta si recomandari! 
Va rugam sa cititi cu atentie toate informatiile urmatoare inainte de a folosi scaunul de masa Nuna.  
Siguranta este foarte importanta pentru noi si puteti fi sigur ca produsele noastre indepinesc standardele relevante din domeniu si ca au 
fost supuse unor teste de specialitate. 
Scaunul de masa Nuna este un produs patentat si indeplineste Standardul European pentru scaune de masa EN 14988. 
Daca aveti vreo intrebare referitoare la produs, va raspundem cu placere prin intermediul site-ului nuna.eu sau la datele de contact ale 
importatorului. 
 
Important! Pastrati acest manual pentru a-l putea folosi ulterior. 
Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de a asambla si de a folosi acest produs.  
Scaunul de masa Nuna poate fi folosit cand copilul poate sta in fund fara ajutor (in jurul varstei de 6-7 luni), si va recomandam sa nu il 
mai folositi cand copilul cantareste mai mult de 50 de kg (in jurul varstei de 12 ani). 
Acest scaun este proiectat pentru a fi folosit de catre copii, nu de catre adulti. 
 
AVERTISMENTE: 
Neindeplinirea acestor avertismente si instructiuni poate cauza ranirea grava sau decesul. 
Pentru a inlatura pericolul de sufocare indepartati toate ambalajele din plastic inainte de a folosi acest produs si distrugeti-le sau tineti-
le departe de copii. 
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
Copilul trebuie sa fie intotdeauna asigurat cu centurile de siguranta. 
Nu folositi scaunul de masa decat daca toate componentele au fost bine fixate si reglate. 
Nu folositi produsul daca anumite parti sunt defectate, rupte sau lipsesc. 
Nu folositi niciodata scaunul de masa in apropierea unor surse puternice de caldura (calorifere electrice, foc etc) sau in apropiere de 
foc deschis. 
 
Alte avertismente! 
Tavita si bara de siguranta folosite singure nu garanteaza siguranta copilului dumneavoastra. 
Nu lasati copiii sa se joace in apropierea scaunul de masa sau sa se catere pe el. 
Asigurati-va ca folositi intotdeauna scaunul de masa pe o suprafata plata, stabila. 
Tineti scaunul departe de scari, trepte, ferestre si pereti. 
Orice greutate atasata scaunului sau tavitei poate avea un impact negativ asupra stabilitatii scaunul de masa si creste riscul rasturnarii 
scaunului. 
Nu reglati inaltimea scaunului in timp ce copilul se afla in acesta 
Nu folositi scaunul pe post de inaltator. 
Nu plasati obiecte mici, substante toxice, obiecte fierbinti , cabluri electrice etc in apropierea scaunul, la indemana copilului, intrucat 
ar putea cauza strangularea, otravirea sau alte rani. 
Perna trebuie folosita in combinatie cu bara de siguranta, cu centurile de siguranta, sau cu ambele. 
Folositi doar componente si accesorii originale Nuna. 
 
Componente: 
Cheie Nuna 
Tavita 
Centuri de siguranta cu prindere in 5 puncte 
Bara de siguranta 
Perinita  
Sezut  (cu clapa si blocator pt inaltime in partea din spate). 
Suport pentru picioare 
Picioare-cadran 
Suport perinita 
Instrumente necesare: Cheie Nuna pentru a indeparta centurile cand se doreste acest lucru (inclusa). 
 
Asigurati-va ca aveti toate componentele pentru acest produs inainte de a-l asambla. Folositi-va de imaginile din manual pentru a 
identifica fiecare componenta. 
 



   
Asamblare 
Asamblarea trebuie facuta de catre un adult. 
Montarea sezutului pe picioarele scaunului – Odata ce sezutul este montat pe picioarele scaunului acesta este considerat un asamblu 
permanent. Totusi, este posibil sa le demontati in caz de depozitare sau transport. Va recomandam ca acest lucru sa nu se intample 
foarte des. 
1.Plasati picioarele pe podea, cu fata inspre dumneavoastra, la fel ca in imagine (1). 
2.Luati sezutul. Eliberati butonul de blocare tragand in jos blocatorul aflat in spatele clapei sezutului. Apoi trageti clapa complet in 
fata (2) 
3.Pozitionati seuzutul pe picioarele-cadran astfel incat sa aliniati gaurile din spatele clapei sezutului cu marcajele albe aflate pe 
picioare, ca in imagine (3). 
4.Odata ce sezutul este corect pozitionat pe marcajele albe, tineti clapa ridicata si apasati ferm sezutul in jos pana cand auziti un clic. 
Daca clapeta nu este complet ridicata nu veti putea monta sezutul. Continuati sa impingeti ferm pe suprafata sezutului pana cand 
acesta ajunge in pozitia inferioara. 
5.Pentru a bloca sezutul lasati clapeta si asteptati clicul de blocare. 
Scaunul este acum permanent montat si poate fi reglat pe inaltime. 
 
Montarea suportului pentru picioare pe sezut 
1.Trageti in jos blocatorul din spatele clapetei si ridicati clapeta complet.Scaunul se va ridica automat in pozitia superioara. (2). 
2.Atasati suportul pentru picioare intr-o parte a clapetei si apoi flexati-l pentru a-l atasa si in cealalta parte. (4) 
3.Lasati in jos clapeta. Asteptati sa auziti clicul de blocare. 
 
Montarea perinitei pe scaun 
Intai scoateti tavita, bara de siguranta si centurile daca este necesar, apoi puneti perinita pe scaun. 
Montarea centurilor pe scaunel 
AVERTISMENT! Cand este folosit pe post de scaun de masa pentru bebelusi copilul trebuie sa fie mereu asigurat corect cu ajutorul 
centurilor de siguranta. Scaunul de masa indeplineste standardele de siguranta doar cand centurile de siguranta sunt prinse. 
1.Introduceti centurile pentru talie in gaura inferioara a spatarului (in jurul perinitei, cand aceasta este folosita) si asteptati un clic. (5) 
2.Introduceti centurile din zona umerilor prin gaura superioara a spatarului si asteptati un clic (5) 
3.Introduceti centurile ramase prin interiorul celor doua orificii aflate pe suprafata sezutului scaunelului si asteptati un clic (5) 
4.Verificati ca centurile sa fie bine prinse tragand putin de fiecare parte. 
 
Montarea barei de siguranta pe scaunel 
AVERTISMENT: Bara de siguranta folosita individual nu garanteaza siguranta copilului dumneavoastra. 
1.Prindeti capetele barei de siguranta in gaurile aflate pe spatarul scaunului (prin perinita, cand aceasta este folosita). (6). 
2.Prindeti partea din fata a barii de siguranta in partea exterioara a celor doua gauri de pe suprafata sezutului scaunului.(7) 
3.Verificati ca bara sa fie bine prinsa tragand putin in sus de partea din fata a acesteia. 
Montarea tavitei pe bara de siguranta 
AVERTISMENT! Tavita si bara de siguranta folosite singura nu garanteaza siguranta copilului dumneavoastra. 
1.Pozitionati tavita deasupra barii de siguranta. Introduceti componentele din spatele tavitei in gaurile aflate intre bara de siguranta si 
spatarul scaunului, la fel ca in imagine. (8). 
2.Impingeti tavita in jos pana cand se fixeaza pe bara. 
3.Asigurati-va ca este bine prinsa tragand putin is sus, in partea din fata. 
 
Utilizarea scaunului 
Reglarea inaltimii scaunului 
AVERTISMENT! Nu reglati inaltimea scaunului in timp ce copilul se afla in acesta. 
1.Trageti in jos blocatorul din spatele clapetei si ridicati complet clapeta. Scaunul se ridica automat la pozitia superioara (2) 
2.Pentru a cobori scaunul, tineti clapeta ridicata complet si apasati ferm pe suprafata sezutului pana cand acesta ajunge in pozitia 
dorita.(10). 
3.Eliberati clapeta. Aceasta trebuie sa faca un clic cand se fixeaza. Pozitia scaunului este acum blocata. 



Reglarea centurilor de siguranta. 
1.Nu uitati sa verificati si sa reglati centurile de siguranta astfel incat sa tina bine copilul. (13). 
2.Pentru a bloca centurile, introduceti fiecare centura in locul destinat ei (clic)(14,15,16). 
3.Pentru a desface centurile apasati butonul Nuna aflat in centru si scoateti centurile.(17) 
 
Demontarea scaunului 
Indepartati tavita 
1.Eliberati ambele centuri aflate pe laterale, sub tavita (9). 
2.Ridicati usor tavita in sus astfel incat sa  se desprinda de bara de siguranta si scoateti-o din spatar. 
Scoaterea barii de siguranta 
1.Apasati butonul aflat in fata barii de siguranta si trageti-o in sus pentru a o scoate (7) 
2.Scoateti cele doua capete de pe spatar(6) 
 
Scoaterea centurilor de siguranta. 
AVERTISMENT Cand este folosit ca si scaun de masa pentru bebelusi, copilul trebuie sa poarte mereu centurile de siguranta.  
Centurile pot fi scoase pentru curatare sau cand scaunul este folosit de catre un copil mai mare.  
Introduceti cheia Nuna in fiecare orificiu a sistemului de centuri de siguranta, in spate, si dedesubtul scaunul pentru a scoate partile din 
plastic. Trageti centurile pentru a le scoate. (11). 
Demontarea suportului pentru picioare 
1.Trageti in jos blocatorul din spatele clapetei si ridicati clapeta complet (2) 
2.Flexati un capat al suportului pentru picioare si scoateti-l.Procedati la fel pentru celalalat capat.(4). 
3.Nu uitati sa lasati clapeta sa se fixeze inapoi in pozitie. 
 
Scoaterea sezutului de pe picioare-cadran 
Va recomandam ca aceasta operatiune sa nu fie facuta foarte des. 
1.Ridicati clapeta (2) 
2.Impingeti usor in fata cele doua clipsuri aflate pe fiecare parte, la fel ca in imagine (12). 
3.Ridicati sezutul si scoateti-l de pe cadran. Daca clapeta nu este complet ridicata nu veti putea scoate sezutul. 
 
Curatare si ingrijire 
Puteti curata scaunul de masa si accesoriile cu o carpa umeda si cu un detergent neutru, dar nu folositi detergenti sau substante 
abrazive , pentru ca acestea ar putea dauna materialului. 
Picioarele din aluminiu pot fi curatate dar vor fi afectate de impact sau zgariat. 
Expunerea continua si indelungata la razele soarelui poate schimba culoarea materialelor. 
Verificati regulat scaunul pentru a detecta orice defectiune ce ar putea aparea. 
 
Garantie si service: 
Scaunul de masa Nuna are garantie de 1 an. Daca produsul prezinta defecte in perioada de garantie, va rugam sa contactati magazinul 
de la care l-ati cumparat. Daca acesta nu va va putea ajuta, contactati distribuitorul national(importatorul). 
Termenii garantiei: 
Garantia incepe in momentul achizitiei produsului si este valida timp de 1 an. Aceasta va asigura un drept de reparatie, dar nu de 
inlocuire sau de returnare a produsului. Garantia nu va fi extinsa chiar daca au avut loc anumite reparatii. Nuna are dreptul de a-si 
imbunatati designul produselor fara a avea obligatia de a efectua modificari la produsele din loturile anterioare. 
Garantia nu se va aplica in urmatoarele cazuri: 
-Daca nu aveti dovada cumpararii produsului (factura, certificate de garantie). 
-Daca deteriorarea este cauzata de conditii normale de utilizare (uzura in timp) 
-Daca defectul rezutla dintr-un accident. 
-Daca defectul rezulta din nerespectarea instructiunilor de asamblare, utilizare, ingrijire prezentate in manualul de instructiuni. 
-Daca defectul este cauzat de supraincarcare (greutate maxima suportat = 50 kg). 
-Daca au fost facute reparatii de catre o terta parte. 
-Daca defectul rezulta din folosirea unor componente si accesorii , altele decat Nuna. 
 
Va multumim ca ati ales Nuna! 


