5. Upholstery:
- Shell: 100% PVC
- Filling: 100% Polyester

ИНСТРУКЦИИ ЗА
УПОТРЕБА НА ДЕТСКИ
СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ
МОДЕЛ: HUNNY
МАРКА: MONI
АРТИКУЛЕН № YQ-008S

INSTRUCTION MANUAL
OF
HIGH CHAIR
MODEL: HUNNY
BRAND: MONI
ITEM NO. YQ-008S

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
IMPORTANT! READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

MADE FOR MONI
Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, city of Sofia,
Trebich quarter – Stopanski dvor
Tel: 02/ 936 07 90
Web: www.moni.bg
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ТОЗИ СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ Е ТЕСТВАН И СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТИ
EN 14988-1:2006+А1:2012 И EN 14988-2:2006+A1:2012. ПОДХОДЯЩ Е
ЗА УПОТРЕБА ОТ ДЕЦА С ТЕГЛО ПОД 15 КГ И НА ВЪЗРАСТ ОТ 6 ДО 36
МЕСЕЦА.
THIS HIGH CHAIR COMPLIES WITH STANDARD EN 149881:2006+A1:2012.
SUITABLE FOR USE BY CHILDREN WEIGHING UNDER 15 KG AND AGED
BETWEEN 6 AND 36 MONTHS.

BG
Детското столче за хранене отговаря на изискванията на Европейски стандарти EN
14988-1:2006+A1:2012 и EN 14988-2:2006+A1:2012. Продукът е предназначен за деца
на възраст над 6 месеца и с тегло по-малко от 15 кг, които могат стабилно и
самостоятелно да остават в седнало положение!
ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СТОЛЧЕТО И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ
УПОТРЕБА. Спазвайте точните указания и препоръки от този наръчник, за да
осигурите максимална безопасност на детето си по време на употреба на продукта!
Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими
предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето
и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на
детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се,
че всеки, който ползва столчето, е запознат с инструкцията и я спазва!
 Този модел стол за хранене е със следните характеристики:
• 5- точков предпазен колан
• Поставка за крачета
• 3 позиции на накланяне на облегалката на седалката
• 6 позиции на височина на седалката
• 3 позиции (напред и назад) на регулиране на таблата за хранене
• Сваляема горна част на таблата за хранене
• Пластасов предпазител в долната част на таблата за хранене
• Компактен за съхранение в сгънато положение

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА
ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА И
ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА.

ВНИМАНИЕ! Моля, спазвайте и следвайте следните предупреждения за
експлоатацията на продукта! В противен случай може да се стигне до сериозни
наранявания или увреждане на Вашето дете!
1. ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
2. Винаги използвайте затварящата система.
3. Опасност от падане: Не позволявайте на детето да се катери по продукта.
4. Не използвайте продукта, ако някоя част не е поставена правилно и стабилно.
5. Имайте предвид, че е опасно продуктът да се поставя в близост до открит огън и
други източници на силна топлина.
6. Риск от накланяне, ако детето може да достигне до маса или друга структура с
краче.
7. ВНИМАНИЕ! Не използвайте продукта, докато детето не може да стои
самостоятелно без чужда помощ.
8. Не използвайте продукта, ако някоя част е счупена, отчупена или липсваща.
9. Дръжте децата надалеч при сгъването или разгъването на продукта, за да се
избегне нараняване.
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CLEANING AND MAINTENANCE
1. Cleaning and storing the product:
• Wipe the plastic and metal parts of the product only with soft cloth wetted with warm
water.
• In order to clean the upholstery use a soft cloth or sponge, slightly wetted with warm
water and soft detergent.
• Never clean with agents that contain abrasive particles, ammonia, bleach or alcohol.
• Leave the product to dry out completely after cleaning before storing it.
• Do not place any items on top or inside the high chair in order to avoid damage of the
frame.
• Store the product indoors, in dry and well ventilated places. Do not leave or store the
high chair exposed to the negative effects of the external factors – direct sunlight, rain,
snow, damp or harsh temperature fluctuations.
2. In order to ensure the security of your child and the extended period of use of this high
chair, we recommend you to regularly check the locking mechanisms, safety belts and the
fasteners, connectors and mechanisms for adjustment of the seat and the fixing
mechanisms for wearing, damage or breaking.
3. If you find any lose connections, broken, cracked or damaged parts, they must be
repaired or replaced with original parts from an authorized repair service. For this purpose
contact the commercial site you bought the product from.
4. If you find any damage or that any function of the high chair does not work, you must
stop using it, until the damage is found. For this purpose contact the commercial site you
bought the product from.
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10. Продуктът е предназначен за деца, които могат да седят изправени без чужда
помощ, и на възраст до 3 години или с максимално тегло до 15 кг. ‘
11. Теглото на детето не трябва да надвишава максимално допустимото за продукта 15 кг.
12. Винаги използвайте столчето на равни повърхности.
13. ВНИМАНИЕ! Този продукт не е играчка. Използвайте столчето само по
предназначение!
14. Преди употреба проверявайте изправността на столчето и ако установите
разхлабени съединения, износени, липсващи или счупени части, преустановете
ползването. Свържете се с търговското лице, от което сте закупили продукта, за да
отстрани повредата. Не се опитвайте сами да я отстраните.
15. Винаги поставяйте предпазните колани, когато детето е на столчето, за да
подсигурите неговата безопасност и да предотвратите риска от сериозни
наранявания при случайно изправяне на детето, свличането му от столчето и падане.
16. Преди употребата на продукта, трябва да се уверите, че предпазните колани са
правилно поставени.
17. Проверявайте всеки път дали коланите са усукани, дали не променят дължината
си при закопчано положение, дали са накъсани, протрити или имат липсващи части.
Преди употреба проверявайте дали са стабилно закрепени към конструкцията на
столчето, изправността на токите за закопчаване и регулирайте дължината на
коланите! Пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави и да осигуряват
сигурна връзка!
18. ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА
ЗАКЛЮЧВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ!
19. ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА! СЪЩЕСТВУВА
РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО ИЛИ ПОВРЕДА НА ПРОДУКТА. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ
И НЕ ПОЛЗВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ОТКРИТИ ОГНИЩА ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ТОПЛИНА - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ, ГАЗОВИ ПЕЧКИ ИЛИ ДР.
20. Сглобяването на продукта трябва да се извършва само от възрастен. Деца не
трябва да присъстват по време на сглобяването.
21. Столчето е пригодено за употреба само от едно дете! Не поставяйте и не
позволявайте на няколко деца едновременно да ползват продукта!
22. Преди да поставите детето на столчето се уверете, че е напълно разгънато и
фиксирано в отворено положение и всички заключващи механизми са добре
затворени! Така ще предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване на
столчето.
23. Не допускайте детето да стои изправено на столчето!
24. Таблата за хранене не е предназначена за задържане на детето Ви в столчето!
25. Не използвайте стола за хранене без таблата за хранене и винаги се уверявайте,
че е монтирана стабилно.
26. Винаги оставяйте достатъчно, но безопасно, разстояние между детето и
табличката за хранене.
27. Бъдете внимателни, когато регулирате положението на табличката, поставката за
крака и докато разгъвате или сгъвате столчето, поради опасност от защипване на
пръстите.
28. Никога не повдигайте, не премествайте, не сгъвайте, не извършвайте настройки
или ремонти по столчето, когато има дете в него. Това може да доведе до нараняване
на детето!
29. Не повдигайте столчето посредством табличката или поставката за крака!
30. Столчето не е играчка и не позволявайте детето да виси на него или да си играе с
него!
31. Докато детето е на столчето, не позволявайте на други деца или животни да се
движат и тичат под или в близост до столчето.
3
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32. Съхранявайте столът за хранене, когато не се използва, далеч от горещи
повърхности и течности, шнурове на завеси за прозорци и електрически кабели.
33. Не завързвайте на столчето панделки, шнурове, предмети и играчки с дълги
връзки, за да предотвратите риска от омотаването им около детето или задушаване!
34. Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са предоставени от
производителя, защото те могат да направят столчето нестабилно!
35. Не правете промени, подобрения или модификации по конструкцията. Това може
да застраши безопасността на Вашето дете и да анулира гаранцията на продукта.
36. Не съхранявайте и не оставяйте продукта продължително време на места,
изложени на много високи или много ниски температури или на влага.
37. След сгъване на столчето за хранене, моля, оставете го на място, до което деца
нямат достъп! В противен случай детето може да го бутне и да се нарани!
38. Това столче е предназначено за употреба само в домашни условия, а не за
търговски цели.
39. След разопаковане на продукта дръжте найлоновата опаковка на столчето далеч
от деца. Опасност от задушаване и/ или удушаване.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ
1. Седалка – 1 бр.
2. Крака (горна част на
рамката) – 2 бр. (ляв и
десен)
3. Опорни тръби – 2 бр.
(предна и задна) с 2 броя
колелца и 2 бр стопери
4. Табла за хранене с два
слоя – 1 бр.
5.Поставка за крачета – 1
бр.
6. Части,
спомагащи
сглобяването: Стопираща
шайба – 2 бр. и Болт – 2
бр.;

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА
Разопаковайте продукта, извадете всички части от опаковката и проверете дали
всички части са налице. Следвайте инструкциите за сглобяване и след всяка стъпка
проверявайте дали са правилно фиксирани отделните части.
1. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА – Вижте фигура 1:
- Стъпка 1 – Натиснете едновременно бутони А на горните части на краката на
рамката. Отворете рамката напълно.
- Стъпка 2 - Натиснете едновременно бутони B. Промушете краката на рамката през
съответните отвори на седалката при бутони B. Поставете седалката на съответното
ниво и отпуснете бутоните.
2. МОНТИРАНЕ НА ОПОРНИТЕ ТРЪБИ - Вижте фигура 2.:
Поставете тръбите на рамката в отворите на опорите и натиснете внимателно надолу.
На тръбите на рамката има пружинни щифтове. Те трябва да се фиксират в
съответните дупки на опорите. Трябва да чуете звук на щракване, показващ
фиксиране на краката към оопорите.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ПОДЛОЖКАТА ЗА КРАЧЕТАТА – Вижте Фигура 3:
Поставете подложката за крачета на съответната позиция под седалката. Следвайте
отделните стъпки, изобразени на фигура 3. Използвайте двата болта и двете
4

INSTRUCTIONS FOR SAFETY AND USE
Unpack the product, remove all parts from the packaging and check whether all parts are
present. Observe the assembly instructions and after each step check whether the
individual parts are correctly fixed.
1. SEAT ASSEMBLY – See figure 1:
- Step 1 – Press simultaneously buttons A on the upper parts of the legs of the frame. Open
the frame completely!
- Step 2 – Press simultaneously buttons B. Slide the legs through the openings in the seat,
where buttons B are situated. Place the seat on the relevant level and release the buttons.
2. SUPPORT BARS ASSEMBLY - See figure 2:
Place the tubes of the frame in the openings of the support bars and press carefully
downwards. There are spring buttons on the tubes of the frame. These buttons must be
fixed in the openings of the support bars. You should hear a clicking sound indicating that
the kegs are fixed in the bars.
3. ATTACHING THE FOOTREST – See figure 3:
Place the foot rest at the designated place under the seat. Follow each step as shown on
the figure 3. use 2 bolts and 2 stopping washers to fix the footrest.
4. PLACING OF THE FOOD TRAY – See figure 4:
- Pull out the lever of the food tray (a), then slide the food tray onto the armrests (b).
Release the lever and move the tray a bit until its fixed in place. You will hear a clicking
sound.
- Pull the plastic pins on each side of the food tray in order to remove the upper part of the
tray. See marking c on fig. 4.
WARNING! Always use the food tray together with the safety harness! The food tray is not
designed to keep the child from falling!
5. USE OF THE 5 – POINT SAFETY HARNESS:
- Figure 5 – 1 - Fasten and adjust in length the straps using the loops marked with a.
- Figure 5 – 2 – Press the buckle in the middle to release/ unbuckle the harness.
- Figure 5 – 3 – To remove or adjust the height of the harness, take out the stoppers from
the openings on the back of the seat. With a are marked the openings for the stoppers of
the shoulder straps. And with b are marked the openings for the stoppers of the waist
belts.
CAUTION! The harness must not be worn out or torn, the plastic adjusters and clips must
be intact and provide secure fastening!
IMPORTANT! The harness must not be twisted, they must fit your child comfortably and
not change their length when fastened.
6. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE SEAT AND THE POSITION OF THE BACKREST – See
Figure 6:
WARNING! Do not adjust the height and do not recline the seat if there is a child in the
high chair.
- The backrest has 3 reclining positions. Press and lift button (b) on the back of the seat and
adjust the backrest to the needed position. Release the button!
- Press button (a) on each side of the seat to lower the height of the seat. Pull the seat up
to adjust it on a higher position. The seat has 6 height positions.
7. FOLDING THE HIGH CHAIR – See figure 7:
(a) Place the food tray on the back of the frame.
(b) Place the seat in the lowest position in height (Position 6).
(c) Press the buttons on the side of the frame simultaneously and fold the high chair.
WARNING! When folded, the high chair must always be locked.
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стопиращи шайби, за да фиксирате поставката за крачета.
4. ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛАТА ЗА ХРАНЕНЕ – Вижте Фигура 4:
- Издърпайте лоста под табличката навън (a), след това плъзнете табличката отстрани
на подлакътниците (b). Освободете лоста, след това преместете леко табличката,
докато се заключи на мястото си. Ще чуете звук на щракване.
- Натиснете пластмасовите щифтове отстрани на таблата за хранене, за да свалите
горната част на таблата. Вижте означение (c) на фиг. 4.
ВНИМАНИЕ! Винаги използвайте таблата за хранене в комбинация с поставени
предпазни колани! Таблата за хранене не е предназначена за предпазване на децата
от падане!
5. УПОТРЕБА НА 5 – ТОЧКОВИЯ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН:
- Фигура 5 – 1 – Пристегнете и регулирайте по дължина коланчетата чрез гайките,
означени с а.
- Фигура 5 – 2 – Натиснете токата в средата, за да разкопчаете коланите.
- Фигура 5 – 3 – Свалянето/ регулирането на височина на коланите се осъществява
чрез изваждане на стоперите от отворите на облегалката на седалката. С а са
означени отворите, предназначени за стоперите на раменните колани. С b са
означени отворите на стоперите на надбедрените колани.
ВНИМАНИЕ! Предпазните колани не трябва да са износени или прокъсани, а
пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави и да осигуряват сигурна връзка.
ВАЖНО! Предпазните колани не трябва да са осукани, трябва да са поставени така, че
да се създава удобство на детето Ви и да не променят дължината си при закопчано
положение!
6. РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА
– Вижте фигура 6:
ВНИМАНИЕ! Не регулирайте височината и не накланяйте седалката, когато има дете
в столчето за хранене.
-Облегалката има 3 позиции на накланяне. Натиснете и повдигнете бутона (b) на
гърба на седалката и регулирайте облегалката до желаното положение. Освободете
бутона.
-Натиснете бутона (a) от всяка страна на седалката за понижаване позицията на
седалката. Издърпайте седалката нагоре за регулиране позицията на седалката
нагоре. Седалката има 6 позиции на височина.
7. СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО – Вижте Фигура 7:
(a) Поставете таблата за хранене отзад на задните крака на рамката.
(b) Поставете седалката в най – ниско положение на височина (Позия 6).
(c) Натиснете бутоните отстрани на рамката и сгънете стола за хранене.
ВНИМАНИЕ! Когато столчето за хранене е сгънато, то трябва да е винаги заключено!

The high chair is Intended for use by one child only! Do not place and do not allow two or
more children to use the product at the same time!
1. Before placing the child on the high chair, make sure that it is completely unfolded and
fixed in open position and all locking mechanisms are engaged properly! That way you will
avoid injury to the child from sudden folding of the high chair.
2. Do not allow the child to stand up on the high chair!
3. The food tray is not intended for holding of your child in the high chair!
4. Do not use the high chair without the food tray and always make sure that it is stably
fixed.
5. Always leave enough, but safe, space between the child and the food tray.
6. Be careful when you adjust the position of the tray, footrest and when you unfold or fold
the high chair due to danger of pinching of the fingers.
7. Never fold, move, make adjustments or repairs when there is a child in it! This may lead
to involuntary folding of the product and injury to the child!
8. Do not lift the high chair by the tray or footrest!
9. The high chair is not a toy, do not allow the child to hang from it or to play with it!
10. While the child is on the high chair, do not allow other children or animals to move or
run under or close to the high chair.
11. Store the high chair when not being used away from hot surfaces hot surfaces and
liquids, curtain cords and electric cables.
12. Do not tie ribbons, cords, objects and toys with long strings, in order to avoid the risk of
their tangling around the child or suffocation!
13. Do not use spare parts and other components which have not been supplied by the
manufacturer, because they may make the high chair unstable!
14. Do not make changes, improvements or modifications to the construction. Тhis may
risk the safety of your child and annul the warranty of the product.
15. Do not store and do not leave the product for an extended period of time at places
exposed to very high or very low temperatures or to moisture.
16. After folding of the high chair, please, leave it at a place to which no children have
access! If you do not the child might push it and get hurt!
17.This high chair is intended for use in home conditions only, not for commercial
purposes.
18. After unpacking the product keep the nylon packing away from children. Risk of
suffocating and strangulation.
19.WARNING! Do not use the high chair before making sure that all parts are in good
condition, correctly placed and fixed!

ASSEMBLY PARTS

1. Seat – 1 pc
2. Legs – 2 pcs (left and
right)
3. Support bars – 2 pc
s(front and rear)
4. Food tray – two layers –
1 pc
5. Footrest – 1 pc
6. Assembly parts : Stop
washer – 2 pcs; Bolt – 2
pcs
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RECOMMENDATIONS AND WARNINGS FOR SAFE USE
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP THEM
FOR FUTURE REFERENCE. THE CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THIS PRODUCT IS OF
GREAT IMPORTANCE.

WARNING! Please, follow and comply with the following warnings for the operation of
the product! If you do not follow them this may result in serious injuries or impairments
of your child!
1. WARNING! NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED!
2. Always use the restraint system.
3. Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
4. Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
5. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the
product.
6. Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any
other structure.
7. WARNING! Do not use the product until the child can sit up unaided.
8. Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
9. Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.
10. The product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a
maximum weight of 15 kg.
11. Тhe weight of the child should not be more than the maximum allowed for the
product – 15 kg.
12. Always use the high chair on even ground.
13. WARNING! THIS PRODUCT IS NOT A TOY. USE THE HIGH CHAIR ONLY AS INTENDED!
14. Before each use check the working condition of the high chair and if you find any lose
connections, worn, missing or broken parts, stop using the product. Contact the shop from
which you bought the product in order to repair the high chair. Do not try to remove the
damage by yourself.
15. Always place the safety belts, when the child is on the high chair, in order to ensure its
safety and to avoid the risk of serious injury in case of an accidental rising of the child, its
sliding from the high chair and falling.
16. WARNING! BEFORE USING THE PRODUCT YOU MUST MAKE SURE THAT THE SAFETY
BELTS ARE CORRECTLY PLACED!
17. Check each time whether the belts are twisted, or have change their length in fastened
position, whether they are torn, worn or have missing parts. Before use check whether
they are stably fixed to the construction of the high chair, condition of the buckles for
fastening and adjustment of the length of the belts! The plastic buckles and fasteners must
be strong and provide secure connection.
18. WARNING! BEFORE EACH USE ALWAYS CHECK THE CONDITION OF THE LOCKING
MECHANISMS!
19. WARNING! KEEP AWAY FROM FIRE AND OTHER SOURCES OF HEAT! RISK OF INJURY
TO THE CHILD OR DAMAGE OF THE PRODUCT. DO NOT STORE OR USE CLOSE TO OPEN
FIRES OR OTHER HEAT SOURCES - ELECTRIC HEATING DEVICES, GAS STOVES, ETC.
20. WARNING! ADULT ASSEMBLY REQUIRED! Children should not be present during the
assembly.
6
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
1. Почистване и съхранение:
• Забърсвайте пластмасовите и металните части на продукта само с навлажнена
кърпа.
• За да почистите тапицерията, използвайте мека кърпа или гъба, леко навлажнени с
топла вода и мек почистващ препарат
• Не почиствайте с агресивни почистващи препарати, съдържащи абразивни частици,
такива на амонячна основа , белина или със спирт.
• Оставете продукта да изсъхне напълно след почистване и след това го приберете за
съхранение.
• Не поставяйте никакви артикули върху или в стола за хранене, за да избегнете
повреда по конструкцията.
• Съхранявайте продукта на сухо и чисто място. НЕ излагайте продукта на прякото
въздействие на директна слънчева светлина, дъжд, влага или резки температурни
промени.
2. За да осигурите безопасността на вашето дете и по-продължителната употреба на
този стол за хранене, ви препоръчваме редовно да проверявате заключващите
механизми, предпазните колани и закопчалките, съединенията и механизмите за
регулиране на седалката и фиксиращите механизми за износване, повреда или
накъсване.
3. Ако установите разхлабени връзки, скъсани, напукани или повредени части, те
трябва да бъдат ремонтирани или подменени с оригинални части от оторизиран
сервиз. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
4. Ако установите повреда или че някоя функция на столчето не работи, трябва да
преустановите ползването му, докато не се установи повредата. За целта се свържете
с търговския обект, от който сте закупили продукта.
5. Състав на тапицерията:
Външна част: 100% PVC
Пълнеж: 100% Полиестер

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
ВАЖИ САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
“Mони Трейд „ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своя стол
за хранене, че същият няма дефекти в материалите и изработката. С настоящото
даваме гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и изработката при
обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за период от 2
години след датата на доставката. Ако Продуктът покаже дефекти по време на
гаранционния период, Вие следва да изпълните указанията за връщането му, дадени
от нас, и ние ще предприемем едно от следните действия:1. Ще го подменим със
същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас;2. Ще го поправим;3. Ще Ви
върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради напредъка в
технологиите и съответните продуктови наличности Продуктът, който Ви изпратим
като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от
оригиналния Продукт, който сте закупили. Ако Продуктът покаже дефекти по време
на гаранционния период, то разходите по връщането на дефектиралата част до склад
на Мони Трейд ООД е за сметка на потребителя. Производителят не поема никакви
разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на стола за хранене
или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за
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Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите.
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие
на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.
Име
на
клиента
:
........................................................................................Адрес:.................................................
...........................................
Име на търговския обект:......................................................................... Дата на
продажба: .......................................................................
Име на модела:...........................................................................................Подпис и печат
на продавача: .....................................................
Дата на извършен гаранционен ремонт................................................... Извършил
ремонта: .....................................................................
Описание
на
повредата:
....................................................................................................................................................
................................
Становище:................................................................................................................................
........................................................................
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА MONI
Вносител: Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София,
кв. Требич – Стопански двор
Тел: 02/ 936 07 90
Web: www.moni.bg

EN
The high chair complies with the requirements of European standards EN 149881:2006+A1:2012 and EN 14988-2:2006+A1:2012. The high chair is intended for children
aged over 6 months and weighing no more than 15 kg, that can stay seated stably and
independently!
WARNING! PLEASE, READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION MANUAL AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE AT AN EASY TO REACH AND SECURE PLACE! IT CONTAINS
IMPORTANT INFORMATION, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS ABOUT THE HIGH
CHAIR AND ITS SAFE USE. Follow the exact guidelines and recommendations from this
manual in order to provide maximum safety of your child during use of the product! Pay
special attention to the warnings and provide all necessary safety measures, in order to
avoid the risk of injury or impairment of the child and ensure its safety! You are
responsible for the safety of your child if you do not follow and comply with these
guidelines and recommendations! Make sure that anyone who uses the high chair is
familiar with the instruction and observes it!
 This model high chair is with the following features:
• 5 – point safety belt
• Foot rest
• 3 reclining positions of the backrest
• 6 height positions of the seat
• Adjustable food tray to 3 positions (back and forth)
• Plastic protector on lower tray
• Compact when folded
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Собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и
ремонт стола за хранене. Продуктът ще бъде върнат на купувача за негова сметка.
Мони Трейд ООД ще поправи или замени части от стола за хранене, който е доказано
дефектен, поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените
части или новите подменени такива ще се предоставят от Мони Трейд ООД в замяна
на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба.
Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на
неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни
механични условия или противоестествени условия на околната среда, или
неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и
модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата
ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки
втора употреба. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е
направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел
със себе си стола за хранене от дадения дистрибутор. Всеки нов стол за хранене е
защитен с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение
на 2 години. Това обаче не включва повреждане вследствие на неправилна
експлоатация или нормалното износване на компоненти като тапицерия, предпазни
колани, кошничка за играчки, поставка за крачета, механизми за сгъване, табла за
хранене. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/ или повредени
вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, тънки
пукнатини на боята, отлюспване на боята, щети, причинени от вода, както и от умора
на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна
употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или
предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени в
следствие на умора на материала, са признак, че съответната част е била погрешно
използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично да преглежда стола за
хранене съобразно реалната практика и препоръки, посочени в упътването. Ако
решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервиз или
ако използвате част, която не е предоставена от Мони Трейд ООД, производителят,
както и всички представители, няма да носят отговорност, в случай че настъпи
повреда или злополука. Гаранцията е невалидна при:
1. Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за
употреба.
2. Щети, причинени по непредпазливост или умишлено.
3. Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице.
4. Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка.
5. Части и компоненти износени при нормална употреба.
6. Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка.
Гаранционни условия:
Столът за хранене е проектиран за употреба само от едно дете по едно и също време.
Гаранционните условия се прекратяват при даване на стола под наем, при продажба
на втора употреба, при претоварване. Дефекти, получени при подобна употреба, не
се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на клиента. В такива случаи,
клиентът носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди,
които могат да възникнат при подобна употреба.
Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на този продукт Вие имате
търговска гаранция от 24 месеца.
1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в
рамките на посочения гаранционен срок.
2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на
потребителя или от пускането на стоката в експлоатация,
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ако то е извършено от Търговеца или от негов служител като датата се посочва
изрично в Гаранционната карта.
3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца
да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай
потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната
й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е
непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване
на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на
Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се
вземат предвид: - стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на
несъответствие; -значимостта на несъответствието; - възможността да се предложи
на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни
неудобства за него.
4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за
продажба, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба
трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на
рекламацията от потребителя.
4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора
и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на
потребителската стока съгласно т. 54.3. Привеждането на потребителската стока в
съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи
разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани
с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на
несъответствието вреди.
5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията
по т. 4, той има право на избор между една от следните възможности: -разваляне на
договора и възстановяване на
заплатената от него сума; - намаляване на цената.
5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или
за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена
замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един
месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да
възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три
рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в
рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП е налице следваща поява на
несъответствие на стоката с договора за продажба.
5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на рекламация в
срок до две години, считано от предаването на потребителската стока или от
пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов
служител.
6.1. Срокът по т. 6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или
замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между
Търговеца и потребителя за решаване на спора.
6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв друг
срок за предявяване на иск, различен от срока по т. 6.
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