
HANDLEIDING TAFELHANGSTOEL
INSTRUCTIONS SIÈGE DE TABLE



BELANGRIJK! BEWAAR DEZE 
HANDLEIDING VOOR LATER.  
LEES ZORGVULDIG.
VOOR DE VEILIGHEID VAN JE KIND: LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN 
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. JE KIND KAN MOGELIJK GEWOND 
GERAKEN INDIEN JE DEZE HANDLEIDING NIET OPVOLGT. VERWIJDER VOOR GEBRUIK 
ALLE PLASTIC ZAKKEN EN ANDERE VERPAKKINGSMATERIALEN (BV. SNELBINDERS, 
KOORDJES  ENZ.) EN HOUD DEZE UIT DE BUURT VAN KINDEREN.
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1. Installatie van de stoel

1.1 Open beide armen van de 
tafelhangstoel om de installatie  
voor te bereiden.

1.3 Schuif de armen van de 
tafelhangstoel boven het tafelblad.

1.1

1.3 

1.2 Druk op de rode knoppen aan beide zijden van de 
tafelhangstoel om de schroeven aan de klemarmen te openen 
kantel de schroeven naar positie B.

1.4 Om de tafelhangstoel vast te maken aan 
de tafel: druk op de rode veiligheidsknop en 
plaats de schroeven terug naar positie A zoals 
aangegeven in figuur 1.2.

1.6 Verzeker je ervan dat de armen op het 
tafelblad horizontaal staan en dat de klem op de 
stoel goed vastzit. 

1.7 De stoel is nu klaar om te gebruiken. Maak je 
kind steeds goed vast met de gordeltjes en regel 
deze zodat de gordel stevig rond je kind zit.

2. Opvouwen van de tafelhangstoel voor opbergen 

2.1 Maak de schroeven aan de klemarmen los 
en druk vervolgens op de rode knoppen om de 
schroeven terug los te klikken naar positie B 
volgens figuur 1.2.

2.2 Verwijder de stoel van het tafelblad door de 
stoel te kantelen door de rug op te tillen en de 
voorkant naar onderen te kantelen.  
Schuif nu de stoel van het tafelblad.

1.6

1.4 1.5

1.7
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Verzeker je ervan dat de armen stevig op het tafelblad rusten. 

1.5 Schroef vervolgens de vijzen op de 
klemarmen in tegenwijzerzin tot de klemarmen 
goed vastzitten.

2.1 2.2
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press

1.2
button
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WAARSCHUWINGEN!
Laat je kind nooit zonder toezicht achter.
Gebruik altijd de veiligheidssystemen.
Controleer voor het gebruik altijd of het artikel veilig en stabiel is.
Maximumgewicht: 15 kg

•	 De tafelhangstoel is niet geschikt voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen rechtzitten.
•	 De tafelhangstoel mag niet gebruikt worden voor kinderen jonger dan 6 maanden of kinderen 

die meer wegen dan 15 kg. 
•	 Controleer steeds of de stoel goed vastgeklikt is op de tafel vooraleer je je kind erin plaatst.
•	 Controleer voor ieder gebruik of voor iedere montage of alle bouten, vijzen en sluitingen 

nog steeds degelijk vastgedraaid zijn en let op eventuele beschadigingen. Kijk ook steeds de 
antislipkussentjes na.

•	 De tafelhangstoel mag niet meer gebruikt worden wanneer er delen kapot zijn of ontbreken.
•	 Bevestig de tafelhangstoel niet waar het kind zich met zijn voet zou kunnen afduwen tegen 

de tafelpoot, een ander deel van de tafel, een stoel of een ander voorwerp, aangezien de 
tafelhangstoel hierdoor van de tafel zou kunnen loskomen.

•	 Gebruik geen vervangonderdelen die niet door de verdeler of producent van de tafelhangstoel 
goedgekeurd zijn.

•	 Laat je kind niet alleen in de tafelhangstoel kruipen of laat het niet spelen met of hangen aan de 
stoel, aangezien de stoel zo kan loskomen van de tafel.

•	 Gebruik geen tafellakens of andere voorwerpen op het oppervlak van de tafel die het 
functioneren van de tafelhangstoel zouden kunnen veranderen. Houd het tafeloppervlak droog 
en proper.

2.3 Duw de rode knoppen aan 
beide zijden van de klemarmen 
in om de schroeven vrij te 
geven. Plaats de schroeven 
terug in positie A.

2.4 Vouw beide armen van de 
stoel naar binnen zodat de stoel 
platgelegd kan worden. 

2.5 Je kan de stoel nu terug 
opbergen.

•	 Dit product is niet geschikt voor elk type tafel. Gebruik het niet in combinatie met tafels met 
een glazen bovenblad, een los tafelblad of een inklapbaar tafelblad en ook niet in combinatie 
met éénpotige tafels, voorzettafeltjes, campingtafels of andere tafels die niet voldoende stabiele 
steun geven.

•	 Let erop dat de tafel niet kantelt wanneer de tafelhangstoel eraan bevestigd is en in gebruik is.
•	 De minimumdikte van het tafelblad is 15 mm, de maximumdikte is 50 mm.

Onderhoudsinstructies

•	 De plastic en metalen onderdelen dienen gereinigd te worden met een spons, warm water en 
een zacht detergent. 

•	 De tafelhangstoel dient gereinigd te worden met een spons, warm water en een zacht 
wasmiddel.

•	 Gebruik nooit schurende of ammoniak-houdende middelen of bleekmiddelen.
•	 Droog de onderdelen steeds goed af. 
•	 Vouw het stoeltje niet op of berg het niet op terwijl het nog nat of vochtig is of bewaar het nooit 

in een vochtige omgeving, aangezien dit schimmel kan veroorzaken.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTÉRIEURE.  
LIRE ATTENTIVEMENT.
 
POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT : LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI 
ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. LE NON-RESPECT DES 
CONSIGNES EXPOSE VOTRE ENFANT À DES RISQUES DE BLESSURES.  
AVANT UTILISATION, RETIRER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET AUTRES MATÉRIAUX 
D’EMBALLAGE (LIENS DE SERRAGE, CORDONS, ETC.) ET LES TENIR HORS DE PORTÉE 
DES ENFANTS.

2.3 2.4
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1.  Installation du siège

1.1 Ouvrir les deux bras du siège de 
table pour préparer l’installation.

1.3 Glisser les bras du siège de table 
au-dessus de la table. 

1.2 Appuyer sur les boutons rouges des deux côtés du siège 
afin d’ouvrir les vis des articulations faire basculer les vis en 
position B.

1.4 Pour fixer le siège à la table : appuyer sur le 
bouton de sécurité rouge et replacer les vis en 
position A comme montré sur l’illustration 1.2. 

1.5 Serrer ensuite les vis des articulations dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que les articulations soient bien fixées.

1.4 1.5

1.6 S’assurer que les bras sont placés 
horizontalement sur la table et que l’articulation 
du siège adhère bien.

1.7 Le siège est maintenant prêt à être utilisé. 
Toujours attacher le harnais et le régler de 
manière à ce qu’il soit bien ajusté à l’enfant.

2. Démontage du siège et rangement 

2.1 Desserrer les vis aux articulations et appuyer 
ensuite sur les boutons rouges afin de replacer 
les vis en position B (cf. illustration 1.2).

2.2 Pour retirer le siège de la table, inclinez-le en 
soulevant le dossier et en faisant basculer l’avant 
vers le bas. Retirer le siège de la table.

2.3 Appuyer sur les boutons 
rouges des deux côtés des 
articulations afin de débloquer 
les vis. Replacer les vis en 
position A.

2.4 Plier les deux bras du siège 
vers l’intérieur afin que le siège 
puisse être aplati.

2.5 Le siège peut maintenant 
être rangé.

1.3 

S’assurer que les bras reposent solidement sur la table. 

1.6 1.7

2.1 2.2

2.3

1.1
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AVERTISSEMENTS !
Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
Toujours utiliser les systèmes de sécurité.
Toujours vérifier la sécurité et la stabilité de l’article avant utilisation.
Poids maximal : 15 kg.

•	 Ce siège de table ne convient pas aux enfants qui ne savent pas encore se tenir assis sans 
assistance.

•	 Le siège de table ne peut pas être utilisé pour les enfants de moins de 6 mois ou les enfants 
pesant plus de 15 kg. 

•	 Toujours vérifier si le siège est bien fixé à la table avant d’y placer l’enfant.
•	 Avant chaque utilisation ou chaque montage, vérifier si tous les boulons, vis et dispositifs de 

fermeture sont toujours serrés correctement et si le produit ne présente pas de dommages 
éventuels. Vérifier également toujours les embouts antidérapants.

•	 Ne pas utiliser le siège de table si des parties sont cassées ou manquantes.
•	 Ne pas fixer le siège de table à un endroit où l’enfant pourrait exercer une pression avec ses 

pieds sur une partie de la table, une chaise ou toute autre structure. Cela pourrait décrocher le 
siège de table.

•	 Ne pas utiliser de pièces de rechange non approuvées par le distributeur ou le fabricant du 
siège de table.

•	 Ne pas laisser l’enfant grimper seul dans le siège de table ou ne pas le laisser jouer avec le 
siège ou se pendre à celui-ci, au risque que le siège se décroche de la table.

•	 Ne pas utiliser sur la table de nappes ou autres objets qui pourraient compromettre le bon 
fonctionnement du siège de table. Maintenir la surface de la table sèche et propre.

•	 Ce produit n’est pas compatible avec toutes les tables. Ne pas l’utiliser sur des tables à plateau 
en verre, les tables dont le plateau n’est pas fixe, les rallonges, les tables à pied unique, les 
tables de jeux, les tables de camping ou d’autres tables qui ne sont pas suffisamment stables.

•	 S’assurer que la table ne bascule pas lorsque le siège de table y est fixé et est utilisé.
•	 La table doit avoir une épaisseur comprise entre 15 mm et 50 mm.

Instructions d’entretien

•	 Les parties en plastique et en métal doivent être nettoyées au moyen d’une éponge, d’eau 
chaude et d’un détergent doux. 

•	 Le siège de table doit être nettoyé au moyen d’une éponge, d’eau chaude et d’un savon doux.
•	 Ne pas utiliser de produits abrasifs ou à base d’ammoniaque ou d’agents de blanchiment.
•	 Toujours sécher les parties correctement. 
•	 Ne pas replier ou ranger le siège s’il est encore mouillé ou humide et ne jamais le conserver 

dans un endroit humide pour éviter la formation de moisissure.

Etn./Ets Fr. Colruyt N.V./S.A.
Edingensesteenweg 196
B-1500 Halle

B: 0800 99 124 
Int.: 00800 23 60 10 40
www.colruytgroup.com
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