
MAMA SANDALYESİ
KULLANIM KILAVUZU

Baby Dining Chair User Manual

Bu kullanma kılavuzu, Mama Sandalyesinin kurulumu, kullanımı ve güvenlik 
önlemlerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 

Lütfen orijinal kutusunda taşıyınız, taşırken üzerine ağır yük koymayınız!

This user manual will guide you through installation, use and important safety precautions 
related to this baby dining chair.

Please carry it in its original box, do not put heavy load on it!

MAMA SANDALYESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZU 
DİKKATLİCE OKUYUNUZ !

Please read this user manual before using your baby dining chair
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1.İŞLETMENİN TANITIMI

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Fevzi Çakmak Mahallesi 10670 Sokak 4. Özel Organize 
Sanayi Bölgesi No:26 / K Karatay – KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 332 342 30 75
Web : www.baspinar.com.tr
E-Posta : info@baspinar.com.tr

2. ÜRÜN HAKKINDA GENEL NOTLAR

SMOOTH marka BP.010.0308 modeli Mama Sandalyemizi 
aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüzden memnun kalmanız 
ve sorunsuz kullanmanız için kullanım kılavuzunu dikkatle 
okuyunuz.

Mama Sandalyesi 2 yıl garanti kapsamında olup tavsiye edilen 
kullanım ömrü 5 yıldır. 

Mama Sandalyesi kullanmaya başlamadan önce güvenlik 
kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve 
bu kural ve talimatlara uyun. Bu kılavuz ürünün vazgeçilmez bir 
parçası olarak kabul edilmelidir. 

Mama Sandalyesiyle ilgili potansiyel tehlikeler ve talimatlar bu 
kılavuzda belirtilmiştir.

3. ÜRÜNÜN KULLANIM AMACI 

Ürünün kullanım amacıyla ilgili bilgiler kılavuzumuzda ayrıntılı 
olarak yer almaktadır. Temel amaç çocuklara eğlenceli bir 
oyunla birlikte mama yedirmektir. Kullanıcı, bildirilen operasyon 
koşullarına ve güvenlik önlemlerine tamamen uymalıdır. 

Operasyon koşullarına ve güvenlik önlemlerine aykırı bir 
durumdan ortaya çıkan yaralanma, hasar ve kazalardan üretici 
sorumlu değildir.



4. GÜVENLİK UYARILARI

LÜTFEN AŞAĞIDA YER ALAN UYARILARI DİKKATLİCE 
OKUYUNUZ. GÜVENLİK TALİMATLARINA UYULMAMASI 
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATABİLİR. 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMADAN MAMA SANDALYESİNİ 
KULLANMAYINIZ. 

•Mama sandalyemiz 6 - 36 aylık arası çocukların kullanımına 
uygundur. 

•Kurulum ve montajı yetişkinler tarafından yapılmalıdır. 

•Mama Sandalyesinin dış ambalajı karton kutu olarak dizayn 
edilmiştir. Montaj esnasında kullanılan vidalar ise poşet içine 
konulmuştur. Herhangi bir risk oluşturmaması için mama 
sandalyesi montajı tamamlandıktan sonra vida poşetleri, 
karton kutu yutma, boğulma vb. tehlikelerden dolayı evsel atık 
olarak çöpe atılmalıdır.

•Çocuğunuzu hiç bir zaman yalnız ve gözetimsiz bırakmayınız. 
Çocuk mama sandalyesinde otururken her zaman yetişkinlerin 
gözetimi altında oturmalıdır.

•Çocuk, yardım almadan düzgün oturabilinceye kadar mama 
sandalyesini kullanmayınız.

•Tüm donanımın doğru olarak bağlandığından emin olunuz.

•Bütün bileşenler doğru bir şekilde takılmadıkça ve 
ayarlanmadıkça mama sandalyesini kullanmayınız

•Herhangi bir parça kırılmış, kopmuş veya kaybolmuş ise mama 
sandalyesini kullanmayınız.

•Mama sandalyesini yakınındaki açık ateş ve diğer güçlü ısı 
kaynaklarından uzak tutunuz.

•Kayma ya da düşme sonucu oluşabilecek yaralanma ve ölüm 
gibi üzücü kazaları önlemek için; bebeğinizin emniyet kemerini 
sürekli bağlı tutunuz. 



•Mama Sandalyesindeki tepsi çocuğunuzun düşmesini önlemek 
amaçlı dizayn edilmemiştir.

•Çocuğunuzun mama sandalyesine tırmanmasına izin 
vermeyiniz.

•İçinde çocuk varken, mama sandalyesini kesinlikle taşımayınız.

•Mama Sandalyesinin kullanıldığı alanda diğer çocukların, 
de¬netimsiz şekilde bulunmasına ve sandalyeye tırman¬masına 
izin vermeyiniz.

•Mama sandalyesi bir çocuk kullanımı için uygundur. Aynı anda 
birden fazla çocuk için kullanmayınız.

•Mama sandalyesini; çocuk için risk oluşturabilecek cisimlerin 
bulunduğu ortamların yakınına yerleştirmeyiniz.

•Mama Sandalyesinin bulunduğu alan uygun olmalı, zemin 
temiz ve düz tercih edilmeli, eğimli yokuş bulunan yerlerde 
kullanıma izin verilmemelidir.

•Kullanılmadığı zamanlarda, mama sandalyesini çocukla¬rın 
ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 

5. TEMİZLİK VE BAKIM

Mama sandalyesini ve tepsiyi asit oranı düşük bir sabun ve ılık su 
ile silerek temizleyiniz. Tepsiyi bulaşık makinesinde yıkamayınız. 
Kullanım öncesi silinen bütün parçaları mutlaka kurutunuz.



6. KURULUM VE MONTAJ

-Döner maşalı tekerleri (2), gövde yan ayaklara (1) manuel bir 
şekilde elinizle bastırarak monte ediniz.

-Gövde destek ara birleştirme parçasını (3) her iki yan ayak 
(1) arasına vidalarla (4) monte ediniz. Vidaların yıldız başlı 
tornavida ile iyice sıkıldığından emin olunuz. Ön ve arka için 
aynı işlemleri tekrar ediniz.

-Oturma yüzeyini (5), gövde yan ayaklara (1) vida (6) ile 
bağlayınız.

-Ön koruma bariyerini (7) oturma yüzeyinde (6) bulunan yerine 
takınız. Yanlardan oturma yüzeyine vidalar ile bağlantısını 
yapınız.

-Tüm vidalı birleştirmeler yapıldıktan sonra vida gizleme 
tapalarını takınız.

-Tepsiyi (8) oturma yüzeyinde bulunan yan kanallara üstten 
hafif şekilde basarak takınız.

-Oyun amacıyla tasarlanmış olan görsel sticker etiketleri 
tepsinin üst ön yüzeyine yapıştırınız.

Not: Bel emniyet kemeri oturma yüzeyine takılı bir şekilde 
verilmektedir.



1. BUSINESS INTRODUCTION

BASPINAR MOULD PLASTIC INDUSTRY OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adress : Fevzi Çakmak Mahallesi 10670 Sokak 4. Özel Organize 
Sanayi Bölgesi No:26 / K Karatay – KONYA / TÜRKİYE
Telephone : +90 332 342 30 75
Web : www.baspinar.com.tr
E-Mail : info@baspinar.com.tr

2.PRODUCT GENERAL KNOWLEDGE

Thank you for purchasing our SMOOTH brand BP.010.0308 
highchair. Please read this user manual carefully so that you 
are satisfied with our product and use it without any problems.

Smooth baby dining chair (SBDC) is under 2 years warranty 
and the recommended lifetime is 5 years. 

Before using SBDC, please, read, understand and follow the 
safety rules and instructions carefully. This manual should be 
considered an indispensable part of the product.

All potential hazards and instructions associated with the 
SBDC are outlined in this manual

3. INTENDED USE OF THE PRODUCT

Information about the use of SBDC is detailed in our guide. The 
main purpose is to feed the children with a fun game. The user 
must fully comply with the declared operating conditionsand 
safety precautions.

Please be aware that the manufacturer will not bare 
responsibility for any injuries, damages and accidents arising 
from a situation contrary to the operating conditionsand 
safety precautions.



4. SAFETY WARNINGS

PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS CAREFULLY. 
NOT FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS CAN RISK 
YOUR CHILD’S SAFETY. DO NOT USE THE FOOD CHAIR 
WITHOUT TAKING SAFETY PRECAUTIONS.

•SBDC is suitable for use by children aged 6 - 36 months.

•Installation and assembly should be done by adults.

•The outer packaging of SBDC is designed as a cardboard 
box. The screws used during assembly are placed in the bag. 
In order to avoid any risk, after the assembly of the highchair 
is completed, screw bags, cardboard box swallowing, 
suffocation, etc. It should be disposed of as household waste 
due to hazards.

•Never leave your child alone and unattended. The child should 
always sit under the supervision of adults when using SBDC.

•Do not use SBDC until the child can sit up properly without 
assistance.

•Make sure all equipment is properly connected.

•Do not use SBDC unless all components are correctly fitted 
and adjusted.

•Do not use SBDC if any part is broken, torn or missing.

•Keep SBDC away from near open flames and other strong 
heat sources.

•To prevent unfortunate accidents such as injury and death 
that may occur as a result of slipping or falling; Keep your 
baby’s seat belt fastened at all times.. 

• The tray in SBDC is not designed to prevent your child from 
falling.



• Do not allow your child to climb onto the highchair.

• Never carry SBDC with a child in it.

•Do not allow other children to be present and climb on SBDC 
unsupervised in the area where SBDC is used.

•SBDC is suitable for use by a child. Do not use for more than 
one child at the same time.

•SBDC; Do not place it near environments where there are 
objects that may pose a risk to the child.

•The area where SBDC is located should be suitable, the floor 
should be clean and flat, and use should not be allowed in 
places with sloping slopes.

•When not in use, keep SBDC out of the reach of children.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Clean SBDC and wash tray with a low acid soap and warm 
water. Do not wash the tray in the dishwasher. Make sure to dry 
all wiped parts before use.



6. INSTALLATION AND ASSEMBLY

-Assemble the swivel fork wheels (2) by manually pressing on 
the body side legs (1).

-Mount the body support intermediate joint (3) between both 
side legs (1) with screws (4). Make sure the screws are well 
tightened with a Phillips head screwdriver. Repeat the same 
steps for the front and back.

-Connect the seating surface (5) to the body side legs (1) with 
screws (6).

-Attach the front protection barrier (7) to its place on the 
seating surface (6). Connect it to the seating surface from the 
sides with screws.

-After all screw connections are made, install the screw 
concealing plugs.

-Install the tray (8) by pressing lightly from the top on the side 
channels on the seating surface.

-Stick the visual sticker labels designed for gaming on the 
upper front surface of the tray.

Note: The waist belt is supplied attached to the seat surface.
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