MANUAL INSTRUCŢIUNI CĂRUCIOR C-02
Păstraţi aceste instrucţiuni pentru folosiri viitoare
1. PĂRŢI COMPONENTE
A. Ramă
B. Capotină
C. 2 roţi faţă
D. Sprijin braţe
E. 2 roţi spate
F. Axă spate
G. 2xcapac închidere
H. 2x capac solid
I. 2x capac axa
2. ASAMBLARE ŞI FOLOSIRE
Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie şi urmaţi-le pentru siguranţa copilului dvs.
a) deschiderea căruciorului
Trageţi mânerul în sus cu mâna
dreaptă şi apăsaţi
cu piciorul pe pedala din
dreapta roţii spate şi trageţi
mânerul până se aude click.

b) asamblare roţi faţă
ataşaţi roţile faţă la axa faţă
şi împingeţi până se aude un click
. Pentru dezinstalare
apăsaţi butonul de desfacere

situat pe roata faţă.

c) Fixaţi una din şaibele galbene
la capătul axului

3. FOLOSIREA CĂRUCIORULUI
g) apăsaţi simultan pe
cele două butoane aflate
pe lateralele suportului
pentru picioare şi ajustaţi
la poziţia dorită.
NOTĂ: această componentă
nu este potrivită pentru copiii
sub 6 luni
4. CENTURILE DE
SIGURANŢĂ
h) pentru închidere şi
deschidere apăsaţi uşor
pe capetele din plastic
ale acestora
i) aşezaţi copilul în
cărucior şi trageţi centurile

peste talie şi umeri.

d) prindeţi roata dinţată pentru frână
treceţi roata prin ax şi axul prin
orificiul ţevii dintre roţile spate.

e) ataşaţi a 2 a roată şi fixaţi
şaiba galbenă.

f) Fixaţi capacele fiecărei roţi
în orificiile lor. Verificaţi ca fiecare
roată să fie bine fixată la axă.

Prindeţi aceste centuri
împreună cu centura dintre
picioarele copilului

j) Ajustaţi centura dintre
picioare şi cea de talie
şi umeri astfel ca acestea
să fie lejere în jurul
copilului. Reajustaţi
sistemul pentru reazemul
spate sau scaun.

k) Blocarea roţilor
pivotante: pentru a preveni
răsucirea roţilor faţă pe
suprafeţe denivelate
acţionaţi clema de blocare
în jos, ca în figură. Pentru
deblocare ridicaţi clema

5. PLIEREA CĂRUCIORULUI
l) cu degetul mare de la mâna
dreaptă apăsaţi butonul în direcţia
săgeţii şi, în acelaşi timp, trageţi
cu mâna stângă de siguranţa
aflată imediat sub extremitatea
stângă a mânerului. Aceste mişcări
trebuie făcute simultan,apoi împingeţi
în jos şi se va plia automat.

m) împingeţi mânerul şi prindeţi
siguranţa, ca în figură.

7. CURĂŢARE
1. Pentru curăţarea ţesăturilor folosiţi soluţie pentru
materiale căptuşite sau cu apă caldă şi săpun.
2. Ştergeţi părţile metalice cu apă şi săpun apoi
uscaţi cu o cârpă uscată moale.
3. Verificaţi periodic căruciorul pentru părţi deteriorate
sau lipsă şi înlocuiţi unde este necesar.
Încetaţi folosirea căruciorului dacă este puternic
deteriorat sau rupt.
8. ÎNTREŢINERE
1. Curăţaţi cu regularitate părţile metalice ale
căruciorului cu un burete uscat; nu folosiţi produse
chimice pentru curăţarea produsului.
2. Înlocuiţi periodic componentele uşor degradabile,
cum ar fi axele roţilor.

6. DEPLIEREA CĂRUCIORULUI
n) trageţi mânerul cu mâna
dreaptă şi apăsaţi
cu piciorul pe pedala din
dreapta şi trageţi
mânerul până se aude click.
(ca în figură)
NOTĂ: după depliere asiguraţi-vă că toate
articulaţiile sunt bine prinse.
ATENŢIE!
Pentru siguranţa copilului dvs. citiţi şi urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni
1. Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în cărucior.
2. Necesită asamblarea de către un adult, se folosesc părţi componente ascuţite sau de dimensiuni mici.
3. Pentru a evita accidente nedorite, aruncaţi materialele folosite la împachetare înainte de a începe asamblarea
4. Nu folosiţi căruciorul pe scări sau în ascensor cu copilul aşezat în cărucior.
5. Copilul trebuie asigurat tot timpul în centurile de siguranţă pentru a evita accidentele.
6. Nu atârnaţi sacoşe, genţi sau alte accesorii de cărucior: îi pot afecta echilibrul şi se pot produce accidente.
7. Asiguraţi-vă că aparatul este corect deschis şi asamblat înainte de a aşeza copilul.
8. Folosiţi întotdeauna frânele când căruciorul este oprit.
9. Folosiţi hamul imediat ce copilul poate sta fără ajutor.
10. Greutatea maximă pentru coş este de 5 kg.
11. Acest cărucior este destinat copiilor în vârstă de peste 6 luni şi cu o greutate de până la 15 kg.
12.Nu lăsaţi copilul să se ridice în picioare în cărucior; acesta se poate dezechilibra şi răsturna
13. Nu supraîncărcaţi căruciorul
14. Întotdeauna aşezaţi copilul cu picioarele spre reazemul de picioare.
15. Mutaţi capotina numai din partea de sus sau de pe laterale.
16. Orice accesoriu ataşat de mâner poate dezechilibra spătarul.
17. Folosiţi întotdeauna centura dintre picioare în asociaţie cu cea de talie.
18. Asiguraţi-vă că toate sistemele de blocare sunt funcţionale înainte de folosire.
19. Verificaţi scaunul căruciorului înainte de folosire.
20. Scaunul nu este potrivit copiilor sub 6 luni.
21. Nu aşezaţi decât un copil în cărucior.
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