Atentie:
1. Pentru siguranţa copilului nou născut ajustaţi
spătarul în poziţia cea mai comfortabila.
2. Asiguraţi-vă că frânele sunt acţionate când
căruciorul nu este în mişcare.
3. Folosiţi corect centurile de siguranţă pentru a
evita rănirea copilului aflat în cărucior (fig.I)
4. Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în cărucior
(fig.II)
5. Nu permiteţi copilului să stea în picioare în
cărucior (fig.III)
6. Nu ridicaţi sau transportaţi căruciorul depliat şi
cu copilul în acesta. Căruciorul poate aluneca sau
bara de protecţie se poate desprinde (fig.IV)
7. Ajustarea spătarului se face doar de o persoană
adultă.
8. Nu aşezaţi mai mult de un copil în cărucior.
9. Nu folosiţi căruciorul pe scări, surafeţe
denivelate sau periculoase (fig.V)
10. Greutatea maximă suportată de cărucior este
de 15 kg, iar în coş este de 3kg
11. Vârstă utilizare: intre 6 luni si 36 luni

MANUAL INSTRUCŢIUNI CĂRUCIOR C505

Citiţi cu atenţie instrucţiunile prezentate în acest manual pentru utilizarea
corectă a produsului şi păstrarţi-le pentru folosiri ulterioare.
ATENŢIE:
Folosiţi centura de siguranţă pentru a preveni rănirea copilului

Atenţie: măsurile de siguranţă trebuie respectate întru totul
- Blocaţi frânele înainte de instala sau de a ridica copilul din scaun.
- Folosiţi centura şi potriviţi-o la talia copilului.
- Asiguraţi-vă că toate sistemele de prindere si siguranta sunt bine fixate
inainte de a folosi produsul
- Nu pliaţi sau ajustaţi căruciorul cu copilul aflat în el
- Ajustaţi centura dintre picioare şi pe cea pentru umeri la talia copilului
- Verificaţi regulat starea componentelor căruciorului să nu fie deteriorate sau
rupte
- Nu adăugaţi saltele, suporturi, alte accesorii înafara celor prevăzute de
fabricant, pot afecta stabilitatea căruciorului
- Nu folosiţi căruciorul pe suprafeţe abrupte, sau în condiţii care ar putea dăuna
siguranţei copilului

ÎNTREŢINERE:
1. Pentru a curăţa părţile de metal, ştergeţi cu o cârpă umedă, apoi uscaţi
2. Pentru a curăţa părţile din plastic, ştergeţi cu apă şi săpun.
3. Pentru a curăţa părţile din material textil, folosiţi soluţii ca cele pentru
curăţat tapiţerii.
4. Când căruciorul este pliat şi depozitat, nu aşezaţi alte produse peste
acesta, se poate deteriora.
5. Ungeţi roţile şi axurile acestora periodic cu un ulei mineral
6. Înlocuiţi părţile deteriorate.
Produs în China
Pentru/Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Harjeu 59G,
sector 2, Bucureşti, tel: 0744-646664

Părţi componente
A. mâner
B. buton reglaj mâner
C. siguranţă pliere
D. brat pliere capotină
E. bară protecţie
F. centură siguranţă
G. frână
H. buton ajustare reazem
picioare
I. părţi poziţionare
Depliere

Desfaceţi siguranţa de
pliere şi ridicaţi de
mâner pentru
depliere, pana acesta
este complet depliat

Instalare bară fata protecţie

Ajustare mâner

1. apăsaţi butoanele laterale (de pe maner)
pentru a ajusta înclinarea mânerului în
poziţia dorită (6 poziţii de înălţime)

Ajustare inclinare spătar
1. ridicaţi piedica aflata în spatele
părţii superioare a spătarului şi
ajustaţi poziţia (inclinarea) acestuia
2. pentru ridicare doar împingeţi
spătarul în fata spre poziţia dorită.

Instalare roţi faţă
A. introduceţi axul roţilor faţă în
suportul de prindere aflat pe cadru şi
apăsaţi până se aude click.
B. apăsaţi butonul din faţa roţilor
pentru detaşarea acestora

Instalare roţi spate

A. introduceţi axul roţii în bara de
frânare şi împingeţi până se aude
click.
B. apăsaţi butonul B, aflat pe bara de
frânare, pentru a detaşa roţile

Instalare/dezinstalare capotină
Introduceţi partea de prindere a
capotinei în suportul aflat pe cadrul
lateral al manerului; trageţi clema de
fixare a capotinei de pe acelasi cadru
pentru a detaşa capotina

A si B- fixaţi capetele barei
fata in orificiile de prindere
aflate pe cadrul lateral al
scaunului (până se aude
click.)
C. apăsaţi cele 2 butoane
aflate sub bara pentru
dezinstalarea acesteia

Ajustare inclinare reazem picioare
Pentru inclinarea cadrul inferior al scaunului
(reazem picioare) se apasa simultan butoanele
de pe marginea partii inferioare a scaunului
Centură siguranţă

1. aşezaţi centura de mijloc între picioare
2. introduceţi ambele capete ale centurilor
pentru talie (a), în catarama principală.
3. agăţaţi cârligele de pe centurile pentru umăr
(b) de inelele din capătul centurii pentru talie
4. pentru ajustarea centurilor slăbiţi curelele cu
ajutorul cataramelor

Plierea căruciorului
Ridicaţi piedica aflata pe manerul dreapta, apoi
trageti simultan de ambele siguranţe de pliere
(aflate pe lateralele mânerului) si împingeţi de
acesta în jos pana cand caruciorul se pliaza.
Notă: inclinati spatarul si deblocaţi roţile faţă
înainte de plierea căruciorului pentru ca acesta
să poate fi compact după pliere.

