MANUAL INSTRUCTIUNI SISTEM 2-IN-1

MODEL C-510

IMPORTANT:
Citiţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual înainte de a folosi caruciorul.
Asamblarea incorectă poate face caruciorul nesigur
Nu folosiţi caruciorul dacă are părţi componente lipsă, deterioarate sau rupte.
Păstraţi aceste instrucţiuni la îndemână pentru folosiri ulterioare.
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.
ATENŢIE
* Pentru a evita pericolul de sufocare nu lasati ambalajul din plastic la indemana
copiilor. Inlaturati aceste ambalaje inainte de utilizarea caruciorului, apoi distrugeti
sau tineti departe de copii
* Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în carucior
* Utilizati centurile intotdeauna cand copilul este in carucior.
* Nu atasati saltele sau alte suporturi in carucior
* Orice incarcatura atasata manerului afecteaza stabilitatea caruciorului
* Verificati ca, corpul caruciorului sau unitatea atasata pe care sta
copilul este corect asamblata inainte de utilizare.
* Nu folosiţi căruciorul pentru mai mult de un copil odata.
1. asiguraţi-vă că frânele sunt acţionate când căruciorul nu este
în mişcare.
2. folosiţi corect centurile de siguranţă pentru a evita rănirea
copilului aflat în cărucior (fig I)
3. nu lăsaţi copilul nesupravegheat în cărucior (fig II)
4. nu permiteţi copilului să stea în picioare în cărucior (fig III)
5. nu ridicaţi sau nu transportati căruciorul depliat şi cu copilul în
acesta, căruciorul poate aluneca sau bara de protecţie se poate
desprinde (fig IV)
6. ajustarea spătarului se face doar de un adult
7. nu aşezaţi mai mult de un copil în cărucior
8. nu folosiţi căruciorul pe scări, suprafeţe denivelate sau
periculoase (fig V)
9. Căruciorul este conceput pentru un copil cu
greutate maxima de 15 kg, iar landoul pentru
copii cu greutate maxima de 9 kg.
Deplierea caruciorului
A. apăsaţi siguranţa aflata cadrul manerului (sub
mijlocul tevii dreapta a manerului) şi trageţi de
maner pentru a debloca deplierea caruciorului.
B. apăsaţi cu piciorul pârghia (aflata pe teava
orizontala dintre picioarele spate ale caruciorului)
şi trageţi de mâner in sus până ce căruciorul este
depliat complet conform fig C (se va auzi click).
D. apăsaţi pedala de pliere din fig D. Tragand in
sus si jos de maner, verificati daca sistemele de
fixare sunt blocate (cadrul nu mai poate fi pliat
accidental)
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Montarea rotilor fata
A. introduceţi suportul rotilor fata in bara
de sustinere, până se blochează în
poziţie.
B. introduceţi rotile in orificiile aflate în
capetele suportului roti fata, pana se
aude click
C. apăsaţi butonul de deasupra roţii
pentru blocarea/deblocarea pivotarii
acesteia.
D. pentru scoaterea roţii, apăsaţi butonul
metalic aflat in spatele suportului rotilor,
conform figura

Montarea rotilor spate
A. introduceţi rotile spate in axul
corespunzator, în direcţia indicaţă de
săgeată (fig A)
B. introduceţi ansamblul roţilor spate în
capetele ţevilor picioarelor spate ale
căruciorului (fig B)
C. apăsaţi pe butonul din mijlocul roţii
si trageti roata in sensul indicat in
figura pentru a detaşa roata de ax.
Instalarea adaptoarelor
pentru prinderea
scaunului de carucior
Introduceţi adaptoarele în
fantele aflate pe lateralele
cadrului caruciorului (in
interior). Dupa montare,
asiguraţi-vă că ambele sunt
bine fixate.
Instalarea si dezinstalarea scaunului
A. aliniaţi sistemul de fixare al scaunului la
adaptoarele aflate pe lateralele cadrului şi apăsaţi
până se aude click (fig A). Dupa montare, asiguraţivă că scaunul este bine fixate de cadru.
B. ridicaţi simultan sigurantele aflate pe cele 2
adaptoare şi trageţi scaunul în sus pentru
îndepărtare (fig B)

Instalarea si dezinstalarea barii de protectie
A. Impingeti capetele barii fata in lacasele laterale
de fixare pana se aude click (fig A)
B.
Pentru indepartarea barii, apasati butoanele aflate
sub lacasele laterale (a) si trageti bara in
afara (b)
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Ajustarea inaltimii
manerului
Apasati butonul aflat
pe centrul manerului
si ridicati sau coborati
manerul pana in
pozitia dorita

Centuri de siguranta: pentru inchiderea centurii de siguranta introduceti capetele centurilor de siguranta in
catarama centrala si impingeti pana se aude click. Ajustati lungimea centurilor astfel incat sa fie atat
confortabile cat si stranse in jurul copilului. Pentru desfacerea apasati butoanele de pe catarame si trageti
spre exterior capetele centurilor.
Ajustarea suportului pentru picioare
Pentru inclinarea cadrul inferior al scaunului
(reazem picioare) se apasa simultan butoanele de
pe marginea partii inferioare a scaunului (conform
figura)
Ajustarea reazemului caruciorului
A. identificati centura aflata in spatele spatarului scaunului. Tineţi
centura cu o mână şi cu cealaltă impingeti butonul de ajustare,
pentru a ridica reazemul
B. apăsaţi acelasi buton şi slabiţi centura pentru a lasa reazemul
pe spate
ATENTIE: caruciorul cu scaun montat, este destinat copiilor cu
vârsta peste 6 luni
Pentru folosirea corectă a coşului landou, citiţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos.
Instalarea coşului landou în cărucior
Aşezaţi si fixati coşul pe cadrul căruciorului
(de cele 2 adaptoare), apăsand pe sistemul
de prindere al adaptoarelor pana se aude
click. Pentru ridicarea coşului apăsaţi si
ridicaţi simultan sigurantele aflate pe cele 2
adaptoare, apoi trageti afara cosul landou.
A. apăsaţi butoanele laterale pentru a ajusta
mânerul, implicit capotina coşului (fig A)
B. pentru a regla poziţia spătarului, apăsaţi intai
butonul de pe pedală (aflat în partea superioară a
coşului) si ajustati la înălţimea dorită a spătarului
(fig. B)
Atenţie: nu aşezaţi o saltea mai groasă de 15 mm în coş
Plierea caruciorului
Inainte de a plia căruciorul rotiţi butonul de
pliere (A) pană ajunge in pozitia de la fig B.
Trageţi în sus (1) cea de-a doua siguranţă
(carligul aflat pe partea stanga a cadrului
mănerului) şi apăsaţi butonul de pliere (2)
pană cand căruciorului incepe sa se plieze.
Apoi pliati complet, intr-o pozitie cat mai
compactă.
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Atenţie: căruciorul nu poate fi pliat dacă
scaunul este îndreptat cu fata spre mâner
Produs în China.
Pentru / Importator: Far East Trading SRL, Str.
Arh. Hârjeu nr.59G, sector 2, Bucureşti
Tel: 0744-646664
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