SCAUN AUTO COPIL (0-13 KG)
Manual Instructiuni- Model LB321

5. Scaunul nu trebuie cumpărat sau vândut dacă a mai fost folosit. Nu mai este
recomandată utilizarea după 6 ani de la data producţiei.
REGLAJE
1. Reglajul mânerului: Ţineţi apăsate cele 2 butoane roşii situate pe ambele părţi ale
mânerului, pivotaţi şi eliberaţi când ajungeţi în poziţia dorită (se va auzi "click").

si sa nu fie rasucite.

Vă rugăm a păstra aceste instrucţiuni pentru folosinţa viitoare. Nici un dispozitiv de
reţinere a copilului nu poate garanta protecţia absolută împotriva rănilor apărute în
accidente. Din acest motiv rugăm citiţi
instrucţiunile. Atenţie ! Nu poziţionaţi
scaunul pe locul din faţă al autoturismului
în poziţia îndreptat spre spatele acestuia.
Airbag-ul se umflă repede aruncând cu
fortă scaunul în spate şi putând răni copilul !

Notă: Pentru transportul scaunului folosiţi poziţia (1) din figura de sus.
2. Reglajul centurilor: scaunul are 2 seturi
de orificii pentru reglarea centurilor la nivelul
umerilor. Pentru reglaj, desfaceţi capătul
centurii din elementul de fixare din figura
şi introduceţi prin orificiile potrivite.
INSTALARE

ATENŢIE ! Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos pot duce la rănirea copilului
în timpul unei frânări bruşte sau accident.
1. Scaunul poate fi instalat doar în autoturisme dotate cu centuri în 3 puncte cu dispozitiv retractor.
2. Parţile rigide sau de plastic ale scaunului trebuie poziţionate în autoturism în aşa fel încât să
nu poată fi prins în uşa sau scaunul culisant al autoturismului.
3. Nu poziţionaţi scaunul orientat spre spatele autoturismului în apropierea zonelor
dotate cu airbag-uri.
4. Asiguraţi-vă că centurile care fixează scaunul copilului de autoturism sunt strânse la maximum.
Totodată centurile care fixează copilul în scaun trebuie reglate în funcţie de dimensiunile corpului
şi să nu fie răsucite.
5. Verificaţi ca în special centura dintre picioarele copilului să fie strânsă cât mai jos, astfel încât
pelvisul să fie ferm asigurat.
6. Scaunul trebuie schimbat imediat după implicarea într-un impact violent.
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
1. Scaunul este conceput pentru folosire de către copii cu greutate de până
la 13 kg şi înălţime de maximum 66 cm.
2. Scaunul este conceput pt folosire numai în poziţie "orientat spate".
3. Pentru protecţie maximă este recomandată fixarea scaunului poziţia
centrală a banchetei spate.
4. Tapiţeria scaunului poate fi îndepărtată pentru spălare.

1. Aşezaţi scaunul în poziţie "orientat spate" pe bancheta autoturismului.
2/3. Treceţi centurile autoturismului prin cele 3 fante de prindere ale scaunului şi prindeţi
în cataramă.
3. Strângeţi centura astfel încât scaunul să fie bine ancorat.
NOTĂ: Instalarea se face când autoturismul este pe drum ne-înclinat.

AŞEZAREA COPILULUI ÎN SCAUN
ATENŢIE
-În cazul călătoriilor lungi cu copilul în scaun este recomandată oprirea şi odihna
după fiecare 2 ore ale călătoriei.
-Verificaţi starea scaunului înainte de fiecare călătorie.
-Ţineţi obiectele ascuţite la depărtare de copilul aflat în scaun.
-Verificaţi starea scaunului înainte de aşezarea copilului.
-Verificaţi periodic părţile componente ale produsului şi dacă
constataţi părţi desfăcute sau defecte înlocuiţi scaunul.
-Verificaţi periodic piedicile şi elementele de prindere.
-Îndepărtaţi imediat copilul din scaun în cazul unui accident.
-După fixarea copilului în scaun verificaţi întotdeauna catarama.
-Nu lasaţi pungile şi celelalte ambalaje ale acestui produs la îndemâna copiilor.
-Nu modificaţi sau reparaţi centurile !

Desfaceţi catarama apăsând butonul roşu, aşezaţi copilul în scaun şi prindeţi centurile în jurul copilului
conform figurii. Închiderea cataramei se face prin împreunarea pieselor stânga-dreapta ale cataramei (2)
si cuplarea cu restul cataramei (se va auzi un "click"). Strângeţi de centura (4) până la poziţia dorită.
Prin apăsarea butonului reglor centura (5) reglaţi centura astfel încât între pieptul copilului şi centura sa
rămână loc doar de o palmă. După prinderea în centură trageţi de toate părţile cataramei pt a verifica dacă
este bine închisă. NOTĂ: Nu puneţi copilul în scaunul auto dacă este deja este învelit într-o plapumă sau
costum prea voluminos. În acest caz centurile de la umeri nu vor putea asigura bine copilul ! Tapiţeria
dublă a scaunului este recomandată în special copiilor în vârstă de până la 7 luni.
ÎNDEPĂRTAREA COPILULUI DIN SCAUN
Desfaceţi catarama apăsând butonul roşu, îndepărtaţi centurile şi scoateţi copilul din scaun. Desfaceţi
catarama şi centurile autoturismului din jurul scaunului.
NOTE SUPLIMENTARE
-Se va evita ţinerea scaunului la lumina directă a soarelui. În caz contrar unele piese se pot
încinge, cauzând discomfort copilului.
- Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaun !!
- Nu folosiţi niciodată scaunul fără tapiţerie. Nu se va înlocui tapiţeria decât cu o tapiţerie
recomandată de producător.
-Scaunul poate fi instalat doar în autoturisme dotate cu centuri în 3 puncte.
-Odată aflat în autoturism, scaunul va trebui fixat la orice moment în centurile de siguranţă
ale autoturismului.

INSTRUCŢIUNI CURĂŢARE.
-Pentru curăţare rapidă spălaţi zona pătată cu o cârpă sau burete umezit
în apă rece şi săpun. Dacă este necesar se poate spăla întreaga tapiţerie manual.
-Componentele plastice se vor spăla cu un burete îmbibat în apă caldă şi săpun. Nu
folosiţi detergenţi, aceştia pot afecta materialul plastic.
-Centurile se spală cu o cârpă umezită în apă rece şi săpun.
-Nu spalaţi în maşina de spălat !
-Nu folosiţi apă caldă !
Produs în China.
Importator: Far East Trading SRL, Str. Arh. Hârjeu nr.59G
sector 2, Bucureşti, Tel: 0744-646664

