MANUAL INSTRUCTIUNI SCAUN AUTO (15-36kg) MF103

ATENŢIE !
- Folosirea greşită a acestui scaun auto poate creşte riscul de rănire a copilului aflat în scaun în timpul unui
accident sau oprire bruscă.
- Nu instalaţi şi nu folosiţi scaunul auto decât după ce aţi citit şi înţeles corect instrucţiunile prezentate în
acesta manual
INSTRUCŢIUNI SIGURANŢA ŞI ÎNTREŢINERE
* nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la rănirea sau chiar decesul copilului dacă produsul a fost supus
unor lovituri puternice în timpul unui accident.
* chiar dacă scaunul auto pare uşor de asamblat, vă recomandăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru
cunoaşterea anumitor detalii necesare.
* folosiţi întotdeauna centurile vehiculului şi pe cele ale scaunului auto pentru siguranţa copilului.
* nu folosiţi alte accesorii în afara celor recomandate de producător.
* nu modificaţi sau ataşaţi jucării, alte materiale textile sau obiecte de scaunul auto, pentru a evita accidentele.
* folosiţi centurile de siguranţă ale vehiculului pentru fixarea scaunului auto chiar şi atunci când nu este un copil
aşezat în scaun pentru a evita rănirea celorlalţi pasageri
* nu lăsaţi scaunul auto în lumina directă a soarelui, părţile de plastic pot fi fierbinţi pentru copil.
* nu lăsaţi niciodata copilul nesupravegheat în scaun
* nu folosiţi scaunul auto dacă a fost deteriorat în timpul unui accident, poate avea defecţiuni şi trebuie înlocuit.
* nu folosiţi scaunul auto dacă are părţi deteriorate sau componente lipsă.
* curăţarea părţilor de plastic şi a celor de metal se face cu apă rece şi săpun; nu folosiţi soluţii pe bază de
amoniac,inălbitori sau alcool; după spălare nu stoarceţi materialele textile, lăsaţi să se usuce natural, nu folosiţi
înălbitori.
* nu folosiţi scaunul auto fără părţile textile.
* verificaţi periodic starea părţilor componente să nu fie deteriorate, rupte sau perforate; în aceste cazuri nu
reparaţi părţile defecte ci înlocuiţi scaunul auto cu unul nou.

1. Uniţi reazemul pentru cap şi
spatarul

4. Introduceţi partea de dedesubt a
reazemului pentru cap în reazemul
pentru spate.

2. Trageţi mânerul de ajustare a
înălţimii scaunului aflat în spatele
reazemului pentru cap şi împingeţi
reazemul pentru cap în reazemul
pentru spate

3. Conectaţi reazemul pentru
spate cu baza scaunului

5. Apăsaţi baza scaunului, ridicaţi reazemul pentru cap şi când se
aude “click” asamblarea este complet

FOLOSIREA SCAUNULUI AUTO
1. Trageţi mânerul de ajustare a
înălţimii şi ridicaţi sau lăsaţi în jos
reazemul pentru cap la înălţimea
dorită.

2. Apăsaţi butonul pentru
ajustarea reazemului pentru
braţe pentru a ridica sau coborî
reazemul.

3. Folosirea suportului pentru cană:
- deschidere: trageţi suportul de pe
o latură a bazei scaunului până se
blochează în poziţie
- închidere: împingeţi suportul înapoi
în tava pentru depozitare.

ATENŢIE: nu puneţi creioane sau alte obiecte ascuţite în suportul pentru cană şi, de asemenea, nici lichide fierbinţi
care se pot vărsa şi pot răni copilul.

AMPLASAREA SCAUNULUI AUTO

* pentru asigurarea copilului în scaunul auto folosiţi numai centurile pentru mijloc şi cele pentru umeri ale vehiculului.
* nu asiguraţi scaunul auto cu centuri de siguranţă montate pe uşa din faţă a vehiculului.
* nu folosiţi scaunul auto dacă nu poate fi instalat corect în vehicul; unele scaune auto nu pot fi fixate în anumite
poziţii în vehicule.
* nu aşezaţi scaunul auto în scaune de pasageri dotate cu airbag.
* nu aşezaţi scaunul auto pe bancheta spate a unui vehicul de tip camionetă pentru a evita răniri grave ale copilului.
Copiii sunt în siguranţă atunci când scaunul
auto este aşezat pe bancheta spate a
vehiculului. Dacă este posibil aşezaţi scaunul
auto pe mijlocul banchetei chiar în spatele
scaunelor faţă de pasageri ale vehiculului.
Daca acest loc de pe bancheta spate este
prevăzut doar cu o centură (nu doua) atunci
nu se va folosi aceasta pozitie pentru montare
scaun auto.

NU AŞEZAŢI
SCAUNUL AUTO ÎN
SCAUNELE DE
PASAGERI
DOTATE CU
AIRBAG

ATENŢIE: POZIŢIONAREA INCORECTĂ A
SCAUNULUI AUTO CREŞTE RISCUL PRODUCERII
DE ACCIDENTE GRAVE
Anumite poziţionări ale acestui scaun auto în vehiculul
dvs.pot fi nesigure. Anumite vehicule nu permit
poziţionarea în siguranţă a scaunului auto pe scaunele
de pasageri. Dacă nu sunteţi siguri unde să aşezaţi
scaunul auto consultaţi manualul vehiculului dvs.
Nu aşezaţi scaunul auto în:
- scaunul faţă al vehiculului
- scaune orientate spre spatele vehiculului
- scaune orientate lateral faţă de vehicul
POZIŢIONAREA SCAUNULUI
* scaunul auto trebuie să fie poziţionat corect şi în siguranţă.
Reazemul pentru cap al scaunului pentru pasageri al vehiculului
trebuie să fie separat de reazemul pentru cap al scaunului auto.
* Marginea bazei scaunului auto nu trebuie să depăşească
marginea scaunului pentru pasageri al vehiculului.
* Spatele scaunului auto trebuie să fie lipit de scaunul vehiculului,
ca în fig. alăturată.
INSTALAREA SCAUNULUI AUTO
Pentru asigurarea copilului în scaun
folosiţi doar centura pentru mijloc şi
pe cea pentru umeri a scaunului
pentru pasageri. Ajustaţi centura
pentru mijloc şi cea pentru umeri în
jurul copilului astfel încât să fie
confortabilă pentru copil.
Asiguraţi copilul astfel
încât să nu alunece în
scaun şi centura pentru
mijloc să alunece peste
abdomen iar centura
pentru umeri să îi
acopere faţa sau gâtul.

Nu aşezaţi scaunul auto
în scaune de pasageri
dotate cu airbag decât
dacă este recomandat
de producătorul
vehiculului.

Nu folosiţi scaunul auto
dacă umerii copilului sunt
deasupra ghidajului
centurii pentru umeri şi
reazemul pentru cap în
cea mai ridicată poziţie.

DA
AJUSTAREA CENTURILOR DE
SIGURANŢĂ
Aşezaţi centurile şi prindeţi-le în faţa
copilului. Treceţi centura taliei pe sub
reazemul de braţe. Treceţi centura de
umăr peste pieptul copilului şi prin
orificiul corespunzător al scaunului auto
(cel dintre suport cap si spatar).

Înălţimea scaunului trebuie să fie ajustată astfel
încât ghidajele pentru centura de umăr să fie la
acelaşi nivel sau puţin deasupra umărului
copilului.
Dacă centurile de siguranţă ale vehiculului nu
sunt poziţionate corect, reajustaţi reazemul
pentru cap şi mişcaţi sus sau jos, pana cand
umerii sunt la nivelul ghidajului dintre suport
cap si spatar.

corect

incorect

INSTALAREA BAZEI SCAUNULUI AUTO
În afară de reazemul pentru spate baza scaunului poate fi
folosită separat pentru copiii care îndeplinesc următoarele
condiţii:
- vârsta: între 4-10 ani
- greutate: între 15-36 kg
- înălţime: între 101-145 cm
- vârful urechilor copilului depăşeşte marginea de sus a
scaunului pentru pasageri
Centura pentru umeri trebuie să treacă peste umerii copilului
iar centura pentru mijloc să fie poziţionată mai jos, pe
coapsele copilului, sub reazemele pentru brate, centurile fiind
lejere pe lângă corpul copilului.
NOTĂ: nu folosiţi scaunul auto în avioane pentru că scaunele
de pasageri ale acestora nu sunt prevăzute cu centuri pentru
umeri.

VERIFICAŢI ASAMBLAREA ŞI POZIŢIONAREA SCAUNULUI
* citiţi cu atenţie instrucţiunile şi etichetele de avertizare lipite pe scaun
* copilul trebuie să aibe înălţimea şi greutatea necesare pentru folosirea scaunului auto
* nu folosiţi scaunul auto în scaune de pasageri dotate cu airbag.
* scaunul auto trebuie aşezat în scaune de pasageri orientate spre faţa vehiculului şi prevăzute cu centuri pentru
umeri şi pentru mijloc.
* centurile de siguranţă ale vehiculului trebuie să fie bine asigurate şi corect ajustate în jurul scaunului auto şi a
copilului.
* centura pentru mijloc trebuie să fie sub reazemul pentru mâini al scaunului auto
* centura pentru umeri trebuie să treacă prin ghidajul centurii pentru umeri a scaunului auto
* ghidajul centurii pentru umeri trebuie să fie la acelaşi nivel cu umerii copilului.
* copilul trebuie să stea cu spatele drept, iar centura pentru mijloc să treacă peste bazinul copilului
* centura pentru umeri trece peste şi este corect poziţionată pe umerii copilului.
* scaunul auto nu a stat în lumina directă a soarelui şi nu are suprafeţe fierbinţi, periculoase pentru copil.
* toţi pasagerii trebuie să poarte centurile de siguranţă pentru a evita rănirile grave în cazul unui accident.
* centurile pentru umeri şi cea pentru mijloc trebuie corect ajustate in jurul copilului.
* centura pentru mijloc a scaunului pentru pasageri trebuie poziţionată peste bazinul copilului, iar centura pentru
umeri trebuie să treacă peste umărul şi pieptul copilului şi nu peste fată, gât sau braţe.
* nu lăsaţi copilul să alunece in scaun sau centura pentru umăr să treacă pe sub braţ sau prin spatele lui.
* nu lăsaţi obiecte ascuţite sau tăioase în vehicul, acestea pot fi periculoase în cazul unui accident.
* nu scoateţi copilul din scaunul auto dacă vehiculul este în mişcare.
NOTĂ
* acest scaun este un model “universal” şi poate fi folosit în majoritatea vehiculelor.
* o instalare corectă este posibilă şi dacă producătorul vehiculului menţionează în instrucţiunile vehiculului că
acest scaun auto este compatibil cu acel vehicul
* NU FOLOSIŢI SCAUNUL AUTO ÎN SCAUNE DE PASAGERI PREVĂZUTE CU AIRBAG.
Intretinere
- Căptuşeala scaunului auto este uşor de îndepărtat şi de curăţat. Căptuşeala poate fi spălată manual cu apă
rece. Nu centrifugaţi. Nu folosiţi înălbitori.
- Părţile din metal şi plastic se pot curăţa cu un burete cu apă rece şi săpun. Nu spălaţi cu soluţii care conţin
amoniac, înălbitori sau alcool. Nu folosiţi scaunul fără căptuşeală.
- Verificaţi regulat scaunul pentru a nu avea părţi deteriorate, materialul căptuşelii rupt sau deteriorat. Dacă există
astfel de părţi nu încercaţi să reparaţi scaunul ci înlocuiţi-l cu altul nou.
Importator: FAR EAST TRADING SRL, Bucuresti, sector 2, str. Arh. D. Hârjeu 59G, Tel: 0744-646664

