
CARUCIORUL MULTIWAY EVO 
Cod 79315 

 

CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE UTILIZARE 

PASTRATI-LE PENTRU O CONSULTARE ULTERIOARA 

DACA NU RESPECTATI INSTRUCTIUNILE, SIGURANTA COPILULUI DUMNEAVOASTRA AR PUTEA FI AFECTATA! 

ATENTIE: INAINTE DE UTILIZARE INLATURATI SI ARUNCATI TOATE PUNGILE DIN PLASTIC SI TOATE EVENTUALELE ELEMENTE 

CARE AU FACUT PARTE DIN AMBALAJUL PRODUSULUI SI NU LE  LASATI LA INDEMANA COPILULUI. 

 

ATENTIONARI: 

-    ATENTIE: nu lasati niciodata copilul nesupravegheat 

- ATENTIE: Inainte de utilizare, asigurati-va ca produsul si partile sale componente nu au suferit defectiuni in timpul 

transportului. In caz contrar, nu folositi produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 

-    Acest produs este destinat copiilor de la 0 la 3 ani si pana la 15kg. 

-    Pentru copiii de la nastere pana la 6 luni folositi spatarul in pozitie inclinata complet 

-   ATENTIE: Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare sunt corect inchise.          Asigurat-va in mod special de blocarea 

caruciorului in pozitie deschisa verificand ca incruciserea din spate sa fie efectiv blocata. 

- Nu puneti in cos greutati mai mari de 3kg 

- Nu transportati mai mult de 1 copil in carucior 

- Nu montati pe carucior accesorii sau piese de schimb care nu sunt recomandate de fabricant 

- ATENTIE: Nu agatati de manerele caruciorului nimic deoarece aceasta ii poate influenta stabilitatea. 

- Atentie: Folositi curelusa dintre picioare si hamurile de siguranta pentru siguranta copilului. Nu folositi niciodata 

cureaua dintre picioare fara sa legati centura. 

- Asigurati-va ca persoana care foloseste caruciorul cunoaste instructiunile de folosire ale acestuia. 

- In timpul desfacerii sau plierii caruciorului, asigurati-va ca bebelusul este la o distanta rezonabila; nu strangeti si nu 

desfaceti caruciorul in timp ce copilul se afla in el. In timpul manevrarii caruciorului asigurati-va ca partile sale 

componente mobile nu intra in contact cu copilul. 

- Utilizati sistemul de franare la fiecare oprire 

- Nu lăsaţi copiii să se joace in apropierea caruciorului 

- ATENTIE: Nu lăsaţi căruciorul cu copilul înăuntru dacă acesta se află pe o suprafaţă înclinată, chiar dacă frana este 

acţionată 

- Pentru evitarea oricarui pericol de strangulare ,nu lasati in preajma copilului snururi sau cordoane. 

- ATENTIE: NU folositi caruciorul pe scari sau scari rulante; exista riscul sa pierdeti controlul asupra lui. Sporiti atentia la 

manevra de coborare sau urcare a unei trepte/trotuar. 

- In cazul expunerii prelungite la soare, asteptati ca materialul incalzit al caruciorului sa se racoreasca inainte de a pune 

copilul in el.. Expunerea prelungita la soare poate produce decolorari sau modificari de culoare ale materialuluisi 

tesaturilor caruciorului. 

- Nu folositi caruciorul daca parti componente ale acestuia sunt distruse sau lipsesc 

- ATENTIE: cand caruciorul nu este folosit, depozitati-l departe de copil. 

- ATENTIE: Acest produs nu este conceput pentru a putea fugi sau patina cu el. 

- Evitati contactul caruciorului cu apa sarata pentru a evita ruginirea. 

- Nu folositi caruciorul pe plaja. 

- ATENTIE: Acest produs trebuie sa fie folosit in mod unic de catre un adult. 

 

INTRETINEREA SI CURATAREA 

Acest produs necesita curatare si intretinere permanenta. 

Operatiunile de curatare si intretinere trebuie sa fie efectuate de catre un adult. 

 

CURATAREA 

Acest carucior nu este dotat cu husa detasabila. Curatati materialele textile cu ajutorul unui burete umed si  cu sapun 

urmarind indicatiile de pe eticheta cu privire la  compozitia tesaturii.  

Curatati partile din plastic , cu o panza umeda. Uscati partile metalice de cate ori intra in contact cu apa, pentru a evita 

formarea ruginii 

Spalati de mana cu apa rece 

    Nu folositi decoloranti 

        Nu folositi uscatorul 



       Nu calcati 

       Nu curatati chimic 

 

INTRETINERE 

In caz de necesitate lubrefiati partile mobile cu ulei din silicon. Controlati permanent starea de uzura a rotilor si curatati-le 

permanent de praf si nisip. Asigurati-va ca toate piesele din plastic, ce culiseaza de-a lungul tijelor metalice sunt curate si nu 

s-a strans mizerie sau nisip in jurul lor, iar buna functionare a acestora nu este compromisa. 

Depozitati caruciorul intr-un loc uscat. 

 

LISTA COMPONENTE pentru asamblarea caruciorului: 

1 carucior 

2 roti frontale 

2 roti/spate 

1 parasolar (capotina) 

1 aparatoare ploaie 

1 cos pt accesorii 

1 bara protectie 

1 husa picioare (79315) 

 

 

INSTRUCTIUNI DE MONTARE A ROTILOR 

1.Fixati sistemul pentru roti fata (fig.1). Repetati operatiunea pentru celelalte roti. Montati rotile din spate dupa cum este 

demonstrat in fig. 1A . Fixati-le bine. 

ATENTIE: inainte de utilizare asigurati-va ca sistemul pentru roti este corect fixat. 

 

DESFACEREA CARUCIORULUI 

ATENTIE: In timpul acestei manevre, asigurati-va ca produsul nu este la indemana copilului 

Asigurati-va ca in timpul acestei operatiuni , partile componente ale caruciorului nu intra in contact cu copilul. 

2. Apucati caruciorul de manere in pozitie verticala cu rotile catre fata (fig.2) 

3. Desfaceti carligul de inchidere (fig.3a) si impingeti partea din fata a caruciorului in jos (fig.3b) 

4. Impingeti cu piciorul incruciserea din spate in jos (fig4) 

ATENTIE: inainte de utilizare asigurati-va ca ati fixat in pozitie deschisa caruciorul verificand ca incruciserea din spate sa fie 

blocata. 

 

 

UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANTA 

Caruciorul este dotat cu un sistem de siguranta in cinci puncte format din hamuri de siguranta, o centura abdominala si una 

ce trece printre picioarele copilului. 

ATENTIE: pentru utilizarea  de la nastere pana la aproximativ 6 luni, este necesar sa folositi hamurile trecandu-le intai prin 

cele doua orificii  ale reglajului. 

5. Dupa ce ati asezat copilul in carucior atasati-i hamurile (fig.5)  trecand dispozitivul de inchidere (A) prin inelul de 

fixare (B) si apoi introduceti-le in catarama (C). Reglati curelele hamului ce trec peste umerii copilului la inaltimea 

dorita. Asigurati-va ca hamurile sunt corect montate. Pentru a desface hamul abdominal apasati catarama de 

inchidere tragand de dispozitivele laterale 

ATENTIE: Pentru a garanta securitatea copilului utilizati intotdeauna hamurile de siguranta. 

 

REGLAREA SPATARULUI 

ATENTIE: Verificati ca spatarul sa fie corect fixat. Sub greutatea copilului este posibil ca aceste operatiuni de reglare sa se 

efectueze mai dificil. 

In timpul manevrelor de reglare, asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul 

Spatarul se poate regla in 5 pozitii . 

6. Pentru a inclina spatarul, apasati butonul care se gaseste pe spatarul caruciorului. Eliberati-l pentru a-l bloca in 

pozitia pe care o doriti. Pentru a ridica la loc spatarul, impingeti-l in sus (fig. 6a, 6b). 

ATENTIE: Greutatea copilului risca sa ingreuneze aceste operatiuni. 

 

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE 

Supotul pentru picioare al caruciorului se poate regla in mai multe pozitii pentru a asigura un confort sporit copilului. 

7. Apasati simultan pe ambele clape ce se gasesc sub sezut (fig.7) pentru a regla suportul de picioare in pozitia 

dorita. 



 

FRANE PENTRU STATIONARE 

Rotile din spate sunt dotate cu frane duble care se actioneaza simultan pe rotile duble din spate prin calcarea unei singure 

pedale. 

8. Pentru a frana caruciorul in pozitia de stationare, apasati pe una dintre cele doua pedale din spatele caruciorului 

(fig.8) 

9. Pentru deblocarea sistemului de franare  ridicati una dintre pedalele ce se afla  intre rotile din spate (fig.9) 

      ATENTIE: Utilizati sistemul de franare de cate ori caruciorul este oprit. 

ATENTIE: Niciodata nu lasati caruciorul pe un plan inclinat,avand copilul in interior chiar daca sistemul de franare este 

actionat 

ATENTIE:Dupa ce ati actionat dispozitivul de franare, verificati ca franele sa actioneze pe ambele roti din spate 

simultan 

 

ROTI  PIVOTANTE 

Rotile din fata ale caruciorului se pot fixa sau pot deveni pivotante 

10. Pentru ca rotile sa se rasuceasca liber, coborati pedala ce se afla  intre cele doua roti (fig.10a) Utilizati rotile libere 

pe suprafete netede. Pentru blocarea rotilor ridicati inapoi pedala (fig.10b) 

ATENTIE: Rotile pivotante asigura o mai buna manevrare a caruciorului. Pe terenurile accidentate (pietris, pamant batatorit, 

etc) este recomandat sa fixati rotile pentru a putea manevra corect caruciorul in aceste conditii. 

ATENTIE: Ambele roti trebuie sa fie simultan blocate sau deblocate. 

 

COSULET PENTRU DEPOZITARE 

 

Caruciorul este dotat cu un cosulet pentru depozitare 

11. Fixati cosuletul trecand curelusele in jurul cadrului caruciorului la nivelul indicat in figura 11. 

ATENTIE: nu puneti in cosulet greutati mai mari de 3 kg 

 

COPERTINA PARA-SOLAR 

 

Caruciorul poate fi utilizat cu o copertina vara/iarna 

12. Pentru fixarea copertinei agatati clama din plastic la nivelul bolturilor de blocaj (fig12a)  si fixati cu ajutorul 

ariciului partea din spate ca in fig.12b 

ATENTIE: fixati copertina de ambele parti ale caruciorului. Verificati sa fie corect montata. 

13. Deschideti copertina dupa cum este indicat  in fig. 13a si blocati-o cu ajutorul celor doua clame laterale.(fig.13b) 

14. Pentru a inchide copertina desfaceti cele doua clame laterale (fig.14a) si trageti partea din fata catre 

dumneavoastra(fig. 14b) 

15. Copertina se poate transforma in para-solar pe timpul verii. Este suficient sa indepartati paravanul din spate 

desfacand sistemul de prindere cu arici (fig.15). Dotata cu protectie UV 50+  

 

INCHIDEREA CARUCIORULUI 

ATENTIE: Pentru maxima securitate, efectuati aceasta manevra avand grija ca niciun copil sa nu se afle in apropierea 

caruciorului. Asigurati-va ca nicio parte mobila a caruciorului nu intra in contact cu  copiii prezenti. 

16. Pentru inchiderea caruciorului strangeti mai intai copertina conform instructiunilor de la punctul14. Apucati 

manerul de inchidere din spate (fig.16) 

17. Deblocati clapa de securitate suplimentara ce se afla in partea laterala a caroseriei caruciorului, apasand cu 

piciorul( fig. 17) 

18. Pentru a incheia plierea, impingeti manerele in fata.(fig.18) 

19. Caruciorul este dotat cu un sistem de inchidere automat. Inchideti caruciorul pana cand carligul pentru inchidere 

situat in laterala se blocheaza . Acesta impiedica deschiderea caruciorului accidental (fig 19).  

 

ACCESORII 

ATENTIE: accesoriile de mai jos nu sunt prezente pentru toate versiunile acestui carucior. 

Cititi cu atentie instructiunile de montare pentru accesoriile produsului pe care l-ati  achizitionat.. 

 

 

20. BARA DETASABILA 

Pentru a inlatura bara de protectie, apasati cele doua butoane laterale (fig 20) si trageti de bara catre Dvs. Pentru 

a aseza copilul cu mai multa usurinta in carucior, desfaceti para doar dintr-o singura laterala. 

Atentie: utilizati intodeauna centurile de sigurant. Bara de prtectie nu este un sistem de retinere a copilului in 

carucior. Nu ridicati caruciorul utilizand bara de protectie. 

 

       HUSA PLOAIE  

ATENTIE: acordati atentie deosebita utilizarii husei impotriva ploii. 



21. Pentru montarea husei impotriva ploii, treceti curelusele in jurul cadrului caruciorului la nivelul indicat in fig.21. 

Dupa utilizare puneti husa la uscat in cazul in care este uda. 

ATENTIE: nu utilizati husa impotriva ploii fara parasolar sau copertina pentru a evita pericolul de sufocare. 

ATENTIE: pentru a evita riscul de supraincalzire,nu lasati caruciorul cu copilul  la soare daca  husa impotriva ploii este 

montata  

 

 

 

SAC PENTRU DORMIT  (aceasta versiune nu este dotata cu un astfel de accesoriu) 

22. Asezati husa pe sezutul caruciorului trecand curelele hamurilor de siguranta prin spatiile special prevazute ale 

husei (fig. 22) 

23. Atasati partea superioara a husei  cu ajutorul dispozitivelor special prevazute (fig.23) 

ATENTIE: intotdeauna cand folositi husa pentru picioare treceti hamurile de siguranta prin  spatiile special prevazute 

ale husei. 

24. Pentru a o folosi ca husa pentru picioare, desfaceti fermoarul si fixati-o de suportul caruciorului cu ajutorul 

capselor (fig.24) 

 

HUSA PICIOARE 

25. Pentru a o fixa, trageti de aparatoarea pe sub bara de protectie si fixati-i peste suportul pentru picioare al 

caruciorului. (fig 25A), apoi fixati curelele laterale de tubulatura cadrului (fig 25B) 

 

ATENTIE: imaginile si instructiunile  de utilizare se refera la versiunea completa a caruciorului. Anumite accesorii si functii 

care sunt descrise aici este posibil sa nu se gaseasca la versiunea caruciorului achizitionat de dumneavoastra. 

 

Curelusa pentru transportul obiecteleor de mici dimensiuni. 

 

Caruciorul este dotat cu o curelusa atasat de manerul caruciorului (fig 26). Aceasta este conceputa pentru a putea agata 

obiecte personale de maximum 500 g. 

 

 

 

Producator : Artsana SpA – Italia   

Importator si distribuitor: SC Paralela 45 Turism srl,  Ghe.Matac, 21-23, sector 2, Bucuresti, tel/fax: 021/231.06.26. 

 

 


