
79249-8 / Carucior sport "Ohlala" , 0luni+ 
IMPORTANT: PASTRATI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE PENTRU CONSULTARI VIITOARE. 
AVERTISMENT: INAINTE DE UTILIZARTE ELIMINATI PUNGILE DIN PLASTIC SI ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR. 
AVERTISMENTE 
AVERTISMENT: NU lasati niciodata copilul fara supraveghere. 
AVERTISMENT: Inainte de utilizare, asigurati-va ca toate elementele de fixare sunt corect blocate. 
AVERTISMENT: Pentru a evita eccidentarea tineti copilul departe de carucior atunci cand il inchideti/deschideti 
AVERTIEMENT: NU lasati copiulul sa se joace cu acest produs. 
AVERTISMENT: Utilizati intotdeauna centurile de siguranta. 
* Pentru garantarea sigurantei copilului, utilizarea centurii dintre picioare este absolut indispensabila. De asemenea, nu utilizati nicodata centura dintre picioare fara centurile de siguranta. 
AVERTISMENT: Utilizati centurile de siguranta imediat ce copilul este capabiul sa se sustina singur in sezut. 
AVERTISMENT: Acest produs nu este conceput pentru alergare sau pentru patinaj. 
* Utilizarea acestui carucior este potrivita pentru copii de la 0-36 luni si pana la 15 kg. 
* Cand este utilizat de la nastere, spatarul trebuie coborat complet. 
Actionati sistemul de franare inainte de a ridica/aseza copilul din/in carucior. 
* Utilizati sistemul de franare de cate ori opriti caruciorul. 
* NU lasati caruciorul pe un plan inclinat daca in el se afla copilul, chiar daca este actionat sistemul de franare. 
* NU puneti in cos greutati mai mari de 3kg. 
* Orice obiecte agatate de manere,sau lateralele caruciorului ar putea sa-i compromita stabilitatea. 
* NU transportati mai mult de un copil in acelasi timp. 
* NU montati pe carucior piese de schimb sau accesorii care nu au fost furnizate de fabricant. 
* NU utilizati caruciorul daca lipsesc parti componente sau daca  sunt deteriorate. 
* Inainte de asamblare verificati ca produsul si partile sale componente sa fie complete si in perfecta stare; in caz contrar, nu il folositi si nu il lasati la indemana copiilor. 
* IN timpul operatiunilor de reglare, tineti copilul la distanta pentru ca partile mobile ale caruciorului sa nu intre in contact cu el, ranindu-l 
* utilizatorii caruciorului trebuie sa cunoasca functionarea ceastuia. 
* Acest produs va fi utilizat numai de catre un adult. 
* Acest produs trebuie montat numai de catre un adult. 
* Pentru a evita riscul strangularii, nu dati si nu lasati la indemana copilului corzi, snururi etc. 
* NU utilizati caruciorul pe scari rulante sau pe trepte, acesta se poate dezechilibra. 
* acordati atentie deosebita momentului in care urcati/coborati trotoarul. 
* In cazul in care produsul a fost expus in soare timp indelungat,racoriti-l inainte de a aseza copilul . Expunerea la soare poate cauza decolorarea imprimeurilor de pe carucior. 
* Evitati contactul caruciorului cu apa sarata pentru a impiedica aparitia ruginei. 
* Nu utilizati caruciorul pe plaja. 
* Atunci cand nu utilizati caruciorul , nu il lasati la indemana copiilor. 
RECOMANDARI PENTRU CURATAREA SI INTRETINEREA CARUCIORULUI 
Acest [rodus necesita curatare/ intretinere permanenta. 
Aceste operatiuni trebuie efectuate numai de catre un adult. 
CURATARE 
Husa acestui carucior se poate indeparta(cititi capitolul EXTRAGEREA/MONTAREAHUSEI CRUCIORULUI) 
Curatati partile textile cu un burete si sapun neutru. 
Curatati periodic patile din plastic cu o laveta umeda 
Uscati partile metalice daca este cazul, pentru a impiedica aparitia ruginei. 
Simbolurile  pentru curatare si semnificatiile lor sunt descrise dupa cum urmeaza: 

Spalati de mana cu apa rece; Nu albiti, Nu uscati in masina, NU calcati,  NU curatati chimic. 
INTRETINERE 
In cazul in care este nevoie, lubrifiati partile mobile cu ulei siliconic. Verificati in permanenta starea de uzura a rotilor si tineti caruciorul departe de praf si nisip. Verificati daca toate componentele din 
plastic ce culiseaza de-a lungul barelor caruciorului sunt in permanenta curatate si uscate pentru a nu compromite buna functionare a acestuia. 
Depozitati caruciorul intr-un loc uscat. 
INSTRUCTIUNI GENERALE 
DESCHIDEREA CARUCIORULUI 
AVERTISMENT: Efectuati aceasta operatiune la distanta de copii. 
AVERTISMENT: ASigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu cel mic. 

1. IMpingeti cursorul A inspre stanga si apasati in acelasi timp butonul B(fig1). Trageti manerul care permite caruciorului sa  se deschida si ridicati astfel incat sa auziti un sunet care confirma 
blocarea in pozitie deschisa(fig2) 

AVERTISMENT: Inainte de a utiliza caruciorul verificati ca este corect deschis,  astfel incat mecanismul sa fie bine blocat  
MONTAREA ROTILOR DIN FATA 

2. introduceti grupul rotilor din fata pe carucior pana cand se blocheaza(fig.3). Repetati operatiune si pe cealalta parte. 
AVERTISMENT: Inainte de utilizare asigurati-va ca sunt corect fixate. 
MONTAREA ROTILOR DIN SPATE 

3. montati bara cu roti din spate, in spatiile pentru sasiu astfel incat sa auziti un sunet dublu care confirma fixarea corecta(fig.4) 
AVERTISMENT: Inainte de a utiliza carucirorul asigurati-va ca rotile din spate sunt corect montate 
COSULET PENTRU OBIECTE 

4. Pentru fixarea cosuletului inserati centurile cu capse in spatiile special prevazute pentru aceasta(fig5) 
5. Atasati centurile inferioare ale cosuletului pe cadrul caruciorului in forma de “U”(fig.6) si fixati-le cu banda Velcro 

BARA DE SIGURANTA 
6. Pentru a atasa bara de siguranta, montati-o de sus pe cele doua axe situate in extremitatea manerelor caruciorului, pana cand auziti sunetul ce confirma fixarea.(fig7) 
7.  Pentru a extrage bara de siguranta presati cele doua butoane din exteriorul barei si trageti de ea in sus(fig8). 
8. Este posibil sa desfaceti bara doar intr-o parte pentru a putea aseza copilul(fig.8A) 

AVERTISMENT: Nu ridicati caruciorul cand copilul este asezat, apucandu-l de bara de siguranta. 
UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANTA 
Caruciorul este dotat cu un sistem de retinere in 5 puncte format din doua centuri pentru umeri, doua butoniere  de reglare, o centura abdominala si una care trece printre picioare. Acestea se inchid cu 
ajutorul unei catarame. 

9. AVERTISMENT: De la 0-6 luni, este necesar sa prindeti centurile de siguranta trecandu-le prin butoniere(fig.9). 
10.  Dupa ce ati instalat copilul in  carucior,prindeti centurile de siguranta(fig10)introducand prinderile A prin butoniera centurilor pentru umeri(B) apoi in centura dintre picioare© si ajustati 

centurile pentru umeri dupa necesitati(fig11). Verificati ca centurile sa fie mereu  fixate corect. Pentru a detasa centurile de siguranta, apasati simultan pe clapele laterale ale cataramei si 
trageti. 

AVERTISMENT:Pentru a garanta siguranta copilului utilizati intotdeauna centurile de siguranta. 
AVERTISMENT: Daca ati inlaturat husa din material textil(pt a o spala,de ex.) asigurati-va ca repuneti centurile de siguranta corect, trecandu-le prin butonierele special prevazute. Reglati apoi centurile, 
dupa ce ati instalat copilul, tragand de capatul lor. 
REGLAREA SPATARULUI 
Puteti regla inclinatia spatarului cu ajutorul mecanismului  special creat. 

11. Pentru a regla inclinatia spatarului, actionati sistemul din spatele caruciorului, strangand dispozitivul de fixare  si regland inclinatia dupa dorinta. (fig12 
De asemenea, pentru a ridica spatarul presati dispozitivul si trageti panglica pana la inclinatia dorita.AVERTISMENT: greutatea copilului poate ingreuna aceste operatiuni. 
FRANE SPATE 
Rotile din spate sunt echipate cu frane “gemene” care se actioneaza simultan pe cele doua roti din spate. 

12. Pentru a imobiliza caruciorul apasati pe una dintre cele doua pedale situate langa rotile din spate(fig13) 
13.  Pentru a debloca franele din spate ridicati una dintre cele doua pedale aflate langa rotile din spate(fig14) 

ROTI PIVOTANTE 
14. Pentru ca rotile din fata sa poata deveni pivotante, coborati maneta aflata intre cele doua roti. 

Utilizati rotile pivotante pe suprafete netede. 
Blocati rotile din fata ridicand maneta dintre cele doua roti si folositi caruciorul astfel pe terenurile accidentate, (fig15) 
AVERTISMENT: Aceasta optiune face caruciorul mult mai usor de manevrat, indiferent de teren. 
AVERTISMENT: Cele doua roti trebuie intotdeauna blocate-pivotare/deblocate-pivotare,  simultan. 
COPERTINA CU FILTRU IMPOTRIVA SOARELUI 

15. Pentru a monta copertina atasati clipsurile din plastic pe cadrul caruciorului(fig 16) si fixati cu ajutorul benzii Velcro(fig17). 
AVERTISMENT: Copertina trebuie montata pe amblele parti ale caruciorului 
Verificati apoi montarea copertinei 
Pentru a detasa copertina de pe carucior, desfaceti prinderile Velcro si clipsurile din plastic de pe cadrul caruciorului. 

16. Pentru a desface copertina, impingeti arcul acesteia inainte(fig18). Pentru a o plia, impingeti-l inapoi. 
SUPORT  REGLABIL PENTRU PICIOARE 
Puteti regla suportul pentru picioare in doua pozitii diferite. 

17. Pentru reglarea suportului utilizati cele doua butoane aflate sub el.(fig.19) 



PLIEREA CARUCIORULUI 
AVERTISMENT: Efectuati aceasta operatiune la distanta de copil astfel incat partile mobile ale caruciorului sa nu aiba contact cu el. 
Inainte de pliere asigurati-va ca ati golit cosul pentru obiecte si ca ati strans copertina. 
Caruciorul poate fi inchis cu o singura mana 

18. Pentru a strange caruciorul impingeti cursorul A catre stanga si presati in acelasi timp butonul B(fig1) 
19. Impingeti manerele in fata pentru a plia structura(fig.20). Caruciorul se va bloca automat in pozitia pliat. Odata inchis, caruciorul poate fi asezat in pozitie verticala.(fig21) 

EXTRAGEREA/MONTAREA HUSEI CARUCIORULUI 
20. Pentru a extrage husa trebuie desfacute capsele laterale(fig22), desfaceti banda Velcro de pe spatar(fig23)si ridicati partile laterale ale husei spatarului(fig24) 
21. Pentru a extrage husa textila porniti de la suportul pentru picioare (fig 25) Desfaceti benzile Velcro situate sub sezut, extrageti centura abdominala trecand-o prin butonierele situate pe 

spatar(fig26) astfel incat sa  extrageti total husa de pe spatar)fig 27) 
22. Pentru a monta husa pe carucior, executati aceleasi operatiuni  in sens invers. 

ACCESORII 
AVERTISMENT: Este posibil ca accesoriile descrise mai sus sa nu faca parte din  varianta de carucior pe care ati achizitionat-o. 
KIT PROTECTIE UMERI SI PROTECTIE CUREA DINTRE PICIOARE 
Caruciorul Ohlala poate fi dotat cu protectii pentru umeri(care se monteaza pe centurile de siguranta)si protectie care se monteaza pe cureaua dintre picioare. Acestea sunt captusite si moi oferind confort 
copilului in timpul plimbarilor. 

22. Montati protectiile pentru umeri pe centuri(fig28) si protectia pentru cureaua dintre picioare(fig  
23. ). 

AVERTISMENT: Reglati dimensiunea centurii abdominale cu ajutorul cataramelor. 
AVERTISMENT: Pentru garantarea sigurantei copilului utilizati intotdeauna centurile de siguranta. 
HUSA IMPOTRIVA PLOII 

23.Montati husa pentru ploaie  fixand-o cu ajutorul panglicii in jurul caruciorului in pozitia indicata in fig30 (executati aceste manevre de ambele parti ale caruciorului). Dupa utilizare, lasati husa la 
uscat. 

AVERTISMENT: Husa pentru ploaie nu poate fi utilizata daca nu ati montat copertina caruciorului; risc de sufocare. 
AVERTISMENT: NU lasati caruciorul cu bebelusul  expus in soare,  daca  husa impotriva ploii este montata ; risc de supraincalzire. 
GARANTIE: 
Acest produs  beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala  respectand recomandarile de utilizare descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in 
situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. Durata garantiei  se aplica in conformitate cu normele legale care se aplica in tara din care este 
achizitionat produsul. 
Fabricat in China; Producator: Artsana SpA – Italia 
Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 
 


