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CARUCIORUL I-MOVE  

Cod 79190 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE LANDOU 

IMPORTANT: INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI SI PĂSTRAŢI-LE PENTRU CONSULTATII 
ULTERIOARE. 
ATENTIE: inainte de folosire, indepartati si aruncati orice element care face parte din ambalaj (din material plastic, snururi sau altele). NU LE LASATI LA INDEMANA 
COPIILOR  

• ATENTIE ! Inainte de utilizarea caruciorului consultati aceste instructiuni . 

• ATENTIE! Acest landou este compatibil doar pentru Caruciorul Chicco I-Move . va rugam sa verificati ca landoul sa fie fixat correct pe carucior inainte de a aseza 
copilul in el.  

• ATENTIE! Nu lasati copilul nesupravegheat 
• ATENTIE: Inainte de asamblare, verificati ca produsul si componentele acestuia sa nu fi suferit deteriorari in timpul transportului. Nu folosiţi produsul dacă părţi 

componente lipsesc sau sunt deteriorate. Siguranţa copilului ar putea fi pusa în pericol. 
• ATENTIE: nu utilizati Landoul daca are componente stricate, lipsa sau deteriorate.  
• ATENTIE! Produsul este destinat copiilor care nu se pot ridica fara ajutor, nu se rostogolesc si nu se ridica singuri sprijinindu-se in maini si genunchi.  
• Greutatea maxima a copilului 9 Kg, Varsta : intre 0 si 5/6 luni  
• ATENTIE! Utilizati landoul doar pe o suprafata plana, orizontala si uscata 
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu căruciorul sau să se agaţe de el. 
• ATENTIE: nu utilizati Landoul daca are componente stricate, lipsa sau deteriorate.  
• Nu folosiţi accesorii, părţi de schimb sau alte componente de altă provenienţă decît de la producător. Orice modificare neautorizată adusă produselor, anulează 

garanţia acordată de producător.  
• ATENTIE: expunerea la surse de caldura precum flacara sau aparate de incalzire electrice sau cu gaz, este foarte periculoasa. Nu lasati landoul in aproprierea 

acestor surse de caldura.  
• ATENTIE! Daca achizitionati separat saltelute pentru landou , asigurati-va ca acestea se potrivesc perfect . Nu utilizati saltelute cu inaltime mai mare de 10mm. 
• ATENTIE: Nu lasati in landou obiecte care ii pot reduce adancimea.  
• Nu lăsaţi la îndemîna copilului ambalajele din plastic ale produsului. Pericol de sufocare! 
• Dacă produsul este expus la soare puternic, părţile componente se incalzesc ; in caste conditii mai intai lasati ca partile componente  ale landoului sa se raceasca si 

apoi  asezati copilul in el. 
• ATENTIE: Periodic verificati starea de functionare a landoului. Daca sesizati deteriorari in special in cazul manerelor si a partii inferioare a landoului, nu mai 

utilizati produsul si nu il lasati la indemana copiilor.  
• ATENTIE! Nu lasati landoul asezat pe  un suport inalt. 
• ATENTIE! Nu lasati copilul sa doarma in landou pentru o perioada mai lunga de timp. Acest produs nu a fost proiectat pentru a inlocui patutul. 

CURATAREA SI INTRETINEREA: 

- Curatarea si intretinerea acestui produs trebuie sa respecte anumite reguli. 
Curatarea si intretinerea acestui produs trebuie facute doar de catre un adult. 
CURATAREA 

Pentru curatarea componentelor textile va rugam sa consultati eticheta produsului. In mod obisnuit curatati componentele din plastic cu ajutorul unei panze umede. Nu utilizati 
decoloranti sau substante abrasive.  
Pentru a preveni aparitia ruginei intotdeuna stergeti componentele metalice daca au fost udate.  
INTRETINEREA 
Pentru a preveni aparitia ruginei intotdeuna stergeti componentele metalice daca au fost udate. Nu scufundati produsul in apa. In mod obisnuit curatati componentele din 
plastic cu ajutorul unei panze umede. Pentru o functionarea corecta, inlaturati urmele de praf si nisip din zona in care se ataseaza landoul de carut. . Nu lasati landoul expus la 
soare perioade indelungate de timp; materialul textil se poate decolora.  
CARACTERISTICILE LANDOULUI  
COPERTINA DE SOARE 
Landoul are in componenta propria copertina pentru soare si vant; aceasta poate fi reglata in diferite pozitii.  
Montarea si Demontarea  
1-Fixati bine cele 2 extremitati ale copertinei (fig 1A) , apoi inchideti fermoarul (fig 1B) 
2-Pentru a inlatura copertina deschideti fermoarul apoi cele doua sisteme de prindere frontale (fig2) 
ATENTIE! Demontarea incorecta a copertinei poate duce la ruperea sistemului de fixare  
VIZIERA 
3-Copertina este prevazuta cu o viziera pentru soare. Cand nu este utilizata aceasta poate fi stransa in interiorul copertinei . (fig3) 
DESCHIDEREA POSTERIOARA A COPERTINEI 
4-Pentru a asigura o circulatie buna a aerului copertina este prevazuta cu un system de deschidere posterioara, pentru a o deschide, desfaceti fermoarul si impaturiti clapa din 
material textil. Aceasta poate fi asezata in buzunarul din spatele copertinei. (fig 4B). 
FIXAREA CAPTUSELII INTERIOARE SI A INVELITOAREI 
5- Pentru fixarea captuselii interioare a landoului urmati pasii: pozitionati captuseala interioara din material textil peste rama din plastic a landoului si apoi fixati-o pe partea 
exterioara cu ajutorul benzilor velcro (fig 5A). Pozitionati salteluta pe spatarul reglabil al landoului utilizand buzunarul din spate( fig 5B) . Fixati invelitoarea landoului prin 
inchiderea fermoarului (fig 5C); odata ansamblata, aceasta poate fi deschisa din ambele parti ale landoului.  
SISTEMUL CONFORT – SPATARUL REGLABIL  
6- Spatarul landoului poate fi reglat in diferite pozitii . Pentru a ridica/lasa spatarul trebuie sa invartiti rotita pozitionata in partea inferioara exterioara a landoului , in dreptul in 
care se afla picioarele copilului. (fig6) 
ATENTIE! Este recomandat sa aerisiti landoul daca a fost utilizat o perioada mai indelungata de timp.  
CIRCULATIA AERULUI IN LANDOU.  
7- Landoul este prevazut cu doua sisteme de ventilare. Pentru a imbunatati circulatia aerului in landou deschideti aparatorile spre partea posterioara asa cum este descris in fig 
7. 
MANERELE LANDOULUI 
8- Landoul este prevazut cu manere practice pentru transport , acestea pot fi reglate in 3 pozitii diferite (fig8).  

A) Transport 
B) Intermediar 
C) Repaos  
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9-Pentru a aduce manerul in pozitia verticala (din pozitia Repaos) , prindeti manerul din partea central si il trageti catre pozitia anterioara pana in momentul in care auziti un 
click (fig 9A). ; pentru a reveni in pozitia Repaos , apasati simultan cele 2 butoane laterale situate la extremitatile manerului si apoi trageti manerul catre pozitia posterioara 
(fig 9B).  
ATENTIE! Landoul nu trebuie transportat cand manerul se afla in pozitia Intermediara / Repaos; pozitia manerului in timpul transportului trebuie sa fie verticala (pozitie 
Transport).  
 
SPALAREA 
Copertina , captuseala interioara si salteluta pot fi inlaturate si sunt lavabile; pentru spalarea acestor componente va rugam sa urmati instructiunile inscrise pe etichetele lor.  
10- Pentru inlaturarea popertinei va rugam sa urmati instructiunile specificate la pct 2(fig 10).  
11- Inlaturati captuseala saltelutei prin deschiderea posterioara a captuselii (fig 11) 
12-  Pentru a inlatura captuseala interioara a landoului desfaceti benzile de inchidere Velcro situate pe marginea exterioara a landoului si extrageti apoi captuseala. (fig 12) 
UTILIZAREA LANDOULUI 
Acest landou este compatibil doar pentru Caruciorul Chicco I-Move . 
MONTAREA LANDOULUI IN INTERIORUL  CARUCIORULUI 
Inlaturati sezutul caruciorului urmand instructiunile partii sport a caruciorului I-Move .  
13- Prindeti manerul landoului in pozitia “Transport” si fixati  landoul in sistemul de prindere hook-on de pe cadrul caruciorului (fig 13A). Pentru ca montarea sa fie mai 
usoara exista 2 semne grafice “sageti” pe cadrul caruciorului si unul pe landou: veti auzi un zgomot”click” in momentul in care cele 2 sageti sunt perfect aliniate si astfel 
landoul este corect fixat in interiorul caruciorului. (fig 13B).  
ATENTIE! Pentru a va asigura ca montarea landoului a fost corect facuta, trageti de landou in sus. Dupa ce ati verificat fixarea il puteti utiliza.  
DEMONTAREA LANDOULUI DIN INTERIORUL CARUCIORULUI  
14- Asezati manerul landoului in pozitie verticala (pozitia de “Transport”). Manerul este fixat in aceasta pozitie cand auziti un “click” (fig14). 
15- Trageti manerul gri situat in spatele landoului (fig 15A), apoi ridicati landoul din interiorul caruciorului (fig15B).  
ATENTIE! Landoul poate fi montat/demontat din interiorul caruciorului cand copilul se afla in el, insa greutatea copilului ingreuneaza aceste manevre. Trebuie sa fiti foarte 
atenti atunci cand faceti aceste operatiuni, daca este copilul in el.  
ATENTIE! Este recomandat sa pozitionati landoul astfel incat bebelusul sa fie cu fata spre parinti , iar manerul caruciorului sa fie pozitionat cu fata catre rotile posterioare.  
ACCESORII 
16- Pe landou poate fi fixata plasa pentru tantari. Aceasta este depozitata intr-un buzunar in aproprierea picioarelor copilului (fig 16A). Pentru a fixa plasa pentru tantari 
utilizati fermoarul interior (fig 16B). Iar pentru a prinde plasa de copertina landoului utilizati componentele din elastic.  
Mai jos aveti principalele simboluri cu privire la spalarea  acesteia:  

Spalati de mana cu apa rece     Nu folositi decoloranti         Nu folositi uscatorul 

   Nu calcati        Nu curatati chimic 
Instructiuni de utilizare CAR KIT 
Caruciorul I-Move are in componenta un system Car Kit de fixare a Landoului in masina.  
 

– consultati instructiunile in limba romana din manualul sistemului CAR KIT – 

 

Instructiuni de utilizare  SCAUN AUTO-FIX (0-13 Kg) 

 – consultati instructiunile in limba romana din manualul scaunului auto- 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE pentru PARTE SPORT  

- IMPORTANT: INAINTE DE UTILIZAREA CARUCIORULUI VĂ RUGĂM SA CITITI ACESTE  INSTRUCŢIUNI  SI SA LE PASTRATI PENTRU 
CONSULTARI ULTERIOARE. SIGURANŢA COPILULUI DVS. POATE FI ÎN PERICOL DACĂ NU CITIŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI. NU FOLOSIŢI 
PRODUSUL ÎNAINTE DE A CITI INSTRUCŢIUNILE. Aceste instrucţiuni trebuie păstrate la îndemînă. 

- ATENTIE: inainte de folosire, indepartati si aruncati orice ambalaj (din material plastic sau altele). NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR! 
 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

• ATENŢIE: Siguranţa copilului este responsabilitatea Dvs. 
• ATENTIE: Pentru siguranta copilului dumneavoastra utilizati intotdeuna sistemul de prindere al hamurilor de siguranta.  
• ATENTIE! Cand inchideti /deschideti caruciorul asigurati-va ca bebelusul se afla la o distanta sigura de carucior. Asigurati-va ca in timpul acestor manevre partile 

detasabile ale caruciorului nu se afla in contact cu copilul.  
• Acest carucior necesita intretinere regulata. 
• Supraincarcarea, plierea incorecta si utilizarea unor accesorii care nu sunt originale pot duce la deterioararea/ stricarea produsului.  
• ATENŢIE:Este periculos sa lasati copilul nesupravegheat.   
• ATENTIE: Inainte de asamblare, verificati ca produsul si componentele acestuia sa nu fi suferit deteriorari in timpul transportului. Nu folosiţi produsul dacă părţi 

componente lipsesc sau sunt deteriorate si nu le lasati la indemana copiilor . 
• Caruciorul poate fi folosit pentru copii cu varsta cuprinsa  intre 6 si 36 de luni pana la greutatea de 15 kg. 
• Pentru copii de pana la 6 luni este recomandat ca spatarul sa fie rabatat complet pana in pozitia cea mai joasa.  
• ATENTIE: Inainte de folosire, asigurati-va ca toate mecanismele de siguranta functioneaza si sunt bine asamblate. In mod special, asigurati-va ca acest carucior 

este fixat in pozitia „deschis”. 
• Nu supraîncărcaţi cosul căruciorului – greutatea maxima admisa este de 2 kg!  
• Nu transportaţi mai mult de un copil odată 
• ATENTIE! Este periculos sa inlocuiti componente ale caruciorului cu componente de altă provenienţă decît de la producător. 
• ATENTIE! Siguranta copilului poate fi pusa in pericol daca utilizati accesorii (ex scaun, gentuta, aparatoare de ploaie etc) care nu sunt furnizate sau aprobate de 

producator  
• ATENTIE! Orice greutate atasata de manerele caruciorului afecteaza stabilitatea acestuia .  
• ATENTIE: Pentru siguranta copilului dumneavoastra,utilizati intotdeauna cureaua dintre picioare odata cu hamurile de siguranta 
• ATENTIE! Asigurati-va ca persoanele care folosesc acest produs, cunosc instructiunile de utilizare. 
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• ATENTIE: atunci cand efectuati manevrele inchis/deschis, asigurati-va ca parti ale caruciorului nu intra in contact cu copilul.  
• Nu inchideti/deschideti caruciorul cu copilul in interior. Cand reglati caruciorul asigurati-va ca partile detasabile ale acestuia nu vin in contact cu copilul.  
• Folositi franele de cate ori caruciorul stationeaza  
• ATENTIE! Nu lasati caruciorul cand stationeaza pe suprafete inclinate , chiar daca este actionata frana.  
• ATENTIE! Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs.  
• Pentru a exclude riscul sufocarii, nu asezati caruciorul aproape de snururi sau corzi. 
• Pentru a preveni riscurile de starngulare nu lasati langa copil sau in aproprierea lui obiecte care au snururi. 
• ATENTIE! Nu utilizati caruciorul pe scari sau scari rulante :puteti pierde controlul lui. Intotdeauna fiti atenti cand urcati/cobarati bordurile sau treptele.  
• Daca caruciorul a fost expus la soare pentru o perioada mai lunga de timp , inainte de a aseza copilul in interiorul lui lasati-l sa revina la temperature normal. 

Expunera prelungita la soare poate cauza decolorarea materialului textil.  
• NU utilizati produsul daca are component stricate sau daca acestea lipsesc.  
• ATENTIE! Inainte de utilizare verificati ca landoul sau scaunul caruciorului sa fie correct montate. 
• ATENTIE! Cand nu este utilizat caruciorul trebuie depozitat astfel incat sa nu se afle la indemana copiilor.  
• ATENTIE! Acest carucior nu a fost proiectat pentru alergare/patinaj  
• Caruciorul trebuie protejat astfel incat sa nu vina in contact cu apa sarata. Aceasta duce la aparitia ruginei si a coroziunilor.  
• Nu utilizati caruciorul pe plaja  
• ATENTIE! Acest carucior trebuie manevrat doar de catre o persoana adulta.  

CURATAREA SI INTRETINEREA: 

Acest produs necesita curatare/intretinere periodica. Curatarea si intretinerea acestui produs trebuie facute doar de catre un adult 
CURATAREA  

Husele caruciorului sunt detasabile.Va rugam consultati eticheta pentru curatarea partilor textile, dupa cum urmeaza:  

- Spalati de mana cu apa rece     Nu folositi decoloranti         Nu folositi uscatorul 

       Nu calcati        Nu curatati chimic 
Curatati periodic partile din material plastic folosindu-va de o panza moale umeda. Uscati de cate ori este necesar partile metalice ale caruciorului pentru a evita ruginirea. 
 INTRETINEREA: 

Ungeti partile mobile numai daca este necesar cu un strat subtire de lubrifiant pe baza de silicon. Verificati periodic starea rotilor, asigurandu-va ca acestea sa fie curatate de 
praf, murdarie sau nisip. Pentru a preveni frecarea care ar putea interveni in buna functionare a  caruciorului, asigurati-va ca toate partile din plastic ce culiseaza,plasate de-a 
lungul cadrului din metal sunt curatate de praf, murdarie sau nisip. Pastrati caruciorul intr-un loc uscat. 
INSTRUCTIUNI GENERALE: 

DESCHIDEREA CARUCIORULUI: 
AVERTIZARE:  

Inainte de utilizare, asigurati-va ca in timpul acestei operatiuni, nu se afla copii in apropiere.Aveti grija ca partile mobile ale caruciorului sa nu aiba contact cu  copiii. 
1Ridicati bara manerului in pozitia deschis pana cand se blocheaza(fig1) 
2 Ridicati cadrul pana cand ajunge in pozitia ilustrata in fig 2 
3 Apasati butonul inchis/deschis (A) respectand urmatoarele instructiuni : mutati butonul catre stanga(1) apoi in sus(2) asa cum este descris in fig 3 
4 Impingeti rotile din spate catre exterior pana cand se blocheaza (fig4) 
ATENTIE! Asigurati-va ca caruciorul este blocat in pozitia deschis  
5 Eliberati inchizatorile de pe manere (fig 5A) si apoi pozitionati manerul in pozitia ilustrata in fig 5B  
MONTAREA / DEMONTAREA ROTILOR  
6 Introduceti roata spate in axul acesteia asa cum este ilustrat in fig 6. Repetati opertiunea pentru ambele roti spate.  
7 Rotile spate pot fi demontate. Pentru aceasta operatiune apasati butonul dfin centrul rotii si indepartati roata din ax ( fig 7) 
MONTAREA SCAUNULUI  
8 Pentru a monta scaunul in cadrul caruciorului , prindeti scaunul cu ambele maini din lateralele acestuia si fixati-l in baza caruciorului. (fig 8A si 8B) , Astfel incat canelura 
scaunului (A) sa fie pe aceesi linie cu sagetile de pe cadrul caruciorului(B) (fig 8C). Reglati pozitia scaunului pana in momentul in care auziti un click care va avertizeaza ca 
este fixat in pozitia corecta.  
UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANTA 
Caruciorul este dotat cu hamuri de siguranta cu prindere in 5 puncte : doua bretele pentru umeri, o centura abdominala, o curea de siguranta intre piciore cu catarame.  
ATENTIE:pentru copiii mai mici de 6 luni, este necesar sa utilizati bretelele, trecandu-le prin fantele special prevazute 
9 Inserati buclele de siguranta prin fantele husei ca in fig9 si reglati bretelele dupa inaltimea copilului 
10 Prindeti capetele dintate din partea superioara a breteleor(A) in  triunghiul de pe centura abdominala (B) (fig 10) si apoi fixati-le in catarama (C). Pentru a strange corect 
hamurile de siguranta trageti bretele prin inelele de plastic pentru a fi bine stranse . Pentru a desface centura abdominala, presati butonul central (D) de pe catarama  
Pentru mai multa siguranta, caruciorul este dotat cu inele de siguranta in forma D permitand atasarea unui alt ham de siguranta, conform normei de siguranta BS6684. Acestea 
sunt pozitionate pe scaun in partea stanga si dreapta ca in fig 10B 
ATENTIE pentru a garanta siguranta copilului dumneavoastra, utilizati in acelasi timp cureaua dintre picioare si hamul de siguranta. 
FRANELE  
Manerul de actionare a franelor este situat pe manerul caruciorului. 
 11 Pentru a activa frana rasuciti manerul in sensul invers al acelor de ceasornic pana in momentul in care se blocheaza, iar indicatorul rosu de frana (ON)  devine vizibil.  
In acest moment sistemul de franare este activat ( fig 11) 
12  Pentru a debloca franele apasati butonul central al manerului de franare (fig 12) , indicatorul verde de frana (OFF) va deveni vizibil.  
ATENTIE! Intotdeauna actionati sistemul de franare cand caruciorul stationeaza. Nu lasati caruciorul pe suprafete alunecoase cand copilul este in interiorul lui , chiar daca ati 
actionat sistemul de franare.  
MODALITATI DE UTILIZARE  
13 caruciorul poate fi utilizat astfel incat copilul sa fie pozitionat fie cu fata spre parinti, fie cu fata spre sensul de mers.  
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Pozitia acestuia poate fi modificata astfel :  
- Rotind scaunul (fig 13A- cu fata spre sensul de mers, fig 13B cu fata spre parinti.)  
- Inversarea pozitiei manerului ( fig 13C cu fata spre sensul de mers, fig 13 D cu fata spre parinti).  

ROTIREA SCAUNULUI 
ATENTIE! Cand realizati aceasta manevra intotdeauna pozitionati caruciorul pe o suprafata plana si inlaturati orice greutate atasata manerelor,  pentru a nu compromite 
stabilitatea caruciorului.  
 
Pentru a schimba pozitia din cea cu fata spre parinti, in cea cu fata spre sensul de mers , sau vice-versa, intotdeauna actionati mai intai sistemul de franare si apoi urmati pasii :  
14 Eliberati simultan ambele sisteme de inchidere de pe manere si mutati bara de manerelor in sus asa cum este descris in fig 14 
15 Actionati cu piciorul pedala de inchidere a sistemului pivotant (fig 15) 
16 In acest moment scaunul poate fi rotit in oricare din pozitiile dorite ( fig 16A) . Fixati scaunul in pozitia dorita(cufata spre parinti / spre sensul de mers) si apoi trageti de 
maner catre dumneavoastra ( fig 16B) 
 INVERSAREA POZITIEI MANERULUI  
Modalitatea de utilizare a caruciorului poate fi modificata doar prin inversarea pozitie manerului caruciorului.  
ATENTIE! Inlaturati orice greutati atasate manerului.  
Actionati sistemul de franare si apoi realizati urmatoarele operatiuni : 
17 Eliberati simultan ambele sisteme de inchidere de pe manere si mutati bara de manerelor in pareta opusa ( fig 14) 
ATENTIE! Cand caruciorul este utilizat in acest mod trebuie blocate rotile pivotante (vezi paragraful”roti pivotante).  
ATENTIE! Cand este utilizat in acest mod manevrarea caruciorului poate deveni putin mai greoaie.  
REGLAREA SPATARULUI 
18 Reglati inclinatia spatarului, apasand butonul(A) situat in spatele acestuia (fig 18). Este suficient sa eliberati butonul pentru a putea fixa spatarul in pozitia dorita.Pentru a 
ridica spatarul trebuie doar sa-l ridicati  
ATENTIE: Sub greutatea copilului aceste manevre ar putea deveni mai greu de executat 
REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE 
Caruciorul are in componenta un suport pentru picioare foarte practic 
19 Pentru a regla suportul pentru picioare, in pozitia dorita,apasati cele doua butoane situate in lateralele suportului, asa cum este ilustrat in fig 19 si fixati suportul in pozitia 
dorita. Nu este necesar sa apasati butonul pentru a ridica din nou suportul pentru picioare.  
BARA DE PROTECTIE  
20 Pentru a monta bara de protectie pozitionati capetele sale in lacasurile speciale si impingeti pentru fixare ( fig 20) 
21 Rotiti bara de protectie in pozitia verticala si apasati-o in jos pana cand auziti un”click” care va anunta ca este fixata (fig21) 
22 Pentru a inlatura bara de protectie apasati butonul indicat in figura 22 si apoi trageti in sus. , Apoi trageti bara in pozitie orizontala.  
Aceasta pozitie va usureaza asezarea copilului in carucior.  
Pentru a inlatura complet bara de protectie trageti de ea pana in momentul in care se detaseaza din lacasurile speciale ale scaunului. (fig 22B)  
ATENTIE! intotdeauna utilizati hamurile de siguranta pentru a prinde copilul. Bara de protectie si cureaua de protectie dintre picioare nu sunt elemente de prindere de 
siguranta pentru bebelusi ATENTIE! Nu utilizati bara de protective pentru a ridica caruciorul in sus cand se afla copilul in el.  
BARA MANER 
Bara maner poate fi reglata pe inaltime  
23 Eliberati parghiile reglabile situate in cele doua laturi ale manerului , asa cum este ilustrat in fig 23, si apoi reglati bara maner la inaltimea dorita . Inchideti apoi parghiile 
reglabile.  
ROTILE PIVOTANTE  
Rotile din fata ale caruciorului pot fi folosite in pozitie pivotanta sau fixa.   Va sfatuim sa folositi rotile fixe pe un teren accidentat. Pentru folosirea caruciorului pe strada  va 
sfatuim sa folositi rotile pivotante, pentru o mai buna manevrare a acestuia. 
24 Pentru a face ca rotile din fata sa devina pivotante, apasatil butonul din fata cu piciorul  (fig.24). Pentru a face ca rotile din fata sa fie fixe apasati butonul cu piciorul. Rotile 
se vor bloca in pozitie dreapta, indiferent care ar fi fost pozitia lor initiala. 
ATENTIE: Rotile trebuie sa fie blocate sau deblocate simultan. 
DEMONTAREA SCAUNULUI 
ATENTIONARE: Cand pliati caruciorul asigurati-va ca in timpul acestei operatiuni, nu se afla copii in apropiere.Aveti grija ca in timpul manevrelor, partile mobile ale 
caruciorului sa nu aiba contact cu  copiii 
25 Pentru a demonta scaunul ridicati spatarul acestuia in pozitia verticala. Utilizati o mana pentru a apasa manerul de reglare a spatarului scaunului si cealalta mana pentru a 
apasa butonul triunghiular situat in partea de jos a spatarului (fig 25A) Impingeti spatarul in jos, catre sezutul scaunului, pana cand sunt eliberate primele sisteme de inchidere , 
Acum scaunul poate fi rotit complet in partea din fata a caruciorului. (fig 25B). Pentru a-l demonta din cdrul caruciorului trageti de manerul portocaliu situat sub scaun (fig 
25C) . 
INCHIDEREA CARUCIORULUI 
Cand pliati caruciorul asigurati-va ca in timpul acestei operatiuni, nu se afla copii in apropiere.Aveti grija ca partile mobile ale caruciorului sa nu aiba contact cu  copiii 
Pozitia caruciorului esste cu fata spre sensul de mers asa cum este ilustrat in fig 13A. 
26 Eliberati balamalele metalice si pliati copertina (fig 26) iar apoi urmati instructiunile din fig 25A si 25B  
27 Micsorati lungimea manerelor facandu-le mult mai compacte(1) Deschideti parghiile  de reglare a manerelor si pozitionati bara maner asa cum este ilustrat in fig 27 
Apasati butonul Inchis/Deschis (ON/OFF) pentru a plia caruciorul asa cum este ilustrat in fig 3.  
Ridicati in sus bara maner astfel incat rotile din spate sa se aproprie de rotile din fata. Pana cand se blocheaza (fig 28) 
ATENTIONARE! Va recomandam sa pozitionati manerul catre rotile din fata pentru a strange caruciorul mult mai compact.  
29 Pentru a face cadrul mult mai compact puteti inlatura scaunul din cadrul caruciorului apasand butonul portocaliu (fig 25C )situat sub scaun, asa cum este ilustrat in fig 29. 
MONTAREA SCAUNULUI DE MASINA SI A LANDOULUI 
Atat Scaunul de Masina I-Move cat si Landoul I-Move poate fi montat pe cadrul caruciorului I-Move.  
Va rugam sa consultati instructiunile de utilizare ale celor doua produse pentru a le monta/demonta de pe cadrul caruciorului sport.  
ATENTIE! Doar Scaunul de masina I-Move si landoul I-Move pot fi montate pe caruciorul I-Move. Inainte de a monta pe carucior Scaunul auto sau landoul va rugam sa 
verificati ca sistemul de fixare sa fie corect blocat. Va rugam sa utilizati accesorii care au in dotare sistemul de fixare I-Move.  
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DEMONTAREA HUSEI  
30 Pentru a inlatura husa scaunului desfaceti banda velcro situata sub scaun , asa cum este ilustrat in fig 30 
31Pentru a inlatura husa spatarului desfaceti cele doua benzi velcro situate in spatele scaunului, asa um este ilustrat in fig 31 
32 Pentru a inlatura husa principala , desfaceti banda velcro(A) situata sub butonul triunghiular portocaliu , apoi desfaceti fermoarul(B) asa cum este ilustrat in fig 32 
33 Inlaturati husa din partile laterale ale scaunului ( fig 33) 
34Deschideti fermoarul situat sub sprijinul pentru picioare (fig 34A si 34B).  
35 Inlaturati husa de pe carucior tragand-o peste spatar ( fig 35) 
ACCESORII  
ATENTIONARE: Este posibil ca accesoriile descrise mai jos sa nu faca parte din pachetul anumitor versiuni ale acestui carucior.  
ATENTIONARE: Cititi cu atentie referirile la accesoriile furnizate la achizitioanarea acestui carucior ! 
COPERTINA IARNA/VARA 
Caruciorul este prevazut cu o copertina. 
36 Caruciorul este dotat cu doua dispozitive laterale de ancorare a copertinei situate pe spatarul scaunului.Pentru a monta/demonta copertina, inserati capetele de fixare in 
sistemele de ancorare ale caruciorului(fig36) 
37 Inchideti fermoarul situat in spatele scaunului (fig37) 
ATENTIE! Copertina trebuie fixata corect on ambele laterale ale scaunului.  
38 Pentru a deschide copertina impingeti arcul anterior inainte , asa cum este ilustrat in fig 38 
39 Pentru a utiliza copertina vara deschideti fermoarul din spate (fig 39A) si reglati copertina in pozitia dorita (fig 39B) 
40 Cand spatarul este inclinat in pozitia orizontala este posibil sa deschideti fermoarul din spate pentru a mari spatiul copertinei si a asigura o protectie mai mare ( fig 40 A si 
40B)  
KIT CONFORT  
 Caruciorul poate avea in dotare un CONFORT KIT .  
41 Confort kit-ul cuprinde : 2 protectii pentru umeri (A) , o protectie pentru cureaua de siguranta dintre picioare (B) si o pernuta (C) (fig 41) 
42 Atasati protectiile  pentru umeri A pe bretelele de siguranta (fig 42) . Bretelele de siguranta pot fi reglate in functie de inaltimea copilului.  
43 Montati aparatoarea pe cureaua de siguranta dintre picioare ( fig 43).  
ATENTIE! Hamurile de siguranta trebuie prinse mereu petru a garanta siguranta maxima a copilului. 
 
HUSA PENTRU PLOAIE 

Caruciorul poate fi dotat cu husa pentru ploaie. 

44Fixati husa pentru ploaie prinzand-o cu partea superioara elastica de copertina (fig 44A) iar partile laterale de barele caruciorului cu ajutorul benzilor velcro ( fig 44B) Dupa 
utilizare lasati-o la uscat inainte de a o strange. 
ATENTIE! Fiti foarte atenti atunci cand utilizati husa pentru ploaie  
ATENTIE: Nu puteti utiliza husa pentru ploaie daca nu este montata copertina pe carucior deoarece creste riscul de sufocare al copilului. Nu lasati caruciorul in soare daca are 
montata husa pentru ploaie; creste riscul de supraincalzire. 
SACUL DE DORMIT /SAC PENTRU PICIOARE  
Caruciorul poate fi dotat cu un sac de dormit care poate fi utilizat si ca sac pentru picioare.  
45 Inlaturati bara de protectie, apoi asezati sacul pentru dormit pe sezutul scaunului. Fixati bara de protectie prin deschizaturile speciale ale sacului de dormit si apoi fixati-l pe 
acesta de bara (fig45) 
Sacul de dormit are un fermoar care permite transformarea lui in doua saltelute care pot fi utilizate individual pentru a acoperi picioarele copilului.  
COS PENTRU OBIECTE 

Caruciorul este dotat cu un cos foarte practic pentru obiecte. 
46 Pentru a monta cosul atasati cele 3 benzi velcro aflate in colturile cosului de cele trei caneluri ale caruciorului (fig 46 A si 46B), apoi strangeti in jurul cadrului cele 2 benzi 
din partea superioara cum este ilustrat in fig 46 A si 46C  
ATENTIONARI: Nu puneti mai mult de 2 kg in cos. Ca sa inchideti caruciorul este necesar sa goliti cosul 
GENTUTA  

Anumite versiuni ale acestui carucior au in componenta o gentuta de transport care include si o salteluta pentru schimbatul scutecelor.  
47 Pentru a fi cat mai practica gentuta are atat in exterior cat si in interior numeroase buzunare si compartimente care permit depozitarea obiectelor . (fig 47)  
ATENTIONARI: Nu puneti mai mult de 2 kg in gentuta.  
ATENTIONARI: Depasirea acestei limite de greutate poate compromite stabilitatea caruciorului si poate cauza rasturnarea.  
NOTA IMPORTANTA: Imaginile si descrierile din aceste instructiuni de utilizare, se refera la un anumit model de carucior. Este posibil ca alte variante ale acestui carucior 
sa nu contina toate aceste componente. 

Importator si distribuitor:Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sect. 2, str. Matac Ghe., nr. 21-23;tel/fax: 021/231.06.26 

 


