
79371 / CARUCIOR TRIO ACTIV 3
AVIZ IMPORTANT
IMPORTANT: PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE.
ATENTIONARI: INAINTE DE UTILIZARE INDEPARTATI SI ELIMINATI TOATE ELEMENTELE CARE FAC
PARTE DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR.
ATENTIONARI
- ATENŢIE: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.
- ATENŢIE: inainte de utilizarea produsului, asigurati-va ca toate dispozitivele de siguranta sunt corect fixate.
- ATENŢIE: Pentru a evita accidentarea, inchideti si deschideti caruciorul departe de copil.
- ATENŢIE: Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs
- ATENŢIE: Utilizati de fiecare data hamurile de siguranta.
- ATENŢIE: Nu alergati si nu patinati cand impingeti acest carucior.
- ATENŢIE: Verificati intotdeauna inainte de utilizare ca dispozitivele de fixare ale cosului auto sau landoului sau

scaunului caruciorului sa fie corect fixate
- Caruciorul poate fi utilizat de copii cu o varsta cuprinsa intre 0 si 36 luni si cu o greutate de pana la maximum 15

kg.
- De la nasterea copilului pana la 6 luni utilizati caruciorul numai cu spatarul caruciorului coborat complet.
- Numai scaunul auto si/sau landoul Chicco cu dispozitivul Click-Clak pot fi atasate la acest carucior.
- Sistemul de franare trebuie actionat inainte de a aseza sau de a ridica bebelusul din carucior.
- Nu puneti in cosul pentru cumparaturi greutati mai mari de 3 kg.
- Orice greutate agatata de manerul sau de spatarul/lateralele caruciorului, ii pot compromite stabilitatea.
- Nu transportati in carucior mai multe de un singur copil odata.
- Nu montati pe carucior accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate de catre producator
- Cand scaunul auto este fixat pe carucior, acesta nu tine loc de pat sau balansoar.
- ATENTIE: Verificati inainte de utilizare ca produsul si piesele sale componente nu au fost deteriorate in timpul

transportului, caz in care, nu utilizati produsul si nu il lasati la indemana copiilor.
- ATENTIE: Pentru a garanta siguranta copilului,utilizati hamurile de siguranta si cureaua dintre piciorusele

acestuia, de cate ori folositi caruciorul.
- ATENTIE: Asigurati-va ca in timpul reglarii caruciorului, partile mobile ale acestuia nu intra in contact cu copilul.
- ATENTIE:Nu lasati niciodata caruciorul pe un plan inclinat, cu bebelusul in el, chiar daca franele sunt actionate.
- ATENTIE:Nu utilizati caruciorul pe scari sau pe scari rulante deoarece se poate dezechilibra.
- ATENTIE:Daca nu utilizati caruciorul, nu il lasati la indemana copiilor.
- ATENTIE: Acest produs trebuie utilizat numai de catre un adult
- Acest produs trebuie montat numai de catre un adult.
- Asigurati-va ca persoanele care utilizeaza caruciorul cunosc modalitatile de utilizare.
- Utilizati sistemul de franare de fiecare data cand opriti caruciorul.
- Pentru a evita orice risc de strangulare, nu lasati in apropierea copilului si nu-i dati obiecte care contin

snururui/corzi.
- Acordati atentie deosebita atunci cand urcati/coborati o treapta/trotuar.
- Daca produsul a fost expus timp indelungat la soare, asteptati sa se racoreasca inainte de a aseza copilul in

el.Expunerea la soare poate provoca variatii ale culorii tesaturii caruciorului.
- Nu utilizati caruciorul daca lipsesc sau sunt deteriorate parti componente.
- Pentru a evita ruginirea, nu permiteti contactul cu apa sarata.
- Nu utilizati caruciorul pe plaja.



Sfaturi pentru intretinere si curatare
Acest produs necesita intretinere periodica
Operatiunile de intretinere si curatare trebuie executate numai de catre un adult.
CURATARE
Husa caruciorului poate fi extrasa(consultati capitolul EXTRAGEREA HUSEI si MONTAREA HUSEI). Pentru
curatarea ei consultati pictogramele referitoare la aceasta.
Mai jos sunt prezentate pictogramele cu referintele lor:

Spalati manual cu apa rece; Nu folositi inalbitor; Nu folositi uscarea prin centrifugare;

Nu calcati; Nu curatati chimic.
Utilizati o panza umeda pentru a curata componentele din plastic.Intotdeauna uscati partile care au intrat in contact cu
apa, pentru a preveni formarea ruginii.
INTRETINERE:
Lubrifiati cu ulei siliconat partile componente care prin natura lor sunt angrenate in actiunea de miscare. Verificati in
mod periodic starea de functionare a rotilor si eliminati praful si nisipul. Asigurati-va ca toate componentele din
plastic care aluneca de-a lungul tubulaturii din metal sunt curate si fara praf, nisip, noroi. Acest fapt va evita frecarea
ce ar conduce la functionarea corecta a caruciorului. Depozitati caruciorul intr-un loc uscat.
MONTAREA ROTILOR DIN SPATE

1. Infiletati pe rand tuburile rotilor pana cand auziti click-ul sonor care confirma montarea(fig 1). ATENTIE!
Verificati ca montarea este corect facuta.

2. Atunci cand pliati caruciorul, puteti demonta rotile pentru a reduce dimensiunile acestuia. Pentru a scoate
rotile, apasati pe rand butoanele de fixare (fig 2) si extrageti-le.

MONTAREA ROTILOR FRONTALE
3. Pentru a monta rotile trebuie mai intai fixata furca frontala. Pentru aceasta, aliniati orificiile prezente pe sasiul

caruciorului cu cele de pe furca(fig 3A). In acest moment se monteaza pivotul (fig 38). Blocati-l apoi cu
siguranta prevazuta pentru aceasta (fig 3C)

4. Blocati furca frontala a sasiului ca in fig 4 pana cand se fixeaza.
5. Introduceti tija rotii frontale in locasul din furca pana cand auziti sunetul care confirma fixarea(fig.5)
6. Pentru a incheia aceasta operatiune, presati capacul suportului pentru picioare pana cand un sunet va confirma

fixarea corecta(fig6).
7. Pentru a demonta roata frontala presati butonul care se afla dedesubtul suportului pentru picioare(fig7).

DESCHIDEREA CARUCIORULUI
8. Pentru a deschide caruciorul apasati butonul situat pe cadrul caruciorului (fig8A), impingeti manerul

inainte(fig8B) si pliati caruciorul in fata(fig. 8C).
ATENTIE: inainte de a utiliza caruciorul, asigurati-va ca este blocat in pozitia DESCHIS, verificand
mecanismele de blocare.
REGLAREA MANERULUI PE INALTIME
Pentru utilizarea ergonomica a caruciorului, puteti regla inaltimea manerului in 4 pozitii diferite.Pentru a
reduce dimensiunile caruciorului cand este pliat, puteti plia complet manerul.

9. Pentru a cobori sau a ridica manerul caruciorului, presati simultan cele doua butoane exterioare si reglati
inaltimea cea mai confortabila(fig9)

MONTAREA COSULUI PENTRU CUMPARATURI
Caruciorul este dotat cu un cos pentru cumparaturi
10. Fixati cosul cu ajutorul capselor ca in fig.10. Nu puneti niciodata mai mult de3 kg in cosul pentru

cumparaturi..
PLIEREA CARUCIORULUI
11. Pentru pliere, presati butonul de pe cadrul caruciorului(fig 11°) impingand manerul in fata(fig11B) si in jos,

ca in fig.11C
12. Pentru a face caruciorul sa fie mai compact atunci cand este pliat, strangeti furca frontala cu ajutorul butonului

prevazut pentru aceasta (fig12). Pentru a plia furca frontala, verificati ca mecanismul pivotant este blocat.



13. Pentru ca acest carucior pliat sa fie si mai compact, puteti inlatura rotile din spate si pe cea frontala( vedeti
capitolul MONTAREA ROTILOR)

INLATURAREA SEZUTULUI
Pentru a usura caruciorul atunci cand folositi cosul auto sau landoul, puteti sa inlarturati sezutul ( partea sport)
14. Pentru a inlatura sezutul, trebuie inainte de toate sa detasati copertina din prinderile cu banda velcro, situate

in spate( fig. 14A) si in laterale (fig 14B).
15. Desfaceti fermoarul husei care imbraca tubulatura caruciorului si se afla sub maner (15A) si inlaturati cele 2

elemente din plastic situate pe tuburile laterale ale caruciorului(fig 15 B) .
16. Desfaceti partile din spate prezentate in fig16A si inlaturati husa suportului pentru picioare 16B.
17. In acelasi timp ridicati cele 2 leviere situate in spatele sezutului(fig17) si trageti catre Dumneavoastra.
18. Puteti utiliza copertina fara sezut imbracand cu tesatura partea din spate a ei pe tubulatura si fixand-o cu

ajutorul benzii velcro prezenta pe interior(fig18)
MONTAREA SEZUTULUI (PARTEA SPORT)

19. Pentru a monta sezutul pe carucior trebuie sa culisati partile din plastic pe sasiul caruciorului ca in fig 19
pana cand auziti click-ul de fixarea(fig 19B).
Montati partile din tesatura dupa cum urmeaza:

20. Introduceti partile din plastic in locasurile situate pe tuburile laterale (fig.20)
21. Atasati partile prezente ca in fig.22
22. Inchideti fermoarul situat sub maner care prinde tesatura de tubulatura(fig22)
23. Fixati copertina cu ajutorul benzilor velcro aflate in spatele(fig23A) si in lateralele(fig 23B)capotei.
EXTRAGEREA HUSEI SEZUTULUI
Husa caruciorului poate fi extrasa complet.Pentru a o extrage urmariti indicatiile descrise la punctele 15 si 16.
24. Desfaceti curelusele si (fig 24) extrageti-le prin fantele din plastic prevazute pentru ele.
25. Ridicati husa pentru a o extrage de pe sasiul spatarului (fig 25)
MONTAREA HUSEI
Pentru a remonta husa sezutului, dupa ce eventual ati spalat-o, trebuie:
26. Inserati husa pe sasiul spatarului(fig 26)
27. Introduceti cele doua parti prezente pe sezut prin fantele din plastic prevazute pentru aceasta(fig.27)
28. Prindeti cataramele situate sub sezut(fig.28A)si inserati husa pe suportul pentru picioare (fig.28B). Urmariti

operatiunile descrise la punctul20,21,22,23.
UTILIZATI CENTURILE DE SIGURANTA
29. Caruciorul este dotat cu hamuri de siguranta prins in 5 puncte, formate din : 2 centuri pentru umeri, o

centura abdominala si una care trece printre picioarele copilului. ATENTIE: Pentru copiii cu varsta cuprinsa
intre 0 si 6 luni, este necesar sa utilizati centurile pentru umeri trecute prin sistemele de reglare(fig 29)

30. Asigurati-va ca aparatoarele pentru umeri sunt fixate la inaltimea potrivita pentru copilul vostru(fig 30)
31. Dupa ce asezati copilul in carucior, inchideti centura abdominala inserand cele doua capete in catarama si

reglati largimea ei in functie de copil (fig.30)
32. Pentru a detasa centura abdominala apasati concomitent pe cele doua clape laterale ale cataramei(fig32)
ATENTIE: PENTRU A GARATA SIGURANTA COPILULUI VOSTRU, UTILIZATI DE FIECARE DATA
HAMURILE DE SIGURANTA.
ATENTIE: Pentru a garanta siguranta copilului vostru, utilizati si centura dintre picioare odata cu centurile de
siguranta.
ATENTIE: dupa ce ati extras centura abdominala (de exemplu pentru a o spala) verificati sa fie corect reinserata
in fantele prevazute pentru ea si reglati-o din nou.
REGLAREA SPATARULUI
33. Presand butonul situat pe spatarul caruciorului, puteti sa-l reglati in 4 pozitii diferite; atunci cand eliberati

butonul, spatarul se blocheaza in pozitia cea mai apropiata.
ATENTIE: Sub greutatea copilului, aceste operatiuni pot deveni dificile.
ATENTIE: Cand utilizati caruciorul pentru copil cu varsta cuprinsa intre 0-6 luni, spatarul trebuie sa fie lasat
complet .

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE
Suportul pentru picioare se poate regla in doua pozitii diferite pentru a oferi mai mult confort copilului.

34. Apasati simultan pe cele doua butoane laterale ca in fig 34 si reglati suportul pentru picioare in pozitia dorita.



BARA DE PROTECTIE DETASABILA
ATENTIE: nu va folositi de bara pentru a ridica caruciorul daca bebelusul se afla in el.
Codurile: 79370,79371,79362,79369
35. Pentru a inlatura bara de protectie, impingeti cele doua leviere aflate la baza cotierelor(fig35) ixtragand

bara(fig35)
36. Pentru optimizare puteti sa inlaturati cotierele mutand levierele situate sub ele(fig36)

37. Pentru remonta cotierele inserati-le in fantele din plastic prevazute pentru ele si presati in jos pana cand auzi
click-ul de fixare (fig.37)
Cod 79372
38. Pentru a inlatura bara de protectie utilizati levierele situate in centru sub cotiere (fig38)
39. Pentru a remonta bara de protectie, inserati capetele ei din plastic in fantele special distinate si rasuciti in jos

pana cand un click sonor va confirma montarea corecta.(fig39)
ACTIONAREA FRANELOR
Dispozitivul de actionare a franelor este situat aproape de maner si actioneaza simultan pe cele doua roti din
spate .

40. Pentru a actiona frana caruciorului rasuciti in sus levierul din dreapta care poarta insemnul pana cand se
blocheza (fig40)
ATENTIE: Dupa ce ati actionat franele, verificati ca ele sa fie corect blocate pe grupul de roti din spate.
41. Pentru a debloca franele, apasati butonul aflat un centrul levierului (fig41)
ATENTIE: Utilizati franele de cate ori opriti caruciorul.
ATENTIE:Nu lasati niciodata cruciorul pe un plan inclinat daca bebelusul este in interior, chiar daca ati actionat
franele.
ROATA FRONTALA PIVOTANTA
Caruciorul este dotat cu o roata frontala care poate fi pivotanta sau fixa.In cazul in care utilizati caruciorul pe
terenuri accidentate va recomandam sa fixate roata.Va recomandam sa utilizati roata in postura pivotanta pe
terenuri netede, uniforme pentru o manevrabilitate mai mare.
42. Pentru a fixa roata rasuciti in sus levierul din stanga caruciorului ce poarta simbolul , pana cand se

blocheaza (fig 42).
43. Pentru a face rotile sa devina pivotante, Apasati butonul aflat in central acestui levier si eliberati-le.(fig43)
AMORTIZOARE SPATE REGLABILE
Caruciorul este dotat cu amortizoare pe spate care sunt reglabile in doua pozitii:

44. Pozitia reprezentata printr-o linie ondulata ,indica un system de amortizare elastic adaptat terenurilor
accidentate (fig44)

45. Pozitia reprezentata printr-o linie dreapta indica un system de amortizare mai rigid, adaptat strazilor
netede(fig 45)

46. Pentru reglarea amortizoarelor utilizati levierul din fig 46. Amandoua amortizoarele trebuie reglate cu aceeasi
rigiditate.

UTILIZAREA SCAUNULUI AUTO SI A LANDOULUI
47. In functie de codul produsului, caruciorul Activ 3 permite instalarea unui landou si a unui scaun auto Chicco

Autofix Fast sau un scaun auto Chicco KeyFit. In interiorul caruciorului, verificati compatibilitatea cu cele
doua tipuri de produse(fig 46A si fig 47B)
Codurile 79370, 79371, 79362, 79369.
Cand caruciorul Chicco este dotat cu system de prindere CLIK-CLAK pe manere, puteti monta un cos sau un
scaun auto Chicco Autofix Fast pe sasiul caruciorului fara un alt dispozitiv suplimentar.
Pentru a monta sau demonta landoul sau scaunul auto, consultati instructiunile de montare corespunzatoare.
ATENTIE: Numai scaunele Autofix Fast dotate cu dispozitiv CLIK -CLAK pot fi montate pe carucior.
Inainte de a folosi caruciorul cu landou sau scaun auto, asigurati-va ca sistemele de fixare sunt corect blocate.
FOLOSITI NUMAI ACCESORII DOTAT CU DISPOZITIVE DE PRINDERE CLIK-CLAK, PREVAZUTE
PENTRU ACEST CARUCIOR.

48. ATENTIE: o procedura de montare incorecta a accesoriilor pe sasiul caruciorului poate face ca tot sistemul de
fixare sa functioneze defectuos si extragerea acestora sa devina imposibila. In acest caz, deblocati manual



dispozitivele, utilizand o surubelnita sub levierele care se afla sub manere.(fig48). Pentru a utiliza un landou
sau un scaun auto in masina, consultati instructiunile corespunzatoare.
Cod 79372
Scaunul auto Khicco KeyFit poate fi montat pe sasiul caruciorului cu ajutorul sistemelor de fixare laterale
prevazute pentru aceasta, fara alte sisteme de fixare suplimentare.
Pentru a atasa si a detasa scaunul auto, consultati instructiunile corespunzatoare.
ATENTIE: Verificati intotdeauna ca sistemele de blocare sunt corect blocate.
Pentru utilizarea unui scaun auto in masina, consultati instructiunile corespunzatoare.
COPERTINA PARASOLAR
Caruciorul este echipat cu o copertina de vara/iarna care garanteaza protectie contra razelor UV(UV50+).

49. Pentru montarea copertinei, atasati clipsurile din plastic la nivelul tijelor de blocare(fig49A) si fixate prinderea
Velcro din spate si laterale ca in fig. 49B si 49C.
ATENTIE: Operatiunile de fixare ale copertinei trebuie efectuate pe ambele parti ale caruciorului. Verificati
sa fie corect fixata copertina.

50. Pentru a garata o protectie mai buna impotriva intemperiilor, copertina poate fi utilizata si in configuratie XL
cu ajutorul fermoarului din spate si desfacand partea suplimentara a acesteia(fig.50A). O fereastra dubla,
transparent, va fi vizibila pe copertina pentru a putea supraveghea in permanenta copilul.(fig.50)

SUPORT OBIECTE DIN TESATURA

Tubulatura manerului detine un suport practic, pentru obiecte. In el puteti pune obiectele de care aveti nevoie si
pe care doriti sa le aveti la indemana (biberon, chei, telefon etc). Suporta o greutate de maximum 1 kg.

51. Pentru a extrage husa si a o spala, trebuie sa desfaceti toate benzile velcro prinse de sasiul caruciorului(fig
51A) si sa desprindeti suporturile rotunde pentru obiecte de pe sasiul caruciorului impingand spre interior(fig
51B) si pentru a incheia extragerea husei (fig51C)

HUSA IMPOTRIVA PLOII

Caruciorul poate fi echipat cu o husa impotriva ploii

52. Fixati husa impotriva ploii ca in fig.52. Daca este cazul, lasati-o la uscat inainte de depozitare.
ATENTIE: acordati atentie deosebita utilizarii husei impotriva ploii.

ATENTIE: Nu puteti utiliza husa impotriva ploii fara copertina caruciorului deoarece aceasta ar putea asfixia
copilul.

Atunci cand pe carucior este montata husa impotriva ploii, nu-l lasati la soare cu copilul in el deoarece se poate
supraincalzi.

NOTA IMPORTANTA!Imaginile si instructiunile de utilizare din aceasta brosura sunt referitoare la o anumita
versiune de carucior. Anumite elemente si anumite functionalitati pot diferi de la o versiune la alta de carucior.

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.


