CARUCIOR CHICCO LONDON
COD 79258
INSTRUCTIUNI GENERALE
AVIZ IMPORTANT
IMPORTANT: Pastrati aceste instructiuni de utilizare pentru consultari ulterioare.
AVERTISMENTE






























ATENTIE: Nu lasati niciodata copilul fara supraveghere
ATENTIE: Asigurati-va ca toate dispozitivele de fixare sunt corect blocate inainte de utilizare.
ATENTIE: Pentru a evita accidentarea, tineti copilul departe de carucior atunci cand il inchideti/deschideti .
ATENTIE: Nu lasati copilul sa se joace cu produsul.
ATENTIE: Utilizati intotdeauna centurile de siguranta.
ATENTIE: Cand utilizati acest produs nu alergati si nu patinati.
Utilizati caruciorul pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-36 luni si pana la o greutate de maximum 15 kg
Atunci cand utilizati caruciorul pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-6 luni, trebuie sa coborati complet spatarul.
Actionati sistemul de franare inainte sa asezati/ridicati copilul in/din carucior.
Nu incarcati cosuletul cu greutati mai mari de 3 kg.
Orice greutate agatata de manere, spatar sau lateralele caruciorului, pot compromite stabilitatea acestuia.
NU transportati mai mult de un copil odata.
Nu montati pe carucior piese componente sau accesorii care nu sunt furnizate sau aprobate de producator.
ATENTIE: Inainte de utilizare, verificati ca produsul sa aiba toate componentele si ca nu a suferit deteriorari in timpul transportului. In caz contrar, nu-l mai utilizati si nu-l lasati la indemana copiilor.
Nu utilizati caruciorul daca parti componente lipsesc sau sunt deteriorate.
Produsul trebuie montat numai de catre un adult.
Acest produs trebuie utilizat numai de catre un adult.
Asigurati-va ca cei care utilizeaza produsul cunosc bine modalitatile sale de functionare.
In timpul operatiunii de reglare a caruciorului, asigurati-va ca partile sale componente mobile nu au contact cu copilul.
Pentru siguranta copilului, utilizati cureaua dintre picioare si centurile de siguranta, intotdeauna.
NU lasati niciodata caruciorul pe un plan inclinat cu copilul in interior, chiar daca ati actionat franele.
Nu utilizati caruciorul pe scari sau scari rulante deoarece caruciorul se poate dezechilibra.
Acordati atentie deosebita manevrarii caruciorului atunci cand urcati/coborati o treapta sau trotoar.
Pentru a evita riscul strangularii, nu dati copilului si nici nu asezati in preajma lui obiecte ce contin sfori(snururi, corzi).
In cazul in care caruciorul a fost expus la soare, racoriti-l inainte de a aseza copilul. Expunerea prelungita poate cauza decolorarea tesaturilor care fac parte din produs.
Pentru a preveni ruginirea, evitati contactul produsului cu apa sarata.
Nu utilizati caruciorul pe plaja.
Atunci cand nu utilizati caruciorul, nu il lasati la indemana copiilor.

SFATURI PENTRU CURATARE SI INTRETINERE
Acest produs necesita curatare si intretinere periodica. Operatiunile de curatare si intretinere trebuie sa fie efectuate numai de catre un adult.
CURATAREA
Acest carucior este dotat cu husa fixa,care nu poate fi extrasa . Curatarea partilor textile se face cu ajutorul unui burete umezit cu apa si sapun neutru, consultand eticheta cu recomandari de curatare.
De obicei sunt prezente urmatoarele semnificatii si simboluri de curatare:Spalati de mana cu apa
rece; Nu folositi decoloranti
Nu folositi uscatorul ; Nu calcati ; Nu curatati chimic.
Curatati partile din plastic regulat, cu o panza umeda. Pentru a evita formarea ruginei uscati partile
metalice de cate ori intra in contact cu apa, pentru modelul dotat cu salteluta(deluxe),aceasta se
curatata urmarind indicatiile de curatare de pe eticheta acesteia.
INTRETINERE
Daca este necesar, lubrefiati partile mobile cu ulei din silicon. Controlati permanent starea de uzura
a rotilor si feriti-le de praf si nisip. Asigurati-va ca toate piesele din plastic, ce culiseaza de-a lungul
tijelor metalice sunt curate si nu sunt acoperite de praf, nisip sau murdarie si ca buna functionare a
caruciorului nu este compromisa.
Depozitati caruciorul intr-un loc uscat.
LISTA COMPONENTELOR
Verificati prezenta tuturor componentelor pentru fiecare model in parte inainte de asamblarea produsului.Daca sunt parti care lipsesc ,va rugam adresati-va importatorului Chicco.Pentru a monta produsul nu sunt necesare
unelte speciale.
COMPONENTE
Inainte de asamblare, asigurati-va ca toate componentele acestui model de carucior sunt prezente.
Accesoriile descrise mai jos sunt prezente numai pentru anumite variante ale produsului.
In cazul in care lipsesc parti componente, contactati departamentul Service Clienti Chicco.
Pentru asamblarea acestui carucior nu este necesara utilizarea niciunei ustensile.
Pentru asamblare sunt necesare urmatoarele:
1carucior
1 copertina
2 roti fata
1 husa de ploaie
1 cosulet pentru obiecte
1 sac pentru picioare (79256)
1 bara de protectie (79258)
MONTAREA ROTILOR FRONTALE
1.Montati grupul rotilor frontale pana se aude un click de blocare (vezi fig 1).Repatati aceiasi operatiune si pentru al doilea grup de roti.
AVERTISMENT: inainte de folosire asigurati-va ca rotile sunt fixate corespunzator
DESCHIDEREA CARUCIORULUI
ATENTIE: Asigurati-va ca aefectuati aceasta manevra la distanta de copil. Pentru a evita accidentarea, partile mobile ale caruciorului nu trebuie sa aiba contact cu copilul.
2. Scoateti caruciorul din ambalaj si asezati-l vertical cu rotile inainte fata(fig 2).
3. Desfaceti siguranta si impingeti partea anterioara inainte(fig 3)
4.Impingenti cu piciorul incruciserea posterioara si asigurativa ca ati deschis complet caruciorul.(fig4)
CENTURILE DE SIGURANTA
5.Fiecare sezut este echipat cu centuri de siguranta prinse in 5 puncte, formate din curele pentru umeri, centura abdominala si curea care trece printre picioarele copilului(fig5A).Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-6 luni,
folositi centurile de soguranta, regland curelele astfel incat sa se potriveasca bine peste umerii copilului(5B). Fixati intotdeauna centurile de siguranta si utlizati curelusa dintre picioare.Asigurati-va ca centurile sunt
intotdeauna fixate corect.
REGLAREA SPATARULUI
6. Spatarul este reglabil in cinci pozitii diferite
7. Actionand butonul situat pe spatele spatarului este posibil sa reglati inclinatia acestuia. Eliberand butonul ,spatarul se blocheaza in pozitia dorita.(fig7).
8.Pentru a ridica spatarul in pozitia dorita este suficient sa impingem spatarul cat este necesar.(fig8).
ATENTIE:Verificati ca spatarul sa fie fixat corect.Reglarea acestuia cu copilul in carut poate fi mai dificila. In timpul operatiunilor de reglare, asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact direct cu
copilului.

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE
9.Suportul pentru picioare poate fi reglat in 2 pozitii diferite. Apasati simultan pe butoanele laterale pentru a regla suportul de picioare in pozitia dorita.(fig9).
FRANELE
Rotile posterioare sunt dotate cu frana comuna ce permite actionarea simultana pe ambele perechi de roti posterioare presand o singura pedala.
10.Pentru a frana caruciorul, apasati parghia situata intre rotile posterioare(fig 10).
11.Pentru a debloca sistemul de franare, ridicati una din cele doua parghii ale rotilor posterioare(fig10)
ATENTIE:Folositi intotdeuna sistemul de franare atunci cand stationati.Nu lasati niciodata caruciorul cu copilul in el pe suprafete inclinate ,chiar daca sistemul de franare este actionat.
ATENTIE:Dupa ce ati actionat sistemul de franare, asigurati-va ca ambele frane sunt actionate pe ambele grupuri de roti posterioare.
ROTILE ANTERIOARE PIVOTANTE
12.Folositi rotile pivotante pe suprafete plane netede. Pentru a elibera rotile, impingeti parghia situata intre ele.
13.Ridicati parghia pentru a bloca rotile.(fig.13).
14.Rotile pivotante garanteaza o mai buna manevrare a caruciorului; pe suprafete accidentate se recomanda utilizarea rotilor blocate (pietris,pamant,etc).(fig14).
ATENTIE: Ambele roti trebuie sa fie simultan blocate sau deblocate.
PLIEREA CARUCIORULUI
AVERTISMENTE: Efectuati aceasta operatiune asigurandu-va ca in apropiere nu se afla copii. Asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul. Pliati copertina ridicand cele doua articulatii
laterale .
15.Pentru strangerea caruciorului, ridicati incruciserea posterioara(fig 15A) si deblocati cu piciorul pedala situata lateral dreapta (fig15B).
16.Impingeti manerele inainte si in jos(fig16).
17.Cand incheiati plierea caruciorului, siguranta laterala blocheaza automat caruciorul in pozitia strans/inchis(fig 17), evitandu-se astfel deschidrea accidentala.
ACCESORII:
ATENTIE:Accesorile descrise mai jos sunt prezente numai pentru anumite versiuni ale acestui carucior. Cititi cu atentie instructiunile pentru accesorii la versiunea produslui pe care-l achizitionati.
COSULET PENTRU OBIECTE
18. Caruciorul este dotat cu un cosulet pentru obiecte. Fixati-l cu ajutorul capselor(fig 18A/18B).NU puneti in cosulet mai mult de 3kg.
SACUL PENTRU PICIOARE
19. Saculetul se fixeaza pe carucior cu ajutorul unui fermoar; fixati fermoarul sub suportul pentru picioare(fig19).
20. Partea din spate a saculetului este dotata cu butoniere prin care treceti curelele hamului de siguranta prins in 5 puncte cu centura dintre picioare(fig20).
21. Fixati partea superioara a saculetului in spatele spatarului cu ajutorul benzii Velcro special prevazuta pentru aceasta(fig21).
22. Este posibil sa desfaceti saculetul in doua parti deschizand fermoarul si inlaturand partea superioara,lasand partea inferioara( salteluta) in carucior(fig22).
COPERTINA DE SOARE
23. Pentru a fixa copertina, atasati-o de cadrul caruciorului ca in imagine(fig 23).
24. Desfaceti copertina desfacand compasurile laterale .(fig 24).
25. Inainte de a plia caruciorul strangeti copertina ridicand cele doua compasuri laterale si tragand partea din fata.(fig 25).
COPERTINA IMPOTRIVA PLOII
26.Carutul este dotat cu o husa de ploaie practica si lejera. Deschideti husa si aplicati-o peste copertina acoperind tot caruciorul. Fixati husa pe cadru in zona anterioara si laterala a caruciorului cu ajutorul benzii Velcro(fig
26).
ATENTIE: acordati atentie deosebita utilizarii husei pentru ploaie.
ATENTIE: nu utilizati husa pentru ploaie cand copertina nu este montata pe carucior; aceasta ar putea
produce sufocarea copilului.Cand husa pentru ploaie este montata pe carucior, pentru a evita orice risc de supraincalzire, nu lasati caruciorul expus la soare.
BARA DE SIGURANTA
27. Pentru a detasa bara de siguranta, presati cele doua butoane laterale (fig27) si extrageti-o. Pentru a aseza copilul in carucior este suficient sa desfaceti bara doar intr-o parte.
AVERTISMENT: Intotdeauna folositi centurile de siguranta . Bara acruciorului nu este un dispozitiv de retinere a copilului
AVERTISMENT: Nu ridicati caruciorul apucandu-l de bara de siguranta.
Fabricat in China
Importator si distribuitor: SC Paralela 45 Turism srl,Ghe.Matac, 21-23, sector 2, Bucuresti,
tel/fax: 021/231.06.26.

