
79477-MARSUPIU MYAMAKI CU REDUCTOR si 79476-MARSUPIU MYAMAK
Varsta 0luni+ si pana la 15 kg
Conceput pentru a respecta in permanenta ergonomia copilului si pentru a raspunde in cea mai buna
maniera nevoilor evolutive de confort, marsupiul MYAMAKI este dotat cu un reductor(in functie de
modelul ales), multifunctional si utilizabil in diferite configuratii.
MODALITATI DE UTILIZARE
IMPORTANT!
CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI PASTRATI-LE PENTRU CONSULTARI
VIITOARE.
AVERTISMENTE PENTRU SIGURANTA COPILULUI, PENTRU A EVITA RISCUL ASFIXIEI- INAINTE DE
UTILIZARE, INDEPARTATI PUNGILE SI ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI LA
INDEMANA COPIILOR!
AVERTISMENTE:
Sigurati-va ca utilizatorii marsupiului cunosc bine modalitatile de folosire. Nu permiteti nimanui sa
utilizeze marsupiul fara sa citeasca instructiunile de utilizare.
ASigurati-va ca utilizatotii au capacitatile psihice necesare pentru utilizarea produsului.
AVERTISMENT: nerespectarea urmatoarelor instructiuni poate compromite siguranta copilului.
AVERTISMENT: acordati atentie deosebita momentului in care va aplecati
AVERTISMENT: Nu utilizati marsupiul in timpul activitatilor fizice.
AVERTISMENT: echilibrul poate fi afectat datorita MISCARILOR VOASTRE SAU ALE COPILULUI.
AVERTISMENT: Montati marsupiul pe umeri inainte de a aseza copilul.
AVERTISMENT: Nu desfaceti niciodata centura abdominala inainte de a extrage copilul.
AVERTISMENT: Acordati atentie atunci cand utilizati [rodusul in casa. ( ex. Surse de casldura si in
apropierea bauturilor fierbinti)
AVERTISMENT: supravegheati copilul in permanenta in timpul in care se afla in marsupiu.
AVERTISMENT: Marsupiul se poate utiliza de la nastere si pana la greutatea de 15 kg. Odata ce ati
instalat copilul in marsupiu, verificati reglajele in functie de morfologia si talia acestuia.Pentru
nou-nascutii prematuri si copii urmariti medical, cereti sfatul pediatrului inainte de utilizarea
produsului.
Purtati copilul cu fata catre voi(modalitate fata catre parinti)cat timp nu-si poate sustine capul si
umerii.(pana la aprox 6 luni)
Cand copilul este capabil sa-si sustina capul si umerii vertical,de la varsta de 6 luni, puteti aseza copilul
in marsupiu pe spatele parintelui.
AVERTISMENT:NU lasati nicodata copilul in marsupiu, daca nu este montat pe umeri. Marsupiul se
utilizeaza numai atunci cand stati in picioare sau mergeti.
In marsupiu, copilul reactioneaza mai repede decat cel care-l poarta, la schimbarile climaterice.
Inainte de utilizare asigurati-va ca ati reglat corect curelele iar cataramele sunt bine inchise.
Nu purtati in marsupiu mai mult de 1 copil in acelasi timp.
ASigurati-va ca cel mic are suficient spatiu in jurul fetei astfel incat sa poata respira corect.
Nu utilizati marsupiul daca lipsesc parti componente sau sunt deteriorate.
NU adaugati accesorii sau piese de schimb care nu sunt furnizate de producator.
Marsupiul va fi purtat numai de catre un adult.
Marsupiul nu se poate utiliza pentru transportul in autoturism
Nu puteti utiliza marsupiul daca sunteti pasager sau conduceti o masina.
Nu utilizati produsul daca faceti curatenie sau gatiti; nu expuneti copilul la surse de caldura sau
detergenti/ produse chimice.
UTILIZAREA CU FATA CATRE PARINTI
AVERTISMENT: acordati atentie atunci cand va aplecati inainte sau in laterala.
Pentru a aseza in siguranta copilul in marsupiu, va recomandam sa fiti asezati.
UTILIZAREA PE SPATELE
Nu montati in spate marsupiul daca bebelusul are varsta mai mica de 6 luni sau daca nu este capabil
sa-si sustina capul si trunchiul in pozitie verticala.
Verificati in permanenta daca cel mic se afla intr-o pozitie confortabila, sigura mai ales cand il purtati
in spate.
COMPONENTE(Fig. A-Fig. B)
A. Spatar marsupiu
B. Bretele pentru umeri



C. Sezut
D. Capse reductor(daca e inclus in pachet)
E. Sezut captusit
F. Centura abdominala
G. Catarama cu sistem de ajustare a centurii abdominale
H. Blocaje catarama
I. Butoniere si capse pentru reglarea sezutului captusit
J. Catarama si centuri de ajustare a curelelor pentru umeri.
K. Catarama pentrupiept/omoplat cu bentita elastica
L. Butoniere pentru atasarea rductorului(daca este inclus)
M. Pliu autoreglabil
COMPONENTE ALE REDUCTORULUI-PATURICA(Fig C si Fig. D)
N. Capse
O. Capse
P. Capse
Q. Curea pentru ajustare si capse
R. Capse
S. Capse elastice
T. Buzunar pentru inchidere
U. Gluga
V. Capse elastice gluga
CURATARE SI INTRETINERE
CURATARE
Urmariti instructiunile din eticheta de pe produs, verificati tesatura si cusaturile.

Spalati de mana cu apa rece; Nu albiti; Nu uscati in masina; Nu calcati cu fierul;

Nu curatati chimic.
INTRETINERE
Verificati periodic marsupiul, asiguirati-va ca nu lipsesc parti componente si ca nu este deteriorat,
descusut. Daca marsupiul nu este in stare buna nu il mai utilizati si nu il lasati la indemana copiilor.
UTILIZARE CU FATA CATRE PARINTI
Pentru aceasta modalitate de utilizare va recomandam sa utilizati reductorul multifunctional care
poate fi utilizat in doua configuratii in functie de varsta copilului:
0-1 luni- functia reductorului este de a infasura copiulul mentinandu-l in pozitia corecta cat timp este
in marsupiu dar si in timpul manevrelor de asezare si extragere din marsupiu.
1 luna+ - functia reductorului este de a proteja si de a oferi confort sporit .
Utilizarea reductorului va permite sa purtati copilul corect, aduce confort, sustine coloana, capul si
gatul in pozitie verticala.
AVERTISMENT: inainte de a aseza copilul, fixati marsupiul pe umeri.
POZITIA CU FATA CATRE PARINTI (0-1luni)
1. intindeti reductorul pe un plan drept, ridicati partea C(fig.1)
2. Indoiti marginea inferioara si fixati-o cu ajutorul capselorN ca in fig. 2.
3. Pliati baza obtinuta, potrivind capseleO cu P. Rezultatul obtinut trebuie sa coincida cu fig. 3
4. Atasati centura abdominalaF a marsupiului cu ajutorul cataramelor (fig. 4A)si reglati largimea
utilizand catarama G (fig. 4B)
AVERTISMENT: blocati catarama prin elasticeH (fig 4C)
5. Atasati bretelele pentru umeri presand catarameleJ(fig 5)
6. Instalati copilul in reductor si atasati bentita de ajustareQ cu capsa R corespunzatoare
dimensiunii care se adapteaza cel mai bine corpului copilului(fig6)
7. Utilizati o suprafata plana pentru a favoriza asezarea reductorului si a copilului in
marsupiu(fig7)Printeti capsele elasticeS situate pe partea superioara a reductorului cu butoniere L
situate pe bretelele pentru umeri ale marsupiului(fig7B)
8. Verificati ca bebelusul sa fie corect pozitionat in sezutul marsupiului apoi fixati sezutul cu
umplutura E cu ajutorul capselorF prevazute pentru a-l ajusta in pozitia potrivita pentru dimensiunile
copilului (Fig8)



AVERTISMENT: Va recomamndam sa asezati copilul si sa reglati marsupiul stand asezati si utilizand o
suprafata plata si stabila astfel incat sa puteti gestiona miscarile neprevazute ale bebelusului.
AVERTISMENT: sustineti ferm copilul in timpul cestor manevre
AVERTISMENT:inainte de a aseza copilul in marsupiu asigurati-va ca toate manevrele de mai sus au
fost corect realizate.
9. montati pe umeri marsupiul cu ajutorul bretelelorB(fig9A) atasati si ajustati catarama pentru
piept/omoplat(fig9B)si comp-letati montarea ajustand bretelele (fig 9C). Partea de bretea in exces
poate fi rulata si prinsa in elastic(fig9D) . Puteti atasa cataramade peste piept/ omoplat inainte de a
monta aparatoarele pentru umeri (fig.9E), montati-le dupa aceea trecand catarama in spatele
capului(fig9F)si ajustati.
AVERTISMENT: asigurati-va ca picioarele copilului sunt intinse si ca sezutul marsupiului este bine fixat
10. Reductorul este dotat cu o gluga practica ce protejeaza copilul impotriva intemperiiklor
atmosferice.Pentru utilizarea acesteia, desfaceti fermoarul din partea D, extrageti gluga si atasati
capsele elasticeV situate in partea superioara L .ca in fig 10.
AVERTISMENT: se va utiliza in acest mod numai pentru copii cu varsta de la 0-1 luna
AVERTISMENT: se va utiliza in acest mod numai cand purtati copilul in configuratia cu fata catre
parinti.
CUM EXTRAGETI COPILUL DIN MARSUPIU
AVERTISMENT: Este de preferat stati asezati atunci cand extrageti copilul din marsupiu.
11. sustineti copilul ferm prindeti catarama de la piept/omoplatK(fig11)eliberati breteleleB(fig11B)si
desfaceti capsele sezutului captusit(fig11) inainte de a extrage copilul.
12. Pentru a nu deranja copilul si a-I pastra confortul va recomandam sa-l extrageti din marsupiu cu
tot cu reductor. Pentru aceasta, desfaceti capsele elasticeS din butoniereleL situate pe bretele(fig12)
si extrageti copilul cu reductorul. Desfaceti catarama abdominala numai dupa ce ati extras copilul din
marsupiu.
AVERTISMENT: sustineti ferm copilul in timpul acestor operatiuni
AVERTISMENT:inainte de a scoate copilul din marsupiu, verificati ca toate operatiunile precedente au
fost executate corect.
Puteti utiliza marsupiul si fara reductor, chiar si pentru copiii nou-nascuti, efectuand manevrele
precedente, excluzandu-le pe cele pentru reductor. Acest marsupiu este conceput intr-o maniera
ce respecta in permanenta ergonomia copilului. Este recomandata utilizarea marsupiului deoarece
sustine copilul si ii ofera confort si suport pentru coloana cap si gat.
POZITIA CU FATA CATRE PARINTI(1luna+)
Cum asezati copilul in marsupiul cu reductor
Atasati centura abdominalaF a marsupiului cu ajutorul cataramelor (fig. 4A)si reglati largimea utilizand
catarama G (fig. 4B)
AVERTISMENT: blocati catarama prin elasticeH (fig 4C)Atasati bretelele pentru umeri presand
catarameleJ(fig 5)
13. Utilizati o suprafata plana pentru a favoriza asezarea reductorului si a copilului in marsupiu.
ASezati reductorul peste marsupiu si potriviti partea C a reductorului in sus.(fig13)
14. Atasati capsele elastice S situate pe partea superioara a redu torului cu butonierele L situate pe
bretelele marsupiului (fig14)
15. Atasati capsele O situate in partea inferioara a reductorului cu capse automate D, prezente pe
sezut.(fig15)
16. Instalati copilul in marsupiu (fig16A)apoi fixati sezutul captusitE cu ajutorul capselor F si ajustati-l
in pozitia potrivita pentru bebelus astfel incat sa nu fie nici prea strans si nici prea larg.(fig16B)
AVERTISMENT: Va recomamndam sa asezati copilul si sa reglati marsupiul stand asezati si utilizand o
suprafata plata si stabila astfel incat sa puteti gestiona miscarile neprevazute ale bebelusului.
AVERTISMENT: sustineti ferm copilul in timpul cestor manevre
AVERTISMENT:inainte de a aseza copilul in marsupiu asigurati-va ca toate manevrele de mai sus au
fost corect realizate.
Montati pe umeri marsupiul cu ajutorul bretelelorB(fig9A) atasati si ajustati catarama pentru
piept/omoplat(fig9B)si comp-letati montarea ajustand bretelele (fig 9C). Partea de bretea in exces
poate fi rulata si prinsa in elastic(fig9D) . Puteti atasa cataramade peste piept/ omoplat inainte de a
monta aparatoarele pentru umeri (fig.9E), montati-le dupa aceea trecand catarama in spatele
capului(fig9F)si ajustati.
AVERTISMENT: asigurati-va ca picioarele copilului sunt intinse si ca sezutul marsupiului este bine fixat



Reductorul este dotat cu o gluga practica ce protejeaza copilul impotriva intemperiilor
atmosferice.Pentru utilizarea acesteia, desfaceti fermoarul din partea D, extrageti gluga si atasati
capsele elasticeV situate in partea superioara, butonierelor L prezente pe partea A a marsupiului ca
in fig 10.
CUM EXTRAGETI COPILUL DIN MARSUPIU
AVERTISMENT: Este de preferat fiti asezati atunci cand extrageti copilul din marsupiu.
Sustineti copilul ferm prindeti catarama de la piept/omoplatK(fig11)eliberati breteleleB(fig11B)si
desfaceti capsele sezutului captusit(fig11) inainte de a extrage copilul.
Desfaceti catarama abdominala numai dupa ce ati extras copilul.
AVERTISMENT: sustineti ferm copilul in timpul cestor manevre
AVERTISMENT:inainte de a scoate copilul din marsupiu, verificati ca toate operatiunile precedente au
fost executate corect.
Puteti utiliza marsupiul si fara reductor, chiar si pentru copiii nou-nascuti, efectuand manevrele
precedente, excluzandu-le pe cele pentru reductor. Acest marsupiu este conceput intr-o maniera
ce respecta in permanenta ergonomia copilului. Este recomandata utilizarea marsupiului deoarece
sustine copilul si ii ofera confort si suport pentru coloana cap si gat.
Utilizarea reductorului va permite sa purtati copilul corect, aduce confort, favorizeaza dezvoltarea
corecta a soldurilor,sustine coloana, capul si gatul in pozitie verticala.
UTILIZARE LATERALA PE SOLD
Atunci cand copilul este capabil sa-si sustina capul si umerii in pozitie verticala, in jurul celei de a 6 a
luna de viata,il puteti purta in pozitie laterala. Marsupiul poate fi purtat pe soldul drept sau pe cel
stang in egala masura.Procedura de instalare a copilului in marsupiu pe partea dreapta, este ilustrata
dupa cum urmeaza. Pentru purtarea marsupiului pe partea stanga, operatiunile sunt aceleasi, in
oglinda.
AVERTISMENT: montati marsupiul pe umeri inainte de a aseza copilul.
CUM MONTATI MARSUPIUL PE UMERI
Prindeti centura abdominala F actionand cataramele(fig 4A) si ajustati largimea in functie de
necesitate, presand catarama G(fig4B)
AVERTISMENT: blocati catarama trecand-o prin banda elastica H (fig. 4C)
17. Rasuciti centura abdominala si pozitionati sezutul in dretul soldului drept(fig 17)
18. Fixati sezutul captusit atasand capsa (fig18) in butoniera prevazuta lasand cealalta parte
desfacuta pentru a putea aseza copilul.
19. Atasati catarama bretelei din partea stanga de catarama bretelei din partea dreapta(fig 19A)
astfel incat sa obtineti o incrucisere. Treceti breteaua prin spatele capului.(fig19B) astfel incat in
pozitia finala sa se sustina pe umarul stang (fig19C)
POZITIONAREA COPILULUI IN MARSUPIU
20. Pozitionati copilul(fig20A) si sustinandu-l cu mana stanga, ajustati breteaua deja fixata pe umar,
cu mana dreapta(fig20B). Inchideti apoi sezutul matlasat.
21. Pentru o ajustare corecta rasuciti breteaua dreapta (fig21A) trecand-o pe sub brat(fig21). Fixati
breteaua cu ajutorul cataramei stangi(fig21C) si ajustati(fig21D) Asigurati-pva ca marsupiul este
corect pozitionat dupa cum este ilustrat in fig 21E.
CUM EXTRAGETI COPILUL DIN MARSUPIU
AVERTISMENT: Este de preferat stati asezati atunci cand extrageti copilul din marsupiu.
22. sustinand ferm copilul, eliberati cureaua de sub brat (fig22A)si detasati capsele sezutului
captusit(fig22B) inalnte de a extrage copilul.Dupa aceea desfaceti catarama abdominala.
AVERTISMENT: sustineti ferm copilul in timpul acestor manevre.
AVERTISMENT: inainte de a extrage copilul din marsupiu, asigurati-va ca toate aceste operatiuni au
fost corect facute.
UTILIZARE IN POZITIE PE SPATELE ADULTULUI (cu reductorul mu;tifunctional)
AVERTISMENT: montati marsupiul pe umeri inainte de a aseza copilul.
MONTAREA MARSUPIULUI CU REDUCTORUL
Prindeti centura abdominala F actionand cataramele(fig 4A) si ajustati largimea in functie de
necesitate, presand catarama G(fig4B)
AVERTISMENT: blocati catarama trecand-o prin banda elastica H (fig. 4C)
Atasati cele doua bretele actionand catarameleJ (fig5)Utilizati o suprafata plana pentru a favoriza
asezarea reductorului si a copilului in marsupiu. ASezati reductorul peste marsupiu si potriviti partea C
a reductorului in sus.(fig13)Atasati capsele elastice S situate pe partea superioara a redu torului cu



butonierele L situate pe bretelele marsupiului (fig14)Atasati capsele O situate in partea inferioara a
reductorului cu capse automate D, prezente pe sezut.(fig15)
POZITIONAREA COPILULUI IN MARSUPIU
Urmarind indicatiile de mai sus, puteti pozitiona copilul si pentru purtarea pe spatele parintelui, fara a
fi necesar ajutorul celui de al doilea parinte.
AVERTISMENT: Este de preferat sa fiti asezati atunci cand pozitionati copilul in marsupiu astfel incat
sa puteti gestiona miscarile copilului.
AVERTISMENT: sustineti ferm copilul in timpul acestor manevre.
AVERTISMENT: Inainte de a pozitiona copilul asigurati-va ca ati executata operatiunile de mai sus
corect
Instalati copilul in sezut(fig16A), apoi fixati-l cu ajutorul capselor F prevazute si ajustati-l in functie
de dimensiunile copilului; nici prea strans si nici prea lejer (fig16B)
Montati marsupiul pe umeri B(fig9A)Reductorul este dotat cu o gluga practica ce protejeaza copilul

impotriva intemperiilor atmosferice.Pentru utilizarea acesteia, desfaceti fermoarul din partea D,
extrageti gluga si atasati capsele elasticeV situate in partea superioara, butonierelor L prezente pe
partea A a marsupiului ca in fig 10.
POZITIONAREA COPILULUI PE SPATE
23. Degajati bratul drept din bretea si trecandu-l prin marsupiu, apucati cu putere, cu aceeasi mana
breteaua opusa(fig23A). Degajati bratul stangsi sustineti copilul din exterior(fig23B) treceti bratul
drept care tine breteaua stanga prin ea(fig 23C) si ncepeti sa rasuciti marsupiul prins in centura
abdominala spre spate
24. Pentru finalizarea operatiunilor treceti al doilea brat prin breteaua libera(fig24A) astfel incat
greutatea marsupiului sa se sprijine uniform pe spate si umeri. Atasati catarama pentru piept/umar
L(fig24B) si ajustati toate bretelele marsupiului(fig24C)
EXTRAGEREA COPILULUI DIN MARSUPIU
25. Desfaceti catarama (fig25A), eliberati una dintre bretele sustinand ferm copilul, eliberati apoi si a
doua bretea, rasuciti marsupiul pana in fata(fig.25B). montati iar bretelele in aceasta
pozitie(fig25C)pentru a sustine copilul in pozitia initiala.
AVERTISMENT: sustineti ferm copilul in timpul acestor manevre.
AVERTISMENT: Inainte de a pozitiona copilul asigurati-va ca ati executata operatiunile de mai sus
corect
Pentru marsupiul utilizat fara reductor, manevrele sunt aceleasi exceptandu-le pe cele descrise
pentru el.
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 din tara de unde este achizitionat produsul. Fabricat in romania ,Producator:
Artsana SpA-Italia. Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism SRL, Bucuresti, str. Ghe. Matac nr. 21-23, sector
2.tel: 0742.070.704; fax: 021/231.06.26


