
79173 - LANDOU TRANSFORMABIL 4 in 1, varsta0luni+
Poate fi utilizat in mai multe modalitati: cosulet, sezlong, scaun de masa si primul fotoliu al copilului.
MODALITATE COSULET
Poate fi utilizat de la nastere pana cand copilul este capabil sa se sustina singurel in sezut(5-6luni)si pana la greutatea maxima de 9 kg.
MODALITATE SEZLONG
Poate fi utilizat de la nastere pana cand copilul este capabil sa stea singurel in sezut(aprox5-6luni) si pana la greutatea maxima de 9 kg.
MODALITATE SCAUN DE MASA
Poate fi utilizat din momentul in care copilul este capabil sa stea singurel in sezut(aprox 6 luni) pana la 36 luni si o greutate maxima de 15 kg
AVERTISMENTE
PENTRU A EVITA RISCUL DE ASFIXIERE, INLATURATI PROTECTIA DIN PLASTIC INAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL SI NU O LASATI LA
INDEMANA BEBELUSILOR SI COPIILOR.
● AVERTISMENT: nu lasati niciodata copiii fara supraveghere.
● AVERTISMENT: nu lasati alti copii sa se joace in apropierea produsului
● AVERTISMENT: Nu adaugati corzi pentru a prelungi sistemul de prindere a jucariilor,nu faceti noduri, ochiuri; aceasta poate duce accidental la strangulare.
● Expunerea prelungita in lumina directa a soarelui poate decolora produsul. Dupa expunerea prelungita la lumina soarelui, lasati produsul sa se racoreasca inainte de a
aseza copilul.
● Verificati ca utilizatorii sa cunoasca functionarea acestui produs.
● Nu utilizati niciodata produsul fara husa.
● Nu utilizati produsul cu mai mult de un copil in acelasi timp
● Nu lasati in produs niciun obiect de dimensiuni mici care poate fi inghitit.
● Deschiderea, reglarea si inchiderea landoului trebuie executata numai de catre un adult
● Cand asezati copilul in produs, pozitionati-l pe o suprafata plana si stabila.
● Nu pozitionati produsul niciodata in apropierea scarilor, treptelor, covoarelor.
● Nu agatati greutati de produs pentru a nu-l dezechilibra.
● Nu inchideti si deschideti produsul daca in el se afla copilul.
● Inainte de asamblare, verificati ca produsul si toate componentele sale sa nu lipseasca si sa fie in stare buna . In caz contrar, nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la
indemana copiilor.
● Nu utilizati accesorii si piese de schimb daca nu sunt recomandadte de producator.
● Atunci cand produsul este utilizat, blocati-i rotile.
● AVERTISMENT: Produsul trebuie utilizat numai sub supravegherea unui adult .
● AVERTISMENT: Verificati regulat starea de uzura a produsului si cand remarcati prezenta deteriorarilor, nu il mai utilizati si nu-l lasati la indemana copiilor.
● Atunci cand produsul nu este utilizat, nu trebuie lasat la indemana copiilor.
0-6 luni MODALITATE COSULET
IMPORTANT: PASTRATI INSTRUCTIUNULE DE UTILIZARE PENTRU REFERINTE ULTERIOARE; CITITI CU ATENTIE.
AVERTISMENTE
AVERTISMENT: PENTRU MODALITATEA COSULET, EXTRAGETI COMPLET HAMURILE DE SIGURANTA SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR.
● AVERTISMENT: Utilizarea produsului este autorizata pentru copii de la 0 la 6 luni , pana la o greutate de max 9 kg.
● AVERTISMENT: Atunci cand copilul se poate sustine in genunchi si se rostogoleste, produsul nu mai trebuie utilizat in aceasta modalitate. Nu asezati niciodata
produsul cu copilul pe un plan inclinat.
●AVERTISMENT: Produsul nu poate fi utilizat daca mecanismele de blocare nu sunt bine fixate. Verificati cu atentie toate sistemele de fixare si blocare, inainte de a
utiliza produsul.
● AVERTISMENT: Nu utilizati cosuletul daca are componente deteriorate sau lipsa.
● AVERTISMENT: Pentru a evita orice risc / incendiu, nu asezati niciodata produsul langa aparate de incalzire electrice, cu gaz sau langa alte surse de incalzire.
● Toate componentele trebuie corect fixate si inchise; acordati atentie deosebita acestor detalii astfel incat elemente de imbracaminte, panglici/snururi ale susetelor, sa nu
se agate si sa prezinte un eventual pericol de strangulare
● Nu utilizati cosuletul fara sasiu
● Atunci cand utilizati produsul, blocati rotile.
● Distanta dintre salteluta produsului si marginea lui trebuie sa fie de cel putin 20 cm.
● AVERTISMENT: Nu utilizati niciodata mai mult de o salteluta in cosulet.
● AVERTISMENT: Utilizati numai salteluta furnizata odata cu produsul.
● AVERTISMENT:Utilizati numai salteluta vanduta odata cu produsul si nu adaugati o alta peste, deoarece creste riscul de asfixiere.
● AVERTISMENT: Cearsafurile si saltelele moi pot cauza risc de asfixiere nou-nascutului. Evitati sa adaugati pernute sau obiecte similare sub nou-nascut in timpul
somnului
● Nu lasati in cosulet niciun obiect care ar putea sa-i reduca adancimea.
● Nu asezati produsul langa pereti sau obstacole pentru a evita orice risc de blocare.
● Tineti produsul departe de cabluri electrice, snururi. Nu asezati produsul aproape de snururi, perdele, sau orice ar putea prezenta risc de asfixiere sau strangulare
pentru copil. Pentru a evita acest risc, nu dati copilului si nu asezati aproape de copil obiecte dotate cu snururi, corzi, curele.
0-6 luni MODALITATE SEZLONG
IMPORTANT: PASTRATI PENTRU CONSULTARI VIITOARE
AVERTISMENTE
● AVERTISMENT: Nu mai utilizati sezlongul atunci cand copilul se sustine singurel in sezut, cand se poate rostogoli sau se ridica in manute si genunchi.
● AVERTISMENT:Varsta recomandata pentru utilizare in aceasta modalitate: de la nastere pana la 9kg(aprox 6 luni)
● AVERTISMENT:Acest sezlong nu este prevazut pentru perioade lungi de somn.
● AVERTISMENT: e periculos sa utilizati sezlongul pe suprafete la inaltime, de ex. scaune, mese etc.
● AVERTISMENT: utilizati intotdeauna sistemul de retinere(centurile de siguranta)
● Utilizati de fiecare data sistemul de retinere atunci cand bebelusul se afla in sezlong.Reglati dimensiunea centurilor in functie de necesitate.
● AVERTISMENT: Nu utilizati niciodata bara cu jucarii in chip de maner.
● AVERTISMENT: Acest sezlong nu inlocuieste patutul copilului. Daca cel mic are nevoie sa doarma, duceti-l in patutul sau.
● AVERTISMENT: Nu utilizati sezlongul daca lipsesc sau sunt deteriorate partile componente.
● Cand utilizati produsul blocati rotile.
● Nu lasati niciodata sezlongul pe o suprafata care nu este perfect orizontala.
● AVERTISMENT: Pentru a evita orice risc sau incendiu, nu asezati niciodata produsul langa aparate de incalzire electrice, cu gaz sau langa alte surse de incalzire.
● Toate componentele trebuie corect montate si fixate.
● Verificati in permanenta starea de uzura a tesaturii, a cusaturilor , daca sunt suruburi desfacute si daca apar deteriorai inlocuiti-le sau nu mai utilizati produsul.
● Tineti produsul departe de cabluri electrice, snururi. Nu asezati produsul aproape de snururi, perdele, sau orice ar putea prezenta risc de asfixiere sau strangulare
pentru copil.
6-36 luni MODALITATE SCAUN DE MASA
IMPORTANT: CITITI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE SI PASTRATI-LE PENTRU CONSULTARI VIITOARE.
AVERTISMENTE
AVERTISMENTE: IN ACEASTA MODALITATE BARA CU JUCARII TREBUIE POZITIONATA IN SPATELE SPATARULUI.
● AVERTISMENT: Utilizati intotdeauna hamurile de siguranta.
● AVERTISMENT:Nu permiteti copilului sa se catere pe produs - Risc de cadere!
● AVERTISMENT: Nu utilizati produsul daca toate elementele sale nu sunt corect reglate si fixate.
● AVERTISMENT: Pentru a evita orice risc de arsura, nu asezati niciodata produsul langa aparate de incalzire electrice, cu gaz sau langa alte surse de incalzire.
● AVERTISMENT:Risc de rasturnare - in cazul in care copilul se poate impinge cu picioarele intr-o masa, sau alte obiecte.
● AVERTISMENT: Pentru orice eventualitate asigurati-va ca hamurile de siguranta sunt corect atasate.



● AVERTISMENT: Verificati intotdeauna inainte de utilizare, fixarea si stabilitatea scaunului de masa.
● AVERTISMENT: Inainte de utilizare verificati ca toate mecanismele sa fie corect fixate . Verificati in mod special blocarea scaunului in pozitie deschisa.
● AVERTISMENT: Actionati frana de cate ori utilizati produsul.
● Nu utilizati scaunul de masa daca bebelusul nu este capabil sa se sustina singur in sezut
● Utilizarea scaunului de masa este recomandata copiilor cu varsta cuprinsa intre 6-36 luni si cu o greutatea de pana la 15 kg.
● Nu utilizati produsul daca lipsesc piese componente sau prezinta deteriorari.
● In timpul manevrelor de inchidere-deschidere, asigurati-va ca produsul nu se afla in apropiere si ca nu intra in contact cu copilul. Dupa efectuarea reglajelor, asigurati-va
inainte de a utiliza produsul, ca este corect blocat in pozitia si configuratia dorita.
● Utilizarea hamurilor de siguranta cu centura dintre picioare este indispensabila in aceasta configuratie.
● Nu deplasati scaunul pentru masa daca bebelusul este asezat.
● Nu lasati copiii sa se joace in apropierea produsului, nesupravegheati.
● Nu asezati scaunul de masa langa ferestre, pereti , pentru a evita contactul copilului cu perdele, snururi, corzi care ar putea constitui un pericol de asfixiere sau
strangulare.
RECOMANDARI DE CURATARE SI INTRETINERE
COMPOZITIE TEXTILA
Husa:
Exterior: 100% polyester/umplutura100% polyester
MINI-REDUCTOR
Exterior:100% polyester/umplutura100% polyester
● Pentru spalare conformati-va indicatiilor de pe eticheta produsului

Spalati manual cu apa rece Nu albiti. Nu centrifugati Nu curatati chimic Nu calcati.
●Dupa fiecare spalare verificati integritatea cusaturilor si a tesaturii.
● Expunerea prelungita la soare poate decolora materialele textile.
CURATREA
Curatati componentele din plastic cu o laveta usor umezita cu apa. Nu utilizati pentru curatare detergenti abrazivi sau solventi. In cazul in care produsul are contact cu apa,
uscati bine partile metalice, pentru a evita ruginirea.
INTRETINERE
● Acest produs necesita intretinere periodica
● Operatiunile de curatare si intretinere trebuie efectuate numai de catre un adult.
● Verificati in permanenta produsul pentru a constata aparitia eventualelor deteriorari. Daca este cazul, nu mai utilizati produsul si nu il lasati la indemana copiilor.
● Asigurati-va ca piesele din material plastic ce culiseaza pe barele metalice sunt curate si culisarea se face cu usurinta si in conditii normale.
● Daca este cazul, lubrifiati partile mobile cu ulei siliconic.
● Depozitati produsul intr-un loc uscat.
COMPONENTE
Produsul ajunge la destinatar complet dezasamblat. Verificati prezenta componentelor dupa cum urmeaza si in cazul in care constatati lipsa unora dintre acestea, contactati
distribuitorul.
Asamblarea produsului si a componentelor acestuia se va face numai de catre un adult.
A- Sasiu piedestal cu reglaje pe inaltime
A1- 4 roti cu frane
B- sasiu scaun
C- structura scaun
D- tubulatura sasiu scaun
E- Textile (si protectie hamuri)
F- Minireductor
G- Bara cu jucarii
G1- pupitru joc lumini/sunete
G2- 3 jucarii moi
I- inchidere superioara textile
L- Clips din material plastic
M- Pedala reglare inaltime
N- Maneta inclinatie spatar
ASAMBLARE
Deoarece produsul soseste demontat, pentru utilizare, efectuati urmatoarele montaje:
1. Montati rotile din fata A1 pe sasiul piedestal reglabil pe inaltime, A. Pentru aceasta, pozitionati sasiul pe un covor moale, pentru a nu deteriora suprafetele sau sasiul.
Asamblati cele 4 roti A1 inserandu-le in cele 4 orificii prezente pe sasiul piedestal, reglabil pe inaltime A, dupa cum este indicat in fig. 1.
AVERTISMENT: Introduceti complet tija rotii in piedestal; in acest moment puteti sa-l sprijiniti de sol.
2. Introduceti racordurile sasiului B in tuburile corespunzatoare pe structura sezutului (fig2)
3. Asamblati sasiul sezutului B+structura sezutului C pe piedestal. Introduceti A in orificiile corespunzatoare ale sasiului B, pana cand sunetul confirma fixarea (fig3)
AVERTISMENT: Spatarul trebuie orientat catre pedala de reglare a inaltimii(I) dupa cum este indicat in fig. 3a
4. Inserati tubulatura D in orificiile sasiului sezutului B pana la confirmarea de fixare sonora(fig4)
5. Pentru asamblarea componentei textile E, faceti sa corespunda manerele sistemului de retinere instalat pe structura sezutului C. Treceti cele doua brate laterale ale
sezutului B prin spatiile textile special destinate, laterale(fig5)si inserati incheieturile bratelor prin orificiile laterale ale spatarului (fig5a) pana cand sunetul va confirma
fixarea.
AVERTISMENT: ASIGURATI-VA CA CELE DOUA BRATE SUNT CORECT MONTATE.
6. Fixati husa textila cu cele doua inchideri perimetrice superioare de sasiul sezutului B (fig.6)
7. Asamblati centura abdominala trecand cureaua dintre picioare prin structura C a sezutului si prin spatiile special concepute din husa E (fig 7-7a-7b-7c)
8. Fixati textile E pe fundul structurii C introducand toate clemele din plastic in spatiile corespunzatoare.(fig8-8a)
MINI-REDUCTOR
9. Pernuta reductor F este potrivita pentru copii de la nastere si se poate extrage atunci cand nu mai este necesara. Pentru fixare de sezut, treceti cureaua dintre picioare si
centura abdominala prin spatiile destinate minireductorului F (utilizare sezlong) fig.9, in modalitate scaun de masa de asemenea(fig 9a)
BARA CU JOCURI
10. Fixati jucarioarele pe bara inserand benzile prin orificiile special prevazute(fig10) si fixand cu ajutorul benzii Velcro
11. Montati bara cu jucarii cu lumina catre manerul ce regleaza inclinatia spatarului N, inserand capetele barei in structura sezutului B pana ce sunetul va confirma
fixarea (fig 11)
12. Pentru reglarea inclinatiei barei, in cele 3 pozitii, utilizati in timp ce o mutati butoanele laterale fig12.
13. Pentru a extrage bara cu jucarii utilizati butoanele suportului si extrageti (fig.13)
AVERTISMENT
Verificati ca bara cu jucarii sa fie corect fixata inainte de utilizare
AVERTISMENT: Pentru a evita orice risc de strangulare, inlaturati jucariile imediat ce copilul se poate ridica si sustine singurel in sezut.
REGLAREA PE INALTIME
14. Odata montat, in oricare dintre modalitati, produsul este reglabil pe inaltime si pentru a efectua aceasta operatiune, presati pedala de reglare pe inaltimeM(fig14) si
ridicati sau coborati la inaltimea dorita.
REGLAREA SPATARULUI
15. Spatarul se poate regla in 4 pozitii diferite. Pt efectuarea acestei operatiuni utilizati levierul pentru reglarea spatarului N fig.15



POZITIA 1 - MODALITATE COSULET fg .15a
POZITIA 2/3 - MODALITATE SEZLONG fig 15b
POZITIA 4 - MODALITATE SCAUN DE MASA SI PRIMUL SCAUN DE MASA fig. 15c
Acest reglaj se poate efectua cand copilul este asezat. In acest caz operatiunile vor fi putin mai dificile.
AVERTISMENT Inainte de a utiliza produsul, verificati intotdeauna ca spatarul sa fie bine blocat in pozitia dorita.
UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANTA
16. cu husa E montata pe scaunul B, vor fi prezente cureaua dintre picioare si centura abdominala (fig.16)
17. MIODALITATE COSULET AVERTISMENTE Extrageti complet toate centurile de siguranta si nu le lasati la indemana copiilor.(fig17)
18. MODALITATE SEZLONG -AVERTISMENT: utilizati sistemul de retinere in 3 puncte: cureaua dintre picioare si centura abdominala (fig18)
19. Dupa ce ati instalat copilul in scaun, in modalitatea sezlong, reglati centura abdominala in asa fel incat sa se potriveasca necesitatilor copilului fig. 19
20. MODALITATE SCAUN DE MASA SI PRIMUL SCAUN DE MASA - AVERTISMENT: utilizati sistemul de siguranta prins in 5 puncte: curea dintre picioare,
centura abdominala, si bretele (fig20)
AVERTISMENT : in aceasta configuratie bara cu jucarii trebuie pozitionata intotdeauna in spatele spatarului
21. Dupa ce ati instalat copilul in scaunul de masa, prindeti hamurile de siguranta (fig21)Ajustati bretelele pentru umeri dupa inaltimea copilului.
Verificati intotdeauna ca centurile sa fie bine si corect fixate .
AVERTISMENT: Atunci cand nu utilizati centurile , inchideti catarama si asigurati-va ca tensionarea lor este corect facuta.
22. Hamurile de siguranta se pot extrage(pt utilizarea in mod cosulet sau pentru spalare)
23. Pentru a le extrage extrageti centura abdominala si pe cea dintre picioare din husa din material textil (fig 22-22a-22b), pana cand dispar sub sasiul sezutului si
extrageti bretelele din huse si din spatar(fig 22c-22d). Dupa ce ati extras hamurile de siguranta asigurati-va ca le asamblati corect. Pentru a remonta sistemul de retinere
(hamurile de siguranta)urmariti etapele de mai jos:
24. Urmariti pct-ul 7 de la paragraful ASAMBLARE pentru remonatarea centurilor abdominale si a curelei dintre picioare. Introduceti hamurile dupa cum este indicat in
fig 23 acordand atentie dispozitivului de reglare a lungimii, astfel incat sa fie pozitionat ca in imagine.
25. Introduceti cataramele ca in fig 23a. Dupa efectuarea acestei operatiuni, trageti de hamuri in jos ca in fig 23b-23c. La sfarsitul montarii hamurile trebuie reglate pe talia
copilului.
FRANELE
24. Cele 4 roti sunt dotate cu frane. Pentru a le actiona impingeti in jos levierele prezente pe roti(fig 24)
AVERTISMENT
Atunci cand utilizati produslul, toate cele 4 roti trebuie sa fie blocate. Pentru deblocarea sistemului de franare, ridicati levierele prezente pe roti(fig. 24a)
BARA JOCURILOR CU SUNETE SI LUMINI
25. Bara cu jucarii este echipata cu un centru de activitati care emite sunete si lumini daca presati butonul situat in partea superioara (fig25)
F1: Buton pornit-volum
F2: Declanseaza melodii vesele
F3: Dexlanseaza cantec de leagan
F4 Declanseaza lumini
AVERTISMENTE PARTI ELECTRICE-BARA CU JUCARII
26. Pentru inlocuirea/ introducerea bateriilor, desfaceti surubul de pe bara pentru jucarii si desfaceti spatiul bateriilor(fig26), extrageti bateriile descarcate si inlocuiti-le cu
unele noi, urmarind indicatiile privind polaritatea de pe produs. Inchideti compartimentul si strangeti surubul. Jucaria functioneaza cu 2 baterii AA de 1,5 V.
- inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult.
Utilizati baterii alcaline asemanatoare sau echivalente cu cele recomandate pentru functionarea produsului.
Nu utilizati baterii care nu sunt recomandate de catre producator
Nu utilizati baterii consumate si baterii noi in acelasi timp.
Nu lasati baterii sau ustensile la indemana copiilor.
Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.
Inlaturati intotdeauna bateriile consumate din produs, pentru a evita curgerea lichidului toxic din acestea, lichid care ar putea deteriora produsul iremediabil.
In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata, inlaturati bateriile.
Extrageti bateriile din jucarie atunci cand o eliminati.
Nu aruncati bateriile descarcate in foc sau in natura, eliminati-le respectand trierea selectiva.
Nu incercati sa reincarcati baterii care nu se pot incarca-risc de explozie
Daca bateriile au pierdut lichid, curatati bine compartimentul pentru baterii si in cazul in care ati avut contact cu acesta, spalati si clatiti bine mainile.
Nu este recomandata utilizarea acumulatorilor, acestia ar putea diminua capacitatea de functionarea a jucariei.
Jucaria nu este conceputa pentru functionarea cu acumulatori ce contin lithium.
ATENTIE o utilizare improprie poate genera pericole.
Nu lasati produsul expus intemperiilor atmosferice; infiltrarea apei ar putea deteriora partea electronica ajucariei.
Bateriile reincarcabile se vor incarca numai in prezenta unui adult.
EXTRAGEREA HUSEI
27. Pentru a extrage husa de pe structura produsului pozitionati scaunul orizontal (cosuletul)desfaceti clamele din plastic de pe structura, impingeti clapa si repetati
aceasta operatiune pentru toate clamele prezente. (fig27)
28. Extrageti centurile de siguranta (veteti paragraful CENTURILE DE SIFURANTA
29. Desfaceti inchiderile superioare(fig28)
30. Demontati bratul lateral presand butonul catre interior si si tragand bratul catre exterior(fig29), repetati operatiunea si pentru celalalt brat(fig30) si extrageti
materialul textil(fig30a)
INCHIDEREA PRODUSULUI
31. Pentru a plia produsul in vederea depozitarii utilizati levierul de inclinare a spatarului N si reglati spatarul in pozitie complet orizontala.; extrageti bara jucariilor
din butoane(fig 31). Coborati complet sezutul cu ajutorul pedalei de reglare in inaltime M AVERTISMENTE : Nu executati niciodata operatiunile de pliere daca in
produs se afla copilul.

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată
indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la
prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de
colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de
colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În
calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente
electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și
reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.
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. 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


