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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
ASigurati-va ca utilizatotii au capacitatile psihice necesare pentru utilizarea produsului.
AVERTISMENT: nerespectarea urmatoarelor instructiuni poate compromite siguranta copilului.
AVERTISMENT: supravegheati copilul in permanenta in timpul in care se afla in marsupiu. Asigurati-va ca nu are gura si nasucul
obturat si ca respira corect
AVERTISMENT: Pentru copiii prematuri, sau cei care au probleme medicale , cereti parerea pediatrului pentru a utiliza acest
marsupiu.
AVERTISMENT: ASigurati-va ca pozitia copilului pe pieptul vostru nu il impiedica sa respire.
AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de cadere asigurati-va ca cel mic este corect asezat in scaunel
AVERTISMENT: echilibrul poate fi afectat de miscarile voastre sau ale copilului.
AVERTISMENT: Acordati atentie momentului in care va aplecati in fata sau in laterala.
AVERTISMENT: Nu utilizati ac est produs in timpul activitatilor sportive.
AVERTISMENT: ASigurati-va ca fata copilului nu este obturata intre marsupiu si corpul vostru.
AVERTISMENT: Supravegheati in permanenta copilul atunci cand se afla in marsupiu.
AVERTISMENT: Daca aveti indoieli, cereti avizul unui medic pentru utilizarea acestui produs
AVERTISMENT:ASigurati-va ca ati asezat corect copilul in marsupiu si ca are capul bine sustinut.
Marsupiul se poate utiliza de la 3,5kg. la 15 kg.
Atunci cand copilul isi poate sustine trunchiul si poate sta in sezut singurel, il puteti pozitiona in marsupiu cu fata catre sensul de
mers, cu fata catre strada.
Inainte de utilizare asigurati-va ca toate nodurile si ,ecanismele de fixare sunt corect stranse si sunt sigure.
Utilizati cu prudenta marsupiul in casa ( in prezenta surselor de caldura sau daca manevrati bauturi fierbinti)
Nu asezati in produs mai mult de un copil odata.
Pe masura ce copilul creste, acordati atentie faptului ca riscul ca acesta sa cada este marit.
NU utilizati produsul daca are parti componente lipsa sau sunt deteriorate.
Copilul poate obosi in marsupiu.Verificati mereu sa se afle intr-o pozitie confortabila si sigura. Este necesar sa faceti pauze frecvente.
NU uitati ca din marsupiu, copilul reactioneaza mai repede decat voi la schimbarile atmosferice.
Pentru o sustinere corecta a capului, asigurati-va ca nou-nascutii sunt asezati corespunzator in marsupiu.
Odata asezat in marsupiu, verificati pozitionarea corecta a pozitiei sale si in mod special a picioarelor
Capul copilului trebuie pozitionat confortabil si cat mai aproape de barbia adultului
Dacas nu utilizati produsul nu-l kasati la indemana copiilor.
Copiii care au mai putin de 4 luni pot avea pozitii in care fata le este acoperita si ar putea apre riscul de respiratie dificila.
Acest produs nu poate fi utilizat pentru transportiul copiilor in autovehicul.
NU puteti utiliza marsupiul daca sunteti sofer si nici daca sunteti pasager.
Nu utilizati produsul in bucatarie si nici cand faceti menajul, pentru a nu expune copilul la surse de caldura sau la produse chimice.
Acest produs poate fi utilizat numai de catre un adult.
NU lasati copilul fara supraveghere in marsupiu, daca acesta nu e montat pe umerii vostri.NU atasati centura aproape de abdomenul
copilului ar putea sa-l stranga.
Centura nu trebuie sa coboare sub genunchii vostri , daca este cazul mai rasuciti-o inca o data in jurul taliei.
NU extrageti niciodata centura marsupiului daca nu ati scos copilul din el.
Montati pe umeri produsul inainte de a aseza copilul.
Lasati spatiu pentru miscarile capului.
Va recomandam sa executati manevrele de montare si asezare/ extragere a copilului in marsupiu in timp ce sunteti asezati.
Utilizati acest produs numai cand va aflati in picioare sau mergeti.
NU aplicati produsului accesorii sau piese de scimb care nu sunt recomamndate de producator.
Utilizare corecta



Utilizare incorecta

LISTA COMPONENTE
A. Centura cu catarama
B. Scaun interior
C. Curele centura
D. Centura cu buzunar si fermoar
E. Buton pentru suport cap
F. Deschidere pentru brate parinte
G. Eticheta
H. Esarfa inchidere
RECOMANDARI PENTRU CURATARE SI INCHIDERE

Urmariti instructiunile indicate pe eticheta pentru spalare. Dupa fiecare spalare verificati tesatura si cusaturile. spalati in

masina la 30ºC; nu albiti; uscati in masina; Nu calcati cu fierul; Nu curatati chimic.
Intretinere: verificati in permanenta produsul pentru a constata daca exista parti descusute, deteriorate sau lipsesc; situatie in care,
nu mai utiliati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.
TRANSPORTUL COPIILPR CU FATA CATRE PARINTE
CUM MONTATI PRODUSUL PE UMERI SI CUM POZITIONATI COPILUL
AVERTISMENT: Intotdeauna montati produsul pe umeri inainte de a aseza copilul.
1. atasati cureaua abdominala atasand cataramaA9fig1) si regland tensiunea.
2. Asezati copilul corect in scaunelul inetrior B(fig3)
3. Pozitionatin corect copilul in scaunel si plasati-l aproape de pieptul vostru
AVERTISMENT tineti ferm copilul in timpul acestei operatiuni(fig4)
4. Infasurati copilul cu structura produsului si treceti bratul prin deschiderea special prevazutaF (fig5)
5. POzitionati corect pe umeri, esarfele dupa cum este aratat pe eticheta produsului(F din lista de componente)si incrucisati-le pe
spate.(fig6)
6. Intindeti esarfele astfel incat sa sustina copilul corect si aduceti-le in fata (fig7) pentru a realiza prima incrucisere(fig8).
7. Efectuati una sau mai multe treceri peste talieinainte de a fixa esarfa cu un nod duble(fig9)
AVERTISMENT: pentru a executa nodul corect vedeti imaginile(fig 10-11-12-13)
Avertismente: Nu atasati extremitatea curelelor aproape de abdomen sau de picioarele copilului mpentru a evita ca acestea sa-l
stranga. Curelele nu trebuie sa cada pana la genunchii utilizatorului. Daca este cazul infasurati-le de mai multe ori in jurul taliei.
AVERTISMENT: Executati nodul corect(fig14)
8. Pentru o sustinere corecta a copilului, extindetipana sus marsupiul ca in fig 15.
TRANSPORT CU FATA CATRE SENSUL DE MERS
De la aprox 6 luni, cand copilul este capabil sa-si sustina capul si umerii in pozitie verticala, il puteti aseza cu fata catre sensul de
mers.(fig16)
Pentru a aseza copilul, repetati secventele de mai sus, asezandu-l cu fata catre drum. Flexati suportul si prindeti-l cu capse (E)
CUM EXTRAGETI COPILUL DIN MARSUPIU
AVERTISMENTE: va recomandam sa va asezati sau sa utilizati o suprafata plana pentru aceasta operatiune.
Desfaceti nodul(fig17), largiti hamurile si extrageti bratul
AVERTISMENT: nu desfaceti niciodata centura din talie inainte de a extrage copilul.
IN cazul in care aveti indoieli privind modul de utilizare, contactati distribuitorul
Produsul poate fi depozitat in sacul propriu.
GARANTIEAcest 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.
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