
79434- CARUCIOR SPORT KWIK.ONE, VARSTA  

IMPORTANT- PASTRATI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE 

AVERTISMENT: INAINTE DE UTILIZARE ELIMINATI ORICE ELEMENT CARE FACE PARTE DIN AMBALAJ SI 

NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR. 

AVERTISMENTE 

AVERTISMENT: nu lasati niciodata copilul fara supraveghere! 

AVERTISMENT: acest produs  se poate utiliza  de la 0-5/6 luni si este potrivit pentru copiii care nu se pot sustine singuri 

in sezut, in palme si genunchi,  care nu se pot rostogoli si care au o greutate de max: 9kg. 

AVERTISMENT: asezati produsul pe o suprafata plana si orizontala, rezistenta si uscata 

AVERTISMENT: nu lasati alti copii sa se joace in apropierea landoului daca nu sunt supravegheati. 

* utilizati numai piese de schimb furnizate si aprobate de producator 

* nu lasati produsul aproape de surse de caldura cum ar fi sobe, cuptoare electrice sau cu gaz-risc de incendiu 

AVERTISMENT: nu asezati produsul pe un suport la inaltime. 

AVERTISMENT: nu este recomandata utilizarea in masina. 

AVERTISMENT:in cazul in care achizitionati o salteluta pentru a o inlocui pe cea existenta, asigurati-va ca se adapteaza 

corect produsului si ca nu depaseste grosimea de 20mm 

AVERTISMENT: nu adaugati o alta salteluta peste cea deja existenta 

AVERTISMENT: Landoul se monteaza pe carucior numai cu fata catre parinti 

* verificati in permanenta starea de uzura a produsului, in special manerele si baza landoului. In cazul in care constatati 

semne de uzura vizibila, nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor 

* Inainte de asamblare verificati prezenta tuturor componentelor si starea lor. In cazul in care lipsesc piese ori produsul nu 

este in buna stare, nu il utilizati si nu-l lasati la indemana copiilor. 

* inainte de a ridica landoul, cand copilul se afla asezat, asigurati-va ca manerele se afla in pozitia corecta pentru utilizare. 

* Nu atasati accesorii care nu sunt furnizate de fabricant. Orice modificare a produsului elibereaza fabricantul de orice 

responsabilitate. 

* nu lasati in landou obiecte care ii pot reduce adancimea . 

* Acest landou poate fi utilizat numai pe caruciorul Chicco KWIK ONE.  

Inainte de a aseza bebelusul in landou verificati fixarea acestuia pe carucior. 

*produsele lasate in lumina directa a soarelui se pot supra-incalzi ; inainte de a aseza copilul, lasati-le sa se racoreasca. 

* Nu lasati copilul sa doarma in landou perioade lungi de timp; daca este cazul asezati-l in patut. Acest produs nu inlocuieste 

patutul copilului. 

* Va recomandam sa aerisiti landoul daca este utilizat perioade lungi de timp 

* cand copilul este asezat in landou, capul  trebuie sa se afle intr-o pozitie mai inalta  decat se afla picioarele. 

* atunci cand nu utilizati produsul, nu il lasati la indemana copiilor. 

CURATAREA SI INTRETINEREA 

Acest produs trebuie intretinut permanent. Operatiunile de intretinere si curatare trebuie efectuate numai de catre un adult. 

CURATARE 

Curatati partile din material textil cu un burete ud si cu sapun neutru.Curatati partile din plastic  cu ajutorul unei lavete 

umede. 

Daca partile metalice au avut contact cu apa, uscati-le pentru a impiedica ruginirea. 



 SPALAREA 

Husa interioara si salteaua se pot extrage pentru a fi curatate. Consultati paragraful EXTRAGEREA HUSEI LANDOULUI. 

Respectati intructiunile de curatare de pe eticheta produsului: 

Spalati manual cu apa rece  Nu albiti.      Nu centrifugati      Nu curatati chimic      

Nu calcati. 

 

INTRETINEREA 

Uscati partile metalice pentru a impiedica ruginirea. Nu scufundati produsul in apa.Curatati periodic componentele din 

material plastic utilizand o laveta umeda. 

Asigurati-va ca sistemele de prindere ale landoului si ale caruciorului sunt curate si nu contin praf, nisip, pentru a evita 

frecarea si deteriorarrea lor. Nu lasati produsul expus la soare timp indelungat, husa textila se poate decolora. Daca este 

necesar lubrifiati  cu ulei siliconic. Nu utilizati pentru curatare produse abrazive sau solventi. 

Pachetul acestui produs contine un landou semi-rigid cu o copertina deja montata, o husa interioara, o salteluta si o protectie 

superioara pentru landou.  

MONTARE LANDOU 

1. Pentru montare trageti bara  in forma de “U”  in exterior utilizand cureaua pentru acest dispozitiv(fig1)pana cand o 

incastrati complet in  fanta bazei (fig 1A)repetati oparatiunea si pentru cealalta bara . 

AVERTISMENT: Nu indepartati protectiile din laterale(fig1B). Ridicati incuciserile laterale in pozitie verticala (fig1C) 

2. Inserati captuseala in interiorul landoului si fixati-o cu fermoarul special prevazut(fig.2) 

3. Pozitionati salteluta in landou(fig3) 

4. Ridicati manerul pentru transport(fig4) verificand sa fie blocata in pozitie verticala. In acest moment puteti aseza landoul 

pe o suprafata stabila si rigida. 

5. Atasati protectia superioara cu fermoarul special prevazut(fig 5)treceti benzile velcro prin butonierele situate in partea 

inferioara a copertinei(fig5A)Pentru a proteja mai bine copilul ridicati cozorocul din material textil si fixati cu ajutorul 

capselor(fig5B) 

MANER 

6. Manerul se poate rabata complet, pentru aceasta ridicati in acelasi timp butoanele, ca in fig 6. 

UTILIZARE LANDOU 

Se poate utiliza pe caruciorul KWIK ONE 

FIXAREA LANDOULUI PE CARUCIOR 

Pentru atasarea landoului pe carucior, extrageti bara de siguranta a caruciorului, pliati complet copertina si coborati spatarul. 

7. Apucati manerul landoului in pozitia de transport (fig7), atasati landoul de carligele laterale ale caruciorului, pozitionat  

cu picioarele inspre manerul caruciorului (fig7A), sunetul va confirma fixarea. 

AVERTISMENT:Inainte de utilizare verificati montarea landoului pe carucior. 

EXTRAGEREA LANDOULUI DE PE CARUCIOR 

8. asezati manerul in pozitie verticala(pozitie de transport)  si apasati  butoanele din laterale (fig 8A)pentru detasarea de 

carucior(fig8A) 

AVERTISMENT: aceste operatiuni se pot executa si daca in landou se afla copilul. Greutatea copilului va face ca aceste 

operatiuni sa fie mai dificile. Acordati atentie deosebita acestor opertiuni. 

PLIEREA LANDOULUI 



Puteti reduce dimensiunile landoului in cazul in care nu este utilizat Coborati manerul presand butoanele din partea 

inferioara a copertinei(fig6)Executati apoi operatiunile din paragraful MONTAREA LANDOULUI in sens invers. 

9. Pentru a compacta produsul mai mult, procedati ca in fig 9 

AVERTISMENT: aceste operatiuni trebuie executate cand copilul NU se afla in landou si nici alti copii in apropiere. 

EXTRAGEREA HUSEI 

Pentru a extrage componentele textile ale landoului, procedati conform operatiunilor din paragraful MONTAREA 

LANDOULUI dar in sens invers. 

GARANTIEGARANTIE  

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 

 

 

 


