
79564- Carucior sport Chicco Stroll'in '2, 0 luni +
Caruciorul poate fi utilizat pentru transportul a 2 copii. Este dotat cu un scaun in fata,
pozitionat cu fata catre sensul de mers de care se poate atasa scaunul auto CHICCO KEY FIT
si un loc in spate utilizabil in dubla configuratie: platforma utilizabila de catre un copil in
picioare sau scaun.
IMPORTANT- PASTRATI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE PENTRU CONSULTARI
ULTERIOARE
AVERTISMENT: INAINTE DE UTILIZARE ELIMINATI ORICE ELEMENT CARE FACE
PARTE DIN AMBALAJ SI NU IL LASATI LA INDEMANA COPIILOR.
AVERTISMENTE
AVERTISMENT: nu lasati niciodata copilul fara supraveghere!
AVERTISMENT: inainte de utilizare asigurati-va ca toate elementele de blocare sunt corect
fixate.
AVERTISMENT: pentru evitarea accidentarii nu lasati copilul in apropierea produsului atunci
cand il deschideti/pliati.
AVERTISMENT: nu lasati copilul sa se joace cu acest produs
AVRETISMENT: utilizati intotdeauna sistemul de retinere
* utilizarea curelei dintre picioare si a hamurilor de siguranta este absolut necesara pentru a
garanta securitatea copilului.
AVERTISMENT: Inainte de utilizare verificati ca scaunul din fata , scaunul din spate si sau
scaunul auto sunt corect montate si fixate.
AVERTISMENT: acest produs nu este adaptat pentru jogging sau plimbarile cu role.
Utilizarea scaunului din fata este permisa copiiklor cu varsta mai mare de 6 luni pana la 36
luni si cu o greutate de pana la 15kg.
AVERTISMENT: acvest scaun nu este potrivit pentru copiii cu varsta mai mica de 6 luni.
Utilizarea acestui carucior este autorizata de la nastere pana la 6 luni(maximum 13Kg).
NUMAI ATUNCI CAND ESTE MONTATA SCUNUL DE MASINA CHICCO KEY FIT PE
SCAUNUL PRINCIPAL
AVERTISMENT: Scaunul din spate este potrivit pentru a fi utilizat de catre copii de la 36 luni
in sus si care au o greutate de max 25Kg.
AVERTISMENT: copilul instalat pe scaunul din spate trebuie rasucit cu fata catre parintii
care imping caruciorul. Este interzis sa se aseze in picioare sau in genunchi pe scaunul din
spate. Singura pozitie autorizata este in sezut!
Pe caruciorul STROLL”IN”2 se poate monta doar scaunul auto CHIVCO KEY FIT
Sistemul de franare trebuie actionat de fiecare data cand asezati sau ridicati copilul din
carucior.
Utilizati sistemul de franare de fiecare data cand caruciorul este oprit.
Nu lasati niciodata produsul pe un plan inclinat daca bebelusul se afla in carucior, chiar daca
ati sctionat sistemul de franare.
NU puneti in cosul pentru obiecte, mai mult de 3kg
Orice greutate atasata manerelor/ pe spatar/pe laterala caruciorului poate compromite
stabilitatea acestuia.
NU suporaincarcati compartimentul de pe maner cu greutati de peste 1kg.
Nu supraincarcati bara de siguranta/suportul din fata copilului cu greutati mai mari de 1 kg.
NU transportati mai mult de 2 copii in acelasi timp.
NU montati pe carucior accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt
recomandate/furnizate de catre producator.
Nu utilizati caruciorul daca este deteriorat sau lipsesc parti componente.
Scaunul auto fixat pe carucior nu inlocuieste patutul copilului. Daca ii este somn duceti-l in
patutul sau
AVERTISMENT: platforma din spate trebuie utilizata numai de catre copii cu varsta mai mare
de 36 luni, care au echilibru si coordonare potrivita si care cantaresc maximul 25kg.
AVERTISMENT: Copliul trebuie sa aiba capacitatea de a utiliza platforma in siguranta
AVERTISMENT:Nu asezati lichide fierbinti pe bara de siguranta/platoul din fata copilului.
AVERTISMENT: Nu lasat iproduse din sticla pe bara de siguranta/platoul din fata copilului
AVERTISMENT: In timpul operatiunilor dedeschidere/ reglare, asigurati-va ca partile mobile
ale caruciorului nu intra in contact cu copilul.
AVERTISMENT:Bara de siguranta/platoul din fata copilului trebuie extrasa pentru a monta
scaunul auto CHICCO KEY FIT



AVERTISMENT: Verificati intotdeauna montarea scaunului auto CHICCO KEY FIT tragand de
el in sus.
AVERTISMENT: asigurati-va ca hamurile de siguranta sunt corect atasate atunci cand copilul
este pozitionat in scaunul autoCHICCO KEY FIT instalat pe carucior.
AVERTISMENT: utilizati acest produs numai pentru transportul bebelusilor respectand limitele
de greutate si de varsta recomandate. Pentru avertismente si recomandari verificati
manualul de instructiuni al scaunului auto.
AVERTISMENTE: Scaunul auto se va instala cu fata catre parinti.
Inainte de asamblare verificati ca produsul si componentele sale se afla in buna stare si nu
prezinta deteriorari, in caz contrar, nu il mai utilizati si nu-l lasati la indemana copiilor.
In timpul operatiunilor de reglare asigurati-va ca nu se afla in a[propiere copiii si ca partile
componente ale caruciorului nu intra in contact cu ei
ASigurati-va ca utilizatorul cunoaste functionarea exacta a caruciorului.
Produsul trebuie montat numai de catre um adult.
Acest produs trebuie utilizat numai de catre un adult.
Acest produs trebuie montat numai de catre un adult.
Pentru a evita riscul strangularii, nu dati si nu lasati la indemana copilului obiecte ce contin
snururi.
Nu utilizati caruciorul pe scari deoarece s-ar putea dezechilibra.
Acordati atentie deosebita cand urcati sau coborati trotoarul.
In cazul in care caruciorul a fost expus timp indelungat la soare, asteptati sa se racoreasca
inainte de a aseza copilul in el. O expunere prelungita la soare poate decolora materialele
textile.
Pentru a evita ruginirea, feriti caruciorul de apa sarata.
Nu utilizati caruciorul pe plaja
Cand nu folositi caruciorul nu il lasati la indemana copiilor.
COMPONENTE:
Sasiu carucior
2 roti fata
2 roti spate

Ax spate
Kit de montare roti spate(2 piulite, 2 saibe, 2 capace)
Bara de siguranta/platou
Copertina
Kit confort(husa pentru picioare, si husa curea dintre picioare)
Buzunar pentru obiecte
Husa impotriva ploaie
RECOMANDARI PENTRU CURATAREA SI INTRETINEREA CARUCIORULUI
AVERTISMENTE
Acest produs necesita intretinere periodica
Aceste operatiuni trebuie executate numai de catre un adult
CURATARE
Curatati partile din material textil cu un burete , cu apa si sapun neutru. Puteti extrage husa
caruciorului(consultati capitolul<<EXTRAGEREA/MONTAREA HUSEI CARUCIORULUI>>
Si consultati etichetele de pe husa pentru curatare

spalati la temperatura scazuta; nu utilizati inalbitori/clor; nu uscati in uscator;

nu calcati cu fierul de calcat rufe; nu curatati chimic.
CUratati regulat partile din plastic cu o laveta umeda.Nu utilizati solventi sau produse
abrasive. Pentru a evita ruginirea, uscati partile din metal daca s-au udat.
INTRETINEREA
In caz de nevoie lubrefiati partile mobile ale caruciorului cu ulei pe baza de silicon.
Verificati constant starea de uzura a rotilor si feriti-le de praf si nisip. Verificati ca toate
componentele din plastic ce culiseaza de-a lungul cadrului metalic sa fie sterse de praf si
curatate pentru a evita compromiterea bunei functionari a caruciorului. Depozitati
caruciorul intr-un loc uscat.

DESCHIDEREA SI PRIMA UTILIZARE



1. Desfaceti complet sasiul caruciorului(fig1A-1B) pana la fixarea in aceasta pozitie,
confirmata de sunetul specific.
2. Inserati rotile din fata in spatiile din sasiu(fig2).

AVERTISMENT: Inainte de utilizare asigurati-va ca rotile sunt corect montate si fixate
tragand de ele

3. Pentru montarea fiecarei roti pe axul din spate, montati in ordine dupa cum
urmeaza, fig.3:

- roata(A)
- piulita(B)
- saiba©
-capac(D)
Inserati piesele dupa cum este indicat in imagine. Repetati operatiunea si pentru cealalta
roata

4. INserati axul din spate cu rotile montate in sasiu pana cand sunetul va confirma
fixarea(fig4)

AVERTISMENT: Inainte de utilizare asiguratu-va ca rotile sunt corect fixate
5. Pentru a completa montarea trebuie sa fixati platforma posterioara(fig5A-5B)Dupa
ce ati terminat operatiunea, platforma trebuie sa fie ca in fig %C
6. Pentru fixarea copertinei atasati clipsurile din plastic pe tubulatura sasiului
(fig6A-6B)
Pentru a inlatura copertina rasuciti clipsurile in exterior(fig6C)
7. Introduceti bara de siguranta?platoul in spatiul destinat, pana cand sunetul va
confirma atasarea (fig7A) Pentru a inlatura bara de siguranta/platou apasati cele doua
butoane laterale si extrageti(fig7B)
AVERTISMENT: bara de siguranta/platoul NU trebuie utilizata ca un maner de care sa
ridicati caruciorul!
HAMURI DE SIGURANTA
Caruciorul este dotat la nivelul scaunul din fata cu un sistem de retinere in 5 puncte de
prindere format din centuri peste umeri una abdominala si una printre picioarele
copilului si o catarama. Scaunul din spate dispune de un sistem de retinere in 3
puncte de prindere, compus dintr-o centura abdominala si una care trece printre
picioarele copilului. Si o catarama.
8. Verificati ca centurile pentru umeri sa fie reglate dupa dimensiunea copilului(fig8)
9. Dupa ce ati instalat copilul in scaunul din fata inserati capetele centurii in
catarama(fig9A) si reglati largimea dupa cum este cazul presand butoanele exterioare
ale cataramei. Pentru desfacerea cataramei presati butonul central.(fig9B)
10. Dupa ce ati instalat copilul in scaunul din spate reglati centura abdominala
actionand asupra butoanelor externe(fig10A) Pentru desfacerea cataramei presati
butonul central.(fig10B)
AVERTISMENT: pentru a garanta siguranta copilului,este indispensabil sa utilizati
simultan cu centura de siguranta, cureaua dintre picioare.
AVERTISMENT; Dupa ce ati inlaturat de pe produs centurile de siguranta(de ex pt. a
le spala)verificati ca sunt corect reasezate sifixate in pctele de prindere si bine reglate
pentru dimensiunile copilului
REGLAREA SPATARULUI
11. Spatarul se poate regla cu ajutorul levierului din spate in doua pozitii. Pentru a-l
inclina, trageti levierul in sus (fig11). Pentru a reveni la pozitia dorita ridicati spatarul in
fata.
AVERTISMENT: greutatea copilului poate face aceste operatiuni dificile.
FRANE SPATE
Rotile din spate sunt echipate cu frane gemene care actioneaza simultan pe cele
doua roti din spate, presand o singura pedala.
12. Pentru a actiona frana caruciorului, presati una dintre pedalele situate in lateralele
rotilor din spateFig. 12
13. Pentru a debloca sistemul de franare ridicati una dintre cele doua pedale situate
pe rotile din spate.fig13
COPERTINA CU PARASOLAR
AVAERTISMENT operatiunea de fixare a copertinei trebuie efectuata de mbele parti
ale caruciorului. Verificati ca este corect fixata(vedeti pct 6)
14. Pentru a desface copertina, impingeti arcul inainte(fig14)



15. Pentru o protectie crescuta impotriva razelor soarelui este posibil sa mariti
suprafata copertinei intinzand aripioarele si desfacand pliul de sub copertina (fig
15A-15B)
PLIEREA CARUCIORULUI
AVERTISMENT: asigurati-va ca inb timpul manevrelor de pliere si reglkare a
caruciorului, copilul NU se afla in aprop;iere si ca partile mobile ale caruciorului NU
intra in contact cu copilul. Inainte de pliere goliti cosul pentru obiecte si strangeti
copertina
Caruciorul este dotat cu un sisteme de pliere cu no singura mana
16. Penmtru pliere accesati dispozitivul de pliere( Fig. 16A) deplasand cursorul
<MA>> catre exterior si in acelasi timp ridicati caruciorul (fig.16B)
17. Odata pliat, caruciorul sta nesustinut in picoare(fig17)

EXTRAGEREA/MONTAREA HUSEI CARUCIORULUI
18. Pentru a extrage husa de pe sezutul frontaltrebuie sa coborati complet spatarul
actionand levierul si impingandu-l inainte(fig18A). Eliberati toate cele 3 ochiuri din
plastic laterale(stanga-dreapta)ale structurii spatarului(fig18B). Inlaturati husa din
marginea superioara a spatarului (fig 18C). Desfaceti capsele de sub sezut (18D)si
inlaturati husa. Inl;aturati hamurile de siguranta trecandu-le prin fantele din
spatar(fig18E-18F-18G)
19. Pentru extragerea husei de pe scaunul posterior trebuie sa treceti centurile de
siguranta prin fante(fig19A si 19B)
Pentru remontare pe carucior repetati operatiunile descrise mai sus, in sens invers
remontand centurile de siguranta p-rin spatiile din huse.
MONTAREA SCAUNULUI AUTO KEY FIT
Scaunul auto se poate monta pe acest carucior
AVERTISMENT:
Scaunul auto se poate minta numai cu fata catre parinti!
20. Pentru a monta scaunul auto trebuie sa inlaturati bara/platou de siguranta si sa
coborati complet spatarul(fig20A). Pozitionati scaunul auto dupa cum este aratat in fig
20B si presati pana cand sunetul va confirma fixarea lui pe carucior.
AVERTISMENT: ASigurati-va ca fixarea este corect facuta tragand de scaunul auto
21. Pentru inlaturarea scaunului auto de pe carucior, actionati levierul situat dedesubt
si ridicati scaunul (fig21)
PLATFORMA SPATE
Sub carucior, in spate, se afla platforma pentru transportul in picioare al inca unui
copil.Aceasta poate fi utilizata NUMAI in situatia in care sezutul posterior este complet
ridicat.
22. Pentru a-l ridica trebuie sa-l rabatati in sus(fig22)
AVERTISMENT: Cand impingeti caruciorul nu permiteti copilului situat pe platforma sa
se rasuceasca in spate!
23. Nu lasati copilul sa stea in picuioare pe scaun! Pentru evitarea caderii, copilul
trebuie sa se tina de manere si sa stea CU PICIOARELE PE
PLATFORMA(FIG22a-22b)
HUSA PENTRU PLOAIE
MOntati husa pentru ploaie trecand benzile in jurul cadrului caruciorului prin locul
indicat in FIG 23(aceasta operatiune trebuie executata pe ambele parti ale
caruciorului). Dupa utilizare lasati-o la uscat inainte de a o plia.

AVERTISMENT: husa impotriva ploii nu poate fi utilizata in cazul in care nu este montata
copertina caruciorului-risc de asfixiere.
AVERTISMENT: Nu lasati niciodata caruciorul expus in soare in cazul in care copilul este
asezat si husa impotriva ploii este montata deoarece apare riscul de supraincalzire.
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 China,Producator Artsana S.p.A.,Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism
s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel0742.070.704/fax: 021/231.06.26




