
79595 -  CARUCIOR LITE WAY 3 TOP , varsta 0luni+ (de la 0 la 22 kg) 
 
IMPORTANT: Inainte de folosire cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare. 
 ATENTIE: Inainte de utilizare, inlaturati pungile din plastic si orice element care face parte din ambalaj si nu le lasati la indemana 
copilului. 
ATENTIONARI 
AVERTISMENT: Verificati inainte de utilizare ca produsul si componentele sale nu au suferit deteriorari in timpul transportului. In caz 
contrar, nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 
AVERTISMENT  Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
AVERTISMENT: Inainte de utilizare asigurati-va ca toate dispozitivele de fixare sunt corect blocate. 
AVERTISMENT: In timpul manevrelor de inchidere/deschidere a caruciorului indepartati copilul pentru a evita pericolul de accidentare. 
AVERTISMENT: NU lasati copilul sa se joace cu produsul. 
AVERTISMENT : Utilizati  intotdeauna hamurile de siguranta 
AVERTISMENT: Acest produs nu poate fi utilizat atunci cand faceti jogging sau cand patinati 

- Acest carucior este conceput pentru copii de 0 luni pana la 36 luni cu o greutate de maximum 15 kg, conform normei EN 
1888:2012 si a fost testat pana la 22 kg conform protocolului de testari LSU 001 2014-11. 

- De la  0 luni-6luni, folositi caruciorul numai cu spatarul coborat complet. 
- Actionati sistemul de franare atunci cand asezati/ridicati copilul in/din carucior. 

        -       Nu incarcati  cosul de depozitare cu greutati mai mari de 3 kg. 
        -       Orice greutate suspendata de manere, spatar sau laterala caruciorului ii poate compromite stabilitatea 
        -        Nu transportati mai mult de un copil in acelasi timp. 
        -        Nu folosiţi accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate/aprobate de fabricant. 
         -      Utilizarea curelei hamurilor de siguranta, care trece printre picioarele copilului este indispensabila pentru a garanta 
securitatea. NU utilizati cureaua dintre picioare fara hamurile de siguranta. 
         -     Asigurati-va ca in timpul operatiunilor de deschidere/inchidere partile componente ale caruciorului nu intra in contact cu 
copilul dvs. 
         -  Nu lăsaţi căruciorul cu copilul in el dacă se află pe o suprafaţă înclinată, chiar dacă frana este acţionată. 
        -     Nu utilizati caruciorul pe scari/scari rulante, se poate dezechilibra. 
        -      Cand nu utilizati produsul,  depozitati-l intr-un loc ferit de copii. 
         -    Acest produs trebuie utilizat numai de catre un adult. 
         -        Nu lăsaţi alti copii să se joace nesupravegheati in apropierea căruciorul sau să se catere pe el. 
          -    Asigurati-va ca  cel care utilizeaza produsul cunoaste foarte bine modalitatile de utilizare ale acestuia. 
           -    Daca extrageti centurile de siguranta (pentru a le curata de ex.) verificati sa fie corect montate la loc si reglate corespunzator. 
Pentru a verifica     daca centurile sunt corect montate pe spatarul caruciorului, dupa ce ati instalat copilul si ati atasat centurile, trageti 
puternic de ele. 
          -     Utilizati dispozitivul de franare de fiecare data cand opriti caruciorul. 
         -        Pentru a evita riscul sufocarii nu lasati la indemana copilului obiecte , corzi,sfori etc. 
         -        Acordati atentie deosebita atunci cand urcati sau coborati trotuarul. 
         -         In caz de expunere prelungita la soare, racoriti produsul inainte de  a aseza copilul in el.  
-         -        Expunerea prelungita la soare poate decolora materialul textil al caruciorului. 
         -        Nu folositi caruciorul daca partile componente sunt deteriorate, smulse sau lipsesc. 
-  Actionati sistemul de franare de fiecare data cand caruciorul este oprit. 
         -        Pentru a impiedica ruginirea, evitati contactul caruciorului cu apa sarata. 
         -       Nu folositi caruciorul la plaja. 
RECOMANDARI PENTRU CURATARE SI INTRETINERE 
Acest produs necesita o intretinere periodica. Operatiunile de curatare si intretinere trebuie efectuate numai de catre un adult. 
CURATAREA : Caruciorului i se poate extrage husa (consultati capitolul „extragerea husei”) Pentru curatarea partilor textile consultati 
eticheta cu insemnele pentru spalare. 
Va aratam mai jos simbolurile pentru spalare si ce semnifica acestea. 

Spalati de mana cu apa rece;    Nu folositi decoloranti;     Nu uscati prin centrifugare;    Nu calcati;    Nu 
curatati chimic 
Curatati frecvent partile din plastic, cu o panza umeda.Uscati partile metalice in cazul in care au luat contact cu apa pentru a evita 
ruginirea. 
INTRETINERE : Lubrifiati partile mobile, daca este necesar, aplicand  un lubrifiant pe baza de silicon. Verificati cu regularitate starea de 
uzura a rotilor si feriti-le de praf si nisip. Verificati ca toate partile din plastic ce culiseaza de-a lungul tubulaturii metalice sa fie curatate 
de praf si sa nu aiba contact cu nisipul, pentru a evita defectarea produsului. Depozitati caruciorul intr-un loc uscat. 
INSTRUCTIUNI GENERALE 
MONTAREA ROTILOR DIN FATA 
1.Montati roata din fata insuruband-o in pivotul special prevazut pana cand se va auzi un click sonor de blocare(fig1). Reluati manevra 
pentru roata opusa. AVERTISMENT: inainte de utilizare asigurati-va ca rotile sunt corect fixate. 
DESCHIDEREA CARUCIORULUI  
AVERTISMENT:Executati aceste operatiuni departe de copil. Asigurati-va ca in timpul manevrelor,  partile componente ale caruciorului 
nu intra in contact cu copilul  
2.Eliberati carligul de blocare si impingeti partea din fata (sezutul) a caruciorului inainte(fig2) 



3. Impingeti cu piciorul mecanismul de blocare din spatele caruciorului - fig3 
AVERTISMENT: Inainte de utilizare asigurati-va ca ati deschis complet caruciorul si ca este corect blocat.  
UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANTA 
Caruciorul este dotat cu un sistem de retinere ancorat in 5 puncte, compus din 2 centuri, 2 butoniere de reglare, o centura abdominala 
si una care trece printre picioarele copilului. 
Daca extrageti centurile pentru a le spala, atunci cand le remontati asigurati-va  ca le-ati prins corect in punctele de ancorare. Reglati 
inca o data centurile dupa cum este necesar. 
AVERTISMENTE:Pentru copiii cu varste intre 0 - 6 luni este imperativ necesar sa folositi centurile care trec peste umeri trecandu-le prin  
cele doua butoniere de ajustare . 
4. Daca este necesar, reglati inaltimea centurilor de umeri, trecandu-le prin butonierele de ajustare  (fig4)Dupa ce ati asezat copilul in 
carucior, prindeti hamul de siguranta, trecand furcile hamului prin inelele din plastic (fig4A si 4B) apoi introduceti-le in catarama aflata 
in capatul centurii dintre picioare(fig4C). Reglati  lungimea centurilor astfel incat sa fie bine fixate pe umerii si corpul copilului. Pentru a 
desface centurile de siguranta apasati simultan pe cele doua clape laterale ale cataramei si desfaceti curelele. 
AVERTISMENT: Pentru a garanta siguranta copilului, utilizati intotdeauna hamurile de siguranta! 
 REGLAREA SPATARULUI :  
Spatarul se poate regla in 5 pozitii diferite 
5.Fixati cu ajutorul capselor cele doua clape din material textil pe tuburile din spate ale structurii caruciorului ca in fig 5. 
6. Apasati butonul de pe spatarul caruciorului pentru a-i fixa inclinatia. Cand eliberati butonul, spatarul se blocheaza in pozitia cea mai 
apropiata (fig6) 
7. Pentru a ridica spatarul in pozitia dorita este suficient sa-l impingeti in sus, pana in pozitia dorita (fig7) 
AVERTISMENT : Greutatea copilului poate face ca aceste operatiuni sa devina dificil  de realizat.! 
REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE 
Pentru confortul copilului , suportul pentru picioare se poate regla in doua pozitii diferite 
8. Pentru a regla pozitia suportului pentru picioare, rasuciti cele doua leviere laterale in sus, pana cand ajungeti la pozitia de blocare in 
pozitie orizontala (fig8) 
9.Pentru a readuce suportul de picioare in pozitia initiala, presati simultan cele doua butoane laterale(fig. 9)  
AVERTISMENT: Suportul pentru picioare nu este un dispozitiv de retinere a copilului. 
FRANELE DIN SPATE 
Caruciorul este dotat cu frane gemene care permit actionarea simultana asupra celor doua roti din spate ale caruciorului, prin 
apasarea unei singure pedale. 
10. Pentru a actiona franele apasati una dintre clapele situate in centrul ansamblului de roti din spatele caruciorului(fig 10) 
11.Pentru a debloca sistemul de franare ridicati in sus una dintre clapele de franare din centrul rotilor din spate(fig11) 
AVERTISMENT: folositi intotdeauna franele atunci cand caruciorul stationeaza. Nu lasati niciodata caruciorul nesupravegheat pe un 
plan inclinat cu copilul in interior chiar daca sistemul de franare este actionat. 
AVERTISMENT: dupa ce ati apasat sistemul de franare asigurati-va ca acesta actioneaza corect pe ambele ansambluri de roti din spate. 
ROTI PIVOTANTE 
Rotile din fata ale caruciorului pot fi pivotante sau fixe. Rotile pivotante fac caruciorul mai usor de manevrat.Pe suprafete cu denivelari 
este recomandata folosirea rotilor din fata in pozitie fixa,pentru a garanta stabilitatea caruciorului. Dimpotriva, pe un teren neted, 
recomandam utilizarea rotilor in pozitie pivotanta. 
12.Pentru a ca rotile sa devina pivotante,ridicati levierul din fata,  in sus( fig.12).Pentru a folosi rotile in pozitie fixa,apasati levierul, 
blocandu-le in pozitie fixa. Oricare ar fi pozitia lor, in momentul blocarii , se vor fixa in pozitie dreapta. AVERTISMENT: cele doua roti 
anterioare trebuie sa fie blocate sau deblocate in acelasi timp. 
COPERTINA TRANSFORMABILA  
13.Pentru a fixa copertina fixati clipsurile din plastic in pozitia indicata in fig 13A. Pentru a finaliza atasarea copertinei de sezut, atasati 
partea din spate a copertinei de spatele caruciorului utilizand capsele special prevazute (fig.13B) 
AVERTISMENT: operatiunea de fixare a copertinei trebuie efectuata deopotriva de ambele parti ale caruciorului.Verificati 
corectitudinea fixarii. 
14. Desfaceti copertina ca in fig 14A. Inchideti copertina pliind-o ca in fig 14B. 
15. Este posibil sa  transformati copertina in parasolar. Partea din spate a acesteia se poate extrage cu ajutorul fermoarului si a 
capselor situate in spatelele spatarului (fig 15) 
16.Copertina poseda trei configuratii deosebite de utilizare. Cea initiala ofera o protectie standard(fig 16A) Pentru protectie crescuta 
desfaceti partea din material textil prezenta in portiunea frontala a copertinei(fig16B) Pentru o protectie completa desfaceti inchiderea 
prezenta pe copertina si intindeti partea de ramasa (fig.16C). 
INCHIDEREA CARUCIORULUI 
AVERTISMENT: efectuati aceasta operatiune asigurandu-va  ca partile mobile ale cruciorului nu intra in contact cu copilul. Inainte de 
pliere asigurati-va ca ati golit cosul pentru obiecte. 
17. Pentru a inchide caruciorul trageti in sus mecanismul incrucisat, de inchidere/deschidere din spatele caruciorului(fig17A) si 
deblocati cu piciorul pedala de siguranta, aflata pe laterala dreapta a caruciorului(fig17B) 
18Pentru a finaliza plierea,  impingeti manerele caruciorului inspre inainte.(fig18) 
19. Odata inchis caruciorul,  carligul de siguranta din laterala va bloca automat caruciorul in pozitie inchisa (fig19) aceasta-l va  
impiedica sa se dechida accidental. 
DEATASAREA  HUSEI  
Husa acestui carucior este complet detasabila 
20. Pentru a scoate husa ridicati suportul pentru picioare(fig20A), desfaceti apoi cataramele(fig 20 B)si capsele de pe sezut(fig20C) si 
benzile Velcro din jurul partilor inferioare ale tubulaturii spatarului (fig20D); extrageti husa avand grija sa eliberati hamurile de 
siguranta. 



21. Desfaceti capsele situate pe tuburile din spate ale caruciorului dupa cum este indicat in fig21A; desfaceti capsa A si retrageti cele 
doua carlige B si C situate subpartea textila pliata (fig21B) Extrageti husa de pe spatar, ridicand-o. 
Pentru a pune husa la loc , urmati operatiunile de mai sus in sens invers. 
AVERTISMENT: verificati permanent tensiunea centurilor aflate sub sezut.(fig.20B) 
ACCESORII 
ATENTIE  este posibil ca anumite versiuni ale acestui produs sa nu contina toate accesoriile descrise mai sus 
Cititi cu atentie descrierile privind accesoriile furnizate cu  produsul pe care-l cumparati 
COSULET PENTRU OBIECTE 
Caruciorul poate fi echipat cu un cosulet pentru obiecte. 
22. Fixati cosuletul trecand butonirele de-a lungul suportului A prevazut pentru aceasta.  Fixati pe tubulatura cadruluiB cu ajutorul 
benzii Velcro ; treceti benzile din spate in jurul tubulaturii C si prindeti cu ajutorul capselor (Fig22) 
VERTISMENT: NU puneti in cos greutati mai mari de 3 kg. 
HUSA IMPOTRIVA PLOII 
Caruciorul poate fi dotat cu o husa impotriva ploii. 
23. Fixati husa impotriva ploii trecand benzile peste tevile caruciorului dupa cum este indicat in fig23 si inchideti-o cu ajutorul benzii 
Velcro din spate.Cand nu mai este necesar sa o folositi, lasati-o la uscat (daca este uda)inainte de a o strange. 
ACORDATI ATENTIE  DEOSEBITA ATUNCI CAND UTILIZATI HUSA DE PLOAIE 
AVERTISMENTE:  Nu folositi husa pentru ploaie fara copertina sau parasolarul caruciorului pentru evita riscul de sufocare pentru copil. 
Pentru a evita  riscul de supraincalzire nu lasati caruciorul expus la soare daca husa de ploaie este montata si copilul este in interior. 
SAC PENTRU PICIOARE  
Anumite versiuni ale acestui carucior pot fi dotate cu un sac pentru picioare ideal pentru vremea rece. 
24. Sacul pentru picioare este dotat cu butoniere pentru ca centurile de siguranta sa poata trece si sa poata fi utilizate (fig24) 
25. Asezati sacul pentru picioare (fig25) presand capsele in pozitiile indicate. 
ATENTIE: De cate ori folositi sacul,  treceti hamurile de siguranta prin orificiile special prevazute 
AVERTISMENTE: cand folositi sacul pentru picioare, utilizati intotdeauna si hamurile de siguranta inserandu-le prin butonierele special 
prevazute. 
AVERTISMENTE: Verificati temperatura in zona in care doriti sa asezati copilul pentru a nu-l acoperi prea mult daca nu este necesar. 
PATURA PENTRU PICIOARE 
26. Sacul pentru picioare se poate transforma in paturica pentru picioare, desfacand fermoarul si detasand partea  din material 
flausat.(fig26) 
27. Pentru a atasa paturica pentru picioare, fixati capsele si montati-o pe cadrul caruciorului  la nivelul indicat in fig 27. 
BARA DE SIGURANTA 
28. Pentru a extrage bara de siguranta presati cele doua butoane (fig28)si ridicati-o. Cand asezati copilul in carucior desfaceti bara doar 
intr-o parte. 
29. Pentru a fixa bara de siguranta pe structura aruciorului, montati capetele acesteia in suporturile special prevazute dupa cum se 
vede in fig 29 
AVERTISMENTE: Utilizati de fiecare data centurile de siguranta; bara de siguranta NU ESTE un dispozitiv de retinere a copilului. 
AVERTISMENT: Bara de siguranta nu poate fi utilizata pentru a ridica produsul. 
MANER DE TRANSPORT 
30. Pentru a usura transportul caruciorului cand este pliat, el este dotat cu un maner pentru transport, foarte practic.(fig30) 
KIT CONFORT 
Caruciorul poate fi  utilat cu un Kit Confort care include doua aparatoare pentru umeri, si o centura (care trece printre picioarele 
copilului) captusita. 
31. inserati aparatoarele pentru umeri in bretele dupa cum se vede in (fig. 31A)si treceti cureaua dintre picioare prin fanta special 
prevazuta(fig 31B) 
Nota importanta: IMAGINILE SI INSTRUCTIUNILE DIN ACEASTA CARTE CU INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, SE REFERA LA O VERSIUNE A 
ACESTUI CARUCIOR; UNELE COMPONENTE SAU FUNCTII DESCRISE AICI POT VARIA IN FUNCTIE DE MODELUL PE CARE IL ALEGETI. 
NOTA IMPORTANTA 
Imaginile si instructiunile din aceasta brosura se refera la o versiune a caruciorului; anumite componente si functionalitati descrise aici, 
pot varia in functie de modelul ales. 
 
GARANTIE 

Produsul este garantat impotriva defectelor de conformitate in conditii normale de utilizare si respectand indicatiile de utilizare 

descrise aici. 

Garantia nu poate fi aplicata in cazul in care deteriorarile deriva dintr-o utilizare improprie, in caz de uzura sau  evenimente 

accidentale. 

Durata garantiei pentru defectiunile de conformitate variaza in functie conditiile prevazute in normele legii aplicabile in tara din care a 

fost achizitionat produsul. 
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