
79540 PREMERGATOR CHICCO " WALKY TALKY", 6 LUNI + 

IMPORTANT: CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU A NU COMPROMITE SIGURANTA 

COPILULUI. PASTRATI BROSURA PENTRU CONSULTATII VIITOATE. COPILUL SE POATE RANI DACA NU RESPECTATI ACESTE 

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE. 

AVERTISMENTE: INAINTE DE UTILIZARE INLATURATI PUNGILE DIN PLASTIC SI ORICE ELEMENT CARE FACE PARTE DIN 

AMBALAJ SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR. 

AVERTISMENTE 

• ATENTIE: Inainte de utilizare  verificati ca fiecare element care face parte din produs este in stare perfecta si nu a 

suferit deteriorari in timpul transportului. Verificati constant starea de uzura a produsului si in cazul in care apar 

deteriorari nu-l mai folositi si nu il lasati la indemana copiilor. 

• AVERTISMENTE:Asamblarea produsului trebuie executata numai de catre un adult. Pentru asamblarea corecta a 

elementelor  urmati indicatiile de mai jos. 

• AVERTISMENT : nu lasati niciodata copiulul nesupravegheat. 

• AVERTISMENT : Nu neglijati faptul ca atunci cand copilul se afla in premergator, el este in masura sa se deplaseze 

mai repede si pe distante mai mari. 

• AVERTISMENT :Interziceti accesul la scari,trepte sau suprafete neuniforme. NU utilizati premergatorul pe 

suprafete instabile sau inclinate, in apropierea piscinelor sau altor surse de apa. 

• AVERTISMENT : Indepartati premergatorul de surse de caldura, de cuptoare. 

• AVERTISMENT :  Nu lasati la indemana copiilor, lichide fierbinti,  cablurile aparatelor electrice, sau alte surse de 

pericol. 

• AVERTISMENT : Anticipati orice coliziune cu geamuri, vitrine, mobile etc. 

• AVERTISMENT : Nu utilizati produsul daca lipsesc parti componente sau daca este deteriorat. 

• AVERTISMENT : Va recomandam sa utilizati premergatorul perioade scurte de timp(aprox 20min) 

• AVERTISMENT :  Premergatorul este creat pentru copii care se sustin singuri in sezut si care au peste 6 luni. 

Produsul nu este creat pentru copii care stau singuri in picioare sau care au o gretutate de peste 12 kg. 

• AVERTISMENT :  Nu utilizati elemente sau piese de schimb care nu sunt recomandate de  producator sau 

distribuitor. 

• AVERTISMENT : Inainte de utilizare asigurati-va ca toate mecanismele de siguranta  ale premergatorului sunt 

corect blocate. 

• AVERTISMENT : In timpul operatiunilor de reglare, nu lasati copilul sa se apropie de produs astfel incat sa nu aiba 

contact cu partile lui mobile. 

• Copilul nu trebuie sa aiba o inaltime mai mare de 85 cm. 

• Pentru a evita riscul de strangulare, nu lasati la indemana copilului obiecte dotate cu snururi, corzi. Acordati 

atentie deosebita snururilor de la perdele, jaluzele etc. 

• Premergatorul nu a fost conceput pentru ca cel mic sa manance in el, partea electrica se poate deteriora daca 

intra in ea mancare, frimituri etc. Nu utilizati premergatorul in timpul mesei. 

• Nu lasati la indemana copiilor pungi din plastic sau jucarii de dimensiuni mici; risc de asfixiere. 

• NU lasati timp indelungat produsul in lumina directa a soarelui. Daca totusi il lasati racoriti-l inainte de a-l utiliza. 

• Expunerea prelungita la soare poate decolora partea din material textile a produsului. 

• Nu utilizati produsul la temperaturi mai mici de 5ºC nici  pe suprafete inghetate sau din sticla. 

• NU utilizati produsul in chip de vesta de salvare. 

• Verificati in permanenta starea de uzura a premergatorului. 

• Verificati ca franele premergatorului sa fie  corect montate si sa fie in stare buna de functionare, nedeteriorate sis 

a nu lipseasca. 

• NU lasati alti copii sa se joace nesupravegheati in apropierea premergatorului. 

• Atunci cand nu utilizati premergatorul, depozitati-l intr-un loc uscat, ferit de intemperii si nu-l lasati la indemana 

copiilor. 



CURATAREA SI INTRETINEREA 

Operatiunile de curatare si de intretinere trebuie efectuate numai de catre un adult. 

Curatati partile textile, din plastic si franele cu ajutorul unei lavete umede. 

Pentru a evita ruginirea uscati partile metalice. 

COMPOZITIE SEZUT MATLASAT 

Exterior: 100% poliester, interior 100% poliuretan 

Spalati de mana cu apa rece;    Nu folositi decoloranti;       Nu folositi uscatorul;     Nu calcati 

       Nu curatati chimic 

COMPONENTE 

A) Structura premergatorului 

B) Sezut matlasat 

C) Eleron rigid 

D) 2 roti frontale pivotante 

E) 2 roti posterioare fixe 

F) 6 frane opritoare 

G) Jucarie electronic 

H) Colier pentru fixare sezut matlasat 

I) Arcada joc 

PRIMA ASAMBLARE A PREMERGATORULUI 

1. Rasuciti structura (A) a premergatorului. Fixati rotile frontale (D) dupa cum e indicat in fig 1. Asigurati-va ca rotile 

sunt corect montate. 

2. Fixati rotile din spate(E) dupa cum arata fig 2 . Asigurati-va ca ati fixat corect rotile impingandu-le pana cand se va 

auzi click-ul sonor de montare . 

3. Fixati franele opritoare(F) dupa cum este indicat in fig. 3. Asigurati-va ca ati fixat corect toate franele-opritor. 

4. Puneti premergatorul in pozitie de utilizare asezand rotile pe sol (neted si orizontal); ridicati usor partea 

superioara a structurii dupa cum este indicat in fig4, tragand pana cand se va auzi un sunet care va confirma 

fixarea la inaltimea dorita. 

AVERTISMENT: Inainte de a instala copilul in premergator, asigurati-va ca partea mobila a premergatorului care se 

afla sub structura superioara, este corect fixata in pozitia dorita.(fig4a). Pentru a va asigura, apasati structura in jos. 

5. Fixati eleronul rigid (C) in fantele prevazute pentru acest dispozitiv, in partea superioara a structurii(A) si 

impingeti partea posterioara pana la blocare(fig.5) 

AVERTISMENTE: eleronul odata fixat, nu mai poate fi extras, nu incercati sa-l extrageti cu surubelnita sau cu alt obiect 

dur! 

6. Inserati inelele din plastic ale sezutului matlasat (B)in butonierele situate de-a lungul marginii superioare a 

premergatorului (fig 6)  si asigurati-va ca sunt corect blocate in pozitia ilustrata(fig7-8) 

7. Jucaria electronica dotata cu muzica si lumini trebuie inserata in partea superioara a  structurii prin apasare(fig.9); nu 

este necesara alta modalitate de fixare. Bateriile nu sunt incluse; jucaria este dotata cu doua butoniere situate 

dedesubt, ceea ce va permite s-o montati si in alte locuri decat pe structura premergatorului.(fig10) 

AVERTISMENT: pentru a preveni orice risc de asfixiere, jucaria electronica trebuie fixata pe alte structuri utilizand  numai 

colierele de montare care fac parte din pachet, nu adaugati snururi. 

AVERTISMENT: atunci cand jucaria nu este montata pe alte structuri, nu o lasati la indemana copilului. Nu fixati  jucaria pe 

premergator cand sunt montate colierele de fixare pentru alte structuri. 

AVERTISMENT: arcada cu jucarii trebuie fixata numai de catre un adult. 



8. Arcada(I) este dotata cu jucarii mobile si se monteaza inserand dispozitivele laterale in spatiile special create din 

partea superioara a structurii premergatorului, impingand pana cand se va auzi sunetul care confirma fixarea(fig 

11-12) 

Reglarea inaltimii premergatorului: in timpul operatiunii de pliere si deschidere, asigurati-va ca cel mic se afla la o 

distanta care sa-i ofere siguranta. 

9. Pentru a deschide premergatorul ridicati incet partea superioara a structurii tragand in sus pana cand sunetul de 

fixare va confirma deschiderea la inaltimea dorita(fig 4) 

10. Pentru reglarea inaltimii, trageti sezutul pana  la inaltimea dorita. Pentru coborarea sezutului rasuciti in sens 

invers acelor de ceas manerul aflat sub sub partea superioara a structurii si trageti-l (fig13)  fixand  inaltimea 

dorita(fig14). Cum veti elibera manerul, premergatorul se va bloca. Acesta poate fi reglat in 3 pozitii diferite de 

inaltime. 

AVERTISMENT: inainte de a aseza copilul in premergator asigurati-va ca este blocat la inaltimea dorita (fig. 15) 

11. Pentru plierea premergatorului rasuciti manerul situat sub partea superioara, trageti-l in sus si coborati 

premergatorul pana la plierea completa.(fig 16) 

AVERTISMENT: 

Nu pliati premergatorul cand copilul se afla in el. 

ARCADA CU JUCARII 

Pentru a utiliza corect arcada cu jucarii, pornind de la pozitia de repaos, executati urmatoarele operatiuni: 

- Trageti arcada cu jocuri inspre exterior , în direcția săgeții pana in capat ; apucați arcada din partea centrală ( fig17) 

- Rasuciti arcada in sus pana la desfacere(fig 18) 

Pentru operatiunea inversa, rabatati arcada in pozitia initiala si trageti-o in exterior urmarind sageata, apucand 

partea centrala(fig19) 

- Rasuciti arcada cu jucarii in jos(fig20) pana cand o asezati in pozitia de repaos(Fig21) 

AVERTISMENT: in timpul acestor operatiuni de reglare, indepartati copilul de partile mobile ale premergatorului 

AVERTISMENT:Nu deplasati si nu ridicati premergatorul apucandu-l de arcada cu jucarii sau de elementele centrului 

de activitati situat pe el. 

AVERTISMENT: Nu va sprijiniti pe arcada cu jucarii 

JUCARIE ELECTRONICA 

 ATENTIE: verificati in permanenta starea de uzura a produsului si prezenta eventualelor defectiuni, caz in care, nu 

lasati jucaria la indemana copiilor, nu o utilizati si nu incercati sa o reparati, adresati-va unui personal calificat. 

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI ELECTRONICE 

AVERTISMENT: curatati jucaria cu o laveta moale, uscata, pentru a nu deteriora circuitele electronice. 

AVERTISMENT: Feriti jucaria de caldura, praf, nisip si apa. 

AVERTISMENT: premergatorul nu a fost conceput pentru ca cel mic sa mance in el. Pentru a evita defectarea datorita 

alimentelor care ar putea sa se infiltreze in jucaria electronica, nu utilizati produsul in timpul meselor. 

EXTRAGEREA SI INLOCUIREA BATERIILOR 

AVERTISMENT:  

- Centru de activitati electronic al premergatorului functioneaza cu 2 baterii alkaline AA de 1,5 Volti care nu sunt 

incluse in pachet 

- Inlocuirea bateriilor trebuie efectuata numai de catre un adult 

- Pentru a inlocui bateriile, desfaceti surubul capacului cu ajutorul unei surubelnite si extrageti bateriile uzate; 

introduceti bateriile noi respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs si puneti inapoi capacul 

strangand surubul. 

- Nu lasati bateriile sau ustensilele la indemana copiilor. 

- Nu lasati produsul in ploaie, infiltratiile de apa pot deteriora circuitele electronice 

- Pentru a evita curgerea lichidului toxic ce ar putea deteriora jucaria, inlaturati intotdeauna bateriile uzate din 

produs. 

- Inalturati bateriile in cazul in care nu utilizati produsul perioade lungi de timp. 



- Utilizati numai bateriile recomandate  de producator sau unele echivalente. 

- Nu amestecati mai multe tipuri de baterii si nici baterii consumate cu baterii noi. 

- Nu aruncati bateriile consumate in foc sau in natura ci depuneti-le intr-un centru de eliminare care respecta 

prevederile legislatiei in vigoare,  in legatura cu acest tip de deseu. 

- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare 

- Nu incercati sa reincarcati bateriile care nu pot fi incarcate, risc de explozie 

- Nu este recomandata utilizarea acumulatorilor deoarece aceasta ar putea diminua functionalitatea jucariei 

- Daca bateriile pierd lichid, inlocuiti-le imediat si curatati jucaria si mainile de lichidul toxic. 

- Daca utilizati acumulatori, extrageti-i din jucarie cand ii reincarcati. Reincarcarea se va face numai sub supravegherea 

unui adult. 

- Bateriile reincarcabile trebuie extrase din produs pentru a le incarca 

- Pentru ca produsul sa functioneze corect, nu amestecati baterii noi cu baterii uzate. 

- Inlaturati bateriile din produs inainte de a-l elimina. 

 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 Produsul beneficiaza de garantie pentru defectiunile de conformitate, in conditii normale de utilizare, respectand 
indicatiile din modalitatile de utilizare. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar deteriorari ca urmare a utilizarii improprii. 
Garantia are durata prevazuta in normele nationale  ale tarii din care este cumparat produsul.  

Fabricat in China  
Producator: Artsana SpA-Italia: Via Saldarini Catelli,1,22070,Grandate,tel: 0039-031.382.111.Importator si 

distribuitor:  S.C Paralela 45 Turism S.r.l;Bucuresti,sector 2,Str. Gheorghe Matac, nr. 21-23; tel/fax: 021.231.06.26 

 

 

 

 

 


