
79810 – Marsupiu Close to You 

INSTRUCŢIUNI 

IMPORTANT – PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ 

ATENŢIE – PENTRU A EVITA RISCUL DE SUFOCARE, ÎNDEPĂRTAŢI ORICE FEL DE AMBALAJE DIN PLASTIC ÎNAINTE DE UTILIZARE, ACESTEA TREBUIE ELIMINATE SAU ŢINUTE DEPARTE DE COPII. 

ATENŢIONĂRI 

• ATENŢIE: Asiguraţi-vă că persoana care foloseşte marsupiul ştie cum să îl folosească în siguranţă. Nu permiteţi nimănui să folosească produsul dacă nu aţi citit şi înţeles toate atenţionările şi instrucţiunile. 
• Asiguraţi-vă că toţi utilizatorii au toate abilităţile fizice necesare pentru a utiliza acest produs. 
• ATENŢIE: Nerespectarea obligaţiei de a citi prezentele instrucţiuni poate duce la riscuri pentru siguranţa copilului dvs. 
• ATENŢIE: Acest marsupiu nu este adecvat pentru utilizare în timpul activităţilor sportive. 
• ATENŢIE: Prindeţi întotdeauna marsupiul pe umerii dvs. înainte de a aşeza copilul în el. 
• ATENŢIE: Este posibil să vă fie afectat echilibrul prin mişcările efectuate de dvs. şi de copil. 
• ATENŢIE: Atunci când folosiţi marsupiul, nu desfaceţi niciodată centura din dreptul mijlocului înainte de a scoate copilul din marsupiu. 
• ATENŢIE: Nu folosiţi niciodată marsupiul lângă flăcări deschise. 
• Vârsta: de la naştere (3.5 kg până la greutatea de 15 kg.) 
• După ce aţi aşezat copilul în marsupiu, verificaţi cu atenţie ca elementele de reglare a lărgimii de la nivelul mijlocului şi a picioarelor copilului sunt reglate în poziţia corectă. Dacă este nevoie, reglaţi-le până când sunt bine strânse. 
• Pentru nou-născuţi şi copii subdezvoltaţi cu recomandări medicale, consultaţi medicul înainte de a utiliza acest produs. 
• Bebeluşul trebuie transportat cu faţa la părinte până când îşi poate ţine singur capul şi umerii în poziţie verticală (până la aproximativ 4 luni). 
• Atunci când copilaşul îşi poate ţine singur capul şi umerii în poziţie verticală, de la vârsta de aproximativ 4 luni, acesta poate fi transportat cu spatele la părinte. 
• ATENŢIE: Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în marsupiu dacă nu îl aveţi prins pe umerii dvs. 
• Folosiţi marsupiul numai când staţi în picioare sau când mergeţi. 
• Ţineţi cont de faptul că bebeluşul transportat în marsupiu va reacţiona la orice modificări ale condiţiilor meteo înaintea persoanei care îl transportă. 
• Înainte de utilizare, verificaţi ca toate curelele să fie bine prinse şi reglate corect, şi că toate cataramele sunt bine prinse în poziţie. 
• Nu aşezaţi niciodată mai mult de un copil deodată în marsupiu. 
• Asiguraţi-vă întotdeauna  că bebeluşul are suficient spaţiu în jurul feţei pentru a respira corect. 
• Nu folosiţi marsupiul dacă există componente deteriorate, rupte sau lipsă. 
• Nu montaţi niciun fel de accesorii pe marsupiu, nici piese de schimb sau alte componente care nu au fost furnizate sau aprobate de către producător. 
• Acest marsupiu poate fi folosit numai de către un adult. 
• Nu folosiţi marsupiul pentru a transporta bebeluşul în maşină. 

UTILIZAREA CU FAŢA LA PĂRINTE ŞI CU SPATELE LA PĂRINTE 

• ATENŢIE: Aveţi grijă când vă aplecaţi înainte sau în lateral. Asiguraţi-vă că susţineţi copilul cu braţele. 
• Se recomandă să aşezaţi şi să scoateţi copilul din marsupiu stând jos. 

UTILIZAREA ÎN A TREIA POZIŢIE (ÎN SPATELE PĂRINTELUI) 

• Nu transportaţi copii mai mici de 12 luni în spate. 
• Verificaţi în mod regulat dacă stă confortabil copilul şi dacă este în siguranţă, mai ales atunci când îl transportaţi în spate. 

COMPONENTE MARSUPIU 

A. Marsupiu 
B. Suport cap 
C. Orificiu pentru braţ – doar pentru configuraţia cu faţa la părinte 
D. Cataramă superioară ham 
E. Cataramă inferioară cu centură de strângere 
F. Fermoar şi agrafă prindere ham 
G. Inserţie şezut – pernuţă reductoare 
H. Orificii şi agrafe pentru reglarea şezutului buretat – pernuţă reductoare 
I. Prindere îmbinare pentru reglarea poziţiei picioarelor copilului 

COMPONENTE HAM 

J. Centuri umeri 
K. Orificii pentru fixarea marsupiului în poziţiile cu faţa şi cu spatele la părinte. 
L. Cataramă stern 
M. Centură de reglare a centurii de umăr 
N. Cataramă de siguranţă centură burtă 
O. Cataramă cu centură de reglare a curelei peste burtă 
P. Centură burtă cu fermoare şi agrafe de prindere de marsupiu pentru poziţiile cu faţa şi cu spatele la părinte. 
Q. Fermoare şi agrafe pentru pentru fixarea marsupiului în a treia poziţie (în spatele părintelui). 

R1-R2. Sistem de reglare pe mărimea părintelui 

S. Suporturi pentru picioarele bebeluşului 
T. Cataramă superioară cuplare marsupiu 
U. Orificii pentru fixarea marsupiului în a treia poziţie (în spatele părintelui). 
V. Orificii cuplare cataramă superioară (T) pentru prinderea marsupiului de ham. 
W. Suport spate ergonomic. 

RECOMANDĂRI CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

Curăţare 



Vă rugăm să consultaţi eticheta. După fiecare spălare, verificaţi să nu fie uzate sau deterioarate materialul şi cusăturile. 

Spălare manuală în apă rece 

Nu folosiţi înălbitor 

Nu uscaţi prin centrifugare 

Nu călcaţi 

Nu curăţaţi chimic 

Întreţinere 

Verificaţi în mod regulat cusăturile şi marsupiul pentru a vă asigura că nu sunt uzate sau deteriorate şi că nu lipsesc componente. Dacă observaţi urme de uzură sau componente lipsă, nu folosiţi produsul. 

TRANSPORTAREA ÎN FAŢĂ 

CU FAŢA ŞI CU SPATELE LA PĂRINTE 

REGLAREA MĂRIMII HAMULUI 

1. Înainte de a vă pune hamul, reglaţi-i mărimea folosind sistemul de reglare pe mărimea părintelui: clapetă cu arici în interiorul hamului (R1) şi curele pentru spate la nivelul hamului (R2). Mai întâi introduceţi ariciul în orificiile S,M,L în funcţie 
de mărimea pe care o doriţi şi pliaţi fixând astfel ariciul (Fig. 1-1A). Fiecare mărime are o culoare aferentă pe interiorul orificiului (albastru: Mic,S, roşu: Mediu, M, alb: Mare, L). Apoi reglaţi de asemenea curelele pentru spate ale hamului în 
funţie de setarea de la spate. Pe cele 2 curele sunt 3 cusături orizontale cu trei culori diferite (albastru, roşu şi alb) care corespund celor trei mărimi (fig. 1B). Centurile trebuie reglate având grijă la poziţionarea uneia dintre cusăturile colorate, în 
funcţie de mărimea dorită, în mod corespunzător cu trecerea cataramei cu trei orificii (Fig. 1C). Asamblarea corectă impune ca toate reglajele descrise mai sus să se facă pe aceiaşi culoare, echivalentă cu aceeaşi mărime (Fig. 1D). 
Atenţie: Reglarea incorectă poate afecta distribuirea corectă a greutăţii copilului pe umerii părintelui şi implicit gradul de confort al amândurora. 
ATENŢIE: Puneţi-vă întotdeauna hamul înainte de a aşeza copilul în marsupiu. 

CUM SĂ VĂ PUNEŢI HAMUL 

2. Puneţi-vă hamul marsupiului băgând mâinile prin curelele pentru umăr (Fig. 2) 
3. Prindeţi cureaua peste burtă (Fig. 3A) şi reglaţi lărgimea acţionând cataramele laterale N şi O (Fig. 3B). 
4. Ataşaţi catarama pentru stern (L) şi reglaţi-o pe înălţime şi pe lăţime, aşa cum se poate vedea în Figura 4. 
5. Reglaţi lungimea curelelor pentru umeri (M). Trageţi pentru a permite hamului să stea bine pe corpul dvs. (fig. 5). 
6. Pentru un grad maxim de confort pe durata transportării, cele trei puncte de presiune de pe suportul ergonomic pentru spate trebuie să fie pe spatele dvs. (fig. 6). 

PRINDEREA MARSUPIULUI DE HAM PENTRU POZIŢIILE CU FAŢA ŞI CU SPATELE LA PĂRINTE 

7. Prindeţi marsupiul de ham cu ajutorul fermoarului aferent (F şi P), aşa cum se indică în Figura 7; apoi prindeţi cei 2 nasturi de sub fermoar. 

 

CUM SĂ AŞEZAŢI COPILUL ÎN MARSUPIU 

ATENŢIE: Se recomandă aşezarea copilului în marsupiu stunci câmd staţi jos sau folosind o suprafaţă plană, nivelată pentru a putea controla mişcările bruşte ale copilului. 

ATENŢIE: Ţineţi bine copilul pe durata acestei operaţiuni. 

UTILIZAREA CU FAŢA LA PĂRINTE 

ATENŢIE: Înainte de a aşeza copilul în marsupiu, asiguraţi-vă că acesta este bine prins de ham cu ajutorul fermoarului, aşa cum se descrie mai sus, dar că cele două catarame de prindere de sus şi de jos (E şi D) nu sunt cuplate. 

8. Ridicaţi şaua buretată – pernuţa reductoare şi aşezaţi copilul, aşa cum se indică în Figura 8. Ulterior, fixaţi şaua buretată – pernuţa reductoare folosind curelele aferente (H), şi reglaţi în poziţia cea mai potrivită corpului copilului, astfel încât să 
nu fie prea larg sau prea strâmt (fig. 8A). 

9. Prindeţi cataramele infrioare de prindere (E) în orificiile aferente (K), pe centurile pentru umăr ale hamului (fig. 9). Sunt 3 orificii de prindere pentru reglarea poziţiei marsupiului în poziţia cea mai comodă pentru dvs. şi pentru copilul dvs. 
10. Fixaţi cataramele superioare ale marsupiului (D) de ham (T) (fig. 10), reglând lărgimea astfel încât să se potrivească dimensiunilor copilului (Fig. 10A – 10B). 

ATENŢIE: Aveţi grijă ca picioarele copilului să fie desfăcute în lateralele şezutului şi introduse în şaua buretată – pernuţa reductoare. În poziţia cu faţa la părinte, asiguraţi-vă că braţele copilului sunt introduse în orificiu (C). 

UTILIZAREA ÎMBINĂRII 

11. Marsupiul este dotat cu îmbinări pentru reglarea şezutului în funcţie de nevoile ergonomice ale copilului, păstrând o poziţie corectă a picioarelor în poziţie uşor depărtate. Pentru bebeluşi, în poziţia cu faţa la părinte, puteţi ţine îmbinările 
complet închise pentru a permite copilului să stea cu picioarele strânse (fig. 11A). Pe lângă poziţia cu picioarele complet strânse, puteţi deschide fermoarele complet pentru a asigura o susţinere adecvată pentru copilul dvs. cu picioarele uşor 
depărtate (Fig. 11B). Mai târziu, pe măsura ce creşte copilaşul, puteţi închide treptat fermoarele pentru a menţine poziţia corectă pentru copilul dvs. Nu în ultimul rând, începând de la vârsta de 3 luni, puteţi ţine îmbinarea închisă (fig. 11C), cu 
picioarele copilului sprijinite pe suporturile aferente situate pe lateralul centurii pentru burtă a părintelui. 

UTILIZAREA CU SPATELE LA PĂRINTE 

Atunci când copilaşul, în vârstă de aproximativ patru luni, va fi capabil să îşi menţină singur capul şi umerii în poziţie verticală, acesta poate fi transportat cu spatele la părinte. 

12. Pentru a configura marsupiul în poziţia cu spatele la părinte, trebuie să prindeţi partea de marsupiu de cureaua pentru burtă a părintelui (aşa cum se descrie în paragraful 7) şi folosind cataramele (E), fixaţi-o de curelele pentru umeri în orificiile 
de reglare (K), aşa cum se descrie în pasul 9. 
Notă: în poziţia cu spatele la părinte, compartimentele marsupiului trebuie deschise complet (fig. 12). 

13. Acum puteţi aşeza copilul în marsupiu, asigurându-vă că picioarele copilului pot trece comod prin marginea interioară a şezutului buretat – pernuţă reductoare (Fig. 13A), reglată anterior şi fixată în poziţia dorită (consultaţi punctul 8 pentru 
reglarea inserţiei şezutului – pernuţei reductoare). După ce aţi aşezat copilul în marsupiu, acesta poate fi reglat acţionând curelele cataramelor E (Fig. 13B). 



ATENŢIE: Ţineţi bine copilul pe durata acestei operaţiuni. Asiguraţi-vă că picioarele copilului sunt despărţite pe lateralul şezutului şi introduse în şezutul buretat – pernuţa reductoare. 

14. Pliaţi partea de sus a marsupiului în jos la 180° (Fig. 14A) şi fixaţi-o cu ajutorul cataramelor superioare (D) de cataramele (T) de pe ham (Fig. 14B). În poziţia cu spatele la părinte, braţele trebuie să fie deasupra pliului marsupiului. Puteţi regla 

distanţa marsupiului de la pieptul părintelui acţionând cataramele inferioare (Fig. 13B) şi partea de sus a marsupiului (Fig. 14C). 

A TREIA POZIŢIE – ÎN SPATELE PĂRINTELUI 

REGLAREA MĂRIMII HAMULUI 

Înainte de a vă pune hamul, asiguraţi-vă că l-aţi reglat la mărimea corectă. Consultaţi pasul 1 dacă aveţi nevoie să reglaţi mărimea suportului de spate pentru părinte. 

CUM SĂ VĂ PUNEŢI HAMUL 

ATENŢIE: Puneţi-vă întotdeauna hamul înainte de a aşeza copilul în marsupiu. 

15. Mai întâi, trageţi cataramele superioare (T) în spatele hamului, aşa cum se indică în Figura 15A, şi introduceţi-le în orificii (V) (Fig. 15B). 
16. Purtaţi hamul pe dos, cu suportul ergonomic pentru spate (W) pe piept (Fig. 16A); apoi, strângeţi cureaua pentru burtă folosind catarama (N) (Fig. 16B). 
17. Deschideţi îmbinările (I), prindeţi nasturii de pe pernuţa reductoare (H) pentru a se prinde de marsupiu şi prindeţi fermoarul marsupiului (F) de fermoarul din spate al hamului (Q), aşa cum se arată în figura 17A; apoi prindeţi cei 2 nasturi (Fig. 

17B). 
Notă: În această configuraţie, în funcţie de dimensiunile copilului, nu puteţi folosi şaua buretată – pernuţa reductoare. 
 

18. Prindeţi doar pe o parte catarama inferioară a marsupiului (E), trecând-o prin orificiul aferent (U) (Fig. 18A) şi catarama superioară (T) (Fig. 18B). 

Acum, marsupiul este pregătit pentru a susţine copilul pentru transport în a treia poziţie, în spatele părintelui. 

CUM SĂ AŞEZAŢI COPILUL ÎN MARSUPIU 

Urmând instrucţiunile de mai jos, puteţi aşeza copilul în marsupiu pentru utilizare în a treia poziţie de transport (în spatele părintelui) fără a fi nevoie de ajutorul unui alt adult. 

ATENŢIE: Se recomandă aşezarea copilului în marsupiu stând jos. Astfel, puteţi împiedica orice mişcări bruşte ale copilului. 

ATENŢIE: Ţineţi bine copilul pe durata acestei operaţiuni. 

19. Aşezaţi copilul în marsupiu (Fig. 19A), apoi prindeţi catarama de jos (E) şi catarama de sus (T) de pe partea deschisă folosită pentru a aşeza copilul în marsupiu (fig. 19B-19C). Reglaţi lungimea curelelor (E şi T) în funcţie de corpul copilului, 
pentru a garanta maximum de confort. Acum puteţi aşeza copilul în a treia poziţie de transport (în spatele părintelui) urmând paşii de mai jos. 

POZIŢIONAREA COPILULUI ÎN SPATELE PĂRINTELUI 

20. Trageţi braţul drept din cureaua pentru umăr, trecând-o prin interiorul hamului, prindeţi cureaua de umăr opusă cu aceeaşi mână (Fig. 20A), asigurându-vă că o ţineţi bine. Trageţi şi braţul stâng din cureaua pentru umăr (Fig. 20B) şi ţineţi din 
exterior marsupiul. Treceţi braţul drept, care ţine cureaua stângă pentru umăr în acea curea (Fig. 20C) şi începeţi să rotiţi hamul. Marsupiul, ataşat de cureaua pentru burtă, se va roti odată cu hamul şi se va aşeza corect pe spate (Fig. 20D). 

21. Pentru a finaliza procedura, treceţi al doilea braţ prin cureaua liberă (fig. 21), astfel încât greutatea hamului să fie distribuită egal peste spate şi umeri. Închideţi catarama de la nivelul sternului (L) şi reglaţi toate curelele şi hamul. 

ÎNDEPĂRTAREA MARSUPIULUI 

22. Pentru a scoate marsupiul în poziţia a treia după utilizarea pentru transport, scoateţi una dintre curelele pentru umăr şi prindeţi bine cealaltă curea încă pe umăr cu mâna opusă (Fig. 22A); trageţi de a doua curea pentru umăr şi rotiţi hamul pentru 
a aduce copilul în faţă (Fig. 22B-22C). Acum, puneţi la loc pe umăr curelele (Fig. 22D) pentru a reveni la poziţia iniţială. 

ATENŢIE: Ţineţi bine copilul pe durata acestei proceduri. 

BAVETA PENTRU BEBELUŞ 

În poziţia cu faţa la părinte, se poate folosi o bavetă practică, prinzând-o de cureaua pentru stern (L). Deschideţi catarama de la stern (L) şi fixaţi cureaua de baveta pentru bebeluş pentru a finaliza procedura (fig. 23B). Baveta are două feţe: recomandăm ca partea 
buretoasă să fie aşezată cu faţa la capul copilului. 

Dacă aveţi nelămuriri cu privire la utilizarea produsului, consultaţi instrucţiunile video cu ajutorul codului QR, sau contactaţi departamentul servicii clienţi al ARTSANA. 

Porniţi aplicaţia de citire a codului QR de pe telefonul dvs. mobil, focalizaţi pe cod cu ajutorul camerei şi vizionaţi prezentarea video. 

Producator: Artsana SpA – Italia 
Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, Str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 
 

 

 


