
Noul Carucior TRIO - SPRINT, cod 79366 
Important! 
Cititi si pastrati instructiunile de utilizare pentu eventuale consultatii ulterioare. 
ATENTIONARI: ELIMINATI TOATE ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJ( pungi din plastic, legaturi,snururi, elemente de fixare etc) INAINTE DE UTILIZARE SI NU LE 
LASATI LA INDEMANA COPIILOR. 
Atentie: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
Atentie: Asigurati-va inainte de utilizare ca toate dispozitivele  de blocare ale caruciorului functioneaza corect. 
Atentie:Pentru a evita accidentarea, executati manevrele de inchidere/deschidere a caruciorului departe de copil. 
Atentie: Nu lasati copilul sa se joace cu produsul. 
Atentie: Utilizati de fiecare data hamurile de siguranta.  
Atentie: Nu uitlizati acest produs alergand sau mergand cu rolele. 
Atentie: Verificati inainte de utilizare ca fixarea scaunului/cosului auto sa fie corect executata. 
Acest carucior este fabricat pentru a fi utilizat de catre copii de la 0 la 36 luni si pana la greutatea de maximum 15 kg. 
Utilizati caruciorul pentru copii de la nastere(0luni) pana la varsta de 6 luni cu spatarul reclinat total. 
La acest carucior puteti atasa numai scaunul/cosul auto Chicco (compatibile) prin sistemul de prindere clik-clak. 
Utilizati sistemul de franare in momentul in care asezati /extrageti copilul in/din carucior. 
Nu puneti greutati mai mari de 5kg in cosul pentru cumparaturi. 
Orice greutate agatata de manerele sau lateralele caruciorului ii poate compromite stabilitatea. 
Nu transportati mai mult de un copil o data. 
Nu montati pe carucior accesorii si nu utilizati piese de schimb care nu sunt furnizate sau aprobate de catre producator. 
Cosul auto montat pe carucior nu inlocuieste patutul bebelusului. In cazul in care copilul are nevoie sa doarma asezati-l in patul lui. 
Atentie : Asigurati-va inainte de utilizare ca acestui produs nu-i lipsesc  piese si nu a suferit deteriorari in timpul transportului. In caz contrar nu utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 
Atentie : De fiecare data cand folositi caruciorul, utilizati hamurile de siguranta. 
Atentie: Efectuati operatiunile de reglare/inchidere/deschidere  a caruciorului departe de copii astfel incat partile mobile ale produsului sa nu intre in contact cu ei. 
Atentie: Nu lasati niciodata caruciorul pe un plan inclinat cu copilul in interior chiar daca sistemul de franare este actionat. 
Atentie: Nu utilizati caruciorul pe trepte sau scari rulante deoarece se poate dezechilibra neasteptat. 
Atentie: Daca nu utilizati caruciorul o perioada mai lunga de timp, nu il lasati la indemana copiilor. 
Acest produs trebuie manevrat numai de catre un adult. 
Produsul trebuie montat numai de catre un adult 
Asigurati-va ca utilizatorul acestui produs cunoaste foarte bine sistemul de functionare al acestuia. 
Utilizati sistemul de franare la fiecare oprire. 
Pentru a evita riscul de strangulare, nu lasati la indemana copilului si nu asezati copilul aproape de snururi, corzi etc. 
Acordati atentie sporita momentului urcarii/coborarii unei borduri sau denivelari. 
In cazul in care expuneti timp indelungat caruciorul la soare, lasati-l sa se racoreasca inainte de utilizare. Expunerea prelungita la soare poate decolora materialele /tesaturile  caruciorului. 
Nu utilizati caruciorul daca lipsesc parti componente sau daca sunt deteriorate. 
Pentru a impiedica aparitia ruginei, evitati contactul produsului cu apa sarata 
Nu utilizati caruciorul pe plaja. 
Atentie: Imaginile si instructiunile prezente in acest manual de utilizare, se refera numai pentru o versiune a acestui carucior. Este posibil ca piese, componente sau anumite functionalitati descrise aici, 
sa nu fie valabile la versiunea  produsului pe care l-ati achizitionat. 
CURATAREA SI INTRETINEREA CARUCIORULUI 
Acest produs necesita o curatare periodica.Operatiunile de curatare si intretinere trebuie executate numai de catre un adult. 
CURATAREA 
Husa caruciorului se poate scoate si curata(consultati capitolul “extragerea husei”) 
Pentru curatarea tesaturilor consultati eticheta cu simbolurile si semnificatiile lor: 

spalati de mana cu apa rece; nu utilizati inalbitori/clor; nu uscati in uscator; nu calcati cu fierul de calcat rufe; nu curatati chimic.Curatati partile din 
plastic periodic si cu ajutorul unei panze umede.Pentru evitarea aparitiei ruginei, uscati partile metalice daca au intrat in contact cu apa. 
INTRETINEREA 
In cazul in care este necesar, lubrefiati partile mobile cu ulei  siliconat.Curatati periodic starea de uzura a rotilor si curatati-le de praf, nisip. Asigurati-va ca partile din plastic ce culiseaza de-a lungul 
tijelor sunt curate si culisarea se face cu usurinta. Depozitati caruciorul intr-un loc uscat si curat. 
INSTRUCTIUNI GENERALE 
MONTAREA ROTILOR 
La anumite configuratii ale acestui produs rotile nu sunt montate. Montati-le dupa cum urmeaza: 

1. Introduceti setul de roti posterioare dupa cum este aratat in fig 1, presati pana cand acestea se fixeaza corespunzator 

2. Introduceti setul de roti frontale dupa cum este descris in fig 2 . presati pana cand acestea se fixeaza corespunzator 
Atentie: Inainte  de utilizare  trageti cu putere de roti verificand fixarea corecta a acestora. 
DESCHIDEREA CARUCIORULUI 
ATENTIE: NU EXECUTATI ACEASTA OPERATIUNE IN PREAJMA COPIILOR!Asigurati-va ca in timpul acestor manevre partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul. 

3. Trageti simultan cele doua manete aflate sub manerele caruciorului si acesta incepe sa se deschida(fig3). 

4. Ridicati caruciorul pentru a facilita deschiderea(fig.4) 

5. Pentru ca deschiderea sa fie completa  apasati cu varful piciorului pe sistemul incrucisat din spatele caruciorului(fog 5) 
ATENTIE: Asigurati-va ca acest carucior este  blocat in pozitia “deschis”verificand sistemul incrucisat din spate. 
MONTAREA SPATARULUI 
Elemente: 

A) Cadru spatar 

B) Racord cadru spatar 

C) Buton deconectare anterior 

D) Articulatie posterioara 

E) Buton  deconectare posterior 

6. Pentru montarea spatarului introduceti simultan cele doua tije in cadrul acestuia(A)in spatiile corespondente(B) precum in fig.6 

7. Odata ce ati introdus tijele in cadru, rasuciti-le inapoi(D)astfel incat sa aliniati semneleF in spatiile G(fig 7A)introducand butonul de pe sasiu in spatiile din articulatii pana cand semnalul 
sonor va confirma fixarea(fig 7B) 
ATENTIE: Verificati intotdeauna inainte de utilizare ca spatarul sa fie corect fixat 
MONTAREA HUSEI PE SPATAR 

8. Inserati prin partea superioara husa din material textil pe spatarul caruciorului(fig8) 

9. Treceti centurile de siguranta prin butonierele laterale special prevazute in husa(fig.9) 



10. Treceti centura dintre picioare prin butoniera special prevazuta in materialul husei  caruciorului( fig.10) 

11. Introduceti suportul pentru picioare in buzunarul tesaturii situat in partea inferioara a husei(fig 11) 

12. Fixati husa pe sezut cu ajutorul capselor (fig 12) 

13. Fixati aripioarele de pe suportul bratelor cu ajutorul capselor(fig13) 

14. Fixati husa pe spatar cu ajutorul benzii Velcro ca in fig 14 
COSUL PENTRU CUMPARATURI 
Caruciorul este dotat cu un cos pentru cumparaturi spatios. 

15. Pentru montarea cosului procedati ca in fig 15 si fixati-l cu ajutorul celor 2 carlige din plastic(H)de pivotii aflati in partea din fata a  structurii. Inserati cele doua panglici ale cosului prin 
butonierele din plastic corespondente situate sub sezut si fixate-le cu ajutorul capselor (I) Fixati apoi cele 4 panglici ramase cu ajutorul capselor de partea posterioara a structurii(K) 
ATENTIE: Nu incarcati cosul cu greutati mai mari de 5kg. Pentru a putea inchide caruciorul trebuie sa goliti cosul pentru cumparaturi. 

COPERTINA 
Caruciorul este dotat cu doua racorduri laterale care fixeaza  copertina 

16. Pentru a fixa copertina de structura introduceti articulatiile in racordurile prezente pe structura(fig16) 

17. Pentru a deschide copertina impingeti-o inainte(fig17) 

18. Pentru a scoate copertina este suficient sa culisati articulatia extragand-o.(fig.18) 
ATENTIE: Pentru a obtine o montare corecta operatiunea de fixare a copertinei trebuie efectuata in ambele parti ale caruciorului simultan.Verificati ca montarea copertinei sa fie corect 
executata. 
BARA DE SIGURANTA DETASABILA 

19. Pentru a extrage bara de siguranta a caruciorului, presati  butoanele situate pe manere(fig19) tragand bara catre dumneavoastra. Puteti desface bara numai intr-o parte pentru a  aseza copilul 
cu usurinta in carucior. 
ATENTIE: Utilizati centurile de siguranta de cate ori asezati copilul in carucior. 
ATENTIE: Nu utilizati niciodata bara de siguranta pentru a ridica produsul daca bebelusul se afla in el. 
ATENTIONARE: Inlaturati bara de siguranta atunci cand fixate cosuletul auto sau landoul pe carucior. 
UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANTA 
Caruciorul este dotat cu hamuri de siguranta prinse in 5 puncte, formate din: 2 curele reglabile care trec peste umeri, centura abdominala  si cureaua dintre  picioarele copilului care se 
inchide cu o catarama . 
ATENTIE: De la 0 la 6 luni se utilizeaza bretelele care trebuie inserate prin fantele de reglare(fig.20A) 

20. Verificati ca bretelele sa fie bine reglate in functie de necesitatile copilului sau reglati-le dupa cum este cazul(fig10B) 

21. Dupa ce ati asezat copilul in carucior,inchideti cureaua si centura dintre picioare reglandu-le in functie de dimensiunea copilului(fig 21) 

22. Pentru a desface centura abdominala apasati simultan pe cele doua clape elastice care intra in catarama si extrageti-le.(fig 22) 
ATENTIE: Pentru siguranta copilului utilizati centurile de siguranta. 
ATENTIE: Atunci cand curatati produsul si extrageti centurile prin husa, cand remontati produsul trebuie verificata din nou reglarea centurilor in functie de dimensiunea copilului. Verificati ca 
acestea sunt corect fixate tragand de ele. 
REGLAREA SPATARULUI 
23. Pentru a regla inclinarea spatarului apasati butonul din spate impingand spatarul in jos  pana cand se blocheaza in pozitia dorita. Pentru a ridica spatarul este suficient sa-l impingeti in sus 

pana cand se blocheaza in pozitia dorita( fig.23) 
ATENTIE: efectuati aceste manevre fara copil in carucior, greutatea acestuia ar putea ingereuna operatiunea de reclinare a spatarului. 
REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE 
24. Apasati lateralele suportului si reglati-l in pozitia dorita.(fig 24) 
MANERE ERGONOMICE REGLABILE 

25. Apasand butonul de pe maner il puteti rasuci in pozitia dorita adaptandu-l in functie de inaltimea/pozitia  celui care manevreaza caruciorul.(fig 25)Puteti regla manerele in opt pozitii diferite 

26. ATENTIE: In timpul utilizarii caruciorului va recomandam sa nu folositi manerele in pozitia din imaginea: 24A. In timpul utilizarii manerele trebuie sa se afle in pozitia din imagine:26B 
FRANE- SPATE 
Cele doua roti din spate sunt dotate cu o bara de franare care actioneaza simultan daca apasati o singura pedala. 

27. Pentru a actiona frana este suficient sa apasati cu piciorul pe una dintre pedalele care se afla in spatele rotilor.(fig. 27) 

28. Pentru a deconecta frana ridicati cu piciorul una dintre cele doua pedale care se afla in centru rotilor din spate.(fig28) 
ATENTIE: Utilizati frana de cate ori caruciorul stationeaza. 
ATENTIE: Nu lasati niciodata caruciorul pe un plan inclinat atunci cand copilul se afla in el, chiar daca este actionata frana. 
ATENTIE: Dupa ce actionati frana verificati ca aceasta sa functioneze  corect pe amandoua rotile  din spate. 
ROTI PIVOTANTE 
Rotile frontale ale caruciorului pot fi pivotante sau fixe. 

29. Pentru ca rotile  sa devina pivotante apasati pedala din spatele lor. Utilizati rotile pivotante pe suprafete netede. Pentru a bloca rotile ridicati pedala din spatele lor( fig 29)Cu rotile pivotante 
caruciorul beneficiaza de o mai buna manevrabilitate dar numai pe suprafetele netede. 

ATENTIONARI: Utilizati caruciorul cu rotile fixe atunci cand va deplasati pe un teren accidentat(drumuri din pamant,denivelari etc) 
Blocati si deblocati simultan amandoua grupurile de roti. 
INCHIDEREA CARUCIORULUI 
Atentie: Efectuati aceasta operatiune departe de copii.Asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul. 

30. Inchideti copertina pliand-o catre dumneavoastra ca in fig.30 

31. Rasuciti cele doua manere si ridicandu-le trageti in sus sistemul incrucisat din spatele caruciorului. 

32. Apucati caruciorul de manere si trageti in sus pana cand acesta se inchide complet si se blocheaza .(fig 32) 

33. Pentru a reduce dimensiunile caruciorului atunci cand este inchis, rasuciti manerele in jos(fig.33). 
Atunci cand caruciorul este inchis si blocat sta singur in pozitie verticala. 

DEMONTAREA SPATARULUI 
Demontarea spatarului faciliteaza montarea landoului si a cosului auto. 

34. Pentru a extrage spatarul desfaceti aripile din material din capsele de pe manerele caruciorului(fig 34) 

35. Desfaceti capsele de sub sezut din ambele parti ca in fig 35 

36. Ridicati suportul pentru picioare si extrageti husa(fig 36A) tinand cont de cureaua dintre picioare (fig36B) 

37. Actionati capsa din spate si ridicati tija (fig 37). Repetati operatiunea si in partea celalta. 

38. Actionati capsa frontal si extrageti rama spatarului  (fig 38). Repeteti operatiunea si in partea cealalta. 

39. In acest moment puteti extrage spatarul si husa. 
UTILIZAREA COSULUI AUTO SI A LANDOULUI 
Acest carucior  Chicco este dotat pe manere cu sistem de montare clik-clak. Acest sistem va permite sa montati cosul auto sau landoul fara sa mai fie necesare alte accesorii. 
Pentru montarea cosului auto sau a landoului urmariti instructiunile corespunzatoare. 



ATENTIONARI: Numai cosul auto sau landoul Chicco dotate cu sistem de montare clik-clak se pot monta pe acest carucior. Inainte de a utiliza caruciorul cu un cos auto sau landou, verificati ca 
sistemele de siguranta sa fie corect actionate. UTILIZATI NUMAI ACCESORII CU SISTEME DE PRINDERE CLIK-CLAK. 
40. ATENTIONARI: O montare defectuoasa a cosului auto sau a landoului poate provoca daune sistemului de montare facand ca demontarea lor sa devina imposibila. In aceasta situatie 

demontarea nu va mai fi posibila decat utilizand o surubelnita si desfacand sistemul de prindere aflat sub manere(fig40).De cate ori utilizati cosul auto sau landoul cititi instructiunile de 
montare. 

41. Montati husa de ploaie dupa cum este descris in fig41. Dupa utilizare, uscati-o  inainte de a o strange 
ATENTIE LA HUSA DE PLOAIE!Aceasta nu poate fi utilizata decat pe un carucior care are copertina. In cazul in care caruciorul nu are copertina montata, husa de ploaie poate deveni un 
risc de sufocare pentru copil.Atunci cand husa de ploaie este montata pe carucior, nu-l lasati expus la soare – risc de supraincalzire! 
HUSA PENTRU PICIOARE 
Anumite configuratii ale acestui carucior pot fi dotate cu husa pentru picioare. 

42. Husa pentru picioare deriva din husa landoului.(fig42). 

43. Pentru a monta husa , introduceti suportul pentru picioare in husa si treceti partea superioara  peste carucior.(fig 43) 

44. Fixati husa de picioare pe carucior ca in fig 44A si fig 44B 
GEANTA PENTRU UMAR 

Unele versiuni ale acestui carucior contin si o geanta pentru umar. 

45. Montati geanta pentru umar pe manerul caruciorului dupa cum este descris in fig.45 
ATENTIONARI:Nu puneti niciodata in geanta pentru umar greutati mai mari de 2kg. In cazul in care depasiti limita de greutate stabilitatea caruciorului poate fi compromisa  si se poate rasturna. 
NOTA: Instructiunile descrise in acest manual de utilizare sunt specifice unui anumit model de carucior.Partile componente si functionarea acestora pot varia de la model la model. 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE pentru LANDOU : 

- IMPORTANT: VĂ RUGĂM PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PENTRU CONSULTATII ULTERIOARE. 
- ATENTIE: inainte de folosire, indepartati si aruncati orice element care face parte din ambalaj (din material plastic sau altele). NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR! 

ATENTIONARI: 

- Cititi cu atentie instructiunile inainte de a utiliza caruciorul 
LANDOUL 

- ATENTIE! Nu lasati copilul nesupravegheat in landou 
- ATENTIE! Produsul este destinat copiilor care nu se pot ridica fara ajutor, nu se rostogolesc si nu se ridica singuri sprijinindu-se in maini si genunchi 
- Greutatea maxima a copilului 9 Kg, Varsta : intre 0 si 5/6 luni 
- ATENTIE! Landoul pate fi utilizat pentru transportul copilului cu masina doar daca este dotat cu “ Trio Car KIT 2013” . Va rugam sa consultati instructiunile produsului “TRIO CAR KIT 2013” 

pentru a vedea cum este montat sistemul Car Kit pe landou sau asezarea landoului in masina si cum trebuie utilizat landoul pe parcursul calatoriei 
- ATENTIE! Utilizati landoul doar pe o suprafata plana, orizontala si uscata 
- Nu lăsaţi copiii să se joace cu căruciorul sau să se catere pe el. 
- ATENTIE! Nu utilizati produsul daca in urma verificarilor periodice sesizati ca anumite componente sunt deteriorate, rupte sau lipsesc. 
- ATENTIE! Nu asezati landoul pe suprafete inalte. 
- ATENTIE: Inainte de asamblare, verificati ca produsul si componentele acestuia sa nu fi suferit deteriorari in timpul transportului. Nu folosiţi produsul dacă părţi componente lipsesc sau sunt 

deteriorate. Siguranţa copilului ar fi în pericol. 
- ATENTIE: expunerea la surse de caldura precum flacara sau aparate de incalzire electrice sau cu gaz, este foarte periculoasa. Nu lasati landoul in aproprierea acestor surse de caldura. 
- ATENTIE: Periodic verificati starea de functionare a landoului. Daca sesizati deteriorari in special in cazul manerelor si a partii inferioare a landoului, nu mai utilizati produsul si nu il lasati la 

indemana copiilor. 
- ATENTIE: Nu utilizati Landoul daca are componente stricate, lipsa sau deteriorate in timpul transportului. Daca sesizati acete lucruri nu utilizati landoul si nu il lasati la indemana copiilor. 
- Nu folosiţi accesorii, părţi de schimb sau alte componente de altă provenienţă decît cele recomandate de producător. Orice modificare neautorizată adusă produselor, anulează garanţia. 
- ATENTIE! Verificati inainte de utilizare daca landoul este bine fixat in cadrul caruciorului. Pentru a verifica ridicati landoul de maner . 
- ATENTIE: Nu lasati in landou obiecte care ii pot reduce adancimea. 
- ATENTIE : Acest landou poate fi utilizat doar pentru carucioarele marca Chicco ce au sistem de prindere CLICK –CLACK . Asigurati-va ca landoul este corect fixat in carucior inainte de a aseza 

copilul in el. 
- Nu lăsaţi la îndemîna copilului ambalajele din plastic ale produsului. Pericol de sufocare! 
- Dacă aceste produse sînt expuse la soare puternic, părţile metalice se pot încălzi. Aşezaţi copilul cu grijă în el si numai dupa ce componentele landoului nu mai sunt incalzite in urma expunerii la 

soare. Expunerea prelungita la soare poate deteriora materialul caruciorului. 
- ATENTIE! Nu lasati copilul sa doarma in landou pentru o perioada mai lunga de timp. Acest produs nu a fost proiectat pentru a inlocui patutul. 
- Va recomandam sa aerisiti landoul daca il utilizati o perioada mai lunga de timp. 
- Transportul landoului se face cu baza reclinata complet. 
- Interiorul landoului trebuie reglat in asa fel incat niciodata capul copilului sa nu se afle in pozitie mai joasa decat picioarele. 
CURATAREA SI INTRETINEREA: 
CURATAREA: Curatarea componentelor din material textil se va face cu un burete umed si detergent neutru. Va rugam consultati eticheta pentru curatarea partilor textile. 
Partile de material plastic se curata periodic cu o carpa moale, usor umezita. Partile metalice trebuie sterse/ uscate pentru a preveni instalarea ruginei. 
INTRETINEREA: 

- ungeti partile mobile numai daca este necesar cu un strat subtire de lubrifiant pe baza de silicon. Intotdeauna stergeti componentele metalice cu o panza uscata pentru a preveni formarea 
ruginei. Nu spalati landoul sub jetul de apa. Părţile din plastic ale căruciorului se curata cu o panza umedă. 

- Pentru a preveni proasta  functionare a  caruciorului, asigurati-va ca toate partile din plastic plasate de-a lungul cadrului din metal sunt curatate de praf, murdarie sau nisip. 
- Nu lăsaţi produsul la soare. O expunere indelungata  poate decolora ţesăturile căruciorului. 

LANDOUL 
Aparatoarea 
Landoul este prevazut cu aparatoare pentru soare si vant , acestea pot fi reglate in diferite pozitii. 
MONTAREA/DEMONTAREA 

1. Verificati capsele din capetele arcului metalic, sa fie bine fixate in cele din husa.In cazul in care capsele sunt bine fixate, capetele arcului metalic sunt vizibile(fig1). 

2. Introduceti extremitatile metalice in suporturile B si C situate in centrul landoului, pana cand auziti click-ul de fixare (fig2A). Fixati apoi, cele  4 „picioruse” ale arcului din spate in spatiile 
special prevazute (fig 2B). 

Sistemul de fixare se afla in interiorul suporturilor din plastic B si C,butonul rotund situat pe suporturi, nu serveste decat la detasarea copertinei (vedeti pct 3). 

3. Pentru a inlatura copertina, extrageti mai intai cele 4 picioruse de fixare din spatele arcului(fig 3A), apoi impingeti-l inainte  apasand pe cele doua butoane situate la baza fixarii(fig 3B). 
Atentionari: montarea incorecta a copertinei poate duce la distrugerea  picioruselor de fixare! 
UTILIZAREA COPERTINEI 

4. In interiorul copertinei, pe cozorocul acesteia se afla un carlig din tesatura care va permite suspendarea unor jucarii usoare si practice(fig4A) 
Atentie: utilizati numai jucarii Chicco, cod 60062,60063,60065 
Pentru a garanta o buna ventilatie, copertina este dotata cu o deschidere reglabila in spate.Pentru a o desface, detasati prinderea cu arici si rabatati materiarul in partea superioara a copertinei(fig4B) 
CAPTUSEALA SI CAPACUL LANDOULUI 



5. Pentru a monta captuseala introduceti bentita din plastic plasata  la nivelul capului copilului, intre suportul din polistiren si capatul landoului. Atasati apoi cele doua panclici de  la picioarele 
copilului, sub marginea landoului ca in fig 5A. Fixati cele doua capse laterale iar celelalte doua parti ale captuselii de la picioarele copilului,fixati-le cu ariciul de prindere(fig5B). 

Capacul landoului se monteaza fixand capacul landoului prin trecerea butonierei cu butonul de prindere (fig 5C).Pentru o mai mare protectie a copilului inchideti capacul landoului  in partea superioara 
cu ajutorul gaicilor laterale si a butonilor de prindere situati in lateralele copertinei landoului fig 5D. 
Aparatoarea landoului poate fi transformata in aparatoare pentru picioare atunci cand utilizati varianta sport a caruciorului. Pentru utilizarea in aceasta configuratie va rugam sa consultati instructiunile 
de utilizare pentru caruciorul sport Trio Sprint. 
SPATAR REGLABIL 

6. Spatarul landoului se poate regla pe mai multe nivele. Pentru a modifica inclinatia spatarului, utilizati rotita aflata sub landou,in dreptul picioarelor copilului(fig6). 
Atentie: Va recomandama sa aerisiti landoul in cazul in care este utilizat o perioada mai lunga de timp. 
MANER PENTRU TRANSPORT 

7. landoul este dotat cu un maner pentru transport practic si reglabil in 3 pozitii(fig7) 
A) Transportul 
B) Intermediar 
C) Repaos 

8. Pentru a pozitiona manerul in pozitie verticala, asezati-l in centru si trageti in sus pana cand click-ul sonor va confirma fixarea(fig8A). Pentru deblocare, presati simultan cele doua butoane 
de la baza manerului si lasati-l in jos(fig8B). 

Atentie: Nu transportati landoul daca manerul se afla in pozitia Intermediara sau de Repaos. Transportul landoului se va face numai cu manerul fixat in pozitia Transport(vertical). 
SPALAREA 
Copertina, captuseala interioara si salteluta landoului sunt detasabile si se pot spala. Urmariti instructiunile de spalare de pe eticheta. 

9. Extrageti copertina landoului cum este descris in aceste instructiuni  la pct 3;detasati apoi cele 2 capse care fixeaza arcul metalic de tesatura si extrageti arcul metalic din tesatura, tragandu-l 
de una dintre extremitati(fig9);nu scoateti arcul cu piciorusele de fixare din spate pentru spalare. 

10. Inlaturati husa saltelutei desfacand inchiderea de pe spatele ei(fig 10) 
11. Pentru a inlatura captuseala interioara a landoului, extrageti bentita din plastic asezata in zona unde copilul are capul, desfaceti cele doua capse laterale, prinderea cu arici si cele doua bentite 

de prindere din dreptul picioarelor bebelusului(fig11) 

Spalati de mana cu apa rece;  Nu folositi decoloranti; Nu folositi uscatorul; Nu calcati;  Nu curatati chimic 
UTILIZAREA LANDOULUI 
Acest landou poate fi montat pe caruciorul Chicco echipat cu sistem de fixare “Click - Clak” 
FIXAREA LANDOULUI PE CARUCIOR 
Pregatiti caruciorul Chicco dotat cu sistem de fixare Click Clak dupa cum este descris in instructiunile de utilizare ale caruciorului. 
Nota: Pentru carucioarele care sunt dotate cu spatar sau sezut demontabile, va recomandam sa extrageti aceste parti dupa cum este descris in instructiunile de utilizare ale carucioarelor respective. 

12. Asezati landoul cu manerul in pozitie de Transport, pe manerele caruciorului  ca in fig 12. 

13. Fixati carligete de fixare ale landoului in spatiile special prevazute de pe  manerele caruciorului(fig13A) Apasati pe landou pentru a-l fixa.(fig13B) 
Atentie:Inainte de a utiliza landoul , verificat daca acesta este corect fixat , incercand sa-l ridicati . 
DETASAREA  LANDOULUI DE PE CARUCIOR 

14. Asezati manerul in pozitie de Transport (VERTICAL) ca in fig 14 
15. Apasati butoanele situate in partea din fata a landoului(fig15A) si ridicati in acelasi timp (fig15B) 

Atentie: Landoul poate fi montat/demontat de pe carucior avand copilul in el.Efectuarea acestor operatiuni cu copilul in landou ingreuneaza manevrele din cauza greutatii copilului. Aceste manevre 
trebuie efectuate cu atentie. 
Atentie: Fixarea incorecta a landoului pe sasiul caruciorului (ex montarea landoului cu fata spre sensul de mers), poate defecta sistemul de prindere si face ca desfacerea acestuia sa devina imposibil de 
realizat. In aceasta situatie, consultati modalitatile de utilizare ale caruciorului  sau contactati  importatorul. 
Scaun auto cosulet Synthesis 
IMPORTANT: Va rugam cititi cu atentie inaintea folosirii  si pastrati-le pentru utilizari ulterioare. Siguranta copilului dumneavoastra poate fi in pericol daca nu cititi aceste instructiuni. Nu folositi 
produsul inainte de a citi instructiunile.Aceste instrucţiuni trebuie păstrate la îndemînă. 
ATENTIE: inainte de folosire, indepartati si aruncati orice ambalaj (din material plastic sau altele). NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR! 
Este recomandat sa aruncati componentele uzate ale echipamentului si echipamentul defect intr-un loc de colectare special amenajat conform normelor legislative in vigoare. 
ATENTIE ! 

1. Cititi cu atentie instructiunile inainte de montarea şi instalarea produsului. Asigurati-va ca nici o persoana nu va utiliza produsul inainte de a citi instructiunile. 
2. Pastrati cu atentie acest manual pentru a fi utilizat în viitor. 
3. Fiecare tara are o legislatie specifica in ceea ce priveste transportul copiilor in autovehicol utilizand un scaun auto. Din acest motiv este recomandat sa contactati autoritatile locare 

pentru informatii suplimentare. 
4. ATENTIE: În baza statisticilor de accidente, bancheta din spate a autovehicolului este mai sigura decît scaunul din fata, deci este de preferat ca scaunelul auto sa fie montat pe 

aceasta.In particular , cel mai sigura pozitie este pe scaunul central al banchetei din spate a masinii. Daca este dotat cu sistem de hamuri de siguranta cu prindere in 3 puncte este 
recomandata montarea pe scaunul din mijloc al bancjetei. 

5. ATENTIE! PERICOL GRAV! Nu utilizaţi acest scăunel pe scaunul din fata al masinii daca acesta este dotat cu airbag frontal, decat daca acesta este dezactivat. Contactati 
producatorul sau cititi in catrea masinii pentru a afla daca airbagul poate fi dezactivat. 

6. Dacă scăunelul este poziţionat pe scaunul din fata al masinii (numai dacă airbagul frontal nu este prezent sau este dezactivat), se recomandă tragerea acestuia cît mai mult în spate, atît 
cît permite prezenţa altor pasageri de pe bancheta din spate. 

7. Nu utilizaţi niciodată acest scăunel pe scaunele din masina  laterale sau opuse sensului de deplasare. 
8. Montati acest scaun de masina doar pe scaunele/banchetele masinii montate in sensul de mers . Nu lasati scaunele din masina care se rabat/pliaza nesecurizate pentru ca pot fi 

periculoase pentru securitatea pasagerilor in cazul unui eventual accident. 
9. Acordati atentie montarii scaunului auto pentru copil astfel incat portiera masinii sau un alta componenta sa nu interfereze cu scaunul auto. 

Nu legaţi niciodată scăunelul pe o bancheta auto dotata numai cu centură abdominală (cu două puncte de ancorare). 
10. Niciun scăunel auto nu poate garanta siguranta totala a copilului în caz de accident, însă utilizarea acestui produs reduce riscul de accidentare şi de accidentare mortală a copilului. 
11. O utilizare incorectă a produsului măreşte riscul de daune grave aduse copilului si nu numai în caz de accident, însă şi în alte situaţii: verificaţi întotdeauna ca scăunelul să fie cuplat 

corect pe bancheta masinii. 
12. În cazul în care scăunelul este deteriorat, deformat sau foarte uzat, trebuie înlocuit deoarece  poate sa isi piarda calitatile caracteristicilor de siguranţă. 
13. NU efectuaţi modificări sau adăugiri produsului fară aprobarea producatorului. 
14. Nu instalaţi accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt funizate/recomandate de catre producator. 
15. NU lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat pe scăunel, chiar si pentru perioade scurte de timp. 

16. Pentru a evita riscurile de cădere a copilului, folositi centura de siguranta a scaunelului chiar si în timpul transportului manual. 
17. În cazul folosirii în afara autovehicolului este periculosa asezarea scăunelului la inaltime. 
18. NU lăsaţi niciodată scăunelul pe bancheta autovehicolului fără să fie fixat: poate lovi şi răni ceilalti pasageri 
19. Nu interpuneţi nimic între scaunul autovehicolului şi scăunel, între scăunel şi copil: în caz de accidentare scăunelul poate să nu funcţioneze la standardele pentru care a fost conceput. 
20. În cazul în care autovehicolul este lăsat la soare se recomanda acoperirea scăunelului. 
21. Se recomanda inlocuirea scaunelului auto, daca acesta a suferit chiar si un accident minor, deoarece este posibil sa prezinte defectiuni ce nu sunt vizibile cu ochiul liber. 



22. Înainte de a transporta manual scăunelul, copilul trebuie asigurat  cu centurile de siguranta iar manerul corect fixat in pozitie verticala. 
23. Daca folositi scaunelul/cosul auto fixat pe carucior, utilizati numai carucioare Chicco dotate cu sistem de fixare Click-clack create special pentru aceasta. 
24. Pentru transportul scăunelului fixat pe carucior, asicuraţi-vă ca acesta să fie corect cuplat pe sasiul caruciorului si apoi asezati copilul in scaunel. 
25. Nu utilizaţi scăunele vechi; este posibil sa fi suferit daune structurale invizibile, dar care pot compromite siguranţa copilului. 
26. Producatorul Artsana SpA nu isi asuma responsabilitatea pentru utilizarea incorecta a produsului. 
27. Husa  poate fi inlocuita numai cu o alta husa aprobata de catre fabricant deoarece este o parte integrala a produsului.Cosuletul auto nu trebuie folosit niciodata fara husa. 
28. Verificati ca hamurile de siguranta sa nu fie rasucite si sa fie corect montate, pentru a evita ca ele sa se prinda in portierele masinii sau sa se atinga de suprafete ascutite.Daca hamul de 

siguranta este deteriorat sau taiat,acesta trebuie inlocuit. 
29. Nu transportati obiecte nesigure sau bagaje pe bancheta din spate a masinii : in cazul unui accident acestea pot rani pasagerii. 
30. Asigurati-va ca toti pasagerii masinii au fixate centurile de siguranta,pentru securitatea proprie si deoarece in cazul unui accident  pot rani copilul. 
31. In cazul unei calatorii  este recomandata oprirea frecventa : copilul oboseste foarte usor.Nu scoateti copilul din scaunel in timpul mersului .Daca are nevoie de pauza,este necesara oprirea 

numai intr-un loc sigur. 
32. Copiii prematuri,nascuti inainte de 37 de saptamani de sarcina,pot fi in pericol in scaunul auto. Acesti copii pot avea dificultati respiratorii .Este recomandata consultarea unui doctor pentru 

a avea o opinie medicala asupra sanatatii copilului  si pentru a primi aprobarea de a fi  asezat in scaunul auto la iesirea din spital. 
33. Asigurati-va ca toti pasagerii din masina stiu sa elibereze copilul din scaunelul auto in caz de urgenta. 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 
Scăunelul,este omologat pentru grupa de varsta 0+, adica pentru pentru copii cu greutate de pîna la 13 Kg. 
AVIZ IMPORTANT 
1.Acesta este un dispozitiv “Universal” de reţinere a copiilor la bordul autoturismului, omologat în baza Regulamentului Nr.44.04, pentru utilizarea in general pe autovehicole şi este compatibil cu cea 
mai mare parte dar  nu cu toate modelele de banchete ale vehicolelor. 
2. O perfectă compatibilitate este mai uşor de obţinut în cazurile în care constructorul de autovehicole declară în manualul autovehicolului că acesta prevede instalarea de dispozitive de reţinere a 
copiilor de tip “Universal” pentru grupa respectiva de varsta. 
3. Acest dispozitiv de reţinere a fost clasificat “Universal” în baza celor mai severe criterii de omologare, faţă de modelele precedente, care nu dispun de acest aviz. 
4.A se folosi numai in vehicole dotate cu centură de siguranţă  prinsa in 3 puncte, statică sau cu rotor, omologată în baza regulamentului UN/ECE Nr. 16 sau alte standarde echivalente. 
5.În caz de nesiguranta contactaţi producatorul dispozitivului de reţinere a copilului sau vînzătorul. 
LIMITĂRI DE UTILIZARE 
ATENŢIUNE ! Respectaţi cu rigurozitate următoarele atentionari de folosire a produsului: în caz contrar siguranta copilului nu este  garantata. 
1.Greutatea copilului nu trebuie să depăşească 13 Kg. 
2.Nu utilizaţi nicodată acest scăunel pe bancheta din fata a masinii daca aceasta este dotata cu airbag frontal. Folositi-l in aceasta pozitie numai daca acesta a fost dezactivat ; contactati producatorul sau 
cititi in cartea masinii daca airbagul poate fi dezactivat. 
IN CAZUL IN CARE PRODUSUL DISPUNE SI DE O PERNA SUPLIMENTARA, CITITI urmatoarele : 
ATENTIE : Pentru maxima siguranta,nu utilizaţi niciodată pernuţa reductor in cazul in care copilul are o greutate de peste 6 Kg. 
Scaunelul de masina are o mini pernuta reductor pentru a asigura maxima protectie si confort copiilor pana la 6 kg. 
Inainte de a fixa mini-pernuta, verificati ca hamurile de siguranta sa fie potrivite corect in cea mai joasa pozitie : aceasta este singura pozitie aprobata pentru a folosi scaunul de masina cu acest 
accesoriu. 
CONDIŢII CE TREBUIE INDEPLINITE 
Scăunelul poate fi instalat pe bancheta din fata a masinii sau pe bancheta din spate daca acestea indeplinesc urmatoarele conditii: 
-Sa fie îndreptate în sensul de deplasare a autovehicolului (fig 1) 
-Sa fie dotate cu centură de siguranţă prinsa in  3 puncte de ancorare; statică sau cu centura de siguranta cu retractor (fig.2A) 
ATENŢIUNE! Nu instalaţi niciodată scăunelul pe o bancheta dotata cu centură prinsa doar in 2 puncte.(fig 2B) 
REGLAREA CENTURILOR DE SIGURANTA 
ATENŢIE! Centurile scaunelului trebuie să fie întotdeauna reglate in functie de dimensiunile copilului. 
Înainte de a instala scăunelul în autovehicol este necesara reglarea ceturilor de siguranta ale acestuia in functie de necesitate. 
Poziţia corectă a înalţimii centurilor este puţin sub nivelul umerilor(fig.3) . Hamurile scaunelului pot fi reglate in 3 poziţii. (fig.4) 
IN CAZUL IN CARE PRODUSUL DISPUNE SI DE O PERNUTA REDUCTOR SUPLIMENTARA, CITITI MAI JOS 
Daca scăunelul este dotat cu o pernuţă reductor care garantează copilului cu o greutate de pana la 6 Kg o pozitie ideală pentru gît si spate, verificaţi ca centurile să fie trecute prin spatiul special cel mai 
de jos.Este unica poziţie permisă pentru utilizarea scauneluilui cu pernuţa reductor. 
INSTRUCTIUNI 
Componente 
a.Husa material textil 
b.Aparatoare soare 
c.Locasuri de trecere a centurii diagonale 
d.Centura de ajustare 
e.Buton de ajustare al hamurilor de siguranta 
f.Orificiu pentru hamul de siguranta 
g.Maner 
h.Butoane de ajustare a manerului 
i.Buton de fixare/desprindere a scaunelului de pe/pe carucior. 
j.Buton sistem clik-clak 
k.Locas pentru trecerea centurii diagonale 
l.Carligele aparatorii de soare 
m.Pernuta reductor 
n.Matlasare tripla (2 aparatori umeri, una pentru cureaua care se afla intre picioare) 
o.Hamuri de siguranta 
p.Curele ham de siguranta 
q.Catarama hamurilor de siguranta 
r.Buton de deschidere a cataramei 
ATENTIE : Scaunelul pentru masina,poate fi in  diferite versiuni : este posibil sa aiba sau nu tripla matlasare,buzunar pentru depozitare a instructiunilor, mini pernuta reductor ,protectie laterala 
suplimentara ; in functie de model. 
INDEX 

• Reglarea inaltimii centurii de siguranta a scaunelului 

• Montarea scaunului auto in masina 

• Asezarea copilului in scaunul auto 

• Reglarea manerului 

• Pozitia fixa sau basculanta a scaunului auto 

• Inlaturarea husei scaunului auto 

• Montarea scaunului de masina pe carucior. 
REGLAREA INALTIMII CENTURII SCAUNELULUI 



1. Desfaceti centura de siguranta apasand pe butonul de culoare rosie de pe catarama.(fig 5) 
2. Scoateti aparatorile centurilor de umeri asa cum este reprezentat in fig 6 
3. Extrageti cele doua parti ale centurilor de umeri,din spatele scaunelului si repozitionati-le in fantelel corespunzatoare inaltimii copilului dumneavoastra.(diag 7) 
4. Reintroduceti aparatorile centurilor de umeri, in cazul in care acestea exista. 

MONTAREA SCAUNELULUI AUTO IN AUTOMOBIL 

5. Puneti manerul scaunelului in pozitie verticala apasand cele doua butoane de ajustare(fig.8) si extrageti suportul (fig 9A) 
6. Puneti scaunelul pe bancheta masinii unde intentionati sa-l fixati.(fig 9B) 
7. Trageti centura de siguranta a automobilului si fixati-o in punctul de ancorare al masinii,  trecand centura prin cele doua orificii ale scaunelului, marcate cu sageti albastre.(fig 10) 
8. Prindeti centura diagonala si trageti de ea ,determinand in acest fel o tensionare corecta a acesteia (fig 11) : verificati ca centura abdominala sa ramana in orificiile marcate cu sageti 

albastre. 
9. Tinand in continuare centura diagonala tensionata, trebuie sa o faceti sa treaca prin orificiul marcat cu sageata albastra, din spatele scaunelului(fig 12).Intindeti centura in asa fel incat 

sa fie bine tensionata si sa nu fie rasucita. 
ATENTIE !: Dupa instalarea scaunelului,verificati intotdeauna ca centura automobilului sa fie corect intinsa si bine fixata in punctul de ancorare al masinii. Verificati de asemenea ca punctul de 
ancorare al centurii auto sa nu fie in contact cu punctul de trecere a centurii peste scaunel. Contactul direct al punctului de ancorare cu scaunelul , ar putea compromite eficacitatea scaunelului in caz de 
accident. 
ATENTIE: Nu treceti centura autovehiculului in alte pozitii decat cele indicate in aceste instructiuni. 

10. Intoarceti manerul,asa cum arata in fig 13. 
AŞEZAREA COPILULUI PE SCĂUNEL 

11. Apăsaţi pe butonul gri de reglare a centurilor( de la capatul scaunelului) şi în acelaşi timp slabiti hamurile, tragand inspre dvs. (fig.14). 
12. Decuplaţi catarama centurii scăunelului apăsând pe butonul roşu (fig15), 
13. Acum puteti aseza copilul pe scăunel si fixati hamurile de siguranta (Fig.16).Forma acelor de prindere in catarama nu va va permite sa introduceti sau sa fixati numai unul dintre 

hamurile de siguranta. 
14. Intindeti hamurile de siguranta ale copilului,tragand de centura de reglare, ca in diag.17, si asigurati-va ca este bine instalat si hamurile sunt bine reglate 

REGLAREA MANERULUI 
Manerul scaunelului este reglabil in patru pozitii (diag 18) 
A) pozitia de transport in automobile 
X) pozitia intermediara : niciodata nu trebuie utilizata 
B) pozitia de transport manual 
C)pozitia de leagan si de pozitionare pe carucior 
D)pozitia fixa 
 

POZITIA FIXA SAU BASCULANTA (balansoar) A SCAUNELULUI 
Atunci cand nu este folosit in automobil,scaunelul poate fi utilizat ca balansoar .Pentru a regla scaunelul in pozitia basculanta , aduceti manerul scaunelului inapoi in pozitia C. 
Pentru utilizarea scaunelului in pozitie fixa , fixati manerul in pozitia D si extrageti suportul de fixare (fig9A) 
Important! Va rugam pastrati aceste instructiuni pentru o consultare ulterioara. 
ATENTIE: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. 
ATENTIE : NU este recomandata folosirea scaunelului pe post de leagan pentru copiii care deja sunt capabili sa stea singuri in sezut 
ATENTIE: Scaunelul nu poate fi folosit pentru perioade prelungite de somn! 
ATENTIE: Pentru a evita eventualele accidente,folositi intotdeauna centurile de siguranta. 
ATENTIE: Este periculos sa folosit scaunelul pe suprafete inalte sau inclinate. 
Cosuletul auto nu inlocuieste patutul copilului! Daca simte nevoia sa doarma,  asezati-l in patut 
Nu mai folositi produsul daca prezinta semne de deteriorare a oricareia dintre componentele sale. 

Husa din material textil trebuie spalata respectand indicatiile de mai jos: Spalati de mana cu apa rece;  Nu folositi decoloranti; Nu folositi uscatorul; Nu calcati;  Nu curatati 
chimic 
VARSTA RECOMANDATA pentru utilizarea SCAUNELULUI -LEAGAN: de la nastere pana la aproximativ varsta de 6 luni (9 kg). 
SCAUNELUL-LEAGAN TREBUIE ASEZAT NUMAI PE SUPRAFETE PLANE, STABILE! 
ATENTIE:Inainte de a transporta scaunelul,pozitionati intotdeauna si blocati manerul in pozitia verticala „B”. 
INLATURAREA HUSEI SCAUNULUI AUTO 
Daca vreti sa spalati husa,incepeti de la partea de jos, de la butonul de reglare a hamurilor si extrageti-o ca in fig.19.Procedati comform instructiunilor de pe eticheta scaunelului. 
Stergeti centurile de siguranta,cataramele si partile din plastic cu o carpa umeda.Nu utilizati niciodată detergenţi abrazivi sau solvenţi Acestia pot deteriora materialul. 
Pentru a fixa/indeparta aparatoarea de soare,procedati asa cum arata in fig.20. 
POZITIONAREA SCAUNELULUI AUTO PE CARUCIOR 
Scaunelul SYNTHESIS poate fi fixat pe carucioarele CHICCO echipate cu sistemul standard prindere „Clik Clak”. 
Intotdeauna verificati sistemul de ancorare al caruciorului din cartea de instructiuni, si compatibilitatea cu scaunelul auto. 
15.Deschideti caruciorul urmarind indicatiile din manualul de utilizare a acestuia. (Ridicati aparatoarea de soare a caruciorului,daca aceasta este si reclinati spatarul complet; desfaceti cele doua parti de 
protectie de pe suportul pt brate al caruciorului). 
16. Asezati scaunelul auto pe o suprafata plana, stabila si rasuciti manerul in pozitia orizontala (C, fig.18). 
17. Trageti ambele butoane externe laterale (rosii) in afara si rasuciti astfel incat carligul de ancorare a sistemului clik-clak sa fie activat. 
Rasuciti manerul cosuletului auto in pozitia aratata in fig.21. 
18. Fixati cosuletul pe carucior, respectiv pe cele doua brate ale caruciorului,  asigurandu-va ca s-a fixat corect in ambele parti.(se va auzi un „clik” ce indica fixarea corecta a cosuletului auto.(fig22) 
19.Detasati cosuletul auto de pe caroserie prin apasarea simultana a celor doua butoane aflate pe manerul cosuletului ca in fig 23. 
20. Asezati scaunelul auto pe o suprafata plana, stabila si mutati manerul in pozitia verticala, introduceti la loc carligele de ancorare. 
ATENTIE:Cosuletul auto poate fi montat pe carucior cu copilul in el,dar aceste operatiuni necesita atentie maxima deoarece  greutatea copilului le va ingreuna. 

Spalati de mana cu apa rece 

Nu folositi decoloranti 

Nu folositi uscatorul 

Nu calcati 

Nu curatati chimic 
Fabricat in Italia 



Importator si distribuitor:Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sect. 2, str. Matac Ghe., nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 
 

 

 


