
79402 MARSUPIU  SOFT&DREAM  -  3 POZITII,  

 

 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

COMPONENTE: 

 A-PORT-BEBE  

B-SUPPORT PT CAP  

C- FANTA PT. BRATE(CAND COPILUL E CU FATA SPRE MAMA ) 

D-CATARAMA DE INCHIDERE SUPERIOARA 

E-CATARAMA DE  INCHIDERE INFERIOARA SI DE REGLARE LATERALA 

F-CUREA DE REGLARE A SACULUI  

G-LOC PENTRU SEZUT 

H-BUTON PENTRU TRANSPORT COPIL PE ORIZONTALA 

I-BRETELE 

J-SUPORT LOMBAR CAPTUSIT 

K-SISTEM DE REGLARE DORSALA 

L- INEL DE REGLARE ERGONOMICA 

M-TRECERE CURELE 

N-PROTECTIE PICIOARE 
O-APARATOAREA DE SOARE 

P-CATARAMA INFERIOARA` 

AVIZ IMPORTANT 

-IMPORTANT:INAINTE DE FOLOSIRE CITITI CU ATENTIE  ACESTE INSTRUCTIUNI PENTRU A EVITA PERICOLELE  IN UTILIZARE SI PASTRATI-LE PENTRU EVENTUALE CONSULTATII ULTERIOARE. 

PENTRU A NU COMPROMITE SIGURANTA COPILULUI VOSTRU URMARITI CU ATENTIE URMATOARELE INSTRUCTIUNI 

-ATENTIE : INAINTE DE UTILIZARE  INDEPARTATI  EVENTUALI SACI  DIN PLASTIC SI  ALTE ELEMENTE CARE FAC PARTE  DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI  LA INDEMANA COPIILOR. 

AVERTIZARI 

-Greutatea copilului trebuie sa fie intre 3.5 Kg si 9 Kg. 

- Folositi marsupiul doar cand va plimbati sau stati in picioare 

- ATENTIE: Nu il folositi cand  efectuati exercitii fizice. 

- ATENTIE:Imbracati intotdeauna marsupiul inainte de a introduce copilul in interior. 

-Acest marsupiu nu trebuie folosit pentru a transporta copilul in spate. 

- Inainte de folosire, verificati ca centurile si cataramele sa fie fixate bine si in pozitie corecta. 

-Este recomandat sa bagati/scoateti copilul in/din marsupiu in timp ce sunteti asezat. 

- Este recomandat sa puneti copilul in marsupiu, dupa ce ati fixat curelele marsupiului pe umerii dvs.  

- In momentul in care copilul poate sa isi tina capul si umerii in pozitie verticala, in jurul varstei de 4 luni, el poate fi transportat   si cu fata spre directia de mers. 

- Dupa ce ati asezat bebelusul in marsupiu, verificati cu atentie, atat centurile cat si cataramele sa fie pozitionate corect. 

- Nu puneti niciodata mai mult de un copil in marsupiu. 

- Asigurati-va intotdeauna ca bebelusul are suficient spatiu de jur imprejur pentru a putea respira nestingherit. 

- Nu folositi marsupiul daca vreuna dintre parti este rupta, distrusa sau lipseste. 

- Nu atasati la marsupiu niciun accesoriu si nicio alta componenta care nu face parte din produs. 

- ATENTIE :Echilibrul dvs poate fi compromis de miscarile neasteptate ale dvs sau ale copilului. 

- ATENTIE:Aveti grija atunci cand va aplecati sau va inclinati inainte ; asigurati-va ca sustineti bine copilul si cu bratele. 
  Nu uitati ca in interiorul marsupiului ,copilul va reactiona la schimbarile climatice inainte de cel care il transporta.   

-ATENTIE: Nu lasati copilul nesupravegheat in marsupiu. 

SFATURI PENTRU CURATARE SI INTRETINERE  

CURATAREA 

Tineti cont de instructiunile de pe eticheta. 

Verificati, dupa fiecare spalare intergritatea tesaturii si a cusaturilor. 

Spalare de mana cu apa rece,Nu folositi inalbitor Nu uscati mecanic, Nu se calca, Nu se curata chimic 

INTRETINERE 

Controlati periodic marsupiul pentru a identifica eventualele deteriorari sau parti lipsa,caz in care nu mai folositi produsul. 

POZITIA ORIZONTALA(TRANSVERSALA) 

 FIXAREA PE UMERI A MARSUPIULUI 

ATENTIE! Fixati intotdeauna marsupiul pe umeri, inainte de a aseza copilul in el. 

ATENTIE:Pentru transportul la orizontala aparatoarea de soare(O) trebuie sa fie intotdeuna montata,ea garantand siguranta copilului in timpul transportului in aceasta modalitate. 

Pozitia culcat este indicata pt. copii pana la  3-4 luni. 

1. Prindeti bretele folosind cataramele speciale (P) situate in partea de jos a partii centrale a  marsupiului (fig.1) 

2.Aliniati curelele folosind butonul (H)situat pe una din ele. 

3.Puneti-va  marsupiul trecand ambele bretele peste un brat si cap(fig3) 

4.Reglati lungimea bretelelor folosind reglajele speciale(fig4). 

5.Utilizati suportul lombar(J) ca pe o curea(fig5) 

ASEZAREA  COPILULUI 

Pentru a realiza aceasta operatiune de  asezare a copilului in interiorul marsupiului se recomanda  pozitia sezand ,tinand marsupiul in poala sau pe o masa. 

6.Verificati cataramele laterale sa fie deschise si intindeti copilul orientat spre dvs,in interiorul marsupiului ,atenti fiind la corecta trecere a picioarelor copilului prin spatiile special destinate.Asigurati-va intotdeuna ca tineti copilul in pozitie corecta si fiti atenti la orice miscare 

a acestuia.(fig6). 
7.Prindeti ambele catarame ale deschiderii laterale trecandu-le prin cele doua gaici pana cand se aude un click  de fixare(fig.7). 

ATENTIE:Asigurati-va intotdeauna de prinderea corecta a cataramelor. 

8.Reglati lungimea cataramelor pentru o pozitie comoda si sigura a copilului.Este necesara intotdeauna  reglarea latimii pe talie si deschiderea pentru picioare astfel incat marsupiul sa nu fie nici prea strans nici prea larg,ci optim pentru corpul copilului.(fig8). 

9.Fixati fasia captusita  prinzand  ambele catarame situate la extremitate si regland lungimea cu ajutorul reglajului pe laturile suportului dorsal(M)(fig9). 

ATENTIE:verificati intotdeauna spatiul din jurul fetei copilului penrtu o buna oxigenare  a acestuia. 

TRANSPORTUL CU FATA SPRE MAMA SAU CU SPATELE SPRE MAMA 

FIXAREA PE UMERI A MARSUPIULUI 

ATENTIE:puneti-va intotdeauna marsupiul inainte de asezarea  copilului in interior. 

ATENTIE:pentru transportul cu fata spre mama sau  invers se va monta intotdeauna aparatoarea de soare(O)(fig20). 

10.Imbracati marsupiul trecand bretelele in cruce peste cap(fig10). 

11.Prindeti bretelele cu ajutorul cataramelor asa cum se vede in fig11.Verificati cataramele sa fie inchise corect. 

12.Reglati lungimea bretelelor cu ajutorul cataramelor (E) astfel incat bretelele sa nu ramana lipite de corp. 

Apoi reglati  lungimea centurii lombare cu ajutorul cataramelor (P) situate la extremitatea suportului lombar,pina cand o simtiti lipita de corp.(fig12). 

13.Pentru un confort maxim in timpul transportului,bretelele in cruce trebuie sa fie in pozitie centrala putin sub inaltimea omoplatilor (fig13).Reglarea se poate optimiza cu ajutorul inelului de reglaj ergonomic(L). 

ASEZAREA COPILULUI IN INTERIORUL MARSUPIULUI 

Este recomandat sa fiti asezat in timp ce executati asezarea copilului in marsupiu. 

CU FATA CATRE MAMA 

14. Fixati cataramele numai de pe o laterala a marsupiului la nivelul taliei copilulu apoi fixati si catarama corespunzatoare din partea de sus (fig14).Verificati sa fie fixate si inchise corect. 

15.Asezati copilul in marsupiu prin laterala ramasa desfacuta(fig15). 

ATENTIE:Sustineti ferm copilul in timpul acestei operatiuni.Asigurati-va ca picioarele si bratele copilului sunt trecute corect prin spatiile special creeate. 

16.Inchideti latura ramasa desfacuta a  marsupiului cu ajutorul cataramei de la nivelul taliei copilului (fig16A),apoi catarama de la nivelul superior(fig16B).Verificati ca ambele  brate ale copilului sa treaca prin orificiile penrtu brate si ca ambele catarame sa fie inchise corect. 

17.Reglati lungimea bretelelor pentru o pozitie comoda si sigura a copilului.Este necesar sa reglati intotdeuna dimensiunile  taliei si deschiderea pentru picioare astfel incat marsupiul sa nu fie nici prea stramt si nici prea larg ci sa se muleze corect  pe corpul copilului.(fig17). 

18.Reglati pozitia suportului pentru cap cu ajutorul curelelor asa cum se vede in fig18. 
ATENTIE:verificati intotdeauna spatiul de la  nivelul capului necesar oxigenarii copilului . 

19. Sprijinind marsupiul cu o mana pe dedesubt, reglati curelele pentru  umar, pe rand, astfel incat copilul sa nu stea stea intr-o pozitie prea inalta sau prea  apropiata  de pieptul dvs,garantand in acest mod comfortul propriu si al copilului cat si o maxima siguranta.(fig19). 

CU SPATELE CATRE MAMA(FATA CATRE DIRECTIA DE MERS) 

Din  momentul in care copilul este capabil sa-si tina singur capul ridicat si spatele drept,recomandat de obicei de la 4 luni,poate fi transportat cu spatele la mama(cu fata spre directia de mers). 

20.Atasati aparatoarea de soare(O)  cu ajutorul fermoarului si rasuciti in jos partea superioara a marsupiului (fig20). 

21. Fixati catarama situata la nivelul taliei copilului doar pe o singura parte a marsupiului(fig21). Asigurati-va ca aceasta catarama sa fie fixata corect. 

22.Introduceti copilul pe partea ramasa deschisa a marsupiului(fig22). 

ATENTIE: sustineti ferm copilul in timpul acestei operatiuni, asigurati-va ca picioarele sunt corect  introduse prin orificii. 

23. Fixati catarama  localizata in cealalta  parte a marsupiului la nivelul taliei copilului (fig23).Verificati ca aceasta sa fie bine inchisa. 

24.Fixati cataramele laterale de la nivelul superior(fig24). Verificati ca acestea sa fie bine inchise. 

25.Reglati lungimea cu ajutorul reglajelor laterale de amplitudine,penrtu un confort optim si o buna siguranta a copilului.Este necesar sa reglati atat  largimea taliei cat si deschiderea pentru picioare ,astfel incat marsupiul sa nu fie nici stramt si nici larg ,ci optim pentru corpul 

copilului.(fig25) 

26. Sprijinind marsupiul cu o mana pe dedesubt, reglati curelele de umar, pe rand, astfel incat copilul sa nu  stea intr-o pozitie prea inalta sau prea  apropiata  de pieptul dvs,garantand in acest mod comfortul propriu si al copilului cat si o maxima siguranta.(fig26). 

EXTRAGEREA  BEBELUSULUI DIN MARSUPIU IN POZITIILE FATA SI SPATE MAMA 

Este recomandat sa scoateti copilul din marsupiu atunci cand sunteti asezat. 

27. Sustineti copilul ferm si desfaceti cureaua aflata la nivelul superior al marsupiului  din catarama corespunzatoare,  apoi la nivelul taliei,numai pe-o singura parte a marsupiului(fig27),dupa executarea acestor  manevre,  scoateti copilul din marsupiu. 

EXTRAGEREA BEBELUSULUI DIN MARSUPIU  IN POZITIE ORIZONTALA 

ATENTIE:pentru a garanta siguranta copilului ,in timp ce desfasurati operatiunile de scoatere din marsupiu,este necesara o pozitie asezata si tinerea marsupiului in poala sau pe o masa. 

28.Sustineti ferm copilul  si desfaceti, pe rand, prima data cataramele superioare(fig28A) si apoi pe cele de la nivelul taliei(fig28B). 

29.Scoateti copilul din marsupiu(fig29). 

APARATOAREA DE SOARE 

30.Marsupiul este dotat cu aparatoare de soare (O) captusita.Pentru a o utiliza  fixati-o cu ajutorul fermoarului la capatul superior al marsupiului.(fig30).Folsirea aparatoarei de soare(O) este necesara pentru garantarea sigurantei copilului in timpul transportului in pozitia 
orizontala. 

 

 

 

 

 

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE contactati importatorul. 

Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism S.R.L; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


