
79155-Carucior sport Miinimo ,varsta 0 luni+ 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

IMPORTANT – PASTRATI INSTRUCTIUNILE PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE 

ATENTIE: PENTRU A EVITA RISCUL DE SUFOCARE, PASTRATI AMBALAJUL SI PARTILE SALE COMPONENTE DEPARTE 

DE COPII.  

AVERTISMENTE 

• AVERTISMENT: Nu lasati niciodata copilul fara supraveghere. 

• AVERTISMENT: Inainte de utilizare  asigurati-va ca toate dispozitivele de fixare  sunt bine montate. 

• AVERTISMENT: Pentru a evita accidentarea, asigurati-va ca tineti copilul la distanta de carucior in timpul inchiderii si deschiderii 

acestuia. 

• AVERTISMENT: Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs. 

• AVERTISMENT:Folositi intotdeauna centurile de siguranta 

• Utilizarea curelei dintre picioare si a hamurilor de siguranta este indispensabila pentru a garanta securitatea copilului. 

NU utilizati niciodata cureaua dintre picioare fara centura de siguranta. 

• AVERTISMENT: Inainte de utilizare, verificati ca dispozitivele  de  montare  a landoului, a scaunului auto sau a partii sport, sa fie 

corect fixate. 

• AVERTISMENT: Acest produs nu este potrivit pentru a face jogging sau pentru a patina . 

• Utilizarea caruciorului este autorizata pentru copii cu o varsta cuprinsa intre 0-36 luni si pana la o greutate de maximum  15 kg.  

• De la nastere pana la varsta de aproximativ 6 luni spatarul caruciorului trebuie coborat complet. 

• Sistemul de franare trebuie actionat intotdeauna inainte de a aseza/scoate copilul . 

• Utilizati dispozitivul de franare  de cate ori caruciorul este oprit. 

• Nu lasati nicodata copilul in caruciorul oprit in panta, chiar daca sistemul de franare este actionat. 

• Nu puneti in cosulet greutati mai mari de 3 kg. 

• Orice greutate suspendata de manere/spatar sau de lateralele caruciorului, poate sa-i compromita stabilitatea. 

• Nu transportati mai mult de un copil odata. 

• Nu montati pe carucior accesorii sau piese de schimb care nu sunt furnizate sau aprobate de catre producator. 

• Nu utilizati caruciorul daca are componente deteriorate sau lipsa. 

• Inainte de utilizare asigurati-va ca produsul si componentele sale nu prezinta nicio  dauna cauzata de transport. In caz contrar, nu utilizati 

produsul si nici nu il lasati la indemana copiilor. 

• In timpul operatiunilor de reglare, asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu  copilul. 

• Asigurati-va ca utilizatorii caruciorului cunosc bine modalitatea de functionare a acestuia. 

• Acest produs trebuie utilizat numai de catre un adult. 

• Acest produs trebuie montat numai de catre un adult. 

• Pentru a evita riscul strangularii, nu dati si nu lasati la indemana copilului obiecte ce contin snururi. 

• Nu utilizati caruciorul pe scari deoarece s-ar putea dezechilibra. 

• Atentie cand urcati sau coborati trotoarul. 

• In cazul in care caruciorul a fost expus timp indelungat la soare, asteptati sa se racoreasca inainte de a aseza copilul in el. O expunere 

prelungita la soare poate decolora materialele textile. 

• Pentru a evita ruginirea, feriti  caruciorul de apa sarata. 

• Nu utilizati caruciorul pe plaja 

• Cand nu folositi caruciorul nu il lasati la indemana copiilor. 

COMPONENTE 

Inainte de asamblarea caruciorului verificati prezenta tuturor componentelor modelului de carucior ales.Daca lipsesc parti componente,  

contactati distribuitorul. Nu este nevoie de nicio ustensila pentru asamblarea caruciorul.Pentru asamblarea caruciorului pachetul trebuie sa 

contina urmatoarele  componente: 

- Cadru carucior 

- 2 roti fata 

- 2 roti spate 

- Copertina cu parasolar 

- Cosulet pentru obiecte 

- Husa textila 

- Captuseala bretele umeri si captuseala matlasata pentru cureaua dintre picioare 

- Husa pentru ploaie 

RECOMANDARI PENTRU CURATARE SI INTRETINERE 

Acest produs trebuie intretinut permanent. Operatiunile de intretinere si curatare trebuie efectuate numai de catre un adult. 

CURATARE 

Curatati partile din material textil cu un burete ud si cu sapun neutru.Curatati partile din plastic  cu ajutorul unei lavete umede.  

Husa se poate extrage(consultati capitolul “extragerea/montarea husei caruciorului”). Pentru a curata partile din material textil, consultati 

etichetele pentru spalare. Simbolurie pentru spalare si semnificatiile lor sunt descrise mai jos: 

spalati de mana cu apa rece; nu utilizati inalbitori/clor; nu uscati in uscator; nu calcati cu fierul de calcat rufe; 

nu curatati chimic. Nu utilizati solventi sau produse abrasive. Pentru a evita ruginirea, uscati partile din metal daca s-au udat. 

INTRETINEREA 

Daca este necesar, lubrefiati partile mobile ale caruciorului cu ulei din silicon. 



Verificati constant starea de uzura a rotilor si feriti-le de praf si nisip. Verificati ca toate componentele din plastic ce culiseaza de-a lungul 

cadrului metalic sa fie sterse de praf si curatate pentru a evita compromiterea bunei functionari a caruciorului. Depozitati caruciorul intr-un loc 

uscat. 

INSTRUCTIUNI GENERALE 

PRIMA DESCHIDERE SI MONTAREA CARUCIORULUI 

1. Pentru a desface caruciorul, trageti levierul de blocare din laterala ca in fig. 1, ridicati manerul pana cand desfaceti complet(fig. 1A); verificati 

ca partile din fata sunt blocate in aceasta pozitie si ca manerul este alungit complet(fig. 1B) 

AVERTISMENT: Inainte de a utiliza caruciorul verificati sa fie blocat perfect in pozitia deschis. 

MONTAREA ROTILOR FATA/SPATE 

2. fixati roata din fata inserand-o in orificiul prevazut, in piciorul caruciorului, pana cand auziti sunetul care atesta fixarea (fig2). Repetati 

operatiunea cu a doua roata. 

3. Montati rotile din spate inserand axul in orificiul din cadrul caruciorului dupa cum este indicat in fig.3.  Repetati operatiunea pentru cealalta 

roata din spate. 

AVERTISMENT: inainte de a utiliza caruciorul verificati sa fie corect montate si fixate toate cele patru roti, tragand energic de ele. 

COPERTINA CU PARASOLAR 

4. pentru montarea copertinei pe cadrul caruciorului, inserati barele metalice curbate in orificiul situat sub maner (fig.4)fixati cu siguranta 

elastica prevazuta pentru aceasta(fig4A) si inserati dispozitivul culisandu-l (fig 4B)pana la capat. Fixati cu sigurantele elastice dupa cum se 

vede in fig.4C. Partea din spate a copertinei poate fi atasata de spatar cu ajutorul benzilor Velcro(fig.4D) 

AVERTISMENT Operatiunea de fixare a copertinei trebuie executata in ambele parti ale caruciorului. 

Verificati fixarea copertinei 

5. pentru reglarea copertinei trageti (pliati) / impingeti (desfaceti) (fig5). Pentru a extrage copertina de pe sasiul caruciorului repetati 

operatiunile de la montare, in sens invers. 

AVERTISMENT Atunci cand nu utilizati copertina, nu o lasati la indemana copiilor. 

UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANTA 

Caruciorul este echipat cu un sistem de retinere format din centuri de siguranta  cu prindere in 5 puncte, format din doua curele pentru umeri, o 

centura abdominala si o curea  care trece printre picioare . 

AVERTISMENT: pentru a utiliza centurile de siguranta de la nastere si pana la  aprox. 6 luni, folositi curelele pentru umeri trecandu-le prin 

butonierele de reglare  si centura abdominala prin butonierele special prevazute(fig6). Dupa ce ati instalat copilul in carucior, atasati centurile in 

catarama centurii dintre picioare(fig 6A). Reglati lungimea centurilor pana cand se strang corect pe umerii si corpul copilului. 

7. Pentru a detasa centurile, presati capetele (partile din plastic) si extrageti-le in acelasi timp(fig7-7A) 

AVERTISMENT: pentru securitatea copilului utilizati intotdeauna centurile de siguranta prinse in 5 puncte. 

Urmariti cu atentie montarea/fixarea corecta a centurilor dupa operatiuni care necesita detasarea lor de pe carucior(de ex.dupa spalare),trecandu-le 

prin butonierele special prevazute pe spatar si sezut si reglati inca o data lungimea lor dupa dimensiunile copilului. 

REGLAREA SPATARULUI 

Spatarul se poate regla in 4 pozitii diferite 

8. pentru a rabata spatarul, ridicati clapa de reglare din spatele lui(fig8) 

9. Pentru a-l ridica este suficient sa-l impingeti pana la pozitia dorita(fig9) 

AVERTISMENT: greutatea copilului poate face ca aceasta operatiune sa devina dificila. 

FRANE SPATE 

Rotile din spate sunt dotate cu un dispozitiv care permite franarea simultan, presand o singura pedala. 

10. pentru a actiona frana caruciorului apasati pedala situata in centrul axului rotilor din spate (fig10) 

11. Pentru a debloca sistemul de franare, ridicati pedala din centrul axului rotilor(fig11) 

ROTI FRONTALE PIVOTANTE 

12. pentru a face ca rotile din fata sa se rasuceasca liber, ridicati levierul situat intre ele(fig 12) 

13. Pentru blocarea rotilor apasati levierul dintre roti(fig13) 

AVERTISMENT: cand terenul este neted si rotile sunt pivotante, caruciorul se poate manevra mai bine. Atunci cand terenul este denivelat(griblura, 

pamant etc), caruciorul se manevreaza mai usor cu rotile in pozitie fixa. 

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE 

Suportul pentru picioare se poate regla in 2 pozitii. Pentru reglare in pozitia dorita, actionati simultan cele doua manere latelare(fig. 14). Pentru a-l 

ridica in pozitia initiala trebuie doar sa-l impingeti inapoi. 

COSULET PENTRU OBIECTE 

Cosuletul este deja instalat. 

15. Daca este necesar sa-l extrageti, detasati cele 6 capse situate pe laterale(cate 3 pe fiecare parte) si extrageti curelele cu butoniere de pe 

sasiu(fig15) 

HUSA IMPOTRIVA PLOII 

16. Pentru a fixa husa de ploaie desfaceti complet copertina, infasurati Velcroul pe tubulatura caruciorului in locurile indicate in fig 16. repetati 

operatiunea si in partea cealalta. 

Dupa utilizare lasati husa la uscat, in aer liber. 

AVERTISMENT: nu puteti utiliza husa pentru ploaie fara copertina- pericol de asfixiere. 

AVERTISMENT: Nu lasati niciodata caruciorul cu copertina, expuse in soare, daca in el se afla copilul-pericol de supraincalzire. 

EXTRAGEREA/MONTAREA HUSEI CARUCIORULUI 

17. Pentru a extrage husa de pe structura caruciorului, efectuati operatiunile descrise la punctul 4 in ordine inversa.Pentru extragere, eliminati 

prinderile laterale   din spatele manerului(fig.17) si din ambele parti.Extrageti apoi centurile abdominale si cureaua dintre picioare din butonierele 

prezente pe spatar si sezut (fig.17A-17B) 

18. Desfaceti prinderea situata sub sezut(fig. 18) efectuand aceeasi operatiune si pe cealalta parte, eliberand apoi centura prezenta sub sezut(fig. 18A). 

Husa de pe sezut este detasabila si poate fi extrasa de pe suportul pentru picioare(fig. 18B) Pentru a continua extragerea si de pe spatar, impingeti 

catre interior elementele din plastic situate in spate-lateral si ridicati husa(fig18C). 

Pentru a remonta husa pe carucior, repetati operatiunile in sens invers, fara sa uitati sa tensionati corect cureaua de sub sezut(fig18A) 

PLIEREA CARUCIORULUI 

AVERTISMENT: Efectuati aceasta operatiune la distanta fata de copil. 



AVERTISMENT:Asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul. 

Inainte de pliere goliti cosuletul pentru obiecte si strangeti copertina. 

19. Pentru a plia caruciorul impingeti cursorul A catre stanga si apasati in acelasi timp butonul B (fig19). 

Impingeti manerul caruciorului inainte, pana cand se aliniaza cu tubulatura laterala(fig19A). Apucati tubulatura laterala(fig19B) si presati usor pentru 

a plia corect structura. 

20. Pentru a incheia operatiunea de pliere presati caruciorul pana cand auziti sunetul care va confirma blocarea in pozitia aceasta(fig. 20). 

21. Odata pliat si blocat, caruciorul va putea fi pozitionat vertical(fig 20A) si poate fi transportat cu usurinta gratie centurii pentru transport(fig.20B) 

GARANTIE  

Acest produs  beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala,  respectand recomandarile de utilizare 

descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor 

accidentale. Durata garantiei  se aplica in conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul. 

Fabricat in China 

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 

  

 


