
0734701; 0734702-Masinuta Chicco pentru fetite/baietei, varsta 18-36 luni 

Va recomandam sa cititi instructiunile de utilizare si sa le pastrati pentru consultari viitoare. 

AVERTISMENTE 

Pentru siguranta copilului, AVERTISMENT! 

- inlaturati elementele care fac parte din ambalaj(ex: pungi, elemente de fixare etc) si nu le lasati la indemana copiilor; risc 

de asfixiere. 

- datorita caracteristicilor de fabricatie jucaria nu poate fi utilizata de catre copii care au varsta mai mare de 36 luni si 

greutatea peste 20kG/44lbs  

- asamblarea acestei jucarii se va face numai de catre un adult. Nu utilizati jucaria inainte ca topate operatiun ile de montare 

sa fie incheiate 

- Utilizarea jucariei se va face numai in prezenta unui adult. 

- Verificati constant starea de uzura a produsului iar in cazul in care apar deteriorari nu-l mai folositi si nu-l lasati la 

indemana copiilor. 

- Utilizati jucaria numai pe suprafete plane si stabile 

- Nu utilizati pe sosele, in locuri de acces sau pe terenuri accidentate, in panta sau pe terenuri cu obstacole sau un zone care 

ar putea prezenta risc de pericol/accidentare cum ar fi piscine,, lacuri, scari etc. 

-Pentru utilizare domestica in interiorul sau exteriorul locuintei 

- aceasta jucarie nu poate fi utilizata in siguranta decat cu un singur copil in acelasi timp. 

- nu urcati in masinuta niciodata doi copii sau mai multi simultan. 

-verificati ca sireturile si snururile copiilor sa fie legate corect. 

- nu utilizati jucaria in alta modalitatae decat cea pentru care a fost conceputa. 

- nu lasati jucaria expusa agentilor climaterici(ploaie,soare direct etc) 

- in perioadele cu frig intens, produsele din material plastic isi pot pierde elasticitatea si pot deveni fragile. Daca produsul a 

stat in ger, nu-l mai lasati la indemana copiilor si depozitati-l intr-un loc  incalzit. 

-jucaria trebuie utilizata cu prudenta deoarece, pentru a evita accidentarea, necesita o anumita abilitate din partea copilului 

-trebuie sa oferiti instructiuni adecvate copilului inainte de utilizarea masinutei 

- produsul trebuie utilizat numai de catre copiii care-si pot sustine spatele drept, fara ajutor. 

Masinuta Chicco pentru fetite/baietei, este un produs polivalent cu ajutorul caruia copilul se poate deplasa singur. Rotile 

pivotante  o fac sa devina usor de manevrat atat pentru parinti cat si pentru copii. 

COMPONENTE: 

1.  jucarie 

2.  scaun 

3.  aripi roti 

4.  Roti(X2) 

5.  Volan 

ASAMBLAREA PRODUSULUI 



Urmariti indicatiile de montare de la fig. B pana la fig. I. Verificati intotdeauna ca montarea sa fie corect 

executata(termenul<<clic>>pentru fixare este notat in imagine. Pentru montare este necesara o surubelnita in 

cruce(neinclusa in pachet) 

APLICAREA ETICHETELOR 

Cand montarea a fost finalizata, lipiti etichetele dupa cum este indicat in figura L (cod 0734701)/M (cod0734702). Pentru ca 

opereratiunea sa fie mai usoara consultati imaginile de pe ambalaj 

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI 

Pentru a curata jucaria utilizati o laveta moale imbibata cu apa. Feriti jucaria de socuri, caldura, praf, nisip, umiditate si apa. 

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 care se aplica in tara din care este achizitionat produsul. 

Producator: Artsana SpA – Italia 

Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel:0742070704, 

/fax: 021/231.06.26 

 

 

 

 


