
79481/79482 – CĂRUCIOR SIMPLICITY PLUS 
 
IMPORTANT- PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PENTRU A PUTEA FI CONSULTATE PE VIITOR – CITIŢI CU ATENŢIE 
 
ATENŢIE: ÎNAINTE DE UTILIZARE, ÎNDEPĂRTAŢI ŞI ELIMINAŢI TOATE AMBALAJELE DIN PLASTIC ŞI ALTE MATERIALE FOLOSITE LA AMBALARE ŞI NU LE 
LĂSAŢI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 
 
ATENŢIONĂRI 

• ATENŢIE: Nu lăsaţi niciodată copilul dvs. nesupravegheat. 
• ATENŢIE: Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de prindere sunt bine fixate înainte de utilizare. 
• ATENŢIE: Pentru a evita riscul de accidentare asiguraţi-vă că bebeluşul nu este în apropierea căruciorului când îl pliaţi sau îl desfaceţi.  
• ATENŢIE: Nu lăsaţi copilul să se joace cu acest produs. 
• ATENŢIE: Folosiţi întotdeauna centurile de siguranţă.  
• Folosirea centurilor este necesară pentru a garanta siguranţa copilului dvs. Folosiţi întotdeauna atât partea superioară/hamul cât şi partea dintre picioare a centurilor de siguranţă. 
• ATENŢIE: Verificaţi dacă elementele de prindere ale scaunului auto sunt bine fixate înainte de utilizare. 
• ATENŢIE: Acest produs nu se recomandă a fi folosit pentru alergat sau patinat. 
• Căruciorul a fost proiectat pentru a fi folosit pentru copii de la naştere la 36 de luni, cu o greutate de maxim 15 kg. 
• Se recomandă utilizarea spătarului în poziţia complet rabatat pe spate pentru copii de la naştere până la 6 luni. 
• Numai scaunul auto CHICCO KEY FIT cu elementele de prindere aferente poate fi prins pe căruciorul CHICCO SIMPLICITY. 
• Puneţi frâna atunci când aşezaţi sau luaţi copilul din cărucior. 
• Puneţi întotdeauna frâna atunci când căruciorul stă pe loc. 
• Nu lăsaţi niciodată căruciorul în pantă, cu copilul în el, chiar dacă aţi pus frâna. 
• Nu supraîncărcaţi coşul de cumpărături. Greutatea maximă suportată este de 5 kg. 
• Orice fel de greutate adiţională aşezată pe mâner şi/sau pe spătar şi/sau pe lateralele căruciorului va afecta stabilitatea acestuia. 
• Nu transportaţi mai mulţi copii deodată în cărucior. 
• Nu folosiţi accesorii, piese de schimb şi nicio altă componentă care nu a fost furnizată sau autorizată de către producător. 
• Nu folosiţi acest produs dacă prezintă componente rupte, deteriorate sau lipsă. 
• Pentru scaunele auto folosite în combinaţie cu căruciorul, acest scaun auto nu înlocuieşte pătuţul bebeluşului. Dacă bebeluşul dvs. trebuie să doarmă, acesta trebuie aşezat în 

landou, coşuleţ sau pat pentru copii. 
• Înainte de asamblare, verifica ca nici produsul nici vreuna dintre componentele acestuia nu au fost avariate pe durata transportului. În caz contrar, nu folosiţi produsul şi nu îl lăsaţi 

la îndemâna copiilor.  
• Pe durata acestor operaţiuni, asiguraţi-vă că piesele mobile ale căruciorului nu intră în contact cu copilul dvs. 
• Asiguraţi-vă că persoana care foloseşte căruciorul ştie cum să-l folosească în cel mai sigur mod cu putinţă. 
• Acest produs trebuie folosit numai de către un adult. 
• Produsul trebuie asamblat de către un adult. 
• Pentru a evita orice risc de strangulare, nu daţi niciodată copiilor obiecte cu fire sau cabluri ataşate şi nici nu lăsaţi astfel de obiecte în apropierea lor. 
• Nu folosiţi niciodată căruciorul pe scări sau scări rulante: exista riscul să-l scăpaţi de sub control în mod spontan. 
• Fiţi atenţi întotdeauna atunci când urcaţi scări sau borduri. 
• Dacă se expune căruciorul la lumina directă a soarelui mai mult timp, trebuie să-l lăsaţi să se răcească înainte de a aşeza copilul în el. Expunerea prelungită la lumină solară direct 

poate duce la decolorarea materialelor şi a pieselor din material textil. 
• Evitaţi contactul căruciorului cu apa sărată. Acest lucru poate duce la formarea de rugină. 
• Nu folosiţi căruciorul pe plajă. 
• Atunci când nu este folosit, căruciorul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 

 
RECOMANDĂRI PENTRU CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
Acest produs necesită întreţinere regulată. Operaţiunile de curăţare şi întreţinere trebuie efectuate doar de către un adult. 
 
CURĂŢARE 
Husele se pot scoate (vă rugăm consultaţi secţiunea MONTAREA ŞI DEMONTAREA HUSELOR). Curăţaţi părţile din material textil folosind un burete ud şi detergent slab. Ştergeţi în mod 
periodic piesele din plastic cu o lavetă moale umedă. În cazul în care căruciorul a intrat în contact cu apa, uscaţi întotdeauna piesele metalice pentru a evita formarea de rugină. Aveţi mai jos 
simbolurile pentru curăţare şi semnificaţia acestora: 
 

 Spălare manuală cu apă rece. 
 

Nu folosiţi înălbitor 

Nu uscaţi prin centrifugare. 

Nu călcaţi 

Nu curăţaţi chimic 
 
ÎNTREŢINERE 
Lubrifiaţi piesele mobile numai dacă este nevoie, cu o uşoară aplicare de lubrifiant pe bază de silicon. Verificaţi în mod regulat starea roţilor şi păstraţi-le curate, fără praf şi nisip. Pentru a 
evita frecarea ce poate afecta funcţionarea corectă a căruciorului, asiguraţi-vă că toate piesele mobile din plastic de la nivelul cadrului metalic sunt curate, fără urme de praf, mizerie şi nisip. 
Păstraţi căruciorul la loc uscat. 
 
INSTRUCŢIUNI GENERALE 



CUM SĂ DESCHIDEŢI CĂRUCIORUL 
ATENŢIE: Atunci când deschideţi căruciorul asiguraţi-vă că copilul dvs. precum şi orice alţi copii sunt la distanţă sigură de el. Asiguraţi-vă că pe durata acestor operaţiuni, piesele mobile ale 
căruciorului nu vor intra în contact cu copilul dvs. 

1. Apăsaţi pe butoanele de pe laterale şi ridicaţi de mâner în acelaşi timp, aşa cum se indică în figura 1A. Apoi apăsaţi butonul A spre stânga şi apăsaţi butonul B în acelaşi timp, aşa 
cum se arată în figura 1B. Trageţi în sus de mâner  pentru a deschide căruciorul până când se va auzi un clic care va confirma fixarea în poziţia deschis (fig. 1C). 

ATENŢIE: înainte de utilizare, asiguraţi-vă că s-a blocat căruciorul în poziţia deschis. 
 
CUM SĂ ASAMBLAŢI ROŢILE DIN FAŢĂ 

2. Montaţi roţile din faţă pe cărucior până când se blochează pe poziţie (fig. 2). Repetaţi această procedură pentru cealaltă roată. 
ATENŢIE: Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că roţile s-au fixat bine pe poziţie. 
 
ASAMBLAREA ROŢILOR DIN SPATE 

3. Componente necesare montării roţilor din spate: consultaţi fig. 3. 
4. Pentru montarea roţilor pe axul din spate (E), montaţi următoarele piese în ordinea corectă (consultaţi fig. 4A): 
• Roată (A) 
• Şaibă (B) 
• Bolţ (C) 
• Capac roată (D) 

 
Asiguraţi-vă că introduceţi bolţul de prindere aşa cum se indică în diagramă: partea dreaptă trebuie introdusă prin gaura de la nivelul axului (fig. 4B). Repetaţi operaţiunea pentru cealaltă roată 
din spate în aceeaşi ordine. 
 

5. Montaţi axul din spate în orificiile aferente de pe cadru până când face clic pe poziţie (fig. 5). 
ATENŢIE: verificaţi întotdeauna ca axul din spate să fie montat corect înainte de a folosi căruciorul. 
 
COŞUL MULTIFUNCŢIONAL 

6. Montaţi ţeava de suport pentru coş în partea din spate a căruciorului aşa cum se indică în figura 6 până când face clic pe poziţie. 
7. Finalizaţi operaţiunile de asamblare în partea din faţă a coşului trecând curelele prin găurile aferente din material şi de la nivelul ţevii suport de sub şezut şi prindeţi-l cu ajutorul 

celor două capse (fig. 7). 
MÂNERUL REGLABIL 

8. Pentru a regla înălţimea mânerului căruciorului, apăsaţi cele două butoane de pe lateral (fig. 8) în acelaşi timp şi deplasaţi mânerul la înălţimea dorită. 
BARA DE PROTECŢIE 

9. Pentru a monta bara de protecţie, montaţi-o de sus pe cei doi pivoţi situaţi la capetele suporturilor pentru braţe până când auziţi un clic care confirmă fixarea pe poziţie, aşa cum se 
indică în figura 9. 

10. Pentru a scoate bara de protecţie, apăsaţi cele două butoane e la extremităţile barei de protecţie şi trageţi în sus (fig. 10). 
11. Puteţi de asemenea să deschideţi bara de protecţie dintr-o singură parte şi să o deschideţi pentru a facilita aşezarea copilului în şezut (fig. 11). 

ATENŢIE: Bara nu trebuie folosită pentru a ridica produsul cu tot cu copil în el. 
CUM SĂ FOLOSIŢI CENTURILE DE SIGURANŢĂ 
Acest cărucior are centuri de siguranţă în cinci puncte cu două barete de umăr, două orificii pentru reglare, o centură pentru mijloc şi una între picioare cu cataramă. 

12. ATENŢIE: Pentru a le folosi pentru copii de la naştere până la vârsta de aproximativ 6 luni, trebuie să folosiţi centurile de umăr trecându-le prin cele două orificii de reglare (fig. 
12). După ce aţi aşezat copilaşul în cărucior, prindeţi centurile (Fig. 12) trecându-le prinde cele două furci (A) din interiorul cataramei pentru centura de umăr (B) şi apoi 
introduceţi-le în catarama dintre picioare (C); Reglaţi înălţimea centurilor de umăr până ating umerii copilului dvs. Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă sunt montate corect. 
Pentru a desface centura de mijloc, apăsaţi şi trageţi de furcile laterale. 

ATENŢIE: Copii trebuie să aibă întotdeauna prinse centurile de siguranţă. Pentru a garanta siguranţa copilului dvs., trebuie să prindeţi întotdeauna centurile de siguranţă. 
ATENŢIE: după îndepărtarea centurii de mijloc (de ex. pentru a fi spălată), asiguraţi-vă că o montaţi la loc corect trecând-o prin cele 2 inele D. Centurile de umăr trebuie reglate din nou. 
Pentru a vă asigura că sunt bine prinse curelele de punctele de ancorare, după ce aţi aşezat copilul în cărucior, trageţi tare de capetele curelelor. 
 
CUM SĂ REGLAŢI SPĂTARUL 
Spătarul poate fi reglat în 4 poziţii. 

13. Pentru înclinarea spătarului, ridicaţi de mânerul de reglare de pe spatele spătarului (fig. 13) şi trageţi în jos de el. 
14. Pentru a ridica spătarul, pur şi simplu împingeţi-l în sus în poziţia dorită, fără a apăsa pe mâner (fig. 14). 

ATENŢIE: Greutatea copilului poate îngreuna aceste operaţiuni. 
 
FRÂNELE DE PE SPATE 
Roţile din spate au frâne ataşate, acestea pot fi aplicate simultan pe ambele roţi folosind o singură pedală. 

15. Pentru a aplica frânele, apăsaţi una dintre cele două pedale de pe lateralul roţilor din spate aşa cum este ilustrat în figura 15. 
16. Pentru a debloca frânele, ridicaţi de una dintre pedalele de pe lateralul roţilor din spate, aşa cum este ilustrat în figura 16. 

 
ROŢILE PIVOTANTE 

17. Pentru a debloca funcţia de pivotare a roţilor din faţă, ridicaţi clapeta situată între cele două roţi. Folosiţi roţile pivotante pe suprafeţe plane. Pentru a folosi roţile în modul blocat , 
apăsaţi din nou pe clapetă în jos (fig.17). 

ATENŢIE: roţile pivotante facilitează manevrarea căruciorului; se recomandă utilizarea roţilor pivotante în modul blocat înainte pe suprafeţe denivelate pentru a garanta o stabilitate mai bună 
(sau pe pietriş, drumuri nepavate, etc.) 
ATENŢIE: Ambele roţi trebuie să fie ori deblocate ori blocate în acelaşi timp. 
 
APĂRĂTOAREA DE SOARE 
 

18. Pentru a monta apărătoarea de soare, prindeţi clipsul din plastic de ţeava cadrului şi benzile cu arici în poziţiile aferente, aşa cum este ilustrat în figura 18. 
ATENŢIE: Apărătoarea de soare trebuie fixată pe ambele părţi ale căruciorului. Asiguraţi-vă că este bine prinsă copertina pe poziţie. 
Pentru a demonta copertina de pe cadru, desprindeţi benzile cu arici şi clipsurile din plastic. 

19. Pentru a deschide copertina, împingeţi în faţă de arcadă, aşa cum este ilustrat în figura 19. Pentru a o închide, repetaţi paşii în ordine inversă. 
20. Copertina are un vizor transparent pentru a garanta un contact vizual mai bun şi pentru a putea ţine copilul sub observaţie. Vizorul se poate deschide sau închide folosind clapeta 

din material textil aşa cum este ilustrat în figura 20. 
 

SUPORTUL DE PICIOARE REGLABIL 
Suportul pentru picioare poate fi reglat în 2 poziţii. 

21. Pentru a coborî suportul pentru picioare, ţineţi de bara acestuia, trageţi în afară , după care întoarceţi-o în jos (fig. 21). Pentru a ridica suportul, doar împingeţi în sus de el. 
 
PLIEREA CĂRUCIORULUI 
ATENŢIE: Atunci când deschideţi căruciorul, asiguraţi-vă că atât copilul dvs. cât şi alţi copii sunt la o distanţă sigură de acesta. Asiguraţi-vă că pe durata acestor operaţiuni, piesele mobile ale 
căruciorului nu intră în contact cu copilul dvs. Înainte de a plia căruciorul, asiguraţi-vă că aţi golit coşul şi aţi strâns apărătoarea de soare. Căruciorul are un dispozitiv de pliere ce poate fi 
folosit cu o singură mână.  



22. Pentru a plia căruciorul, apăsaţi pe butonul A în stânga şi apăsaţi în acelaşi timp pe butonul B, aşa cum este ilustrat în figura 22. Împingeţi mânerul înainte pentru a plia structura 
(fig. 22A). Căruciorul se va bloca automat în poziţia pliat. Atunci când este pliat, căruciorul stă în picioare singur. Pentru a plica căruciorul compact (fig. 22A), mânerul poate fi 
pliat în poziţia închis, aşa cum se descrie la punctul 8. 

 
UTILIZAREA SCAUNULUI AUTO KEYFIT PE CĂRUCIOR 
Scaunul auto KeyFit poate fi montat pe căruciorul Simplicity.  
ATENŢIE: Înainte de a folosi căruciorul în combinaţie cu scaunul auto, verificaţi întotdeauna dacă sistemul de prindere s-a blocat corect pe poziţie. 
Atunci când este montat pe cărucior, scaunul auto KeyFit poate fi folosit pentru copii de la naştere până la 13 kg sau până când pot sta singuri în fund. 
Cu căruciorul deschis, strângeţi copertina şi lăsaţi spătarul complet pe spate. 
ATENŢIE: Pentru a-l folosi împreună cu scaunul auto, trebuie demontată bara de protecţie. 

23. Aşezaţi mânerul scaunului auto în poziţie verticală cu scaunul orientat cu faţa la părinte şi prindeţi-l de cărucior asigurându-vă că face clic pe ambele părţi (veţi auzi un clic pe 
ambele părţi atunci când se prinde corect) (fig. 23). 

ATENŢIE: Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că toate sistemele de prindere ale scaunului auto s-au fixat bine pe poziţie trăgând în sus de scaun. 
ATENŢIE: Nu montaţi niciodată scaunul de maşină cu spatele la părinte. 

24. Pentru a scoate scaunul auto de pe cadrul căruciorului, doar apăsaţi pe butonul portocaliu din spate, aşa cum se arată în figura 24 şi ridicaţi scaunul prinzându-l de mânerul aşezat 
în poziţie verticală. 

ATENŢIE: Operaţiunile de prindere şi desprindere pot fi efectuate şi cu copilul în scaun; însă, aceste operaţiuni pot fi mai dificil de executat din cauza greutăţii copilului. 
 
MONTAREA ŞI DEMONTAREA HUSELOR CĂRUCIORULUI 

25. Pentru a demonta husele de pe structură, scoateţi lateralele şezutului: desfaceţi cele trei capse de pe suportul de braţe şi desfaceţi lateralele de pe şezut aşa cum este ilustrat în 
figura 25. 

26. Apoi desfaceţi capsele de sub lateralele şezutului (fig. 26A) şi desfaceţi lateralele spătarului aşa cum este ilustrat în figura 26B. 
27. Desfaceţi benzile cu arici de sub şezut trageţi afară centura dintre picioare, scoateţi centura de mijloc din inelele în formă de D şi scoateţi inelele în formă de D din orificiile 

aferente de pe spătar (fig. 27A); începând de la suportul pentru picioare, îndepărtaţi husa din material (fig. 27B) până când se desprinde complet de spătar (fig. 27C). 
28. Pentru a spăla uşor husa, desfaceţi benzile cu arici de pe fundul spătarului şi scoateţi elementele rigide din husă (fig. 28). 

Pentru a pune la loc husa pe cărucior, repetaţi paşii descrişi mai sus în ordine inversă. 
 
ACCESORII 
ATENŢIE: Accesoriile descrise mai jos este posibil să nu fie incluse cu anumite versiuni ale produsului. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cu privire la accesoriile disponibile pentru 
modelul achiziţionat. 
 
CENTURILE DE UMĂR ŞI DINTRE PICIOARE 
Căruciorul Simplicity poate fi dotat cu centuri buretate pentru umăr şi între picioare pentru a garanta siguranţa şi confortul copilului dvs. 

29. Montaţi protecţiile buretate pe centuri aşa cum este ilustrat în figura 29A şi aşezaţi centura dintre picioare în interiorul protecţiei buretate (fig. 29B). 
ATENŢIE: Reglaţi lăţimea centurii de mijloc dacă este nevoie, apăsând pe catarame. 
ATENŢIE: Pentru a garanta siguranţa copilului dvs., trebuie să folosiţi întotdeauna centurile de siguranţă. 
 
HUSĂ PLOAIE 

30. Pentru a prinde husa de ploaie, prindeţi benzile în jurul cadrului căruciorului, în poziţiile ilustrate în fig. 30 (paşii trebuie repetaţi pe ambele laterale ale căruciorului). Atunci când 
aţi terminat de folosit husa de ploaie, lăsaţi-o să se usuce bine dacă este udă. 

ATENŢIE: Husa de ploaie nu poate fi folosită pe cărucior fără copertina de soare montată, deoarece reprezintă risc de sufocare. 
ATENŢIE: atunci când este montată husa de ploaie pe cărucior, nu lăsaţi niciodată căruciorul în lumina solară directă cu copilul în el, deoarece temperatura în interior va creşte semnificativ. 
 
HUSA DE PICIOARE 

31. Pentru a folosi husa de picioare, mai întâi prindeţi-o folosind benzile cu arici din partea de jos a husei de picioare şi cele de sub şezutul căruciorului (fig. 31A). Partea de sus a 
husei de picioare poate fi prinsă în două moduri diferite. În prima poziţie, pentru a garanta siguranţa copilului dvs., treceţi husa de picioare pe sub bara de protecţie şi prindeţi 
capsele de cele de pe husă pe partea interioară a lateralelor căruciorului (fig. 31B). În a doua poziţie de prindere, trebuie să pliaţi în două partea de sus a husei de picioare peste 
bara de protecţie şi să prindeţi capsele aşa cum este ilustrat în figura 31C. 

 
GEANTA UNIVERSALĂ 
Unele versiuni ale căruciorului pot include o geantă universală. 

32. Pentru a prinde geanta de mâner, folosiţi cele două benzi din material textil de pe lateralele genţii şi prindeţi-le cu ajutorul capselor (fig. 32). 
ATENŢIE: Nu supraîncărcaţi geanta. Aceasta nu trebuie să aibă o greutate mai mare de 1 kg. 
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