
SCAUNUL AUTO QUASAR PLUS– cod 60893 

 

IMPORTANT : Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare si pastrati-le pentru eventuale  consultatii  viitoare. 

Pentru siguranta copilului dvs , cititi aceste instructiuni cu atentie. 

ATENTIEInainte de utilizare , scoateti si inlaturati toate pungile si materialele  care fac parte din ambalaj si nu le lasati la indenmana copiilor. 

Scaunul de masina “Quasar Plus ” este omologat pt.   Grupa  2 si 3 , respectiv pentru  transportul copiilor  cu greutatea cuprinsa intre 15 si 36 kg. 

ATENTIONARI 

Riscul de ranire grava(accidente sau franari bruste, etc) creste in cazul in care nu respectati instructiunile de utilizare. 

Nici un scaun de masina pentru copii nu poate garanta total siguranta a copilului dvs in cazul unui accident , dar utilizarea acestui produs scade riscul de ranire si protejeaza 

functiile vitale ale copilului dumneavoastra. 

Intotdeauna folositi scaunul de masina montat corect impreuna cu centurile auto de siguranta prinse, inclusiv in timpul calatoriilor scurte.Nu compromiteti siguranta 

copilului.Verificati ca centurile de siguranta ale masinii sa fie bine stranse, sa nu fie rasucite sau prost montate. 

In cazul unui accident , chiar si unul minor scaunul auto poate suferi stricaciuni  care pot sa  nu fie vizibile cu ochiul liber . Din acest motiv  este necesar sa inlocuiti  scaunul 

de masina, in cazul unui accident. 

Nu folositi scaune  de masina  cumparate la mana a doua ; ele pot prezenta deteriorari structurale , stricaciuni  care nu sunt vizibile cu ochiul liber si  care pot compromite 

siguranta copilului dumneavoastra. 

Scaunul de masina trebuie schimbat daca este deteriorat, deformat , scos din uz sau ii lipseste vreo piesa  deoarece este posibil sa nu-si mai poate indeplini standardele de 

siguranta. 

Nu faceti modificari sau adaugiri care nu sunt aprobate de catre producator. 

Nu adaugati accesorii , piese de schimb , componente care nu sunt  furnizate sau aprobate de catre producator. 

Nu folositi : perne sau paturi pentru  a distanta  scaunul de masina de scaunul pentru copii ; in cazul unui accident  este posibil ca acesta  sa nu mai functioneze corect 

Asigurati-va ca intre scaunul auto si scaunul masinii sau intre scaunul auto si portiera nu se afla niciun obiect. 

Verificati daca scaunele pliante ,adjustabile sau rotative  ale masinii sunt bine fixate. 

Nu transportati obiecte sau bagaje mobile care nu stau bine sau care nu sunt sigure pe polita din spatele autoturismului: in caz de  accident sau franare brusca , acestea pot 

rani pasagerii. 

Nu lasati alti copii sa se joace  cu componentele sau partile  scaunului auto pentru copii. 

Nu lasati copilul nesupravegheat in masina, poate fi periculos. 

Nu transportati mai mult de un copil  in scaunul auto 

Asigurati-va  ca toti pasagerii din masina isi pun centura de siguranta , pentru siguranta lor si pentru ca in timpul unui accident sau a vreunei franari bruste ar putea rani 

copilul.. 

Verificati periodic copilul , sa  nu desfaca centurile de siguranta , sau sa nu umble la scaunul pentru masina. 

Evitati sa ii dati mancare in timp ce calatoriti , in special acadele , inghetata pe bat , sau orice aliment care este pus pe bat pentru a evita ranirea in cazul unui accident sau a 

unei franari bruste. 

In timpul calatoriilor lungi , este recomandat sa  faceti opriri dese : copiii obosesc foarte usor in scaunul pentru copii si au nevoie de miscare .Este recomandat ca acestia sa 

coboare si   sa urce din / in masina pe partea cu trotoarul. 

Nu indepartati nici o eticheta de pe husa scaunului pentru a evita deteriorarea  materialului. 

Expunerea prelungita a scaunului de copii la soare poate cauza decolorarea materialelor textile. 

Daca autoturismul  a fost lasat in soare , verificati ca scaunul sa nu fie prea incins, inainte de a aseza copilul in el. Daca se intampla acest lucru, lasati scaunul sa se racesca , 

inainte de a aseza copilul in el, pentru a evita eventuale arsuri.. 

Cand   scaunul pentru copii nu este folosit in autoturism , trebuie lasat montat in masina, cu ajutorul centurilor auto sau depozitat in portbagaj. 

Un scaun pentru copii nefixat si lasat in masina, in cazul unui accident sau a unei franari bruste - poate deveni un pericol pentru pasageri. 

ATENTIONARI IMPORTANTE ! 

1. Acest scaun auto este un dispozitiv de retinere la bordul autovehiculelor a copiilor , ”Universal”,  omologat conform Reglementarilor ECE nr. 44, 
amendamentele seria 04, adaptat pentru a fi folosit in majoritate el poate fi folosit aproape in toate tipurile de masina dar nu la toate tipurile de scaune auto. 

2. Obtineti compatibilitatea perfecta in cazul in care fabricantul declara in cartea tehnica a masinii ca se pot folosi dispozitive de siguranta 
“Universale”pentru copii de la categoria de varsta respectiva. 

3. Acest dispozitiv de siguranta a fost  clasat ca fiind “Universal” dupa criteriile de omologare cele mai riguroase in raport cu modelele mai vechi 
care nu se bucurau de aceasta aprobare. 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
COMPONENTE(fig1 ) 
A.Scaunul de masina pentru copii.B.Manerele scaunului.C.Husa.D.Aricoul de inchidere.E.Dispozitiv de inchidere pentru centura.F.Curele pentru dispozitivul 

de inchidere. 
INSTALAREA SCAUNULUI AUTO SI ASEZAREA COPILULUI. 
1. Instalati scaunul auto(A) pt copil pe canapeaua masinii cat mai aproaoe de spatar. 
2. Asezati copilul in scaunul auto si reglati curelele(F) hamului de siguranta in asa fel incat centura (F) sa fie la nivelul umerilorcopilului. 
3. Atasati centura de siguranta a masinii in asa fel incat centura abdominala sa treaca pe sub manerele scaunului de masina(B) 
4. Treceticentura abdominala prin spatiile laterale special prevazute(fig 16) 
5. Strangeti centura in asa fel incat sa nu iasa din spatiile de mai sus astfel incat scaunul auto sa fie bine asezat pe canapeaia masinii(fig17) 
6. Treceti centura orizontala prin spatiul pentru centura(E)( fig 2si 3) 
ATENTIE asigurati-va ca centura nu este rasucita. 
ATENTIE Asigurati-va ca centura este bine stransa pentru a garanta protectie maxima copilului 
INTRETINERE SI CURATARE 
Husa ( C) este atasata de scaun cu un arici (D) , care se afla in partea din fata si din spate a husei  
SPALAREA HUSEI 
Husa scaunului de masina poate fi scoasa si spalata.Va rugam consultati eticheta cu instructiunile de spalare ale husei. 
CURATAREA PARTILOR DIN PLASTIC 
Curatati partile din plastic cu o panza umeda si cu detergent neutru 
DEPOZITAREA PRODUSULUI 
Cand  scaunul auto nu este montat in masina , este recomandat sa fie depozitat intr-un loc uscat  departe de surse de caldura ; protejat de praf , umiditate si 

lumina. 
 
Producator : Artsana SpA - Italia 
Unic importator si distribuitor : SC Paralela 45 Turism srl, str.Ghe.Matac, 21-23, sector 2, Bucuresti ; tel/fax 021/231.06.26 
 
 



 

 

 

 

 

 


