
 79321- CARUCIOR SPORT  ECHO 0 luni+ 
 
IMPORTANT 

IMPORTANT: VĂ RUGĂM PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PENTRU CONSULTATII ULTERIOARE. SIGURANŢA COPILULUI DVS. 
POATE FI ÎN PERICOL DACĂ NU CITIŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI. NU FOLOSIŢI PRODUSUL ÎNAINTE DE A CITI INSTRUCŢIUNILE. 
NU LASATI INSTRUCTIUNILE LA INDEMANA COPIILOR. 
ATENTIE: inainte de folosire, indepartati si aruncati orice element care face parte din ambalaj (din material plastic sau altele). NU LE LASATI LA 
INDEMANA COPIILOR! 
ATENTIONARI 

ATENTIE: Securitatea copilului este responsabilitatea Dumneavoastra. 
ATENTIE: Intotdeauna folositi pentru copil centurile de siguranta. 
ATENTIE: Nu lasati copilul in apropierea pieselor mobile in timpul montarii caruciorului. 
Acest carucior necesita o intretinere permanenta. 
ATENTIE: Supraincarcarea, asamblarea defectuoasa sau montarea de accesorii nerecomandate, pot avaria sau distruge caruciorul. Deasememea, 
utilizarea de accesorii(carlige pentru genti, acoperitori etc) sau schimbarea unor piese nerecomandate de catre fabricant sau distribuitor, pot deveni un 
pericol.  

• ATENTIE : Lasarea copilului nesupravegheat poate  constitui un pericol. 
• ATENTIE Inainte de asamblare, verificati ca produsul si componentele acestuia sa nu fi suferit in timpul transportului. Nu folosiţi produsul 

dacă părţi componente lipsesc sau sunt deteriorate. Siguranţa copilului ar fi în pericol. 
• Acest produs a fost conceput pentru a fi utilizat de catre copii de la 0 – 36 luni si pana la greutatea de 15 kg. 
• De la nastere si pana la 6 luni aprox, utilizati caruciorul cu spatarul lasat complet in pozitie orizontala. 
• ATENTIE : Pentru copiii de la 0+, utilizati protectia hamurilor de siguranta in pozitia cea mai joasa. 
• ATENTIE : Inainte de utilizare, asigurati-va ca toate dispozitivele de siguranta sunt corect fixate. Verificati ca sistemul de siguranta, sa fie 
fixat in ambele parti in  pozitia deschis. 
• Nu supraîncărcaţi cosul căruciorului – greutatea maxima admisa este de 3 kg!  
• Nu lasati copilul sa se urce pe cosul caruciorului deoarece se poate deteriora iar partile componente il pot rani si caruciorul se poate 

rasturna. 
• Nu transportaţi mai mult de un copil odată 
• Nu folosiţi accesorii, piese de schimb sau alte componente nerecomandate de catre  producător. 
• ATENTIE:  Orice greutate atasata manerelor caruciorului afecteaza stabilitatea acestuia  
• ATENTIE: Pentru siguranta copilului dumneavoastra,utilizati intotdeauna cureaua dintre picioare odata cu hamurile de siguranta. 
•  Asiguraţi-vă că persoanele care folosesc acest produs, cunosc instructiunile de utilizare.Nu inchideti/deschideti caruciorul daca bebelusul 

se afla in el. 
• ATENTIE: Atunci cand efectuati manevrele inchis/deschis sau cand reglati caruciorul, asigurati-va ca partile partile mobile ale acestuia, 

NU intra in contact cu copilul.  
• Folosiţi franele de cate ori căruciorul staţionează. 
• ATENŢIE: Nu lăsaţi căruciorul cu copilul, dacă acesta se află pe o suprafaţă înclinată; chiar dacă frana este acţionată! 
• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi să se joace sau sa se urce singuri în cărucior. 
• Pentru a exclude riscul sufocarii, nu asezati caruciorul aproape de snururi sau corzi. 
• Pentru a preveni riscurile de starngulare nu lasati langa copil sau in aproprierea lui obiecte care au snururi. 
• ATENTIE! Nu utilizati caruciorul pe scari sau in lifturi; puteti pierde controlul sau. Acordati o atentie sporita in momentul in care 

manevrari caruciorul pentru a urca/cobora bordurile sau scarile.  
• Dacă aceste produse sînt expuse la soare puternic, părţile metalice se pot încălzi.  Lasati caruciorul sa se racoreasca si aşezaţi copilul cu 

grijă. Expunerea prelungita la soare poate decolora tesatura  caruciorului. 
• Nu utilizati produsul daca anumite componente sunt stricate sau lipsesc.  
• ATENTIE ! Nu lasati la indemana copiilor caruciorul atunci cand nu este utilizat.  
• Nu utilizati produsul daca alergati sau patinati! 
• Evitati contactul cu apa sarata pentru a evita  ruginirea caroseriei . 
• Nu folositi caruciorul pe plaja/nisip.  
• ATENTIE: Caruciorul  trebuie  manevrat numai de catre un adult. 
• Nu utilizati caruciorul pe trepte sau pe scari rulante, acesta se poate dezechilibra  imprevizibil. 

SFATURI PENTRU INTRETINERE SI CURATARE 
Acest produs necesita intretinere periodica 
Operatiunile de intretinere si curatare trebuie efectuate numai de catre un adult 
CURATAREA 
Curatati patile din material textil cu un burete umed, cu sapun neutru, urmarind indicatiile cu detalii despre compozitie de pe eticheta. Curatati 
periodic partile din material plastic cu ajutorul unei panze umede. Pentru  a evita apartitia ruginei, uscati partile metalice de cate ori intra in contact cu 
apa. 

 Spalati de mana cu apa rece;  Nu folositi decoloranti; Nu folositi uscatorul; Nu calcati;  Nu curatati chimic 
INTRETINERE 
In cazul in care este necesar, ungeti partile mobile cu ulei siliconat. Controlati in permanenta starea de uzura a rotilor si curatati-le de praf/nisip. 
Asigurati-va ca piesele din plastic ce culiseaza de-a lungul tijelor metalice sunt curate. Depozitati caruciorul intr-un loc uscat si curat. 
INSTRUCTIUNI GENERALE 

MONTAREA ROTILOR DIN FATA 

1. Montati rotile din fata fixandu-le (fig.1). Repetati manevra  pentru celelalte roti 
ATENTIONARI Inainte de a utiliza caruciorul, asigurati-va ca rotile sunt bine fixate. 
DESCHIDEREA CARUCIORULUI 

ATENTIE Inainte de aceasta operatiune indepartati copiii de carucior. Asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copiii. 
2. Desfaceti carligul de inchidere/deschidere a l caruciorului si impingeti partea anterioara a caruciorului (fig 2) 
3. Impingeti cu piciorul dispozitivul incrucisat  din spatele caruciorului(fig 3). Asigurati-va ca este corect deschis si blocat in aceasta pozitie. 

ATENTIE Inainte de a utiliza caruciorul, asigurati-va ca toate sistemele  sunt corect blocate si  ca sistemul incrucisat din spate este complet blocat. 
MONTAREA ROTILOR DIN SPATE  

4. Introduceti pivotul A in roata (fig 4). Infiletati pivotul cu roata in orificiul de la capatul inferior al tubului suport din spate. Infiletati apoi a 
doua roata in  locasul B. Fixati totul cu siguranta C(fig 4A) Fixati capacele D. Procedati de aceeasi maniera pentru cealalta roata. 

UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANTA 

Caruciorul este dotat cu un sistem de siguranta prins in 5 puncte. Acesta este format din 2 curele umeri cu sistem de reglare, o centura abdominala si o 
curea care trece printre pisioarele copilului 
ATENTIE Utilizarea centurilor pentru copilul intre 0-6 luni, folositi curelele pentru umeri trecandu-le prin sistemul de reglare. 

5. Reglati centurile in inaltime in functie de necesitate (fig 5)Dupa ce ati asezat copilul in carucior, prindeti centura abdominala introducand 
cele doua catarame (tip furculita)(fig 5A si 5B) in sistemul de prindere al curelei care trece printre picioare(fig 5C).Reglati centurile si 
cureaua abdominala in functie de necesitate.Pentru a desface hamurile de siguranta, apasati simultan pe cele doua catarame(tip furculita) si 



in acelasi timp extrageti-le.Pentru siguranta crescuta, caruciorul este dotat cu 2 inele in forma D pentru a putea atasa o centura de siguranta 
suplimentara (conform normei BS6684)in cazul in care considerati ca este necesar. Inelele sunt fixate in interiorul sezutului pe laterala 
dreapta si stanga.(fig 5D) 

REGLAREA SPATARULUI 

Spatarul poate fi reglat in mai multe pozitii. 
6. Apasati butonul de pe spatar pentru a-l regla in pozitia dorita. Atunci cand eliberati butonul spatarul se blocheaza in pozitia cea mai 

apropiata (fig 6) 
7. Pentru a-l reaseza in pozitia dorita este suficient sa-l ridicati (fig7) 
8. Pentru un confort maxim, fixati si partea textila a spatarului de tuburile caruciorului cu ajutorul capselor (fig8) 

ATENTIE Atunci cand copilul se afla in carucior, manevra de reglare a spatarului poate fi mai dificila. 
REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE 

Pentru a oferi copilului un confort sporit, suportul pentru picioare poate fi reglat in doua pozitii. 
9. Impingeti simultan cele doua butoane de fixare laterale ca in fig 9 si reglati suportul in pozitia dorita. 

FRANELE POSTERIOARE 

Rotile din spate sunt dotate cu frane “gemene” ceea ce va permite sa le actionati simultan prin presarea unei singure pedale. 
10. Pentru  a actiona frana, apasati pe una dintre pedalele aflate intre roti ca in fig 10. 
11. Pentru a debloca sistemul de franare ridicati una dintre pedalele dintre rotile din spate ca in fig 11 

ATENTIE Utilizati frana de cate ori caruciorul stationeaza. Nu lasati niciodata copilul in carucior fara supraveghere. 
ATENTIE Nu lasati niciodata copilul in carucior, pe un plan inclinat chiar daca sistemul  de franare este actionat. 
ATENTIE Asigurati-va ca sistemul de franare este corect fixat de cate ori il utilizati. 
ROTI PIVOTANTE 

Rotile frontale ale caruciorului pot pivota. 
12. Pentru a face ca rotile sa devina pivotante, coborati pedala dintre cele doua roti. Utilizati rotile pivotante pe suprate netede.  Pentru a  bloca 

rotile, ridicati pedala dintre roti ca in fig 12. 
ATENTIE Rotile pivotante permit caruciorului sa fie  mai usor de manevrat. Va sfatuim sa blocati rotile atunci cand manevrati caruciorul pe un teren 
accidentat. Blocati/deblocati amandoua rotile, simultan. 
ACCESORII  

ATENTIE Este posibil ca accesoriile descrise  mai jos sa nu fie prezente pentru toate versiunile acestui carucior. Verificati cu atentie lista accesoriilor 
pentru versiunea caruciorului achizitionat. 
COS PENTRU OBIECTE 

Caruciorul poate fi echipat cu un cos. 
13. Montati cosul trecand prinderile peste cadrul caruciorului in pozitia indicata in fig13 

ATENTIE Nu puneti greutati mai mari de 3kg in cos. 
COPERTINA Caruciorul poate fi dotat cu o copertina iarna/vara 

14. Pentru a monta copertina, fixati clamele din plastic si prinderile cu arici in pozitia indicata in fig 14 
ATENTIE Faceti aceasta operatiune in ambele parti Verificati daca ati fixat corect copertina. 

15. Desfaceti copertina ca in fig 15A si blocati-o cu ajutorul bratelor laterale(fig 15B) 
ATENTIE Pentru a inchide copertina, deblocati mai intai bratele laterale. 

16. Aveti posibilitatea sa transformati copertina in parasolar, inlaturand partea din spate, desfacand-o din prinderea cu arici si din fermoar ca in 
fig 16. 

HUSA DE PLOAIE 

Caruciorul poate fi dotat cu husa pentru ploaie 
ATENTIE Husa pentru ploaie trebuie utilizata numai sub supravegherea unui adult. 

17. Fixati husa cu ajutorul prinderilor, la nivelul indicat in fig 17. Dupa ce o utilizati, lasati-o la uscat. 
ATENTIE Pentru a evita riscul supraincalzirii si al asfixierii,nu expuneti la soare caruciorul si copilul, atunci cand husa pentru ploaie este montata. 
NOTA IMPORTANTA: 

Aceste instructiuni se  refera la anumita versiune de crucior. Anumite functii si elemente descrise aici, pot lipsi pentru alte versiuni ale acestui 
carucior. 
INCHIDEREA 

ATENTIE asigurati-va in timpul manevrelor de inchidere, copilul se afla la o distanta suficient de mare incat sa nu aiba contact cu caruciorul. Inainte 
de a inchide caruciorul, goliti cosul. 

18. In cazul in care copertina este deschisa, strangeti-o impingand cele doua brate laterale(fig18B) si tragand partea frontala inapoi, ca in fig 
18A 

19. Pentru a inchide caruciorul, trageti sistemul de fixare incrucisat din spatele caruciorului in sus(fig 19A) si deblocati cu piciorul pedala 
laterala dreapta ca in fig 19B. 

20. Impingeti manerele in fata. 
21. Blocati caruciorul in pozitia inchis cu ajutorul sistemului lateral (fig 21) Aceasta va impiedica deschiderea accidentala a caruciorului. 

Franati rotile caruciorului pentru a-l putea aseza  in pozitie verticala (fig 21A) 
 

AVERTISMENTE : 

1. TINETI ACEST AMBALAJ DE PLASTIC DEPARTE DE COPII PENTRU A EVITA 
SUFOCAREA 

2. POATE FI PERICULOS SA LASATI COPILUL NESUPRAVEGHEAT 
3. NU PUNETI SALTEA MAI GROASA DECAT SE PREVEDE IN INSTRUCTIUNILE 

PRODUSULUI 
4. FOLOSITI UN HAM IMEDIAT CE COPILUL POATE STA FARA AJUTOR 
5. ORICE INCARCATURA ATASATA MANERULUI AFECTEAZA STABILITATEA 

CARUCIORULUI 
6. UTILIZATI INTOTDEAUNABENZILE DE PRINDERE IN COMBINATIE CU 

CENTURA 
7. VARIFICATI CA CORPUL CARUCIORULUI SAU UNITATEA ATASATA PE CARE STA 

COPILUL SUNT CORECT PRINSE INAINTE DE UTILIZARE 

Fabricat in Franta 

Importator si distribuitor:Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sect. 2, str. Matac Ghe., nr. 21-23; 

tel/fax: 021/231.06.26 



 
 
 


