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2 Caracteristici  1 Componente

pressAdjustor hamuri
(sub husa)

Ham mijloc

Ghidaj centuri

Slot ham umeri 

Conector hamuri  

BazaGhidaj centuri grupa 0+

Ghidaj centuri grupa 1

Spatar buretat 

Slot ham centuri 

Ham centuri 

Spatar

Crotch pad 

Ham ajustare

Protectie 
umeri 

Catarama

Maner ajustare 
inclinare

1. Spatarul acestuia produs are 4 pozitii de inclinare.
2. Acest produs este echipat cu 3 inaltimi diferite pentru centurile de siguranta.
3. Acest scaun auto poate fi folosit copiii cu varsta intre 0-4 ani si poate fi 
instalat atat cu fata in directia de mers cat si cu spatele.
4. Pentru siguranta copilului cititi si respectati indicatiile din acest manual. 
Nerespectarea lor pot pune in pericol viata copilului.
5. Acest scaun auto trebuie folosit cu hamuri de siguranta cu care este echipat.
6. Acest scaun auto poate fi folosit atat cu fata, cat si spatele la directia de 
mers. Montajul in autoturism se face cu ajutorul centurii autoturismului. Nu 
folositi scaunul cu fata la directia de mers pana cand copilul nu depaseste 
greutatea de 9 kg.
7. Acest manual are un loc special in scaun unde il puteti tine pentru consultari
viitoare.
8. Nu folositi acest scaun auto in casa. Acesta a fost conceput spre utilizare in 
autoturism.
9. Nu lasati copilul nesupravegeat it scaunul auto.
10. Nu puneti scaunul auto pe un loc dotat cu airbag. Acestea pot cauza rani
grave sau chiar moartea! Acest scaun ar trebui inlocuit odata ce ati trecut
printr-un accident.
11. Din motive de siguranta scaunul auto trebuie securizat in autoturism chiar 
siatunci cand nu sta asezat copilul in el.
12. Asigurati-va ca centurile care securizeaza copilul in scaunul auto sunt
sigure si un stau larg. Acestea trebuiesc ajustate conform inaltimii copilului.
Asigurati-va ca centurile nu sunt incalcite.
13. Asigurati-va ca centurile de mijloc sunt fixate corect pentru a fi sigur ca
pelvisul copilului este bine protejat.
14. Nu folositi alte puncte de ancorare in afara de cele descrise in acest 
manual.
15. Orice obiecte care s-ar putea misca in cazul unei coliziuni trebuie bine
securizate.
16. Componente rigide ale scaunului, precum si ale ansamblului de centuri
trebuie instalate astfel incat sa nu fie prinse in portile mobile ale 
autotursimului.
17. Folositi intotdeauna centura de siguranta.
18. Este periculos sa interveniti asupra scaunului sau sa faceti reparatii
neautorizate. Orice interventie se va realiza de catre importator sau de catre
un service autorizat de catre importator.
19. Acest scaun este conceput pentru copii nou-nascuti si pana ce acestia 
ating greutatea de 18 kg. Nu folositi pentru copii care au depasit greutatea de 
18 kg.
20. Acest scaun nu poate fi folosit fara husa.
21. Husa scaunului nu poate fi inlocuita cu alta husa.



4 Utilizarea scaunului auto
4.1 lnstalarea in autoturism

Acest scanu se poate folosi in locurile 
din autoturism echipate cu centura de 
siguranta in 3 puncte.
Important:
Scaunul auto se instaleaza cu ajutorul
centurii diagonale si de mijloc a
autoturismului.

Corect

4.3 Folosirea cataramei

In primul rand, ajustati inaltimea hamurilor apoi:
1. Impreunati cele doua limbi metalice.
2.Introduceti aceate limbi in catarama.
3. Verificati daca s-au fixat corect tragand hamurile in sus. Pentru a
elibera hamurile, apasati butonul rosu din mijlocul cataramei.

Nu folositi locuri cu airbag activ.

Folositi doar daca locul este 
prevazut cu ambele centuri: 
diagonala si de mijloc.
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22. Scoateti copilul din scaun atunci cand doriti sa faceti ajustari. Orice
modificare se face abia dupa ce scaunul este gol!
23. Nu pastrati scaunul in lumina directa a soarelui. ln zilele cu soare putemic
recomandam acoperirea acestuia cu un material textil de culoare deschisa
Supraincazirea scaunului auto poate cauza arsuri copilului.
24. Nu folositi niciodata un scaun auto second hand.

Incorect

4.2 Verificati inaltimea hamurilor de umeri

NU - prea jos NU - prea sus DA - Corect

Verificati ca intotdeauna hamurile sa fie la inaltimea potrivita copilului.
Dupa ce sunteti convins ca alegeti inaltimea optima, treceti hamurile prin
slotul cel mai apropiat inaltimii umerilor copilului.

Strangerea hamurilor

Ridicati hamurile de umeri in sus pana
cand eliminati din latime, apoi trageti
hamul ajustor pana cand centurile sunt
fixe.
Hamurile trebuie sa fie stramte pe copil
dar nu trebuie sa ii cauzeze disconfort
copilului.
Un ham larg poate fi periculos. Ajustati
hamul corect de fiecare data cand 
asezaticopilul in scaunul auto.

Largirea hamurilor

4.4  Adjustarea hamurilor

Hamurile se largesc prin apasarea
butonului ajustor situat in partea 
centrala-jos a sezutului.

Apasati butonul cuo mana in timp ce 
cu cealalta trageti usor hamurile de 
umeri. Atentie: trageti de hamuri si 
nu de protectiile de umeri.
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4.5  Adjustarea inclinarii

Dupa ajustareInainte de ajustare

press

Daca inaltimea hamurilor de umeri nu este potrivita copilului, ajustati
inaltimea dupa urmatorii pasi:

Pasul 1. Largiti hamurile de umeri,
intoarceti scaunul, deschideti conectorii 
si scoateti hamurile de umeri de pe 
conectori.Acest scaun auto are 4 pozitii de ajustare, notate de la l la 4.. Daca instalati

scaunul cu directia opusa sensului de mers, scaunul poate fi folosit doar in
pozitia 4. Daca il folositi cu fata in directia de mers, pozitiile 1,2 si 3 pot fi
folosite. Pentru a ajusta scaununl la inclinarea potrivita trageti sau impingeti
manerul de sub scaun in fata sau in spate.
Eliberati manerul cand ajungeti la pozitia dorita. Fixarea s-a realizat cand auziti
sunetul click. Verificati ca scaunul sa se fi fixat corect in pozitia corecta.
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4.6  Adjustarea hamurlior

Pasul 2. Trageti hamurile prin sloturile
din husa. Acum puteti indeparta 
hamurile si protectiile de umeri.
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Pasul 3. Treceti apoi hamurile de umeri 
si protectiile de umeri prin sloturile 
potrivite si atasati apoi conectorul.
Important: Asigurati-va ca fiecare ham
este introdus la slotul de la aceeasi
inaltime si ca hamurile nu sunt incalcite. 
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4.7 Indepartarea cateramei si a 
      protectiei acesteia.

Ajustati scaunul auto in
pozitia 4. lntoarceti agrafa 
pe latura cea mai ingusta
si treceti-o prin slotul situat
sub scaunul auto. Acum 
puteti scoate catarama si
protectia acesteia.

5. Instalarea scaunului in autoturism
5.1 Scaunul auto poate fi folosit cu ansamblul de hamuri si orientat cu 
spatele la directia de mers. lnstalarea se face cu ajutorul centurii in 3 puncte 
a autoturismului.

Pasul 1: Ajustati scaunul la pozitia4

Pasul 2: Puneti scaunul pe
bancheta cu spatele la directia de
mers. Asigurati-va ca partea din
fata a scaunului este lipita de
spatarul banchetei.

Pasul 3: Treceti centura de mijloc prin
ghidajele de centuri pentru grupa 0+
Asigurati-va ca varful ghidajului indica
spre eticheta albastra. ln acelasi timp,
apasati butonul rosu si treceti centura
diagonala prin agrafa situatia la spatar,
apoi eliberati butonul rosu si treceti 
centura prin aceeasi agrafa.

Click

 Pasul 4: Introdceti centura
astfel fixata in catarama pana
cand auziti sunetul click. Miscati
scaunul pentru a va asigura ca
s-a fixat corect.

Pasul 5: Puneti copilul in scaun.
Verificati daca hamurile de umeri
sunt in pozitia cprecta, apoi 
fixati-le in catarama centurii 
scaunului auto. Hamurile nu 
trebuie sa fie incalcite pentru ca 
afecteaza protectia pe care o 
confera acestea

Pentru a dezinstala scaunul din autoturism realizati pasii de mai sus in sens invers.
5.2 Acest scaun se poate folosi si cu fata la sensul de mers, instalarea 
realizandu-se tot cu ajutorul centurilor autoturismului.

 belt
Diagonal 

Lap belt
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1. Verificati zlinic integritatea produsului. Acest scaun trebuie inlocuit daca a trecut 
printr-un accident.
2.Pastrati scaunul intr-un loc uscat si bine ventilat pentru a prevei aparitia
mucegaiului.
3.Daca se pune praful de scaun, stergti-I cu un buretel umed.
4.Daca scapati mancare sau bautura pe catarama, indepartati-o si curatati-o prin 
stergerea cu o laveta umeda.

6. Intretinere si mentenanta
6.1 Ingrijirea zilnica

Pasul 1: Puneti scaunul auto pe
bancheta cu fata la directia de
mers. Asigurati-va ca spatarul
scaunului sta lipit de spatarul
banchetei.

Click

press

Pascul 2: Treceti centura de mijloc prin
ghidajele pentru grupa I situate in cele
2 parti laterale de jos, asgurandu-va
ca carligele rosii indica spre eticheta
rosie. In acelasi timp, apasati butonul
rosu al ajustorului si apoi treceti
centura diagonala prin ghidajul de la
spatar. In final eliberati butonul rosu.

Pasul 3: Introduceti centura
diagonala si cea de mijloc in
catarama pana auziti sunetul
click. Veriticati daca scaunul
s-a fixat corect.

Pascul 4: Puneti copilul in scaun.
Verificati inaltimea hamurilor de
umeri. Asigurati-va ca hamurile nu
sunt incalcite.

 

Pentru a dezinstala scaunul auto, faceti procedurile descrise mai sus in sens invers.

Nu folositi niciodata solventi, detergenti chimici sau lubrifianti pentru a curata sau
lubrifia companentele acestui scaun auto.

6.2 Indepartarea husei
1. Mai intai indepartati protectia cataramei si catarama.
2. Indepartati apoi hamurile si husa incepand de la sezut.
3. Indepartati husa de pe intreg scaunul. Pentru a puna inapoi husa urmati pasii
de mai sus in sens invers.

9 10


