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Manual de utilizare 
si instructiuni 

 

 

 

 

 
 

Grupa: 0+/1/2/3 
Grupa de greutate: 
0-36kg 

(Approx: nou nascut – aprox.11 ani） 



Caracteristici Imaginile produsului au caracter ilustrativ-Produsul final poate fi 

diferit 01 

    08-ham de umeri 

 

     10-centura de talie  

 

   11-bifurcatie centura  

 

 12-protectie bifurcatie 

 

13-buton ajustare central 

 

14-ajustare unghi sezut 

 

 

       15-ajustare centura 

 

16-maner control isofix 

09-perna reductoare 
01-tetiera 

 

02- ghidaj de 
banda diagonal 
 

03- protectie umeri  

          04-catarama 

 

            05-ghid de 
curea 

 
           06- indicator albastru 
pentru centura 

 

 

          07-buton deblocare isofix 

 
     17-ghidaje centurii 

albastru 

 

26-maner ajustare 
tetiera 

 

18-buton deschidere 
locas manual de 
instructiuni 

 
19-locas manual 
de instructiuni 

 
 
 
20-ajustare top 
tether 

              21-top tether 

         

          22- carlig top tether 

23-conectori 

isofix（*） 

24-baza scaun 

           25-ghidaje 

27-carcasa scaun 

 
28-centuri 
pentru masina 

 
29-acul 
cataramei 
centurii masinii 

 
30-catarama 
centurii 
masinii 

 

31- cureaua 
din fata a 
masinii 

 

32- ghidaj centura de 

siguranta 
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*Atunci cand este folosit ca Grupa Semi-Universala 2,3, acesti conectori reprezinta atasament suplimentar
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Metodologia adecvata pentru greutate si metode de instalare 

Grupa Greutate Directia de 
instalare 

Metoda 
asezare copil 

Unghiul 
scaunului 

 Metoda 
potrivire scaun 

 
 

0+ 

 

0-13kg de la 
nastere pana 

la 
15 luni 

    Universal 

Cu spatele la 
sensul de 

mers 

Centura de   
siguranta in 5 

puncte 

Pozitia 4 (cea mai 
inclinata) 

Centura masinii 
in 3 puncte 
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I 

 

9-18kg 9 
luni 

- 4 ani 

Universal 

Cu spatele la 
directia de 

mers 

Centura in 
5 puncte 

Pozitia 4 (cea mai 
inclinata) 

Centura in 3 
puncte 
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I 

 

9-18kg 9 
luni 

- 4 ani 

Universal 

Cu fata la   
directia de mers 

Centura in 
5 puncte 

Pozitia 
1,2,3 

Centura in 3 
puncte 

 

 

 

 

1 2 3  

 

 

I 

9-18kg 9 
luni 

- 4 ani 

ISOFIX 

universal 

Cu fata la   
directia de 
mers 

Centura in 
5 puncte 

Pozitia 
1,2,3 

ISOFIX+ 
TOP TETHER 

 

 

 

 

1 2 3 

+ 

 

B1 
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Metodologia adecvata pentru greutate si metode de instalare 

 

Grupa Greutate Directia de 
instalare 

Metoda 
asezare copil Unghiul scaunului Metoda 

potrivire scaun 

 
2+3 

 

15-36kg 

3-12 ani 

semi-universal 

Cu fata la   
directia de 
mers 

Centura masinii 
in 3 puncte 

Pozitia 
1,2,3 

Centura masinii 
in 3 

puncte(metoda 
principala) 

 

 

 1 2 
3 

 

 
2+3 

 

15-36kg 

3-12 ani 

semi-universal 

Cu fata la   
directia de 
mers 

Centura in 3 
puncte 

Pozitia 
1,2,3 

Centura masinii in 
3 puncte (fixarea 
cu Isofix este 
optionala) 

 

 

 1 2 
 

3  
+ 

 

 

FIX 

 



ATENTIONARE (1) 

04 
1. Atunci cand acest scaun este folosit pentru grupa 0+/1+2+3 pentru un copil (0-18kg/15- 36kg) si 

fixat numai de centura de siguranta in 3 puncte, inseamna ca este un scaun auto universal. Este 
aprobat in conformitate cu Regulamentul Nr. 44, amendamentele 04 pentru siguranta generala in 
autovehicule si se potriveste majoritatii autovehiculelor. 

2. O potrivire corecta este posibila daca producatorul masinii a declarat in manualul acesteia ca in 
masina este posibila instalarea unui sistem de siguranta "universal" pentru aceasta grupa de varsta. 

3. Acest sistem de siguranta pentru copii a fost clasificat ca fiind "universal" in conditii mai stricte 
decat cele aplicabile modelelor anterioare care nu poarta aceasta notificare. 

4. Daca aveti intrebari, consultati producatorul sau vanzatorul produsului. 
 

ATENTIONARE (2) 

1. Atunci cand este folosit pentru grupa I pentru un copil de 9 kg - 18 kg, acesta poate fi folosit cu 
sistemul Isofix doar daca este orientat cu fata la sensul de mers. Este aprobat conform 
Regulamentului nr. 44, seria 04 de modificari de uz general pentru vehiculele echipate cu sisteme 

de ancorare ISOFIX. 
2. Se va potrivi vehiculelor cu pozitii aprobate ca pozitii ISOFIX (dupa cum este detaliat in manualul 

vehiculului), in functie de categoria scaunului pentru copii si dispozitivul de fixare. 

3. Grupul de masa si clasa de marime ISOFIX pentru care este prezent acest dispozitiv este destinat: de 
la Grupa 1 (9kg-18kg), B1. 

4. Daca aveti intrebari, consultati producatorul sau vanzatorul produsului. 
 

ATENTIONARE (3) 
Atunci cand scaunul auto este utilizat pentru grupa 2 + 3 pentru un copil de 15 kg - 36 kg si nu este fixat  
cu centura de siguranta in trei puncte, ci si cu ancorele ISOFIX, acest sistem de siguranta pentru copii 
este clasificat ca fiind unul "semi-universal" utilizat si potrivit pentru fixarea in pozitiile scaunelor a 
urmatoarelor autoturisme: 

  MASINA FATA SPATE 
Exterior Centru 

(vedeti <FIT LIST>) Da  (cu airbag-ul 

frontal dezactivat) 
DA NU 

 
Pozitiile scaunelor auto din alte masini pot fi, de asemenea, potrivite pentru a accepta acest scaun 
auto pentru copii. Daca aveti intrebari, consultati producatorul sau vanzatorul produsului. 





1. Introducere 

Manual de instructiuni 
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   Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. 
   Pentru a obtine cea mai buna protectie pentru copilul dvs., scaunul trebuie utilizat exact asa cum este 
descris in acest manual. Cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de utilizare. Pastrati acest 
manual pentru referinte viitoare.  
   Puteti pastra aceste instructiuni in compartimentul special destinat lui (nr. 19) aflat in partea din 
spate a spatarului scaunului. Apasati butonul in jos (partea nr.18) si trageti inapoi pentru a deschide 
cutia (fig.1). 
 

2. Potrivire 
 

   Acest scaun a fost testat si aprobat in conformitate cu cea mai noua 
versiune din regulamentul ECE-R44 / 04. Este aprobat cu grupe 
"universale", "semi-universale" si "ISOFIX universal" in diferite etape de 
varsta. Acest scaun auto pentru copii este adecvat pentru grupele de 
greutate 0, 1, 2 si 3, adica pentru copiii cu greutatea cuprinsa intre 0 si 36 
kg (aproximativ de la nastere pana la 11 ani). 

Grupe de varsta (Greutate):  

0+: 0kg – 13kg 
1: 9kg – 18kg 

2+3: 15kg – 36kg 
 
   Pentru copiii cu greutatea de 0-18 kg (de la nastere la 4 ani), trebuie utilizat sistemul de siguranta in 5 
puncte. Respectati utilizarea corecta a centurii de siguranta in 5 puncte (a se vedea sectiunea 7.1). 
Pentru utilizarea in autovehiculul dvs., va rugam sa cititi si manualul producatorului masinii sau 
contactati distribuitorul auto. 

 

1 



3. Instructiuni generale de siguranta 
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   Va rugam sa cititi acest manual de instructiuni inainte de utilizare. Instalarea necorespunzatoare 
poate pune in pericol viata copilului dumneavoastra. 
   Asigurati-va ca scaunul auto este instalat corect, inainte de fiecare calatorie. Nu incercati sa efectuati 
nici o ajustare in timpul deplasarii. 
   Este adecvat numai daca vehiculele aprobate sunt echipate cu centuri de siguranta in 3 puncte, 
aprobate conform Regulamentului CEE-ONU nr. 16 sau altor standarde echivalente. 
   Elementele rigide si partile din plastic ale unui scaun auto pentru copii trebuie sa fie amplasate si 
instalate astfel incat acestea sa nu fie prinse la usi in timpul utilizarii vehiculului. 
  Airbagurile pot provoca rani. Nu utilizati acest scaun pentru copii pe scaunul pasagerului 
echipat cu un airbag frontal. 
   Toate curelele care fixeaza dispozitivul de blocare pe vehicul trebuie sa fie stranse. Toate curelele 
care fixeaza copilul trebuie adaptate corpului copilului, iar curelele nu trebuie rasucite. 
   Este foarte important sa va asigurati ca orice curea este purtata jos, astfel incat  
pelvisul sa fie fixat ferm. 
   Scaunul auto trebuie schimbat atunci cand el a fost supus unui accident. 
   Nu efectuati alte modificari sau adaugiri la dispozitiv fara aprobarea producatorului. Este periculos sa 
nu urmati instrucțiunile de instalare furnizate de producatorul scaunului pentru copii. 
   Se recomanda ca scaunul auto sa fie tinut departe de lumina soarelui, 
deoarece lumina soarelui poate fi prea calda pentru pielea copilului. 

 



3. Instructiuni generale de siguranta
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   Nu lasati copilul nesupravegheat. 
   Orice bagaje sau alte obiecte care pot cauza ranirea in caz de coliziune trebuie sa fie asigurate in mod 
corespunzator. 
   Scaunul auto pentru copii nu trebuie utilizat fara husa. 
   Husa scaunului nu trebuie inlocuita cu alta decat cea recomandata de producator, deoarece husa 
constituie o parte integranta a performantei scaunului auto. 
   Scaunul auto trebuie sa fie pozitionat si instalat corespunzator, astfel incat, in conditii normale de 
utilizare a autovehiculului, nicio piesa sa nu poata sa se blocheze sub, sau intre scaun si usa vehiculului. 
   Daca exista o interferenta intre catarama centurii de siguranta pentru adulti si scaunul auto pentru 
copii, aceasta este considerata ca fiind o pozitie nesatisfacatoare a cataramei centurii de siguranta 
pentru adulti in raport cu punctele de contact principale ale portbagajului de pe scaunul auto.  
   Nu utilizați alte puncte de suport decât cele descrise in instrucțiunile de utilizare si marcate pe 
scaunul auto. 
   Când utilizati acest scaun auto pentru grupa 1 si potriviti scaunul folosind 

Conectorii ISOFIX, trebuie sa cititi inainte manualul producatorului masinii. 



4. Ajustari 

4.1 Scoateti perna reductoare 09 

Scaunul trebuie utilizat pentru copiii cu kg 
cuprinse intre 0 si 13kg (de la nastere pana la 
9 luni) cu perna reductoare. (Fig. 2). 

Odata ce greutatea copilului este cuprinsa 
intre 9kg si 36kg (de la aproximativ 15 luni 
pana la 12 ani) trebuie sa scoateti perna 
reductoare. 

4.2 Reglarea pozitiei de inclinare 

Scaunul auto poate fi reglat in mai multe unghiuri. (Fig. 3,4) 
4.2.1. Folosind o singura mana apasati pe partea din fata a scaunului si trageti inapoi pentru a 
ajusta pozitia. (partea nr.14). 

 
4.2.2. Impingeti inainte si inapoi in directia sagetii pentru a ajusta pozitia de inclinare.  

4.2.3. Eliberati manerul atunci cand se afla in pozitia dorita. 

 

 IMPORTANT – NU UTILIZATI SCAUNUL AUTO CU FATA LA 
DIRECTIA DE MERS PANA CAND GREUTATEA COPILULUI NU 
DEPASESTE 9KG. 

 

3 4 1 2 
3 

4 

front 
view 

2 

back 
view 

seat cushion 



4.3 Reglarea centurii de siguranta 

Cureaua de talie este pozitionata langa ghidajul interior. Cand simtiti ca aceasta este prea 

stransa pentru copilul dvs, va rugam sa ajustati la fel ca in (Fig. 5,6) 

4.3.1. Trageti in sus husa din fata, prindeti cureaua pentru picioare (partea nr.11) si impingeti in 

jos. 

4.3.2. Apoi rotiti prin slotul interior. 

4.3.3. Reglati centura astfel incat aceasta sa fie orizontala si asigurati-va ca ca aceasta nu este 

rasucita. 

4.3.4. Dupa ajustare trageti si impingeti de mai multe ori pentru a va asigura ca este bine fixat. 

4.4 Reglati inaltimea hamului si a tetierei 

 Atentie：Hamurile scaunului auto se pot ajusta pe 9 pozitii de inaltime. Partea de sus a 

centurii de umar trebuie sa fie paralela sau putin mai sus de umerii copilului. 

In acest fel este oferita cea mai eficienta protectie pentru copilul dvs in caz de coliziune. 

 

Urmati pasii de mai jos. 

4.4.1. Slabiti hamul inainte de a regla inaltimea, apasand cu o 
mana in jos butonul central (partea nr.13) iar cu cealalta tinand 
centurile de umar (partea nr.08) si trageti inapoi (Fig. 7). 

 

4.4.2. Asezati o mana in locasul de reglare al tetierei (partea 
nr.26) din partea de sus a tetierei si tineti apasat. In acelasi timp 
apasati cu degetul in partea de sus a tetierei. (partea nr.01) (Fig. 
8). 

 

4.4.3. Trageti in sus si impingeti tetiera pentru a 
regla inaltimea.(Fig. 8) 

Relaxati apoi mana cand aceasta este reglata in pozitia 
dorita. Apasati si impingeti ca sa va asigurati ca aceasta 
este bine fixata. (Fig. 8). 

  5    6  

inner slot 

 

outer slot 

  8  

  7  



5. Instalarea si reglarea scaunului auto 
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5.1 Reglarea scaunului auto 

In cazul in care instalarea este impiedicata de tetiera vehiculului, 
aceasta trebuie inlaturata sau ridicata la cea mai inalta pozitie. (Fig. 9). 

9 

 
 
Asezati scaunul auto pe bancheta masinii si asigurati-va ca spatarul  
scaunului se poate sprijini in siguranta pe spatarul scaunului vehiculului.  
 (Fig. 10). 
 

 

10 

5.2 Instalare universala (Grupa 0+, 1, 2, 3) 
Scaunul auto poate fi instalat in masina pe orice bancheta adecvata 
pentru utlizarea acestora, prevazute cu centura de siguranta in 3  
puncte, aprobate conform regulamentului ECE, nr.16 sau altor  
standarde echivalente. (Fig. 11). 

 
 
 
 
 

Nu montati niciodata doar cu centura de siguranta in 2 puncte cand  
folositi pentru grupa 0+ si grupa 2 +3 (Fig. 12). 

 
 
 
 
 
In cazul in care distribuitorul auto permite ca scaunul auto sa fie folosit  
pe scaunul din fata al pasagerului, scaunul auto trebuie mutat in pozitia  
cea mai indepartata din spate (Fig. 13). 

 
Va sugeram sa instalati intotdeauna acest scaun auto pe bancheta  
din spate a masinii. Aceasta va fi o pozitie mult mai sigura pentru copil.

?1 

13 
?1 

11 



5.3 Instalare semi-universala (Grupa 2 +3) 
Instalarea semi-universala pentru scaunul auto este posibila numai pentru vehiculele prevazute  
cu ancore Isofix. Cu ajutorul conectorilor Isofix, scaunul auto poate fi fixat in siguranta in caroseria 
masinii prin utilizarea punctelor de ancorare Isofix.  
Pentru vehiculele aprobate si pozitiile adecvate pentru instalarea scaunului auto, va rugam sa 
consultati pag 24 (Fit List) 

 
 

5.4 Instalare universala cu Isofix pentru (Grupa 1) 

Instalarea universala cu Isofix a scaunului auto este posibila doar la masinile prevazute cu ancore isofix 
si cu ancora top tether. Cu ajutorul conectorilor Isofix si a ancorei top tether, scaunul poate fi fixat bine 
in caroseria autovehiculului. 

 
6. Instalarea in autoturism 
6.1 Instalarea pentru Grupa 0+: cu spatele la sensul de mers cu centura in 3 puncte 

Atentie: Airbag-urile pot provoca rani. Nu utilizati acest scaun pe scaunul 

pasagerului prevazut cu airbag frontal. 

 Important: 

 
Daca catarama vehiculului nu se potriveste cu scaunul auto, va rugam sa incercati pe un alt scaun al 
masinii. Daca nici asa nu se potriveste si aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati.  
Utilizati intotdeauna bancheta din spate a masinii chiar daca codul autostrazii si cartea masinii                   
permite utilizarea lui pe scaunul din fata. Verificati codul autostrazii deoarece aceasta reglementare 
poate varia in functie de tara. Este mai bine sa asamblati scaunul pe marginea trotuarului sau pe un 
drum. 

i 



 
IMPORTANT – NU UTILIZATI CU FATA LA DIRECTIA DE MERS PANA CAND GREUTATEA 
COPILULUI NU DEPASESTE 9 KG 

(Va recomandam sa incercati sa utilizati scaunul auto cu spatele la directia de mers 

pana greutatea copilului depaseste 13 kg) Reglarea unghiului: (fig.14) pentru reglarea 

pozitiei in partea cea mai inclinata (a 4a pozitie). 

6.1.1 Instalare: Asezati scaunul auto pe bancheta din spate a masinii. Asigurati-

va ca partea inferioara a scaunului auto este lipita de partea de jos a banchetei iar 

partea din fata a scaunului auto atinge spatarul scaunului masinii. (fig.15) 

 

6.1.2.1. Apasati catarama si eliberati centura de siguranta in 5 puncte (fig.16). 

Asezati cele doua curele de umeri pe partile scaunului auto (fig.17). 

Mutati partea frontala a  husei in fata scaunului auto (fig.18). 

   

 18  17  16 

 14  

4 

4 
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6.1.2.2. Extindeti centura de siguranta in 3 puncte a autovehiculului la maximum (fig.19). 

Mutati cureaua in interiorul scaunului auto apoi treceti pe cealalta parte (fig.20). 
Introduceti acul cataramei in catarama vehiculului pana cand auziti sunetul  

"click" (fig.21). 
 

 

6.1.2.3. Rotiti centura de umar a centurii masinii prin spatele scaunului auto (fig.22). 
Introduceti banda diagonala in ghidajul albastru al centurii (partea nr.17) 

din spatele scaunului auto (fig.23). 
Trageti centura de siguranta din partea de sus a cataramei masinii si asigurati-va ca 
centura este stransa(fig.23). Apoi trageti centura diagonala din partea de sus a 
scaunului asa cum este indicat de sageata, cat mai strans posibil (fig.24). 

 

 

6.1.3 Asezarea copilului: Consultati (sectiunea 7.1) pentru a aseza copilul 
in siguranta in scaunul auto. 

In cele din urma verificati daca scaunul auto este bine fixat pe bancheta masinii. 
Daca simtiti miscari de tremurat trebuie sa strangeti din nou centura pana cand 
scaunul auto este suficient de sigur. 

 

 Important: Utilizarea defectuoasa a scaunului auto va reduce protectia oferita de 
acesta. 

  Verificati daca centura este in pozitia corecta si este suficient de stransa in toate 
punctele. Asigurati-va ca nu este rasucita. 

 19  20 

Click 

21 

 22 23 24 



6.2 Instalare pentru Grupa 1 (optiunea 1): Instalarea cu spatele la directia de mers
 15 

In acest caz, instalarea scaunului se face exact ca la punctul 6.1, potrivit  

pentru copiii cu varsta pana la 4 ani. 

6.3 Instalare pentru Grupa 1 (optiunea 2): Cu fata la directia de mers 

 IMPORTANT – NU UTILIZATI SCAUNUL AUTO CU FATA LA SENSUL DE 
MERS PANA CAND GREUTATEA COPILULUI NU DEPASESTE 9KG. 

 
6.3.1 Reglarea unghiului scaunului: (fig.25) pentru ajustarea scaunului auto in pozitia inclinata 

dorita (pozitia 1,2,3) 
 

6.3.2 Instalarea scaunului: Asezati copilul in scaunul auto plasat cu fata la directia 
de mers. Asigurati-va ca partea inferioara a scaunului este lipita de bancheta masinii iar 
partea din fata a scaunului auto atinge spatarul scaunului. Baza scaunului auto nu 
trebuie suspendata. (fig.26). 

 

6.3.2.1. Extindeti centura de siguranta in 3 puncte a autovehiculului la 
maximum (fig. 27) si introduceti din locasul partii exterioare a scaunului, (fig. 
28) pana in partea cealalta (fig. 29). 

 

25 

1 2 
3 

26 

 27  28  29 



(Fig. 36). 

6.3.2.2. Introduceti acul cataramei in catarama centurii masinii pana cand auziti  
"Click" (fig. 30). Apoi puneti cureaua din fata a centurii masinii in slotul care se afla intre baza 
sezutului si baza scaunului (fig31). Cureaua din fata trebuie sa fie in pozitie (fig.32). 

 
6.3.2.3. Repetati aceeasi pasi pe cealalta parte (fig.33). Trageti centura 

diagonala din lateralul cataramei centurii pentru a va asigura ca centura este 
stransa (fig34). Apoi trageti centura diagonala din partea de sus a scaunului auto 
asa cum este indicat de sageata, cat de strans puteti. (fig.35) 

 

6. 4 Instalare pentru Grupa 1 (optiunea 3): cu fata la directia de mers in masini 
dotate cu conectori Isofix si Top Tether 

 IMPORTANT - NU UTILIZATI CU FATA LA DIRECTIA DE MERS PANA 
CAND GREUTATEA COPILULUI NU DEPASESTE 9 KG 

 

6.4.1. Instalare Isofix 

6.4.1.1 Mai intai puneti ambele ghidaje (partea 23) 
in sistemele de ancorare Isofix dintre scaun si spatarul 
banchetei masinii

Click 

 30  31 32 

 33  34  35 
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6.4.1.2 Folosind o mana apucati maneta Isofix  

(partea nr.16) de partea inferioara a bazei  
si trageti in afara (Fig.37). 
Conectorii Isofix (partea nr.23) se vor extinde automat din spatele  
Scaunului auto (partea nr.24). 

 
Verificati daca carligele conectorilor sunt deschise 

apasand butonul Isofix de deblocare (partea nr.07) inainte 
(Fig. 38). 
Atunci cand butonul de deblocare indica rosu, carligele 
conectorilor sunt deschise. 

 

  
 
 
6.4.1.3 Pozitionati apoi scaunul pe bancheta masinii si apasati ambii  
Conectori Isofix (partea nr.23) in suporturile metalice (punctele de  
ancorare Isofix) si apasati-le ferm astfel incat conectorii (partea nr.23) 
 sa se blocheze in pozitie (Fig. 39). 

 
 
 
 
Blocarea corecta va fi confirmata cand indicatorul se schimba 

in culoarea verde. Acest lucru se arata in cazul deblocarii Isofix 
(partea nr.07) in ambele parti (Fig 40). 

 

Verificati daca conectorii Isofix (partea nr.25) sunt inchisi prin deplasarea carcasei 

scaunului.(partea nr.31) si verificati daca acestia sunt blocati in pozitie   

6.4.2 Instalare Top Tether 
6.4.2.1. Apasati butonul locasului 

manualului de instructiuni (partea nr.18), 
prindeti Top 
Tether-ul (partea nr.21) si puneti-l in partea din fata 
a scaunului auto (fig.41). 

6.4.2.2. Apasati butonul de ajustare al Top 
Tether-ului (partea nr.20) si in acelasi timp trageti 
centura de la punctul de ancorare langa scaunul 
auto pana la lungimea curelei superioare (fig.42). 

POP OUT AUTOMATIC 
ISOFIX  37 

PULL 

 38 

41 

press 

42 

39 

CLICK 

40 
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1 6.4.2.3. Puneti top tether-ul (partea 18 
nr.21) sub tetiera masinii  si prindeti de top  
tether-ul masinii asa cum se arata in manualul  
masinii (fig.43). 

 
 
 

2 
6.4.2.4. La final tineti capatul centurii 

si trageti pana cand centura este suficient 
de stransa (butonul verde va 
aparea)(fig.44). 

43 44 
 

 
 
 
Verificati daca scaunul auto este fixat bine pe bancheta masinii. Daca simtiti ca acesta 

tremura, strangeti centura din nou 
6.4.3. Asezati copilul: (punctul 7.1) Asezati copilul in siguranta in scaunul 

auto. 

 
 

6.5 Instalare pentru Grupa 2, 3 (optiunea 1): cu fata la directia de mers 

 IMPORTANT- cand greutatea copilului depaseste 15kg, puteti sa il 
asezati in acest fel 

6.5.1 SCOATETI CENTURILE IN 5 PUNCTE: punctul 7.2.1 

6.5.2 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO: punctul 6.3.1\6.3.2 

6.5.3 ASEZATI COPILUL IN SCAUNUL AUTO: punctul 7.2.3 

 

6.6 Instalarea pentru Grupa 2, 3 (optiunea 21): cu fata la directia de mers si cu 
sistemul Isofix 

6.6.1  SCOATETI CENTURILE IN 5 PUNCTE: punctul 7.2.1 

6.6.2 INSTALARE ISOFIX: punctul 6.4.1 

6.6.3 ASEZATI COPILUL: punctul 7.2.3 



7. Asigurati copilul 
7.1 Asigurarea copilului pentru Grupa 0+(0 – 13 kg), Grupa I (9 – 18 kg) 19 

Cand greutatea copilului este intre 0-18kg, asigurati copilul cu centura in 5 puncte din dotarea 

scaunului auto.  Urmati pasii urmatori: 

 

7.1.1. Slabiti hamul inainte de ajustarea inaltimii. Utilizand 

doar o mana, apasati centrul butonului de ajustare (partea nr.13), 

si in acelasi timp cu cealalta mana tineti centura de umeri (partea 

nr.08) si trageti inapoi (fig.45). 

 
 

 
7.1.2. Slabiti catarama: apasati in jos butonul rosu din 

catarama (partea nr.04). Limba cataramei va fi eliberata. 

Puneti apoi hamurile pe ambele parti ale scaunului (fig 

46). 

 
 

7.1.3. Asezati copilul in scaunul auto, asigurati-va ca, 
catarama (partea nr.04) se afla in fata picioruselor copilului. 
Mutati bratele copilului prin centurile de umeri (partea nr.08). 
Centurile de umar si buretii acestora trebuie sa fie pozitionate 
chiar pe partea superioara a umerilor copiilor. (fig.47). 

 
Pentru a regla inaltimea hamului si a tetierei consultati 

(capitolul 4.4). Partea superioara a centurii trebuie sa fie 
paralela sau mai sus putin decat umerii copilului. Prea sus sau 
prea jos nu este recomandat. 

 

7.1.4. Cuplati catarama (partea nr.04) 

Pana cand auziti "click" (fig.48). 

7.1.5. Trageti inapoi cureaua de reglare (partea nr.15) pentru a 

strange hamul. Asigurati-va ca nu este mai mult de un deget intre 

ham si copilul dvs. Este important sa va asigurati ca, centura din 

fata este fixata in jos astfel incat pelvisul copilului sa fie bine fixat. 
(fig.49). 

 
Atentie: Daca centura este prea stransa, slabiti  

centura si ajustati din nou.
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7.2 Asigurarea copilului pentru grupa 2+3 (15 – 36 kg) 20 

Important: Cand greutatea copilului este mai mare de 15 kg, puteti utiliza centura in 3 puncte 

a masinii pentru a fixa copilul in scaunul auto. 

7.2.1 Scoaterea hamurilor 

7.2.1.1. Slabiti hamurile (fig. 50). 

7.2.1.2. Intoarceti scaunul auto, apasati butonul locasului de instructiuni  

(partea nr.18) si in acelasi timp scoateti cutia (fig.51). 

7.2.1.3. Scoateti cureaua de reglare si eliberati curelele de umeri din conectorul metallic. 
(fig.52). 

 
7.2.1.4. Eliberati curelele de umeri din slotul metalic  (fig 53). 

7.2.1.5. Scoateti protectiile de umeri (fig 54). 

7.2.1.6. Rasuciti cureaua (partea nr.11) si aliniati coltul cu slotul central, apoi scoateti 
metalul pentru a elibera catarama si centura (fig 55). 
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21 
7.2.2 Instalarea scaunului 

Scaunul poate fi utilizat numai cu fata la directia de mers pentru Grupa 2+3. 
Conectorii Isofix sunt optionali pentru Grupa 2+3 
7.2.2.1 Consultati capitolul 4.2 pentru a regla unghiul scaunului in pozitia corecta  
7.2.2.2 Consultati apoi capitolul 5.1 pentru a pune scaunul auto in masina. Asigurati-va ca 

spatarul este la acelasi nivel cu spatarul masinii.  

 

 

 

7.2.3 Asezati copilul 

7.2.3.1. Asezati copilul in scaunul auto. Asigurati-va 
ca spatele copilului este lipit de spatar. (fig.26). 

7.2.3.2. Reglati inaltimea tetierei, spatiul dintre partea 
superioara a umarului copilului si partea inferioara a tetierei 
astfel incat sa fie o distanta de doua degete.  

7.2.3.3. Extindeti centura autoturismului la maximum si 
deplasati centura in fata copilului. Introduceti limba cataramei in 
catarama vehiculului pana cand auziti “click” (fig.56, 57) 

 
7.2.3.4. Introduceti banda diagonala in ghidajul de banda 

diagonala aflat pe partea inferioara a tetierei. (partea.02). 
7.2.3.5. Ajustati centura transversala a masinii. Este important 

sa va asigurati ca orice curea este pozitionata in jos astfel incat 
pelvisul copilului sa fie bine fixat.  

7.2.3.6. Trageti centura diagonala din partea de sus a 
cataramei masinii pentru a strange centura. (fig.58). 

 
7.2.3.7. Trageti apoi centura diagonala din partea 

superioara a scaunului auto, cat de strans puteti. (fig.59). 
7.2.3.8. In final verificati stabilitatea scaunului auto pe 

bancheta masinii. 
Daca simtiti miscari de tremurat trebuie sa strangeti centura 
din nou. 
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8. Scoaterea si inlocuirea husei 
Husa scaunului poate fi scoasa pentru spalat. Trebuie doar sa fie scoasa de pe marginea 

scaunului. (fig.60). Dupa spalare, puteti pune husa inapoi. 
Husa scaunului este o parte importanta a scaunului auto. Scaunul auto nu poate fi 

folosit fara husa lui.  
Husa scaunului auto nu trebuie sa fie inlocuita cu alta decat cea recomandata 

de producator deoarece husa constituie o parte importanta a performantei 
scaunului auto.   

Sugestie: Nu spalati frecvent husa. Aceasta trebuie sa fie in starea initiala dupa spalare.  

 

Pentru a inlocui husa, urmati pasii de mai jos  

 60 

 

 

 

 

9 Spalare si intretinere 

Verificati daca exista o parte lipsa sau rupta a scaunului auto. Daca exista, incetati sa mai folositi 
scaunul. 
9.1 Husa: 

Husa poate fi spalata la temperaturi mai mici de 30℃. Dupa spalare, lasati sa se usuce in mod 
natural.  

9.2 Centura si plasticul: 
Spalati centura cu apa calduta si sapun bland fara sa utilizati alte substante. 
Nu inlocuiti, mutati sau schimbati husa originala sau centura de siguranta. 

9.3 Catarama: 
Verificati intotdeauna sa nu existe mizerie sau resturi alimentare in hamul 

cataramei.Acestea pot afecta functionarea corecta a cataramei. Va rugam sa curatati cu 
apa calduta. Cand auziti sunetul “click”, catarama functioneaza normal. 



10. Pasi de urmat dupa producerea unui accident 

23 
Dupa un accident cu o viteza mai mare de 10 km/h, scaunul auto trebuie schimbat. 

 

11. Garantie 

 
Scaunul auto are o garantie de 2 ani. Perioada garantiei incepe din momentul 

cumpararii. 

 
Pentru toate reclamatiile este nevoie de documentul care face dovada achizitiei. 

 
Garantia acopera scaunele auto care au fost utilizate in mod corect si sunt 

returnate intr-o stare buna. 

 
Garantia nu acopera: 

 
- Uzura normala si deteriorari datorate utilizarii incorecte. 

 
- Daune datorate utilizarii necorespunzatoare. 

 
Material: Toate materialele noastre indeplinesc cele mai inalte standarde 

privind rezistenta la culori impotriva radiatiilor UV. Cu toate acestea, toate 

materialele se estompeaza atunci cand sunt expuse la soare. 

 
Acest lucru nu se datoreaza materialului defect, ci uzurii 

normale care nu este acoperita de garantie. 

 
Va rugam sa contactati vanzatorul in cazul unei reclamatii privind garantia. 



12. Fit list 
24 

* Din anul producerii 
 

Fara top tether 

Cu top tether  

Centura in 3 pu  

Numar usi vehicul  

Numar scaune vehicul 

   Vehicul mobil 

     Autoturism  

 Suprafata moale 
 

  Hatchbacks 

 Vehicule cu mai multe 

locuri 

  Vehicul in doua usi 

  Verificati daca vehiculul are o ancora adecvata 

 

4 ... Scaun adecvat 

a) Pornind de la modelul de pe piata. 

b) Pornind de la modelul din linia de asamblare. 

1) Nu se poate utiliza in spatele scaunului daca acesta este electric. Il puteti folosi numai daca se 
recomanda de producatorul vehiculului.  

2) Unele modele de masini vechi nu au puncte de ancorare Isofix. Daca nu exista puncte de 
ancorare Isofix instalate, atunci functia Isofix nu poate fi utilizata. 

3) Modelul unei masini speciale (poate fi obtinut numai de la producator). 

4) Scaun dublu 

2 



BMW 
1(E87/E81) 3+5 2005 2 4 

1(E82) 2007 2 4 

1(E88) 2008 1 2 4 

3(E90) 2005 2 4 

3(E92) 2005 2 4 

3 08/05 2 4 

5(F10) 2010 2 4 

5(F11)Touring 2010 2 4 

5GT 

7(E65)(Facelift 2005) 

7(F01) 

10/09 

2001 

- 
2008 

2008 

2   4 

2   4 

2 4 

Mini Club Man 2007 2 4 

X1 10/09 2 4 

C 

(Facelift 2004) 

2000 
- 

2007 
2 4 

C(W204) 2007 2 4 

C(S204) 2007 2 4 

C(204) 03/11 2 4 

E(W212;S212) 
2009 

2   4 

2   4 

E(C207) 

GLK 

2009 2 4 

2008 2 4 

ML(W164) 07/05 2 4 

R(W251/V251) 12/05 2 4 5 7 

VOLVO 

C30 1) 3 2006 1.35m 2 4 

S80(Facelift 2009) 
(Typ AS) 

2006 2 4 

V60 
1)

 

V70 
1) 

2010 

2000 
- 

2007 

1.35m 2 4 

2 4 

V70/XC70 2007 2 4 

XC60 2008 2 4 

XC90 1) 5+7 2002 2 4 

VW 

Golf V Variant 

5 

(Facelift 2009) 
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Mini Country man 4    2010 2   4 

2007
 2 4 

Mini Country man 5     2010 4 
Golf V Variant 

2009
 

2 4 

Passat CC 2008 X5 2006 2 4 2 4 

Polo V 2009 
 

1.35m 2 
 

4 

X6 2008 2 4     

Z4 ; 2002 ISOFIX 4 
Sharan II 2010 2 3 4 5 7 

MERCEDES-BENZ * 
 

Tiguan 2007 2 4 

A 05/05 2 4 Touareg(Facelift 2006) 2002 1 2 4 

B(Facelift 2008) 06/05 2 4 Touareg II (C2) 2010 2 4 

5 

6 

7 

2 

3 

4 1 



 

Va multumim ca ati cumparat acest scaun auto. 

Va rugam sa va alocati timpul necesar sa cititi si sa intelegeti complet aceste 

instructiuni. Nerespectarea acestor instructiuni poate afecta siguranta copilului 

dumneavoastra. 
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