Grupa 0-1-2 (de la 0 la 25 kg)
ATENȚIE: CITIȚI RECOMANDĂRILE PENTRU SIGURANȚĂ
Vă rugăm să citiți cu grijă aceste instrucțiuni înainte să începeți instalarea. O instalare
necorespunzătoare ar putea fi periculoasă.
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
Inainte de a incepe instalarea cititi cu atentie prezentele atentionari. O instalare gresita poate
fi periculoasa. Nu folositi prezentul scaun de masina pe scaunul autovehiculului din fata
care este dotat cu airbag-uri! Acest scaun de masina pentru copii poate fi instalat utilizand o
centura de siguranta pentru adulti retractabila in 3 puncte aprobata de UN/ECE nr.16. sau
alte norme in vigoare. Scaunul poate fi folosit in pozitie orizontala sau lasat pe spate.
Centurile de siguranta trebuiesc prinse si reglate corespunzator, si inainte de a folosi
scaunul pentru masina asigurati-va ca acesta este bine fixat conform instructiunilor din
manualul de utilizare. Curelele hamului trebuiesc bine intinse, iar centura pentru bazin
trebuie fixata corespunzator pentru asigurarea protectiei maxime. Asigurati-va ca hamurile si
centurile nu sunt rasucite. Pentru protectia maxima a scaunului de copil pentru masina,
asigurati-va ca acesta nu are joc si este fixat pe scaunul din spate al vehiculului. In legatura
cu aceasta atentionare va rugam sa respectati procedeele recomandate. Prezentului scaun
nu i se pot aduce modificari sau adaugari de piese. In cazul in care scaunul sufera
accidentari sau loviri se recomanda inlocuirea acestuia. Asigurati-va ca centurile de
siguranta nu sunt uzate, ca in punctele de fixare nu sunt rupturi si mecanismul de reglaj
functioneaza. Nu lasati copilul nesupravegheat in scaunul de masina. Asigurati-va ca
scaunul de masina nu forteaza usa vehiculului si se pliaza, asigurati-va ca acesta este bine
asigurat in pozitia intinsa. In cazul in care este lasat intr-un vehicul la soare acesta se
incinge. Din acest motiv se recomanda acoperirea acestuia atunci cand nu este copilul
asezat in el, pentru ca piesele sa nu se incinga si sa se previna ranirea copilului. Nu utilizati
scaunul de masina fara husa, si folositi numai o husa recomandata de producator. In cazuri
de urgenta, copilul poate fi salvat urgent. Catarama care se deschide foarte usor nu poate fi
acoperita de husa. Copilul nu trebuie lasat sa se joace cu catarama. Asigurati-va ca in
centrul de reglaj al cataramei curelei nu sunt cazute alimente sau lucruri asemanatoare
acestora. Nu puneti obiecte grele sau ascutite in bagaje deoarece pot duce la deteriorarea
acestuia. In caz de accident acestea pot rani copilul. Fiti atenti ca in perioada de iarna copilul
sa nu fie imbracat gros cand este asezat in scaun.
Tipul de centura potrivit pentru asezarea scaunului de masina.
Scaunul poate fi fixat NUMAI cu o centura cu sistem in 3 puncte. (1) nu instalati
NICIODATA scaunul de copii pe scaunele vehiculului cu centuri de siguranţă retractabile în
2 puncte. (2)
Scaun de Masina Grupa 0-1-2 (3)
Acest scaun de masina este clasificat in Grupa 0-1-2 si este proiectat pentru copii cu o
greutate intre 0-25 Kg
A. Husa
B. Perna (in functie de model)
C. Invelitoare
D. Perne de sezut pentru nou nascuti (in functie de model)
E. Dispozitiv de reglare(x2)
F. Centura reglabila(x2)
G. Masa
H. Catarama curea
I. Manual de instructiuni pentru centuri utilizate cu fata spre directia de mers
J. Manual de instrctiuni pentru centuri utilizate cu spatele spre directia de mers

Reglarea centurilor
Inainte de a instala scaunul de masina in autovehicul, asigurati-va ca centura este la o
inaltime adecvata umerilor copilului dumneavoastra. Centurile de siguranta se regleaza in
patru trepte , acestea fiind reglate cat mai aproape de umarul copilului. (4)
- in pozitia cea mai mica, NUMAI pentru copii cu greutate intre 0-10 Kg se poate folosi
conform instructiunilor pentru grupa 0 pentru mersul cu spatele la drum.
Pentru copiii care merg in pozitia configurata cu spatele la drum , aflandu-se intre cele doua
niveluri speciale, reglati la pozitia cea mai joasa.
- in pozitia cea mai inalta, NUMAI pentru copii cu greutate intre 9-18 Kg se poate folosi
conform instructiunilor pentru grupa 1 pentru mersul cu fata la drum.
Pentru copii care merg in pozitia configurata cu fata la drum , aflandu-se intre cele doua
niveluri speciale, reglati la pozitia cea mai inalta.
Pentru reglarea inaltimii curelelor in partea din spate a masei , a treia centura rotativa prinsa
in dispozitivul de prindere metal trebuie scoasa din zona de sus, trageti spatarul si hamul
prin gauri. (5) Aceasta operatie repetati-o in a doua parte de sus.
Pentru partea superioara a centurilor folositi aceleasi orificii regland astfel dupa inaltimea
copilului, in functie de configuratia aleasa , mijlocul fiind sub o forma de ramanere partiala in
husa sau in corpul scaunului.
- in configuratia cu spatele la drum( Grupa 0 de la 0 la 10Kg) curelele vor fi petrecute din
pozitia a doua in prima(6) si pentru fixarea corpului se trec prin al treilea orificiu(7) (8)
Asigurati-va ca varfurile curelei sunt la locul lor si centurile nu sunt rasucite.
Important: In oricare loc ales din cele doua locuri inferioare, centura trebuie fixata bine in
varfurile bazei de metal de la nivelul al treilea.
In configuratia cu fata la drum (Grupa 1 de la 9 la 18 Kg) curelele vor fi trecute prin cele
doua pozitii superioare (9) si direct in spatele ei este fixat la partea din spate a corpului(10)
(11) Verificati ca varfurile curelelor sa fie la locul lor si acestea sa nu fie rasucite.
Pozitionarea scaunului de masina cu spatele la drum ( Grupa 0, de la 0 la 10 Kg)
PERICOL: NU POZITIONATI SCAUNUL DE MASINA PE
SCAUNUL DIN FATA AL
AUTOVEHICULULUI CARE ARE AIRBAG
Prindeti centurile de siguranta ale autovehiculului(12). Pozitionati scaunul de masina pentru
copiii intorsi cu spatele la drum pe scaunul din fata sau spate al autovehiculului. (13) Treceti
centurile peste sold si prindeti-le sub baza saunului de masina (14) Trageti si petreceti
centurile care se gasesc in spatele spatarului scaunului de masina in zona diagonala. In
partea mecanismului de rasucire in portiunea curelei si a cataramei pentru curea de trece e
dedesubt cureaua. (15) Pozitionati scaunul de masina cu baza in partea din spate pe
sacunul din fata sau spate al autovehiculului. (16) Asigurati-va ca centura nu este rasucita si
este intinsa la maxim.(17)
IMPORTANT: Dupa pozitionarea scaunului de masina, nu permiteti prinderea curelei in
catarama de sub baza scaunului de masina. In cazul in care aveti nelamuriri contactati
serviciul clienti.
Pozitionati centurile de siguranta pentru copii ale scaunului auto pentru copii conform
indicatiilor.
Pozitionarea scaunului de masina cu fata la drum ( Grupa 1, de la 9 la 18 Kg)
Pozitionati scaunul auto pentru copii pe scaunul din spate al autovehiculului cu fata la drum.
Trageti centura ca aceasta sa fie intinsa foarte bine. Treceti si centura prin cele doua orificii
ale corpului scaunului.(18) si scoateti prin orificiul din cealalta parte. Centura trebuie

pozitionata intre corpul scaunului auto si prin spatele husei. Prindeti centura(19) Prindeti
baza scaunului auto cu partea din fata pe scaunul autovehiculului din spate(20). Reglati
mecanismul de rasucire, si ridicati unghiul de pozitionare a corpului(21) Asigurati-va ca
centura nu este rasucita si este intinsa la maxim(22)
IMPORTANT: Dupa pozitionarea scaunului de masina, catarama centurii aflata pe latura
scaunului de masina ca sa se petreaca nu trebuie lasat spatiu liber. In cazul in care aveti
nelamuriri contactati serviciul clienti.
Pozitionati ceturile de siguranta pentru copii ale scaunului auto pentru copii conform
indicatiilor.
Pozitionarea centurii pentru copii pe scaunul auto.( Grupa 0/Grupa 1)
Tineti bine apasat butoanele de reglaj care se afla in parte superioara si centura in partea
din fata dupa care trageti pentru a o regla. (23) Apasati butonul rosu din mijloc pentru
deschiderea centurii din catarama.(24) lasati centurile(25) dupa care asezati copilul in
scaunul auto. Cuplati legaturile centurilor si introduceti in catarama, auzind astfel un clic(26)
trageti de centura de reglaj a hamului pana ce aceasta se aseaza corespunzator peste
copilul dumneavoastra. (27). Pentru reglarea celeilalte curele urmati aceeasi pasi.
Atentie: Pentru cea mai bua protectie a copilului dumneavoastra trebuie sa folositi ambele
centuri. Asigurati-va ca spatiul dintre copil si centuri este de aproximativ o palma.
Demontarea hamului
Uniti legaturile cataramei si legaturile centurii si centura dintre picioarele copilului, pentru a o
regrupa inchideti catarama. Pentru nevoile viitoare,acest set poate fi protejat mai bine.
Rasuciti placa de prindere metalica aflata in spatele corpului si trageti de centurile aflate in
partea superioara, dupa care trageti de spatar si husa(28) Aceasta operatiune repetati-o
pentru a doua curea superioara.
Rasuciti placa de metal aflata sub baza scaunului auto si trageti de centura aceasta fiind
scoasa prin baza si husa (29) Pentru demontarea celeilalte centuri, repetati operatiunea.
Pentru centura dintre picioare se rasuceste placa metalica si se trece prin baza si husa dupa
care se trage. (30)
In cazul in care doriti sa montati din nou hamul repetati operatiunile invers.
Pozitionarea scaunului de masina cu fata la drum ( Grupa 2, de la 15 la 25 Kg)
Inainte de montarea scaunului in autovehicul, asigurati-va ca hamul este demontat. Penru
acesta consultati capitolul “demontare hamuri “.
Pozitionati scaunul auto pe scaunul autovehiculului cu fata catre drum. Trageti centura de
siguranta a autovehiculului. Introduceti centura de siguranta a autovehiculului in orificiile
husei scaunului auto pentru copii(31) Trageti centura prin orificiile husei si a corpului(32)
Prindeti centura(33) Reglati mecanismul de rasucire, si ridicati unghiul de pozitionare a
corpului(34) Pozitionati scaunul auto cu fata catre drum numai pe scaunul din spate al
autovehicolului(35). Asigurati-va ca centura nu este rasucita si este intinsa la maxim.
IMPORTANT: Dupa pozitionarea scaunului de masina, pentru ca catarama centurii aflata
pe latura scaunului de masina sa se petreaca, nu trebuie lasat spatiu liber. In cazul in care
aveti nelamuriri contactati serviciul clienti.
Introduceri atentionare
Ridicati husa si corpul scaunului auto pentru copii pentru pastrare. (37)

Recomandari Intretinere
Toate partile textile pot fi scoase. Penru scoaterea husei scaunului pentru copiii consultati
capitolul “demontare ham”(38).
In cazul in care acesta este patat folositi un burete umezit in apa cu sapun sau spalati
manual in apa la temperatura de pana la 30 °C. Nu folositi inalbiror , nu spalati la masina de
spalat, si nu uscati in masina de uscat .
Husa se aseaza in corp mai intai in partea superioara(39), dupa care se aseaza pe
laterale(40) apoi in partea de jos(41) .
ATENTIONARI
- Prezentul scaun de masina este un scaun “UNIVERSAL”. Este fabricat conform
normelor 44/04 pentru autovehicule generale si este potrivit si pentru copii mai mari.
(cu exceptii).
- Este declarat de catre producator ca scaunul “Universal” auto este potrivit pentru un
somn linistit.
- Acet instrument de promovare conform cerintelor noi a fost clasificat si omologat
conform categoriei “Universal”
- Acest scaun a fost proiectat si construit pentru utilizarea unei centuri de siguranta
retractabila in 3 puncte aprobata de UN/ECE nr.16. sau alte norme in vigoare.
- In cazul in care aveti nelamuriri conultati producatorul sau distribuitorul.

Importator
S.C Duotex Bebe S.R.L
Punct distributie: Strada Gradinitei, nr.11, Pascani, Jud. Iasi
Tel.: 0745 455 333

Certificat de garantie
Articol (cod,denumire):
Numele cumparatoruluui:
Adresa:
Data cumpararii:
Termen de garantie: 24 luni de la data cumpararii. Furnizor: SC Duotex Bebe SRL
Unitate Service: Str Gradinitei, nr 11, Pascani, Jud Iasi, Tel. 0745 455 333 (Pentru service
va puteti adresa si la unitatea de unde ati achizitionat produsul)
Garantia respacta in totalitate drepturile conferite prin lege consumatorului si atesta ca
aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita (conform LEGII 449/2003, cap VI, art.
20.1)
In caz de vicii ascunse de fabricatie, firma se obliga sa asigure servicii de intretinere,
reparare si inlocuire a produsului numai acolo unde este cazul. Restituirea pretului platit de
consumator se efectueaza numai atunci cand conditiile de garantie (intretinere, reparare si
inlocuire) nu se pot indeplini.
Garantia se refere la vicii de fabricatie ale produsului care afecteaza utilizarea normala.
Furnizorul nu raspunde pentru defectiuni aparute ca urmare a folosirii necorespunzatoare.

