Grupa 0/1 (0-18 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.
Nu folosiți acest scaun pentru copii pe un scaun de pasageri adulți dotat cu airbag.
Poate fi instalat astfel încât să fie așezat cu fața în direcția de mers sau cu spatele
către direcția de mers, folosind o centură cu cataramă cu îmbinare triplă care
corespunde standardului R16 sau alte standarde de siguranță echivalente. Nu folosiți
pe scaunele care sunt orientate spre lateral sau în sensul invers direcției de
deplasare. Nu folosiți acest scaun pentru copii fără să slăbiți sau să reglați hamul
corect și nu porniți niciodată mașina fără să vă asigurați că scaunul pentru copii este
bine prins de scaunul pentru pasageri, în modul descris în cadrul acestor instrucțiuni.
Este foarte important să vă asigurați că plasa scaunului este strânsă foarte bine și că
cureaua din zona bazinului este instalată cât mai jos posibil pentru a ține strâns
bazinul copilului. Asigurați-vă că plasa centurii sau a hamului nu este răsucită.
Scaunul pentru copii trebuie strâns cât mai puternic de scaunul mare pentru a
asigura maximum de protecție. Metoda recomandată este prezentată în aceste
instrucțiuni. Nu adăugați sau nu modificați scaunul în nici un fel. Se recomandă ca
acest scaun să fie înlocuit dacă a fost supus la tensiuni mari într-un accident sau s-a
uzat serios. Verificați periodic dacă hamul este uzat, acordând o atenție deosebită
punctelor de prindere, cusăturilor și dispozitivelor de reglare. Nu lăsați niciodată
copilul nesupravegheat în scaun. Asigurați-vă că nici o parte a scaunului nu este
prinsă în ușă sau într-un scaun rabatabil.Dacă scaunul din spate al mașinii
dumeanvoastră este rabatabil, asigurați-vă că este bine strâns în poziția normală.
Interiorul mașinii poate deveni foarte fierbinte atunci când aceasta se află în bătaia
directă a razelor solare. De aceea se recomandă ca scaunul pentru copii să fie
acoperit atunci când nu este folosit. Aceasta încingere a componentelor, care poate
provoca arsuri copilului, în special componentele scaunului. Nu folosiți scaunul fără
husa sa, și trebuie înlocuită doar cu o husă recomandată de către producător. În
cazul unei urgențe, este importantă eliberarea imediată a copilului. De aceea
catarama scaunului, care poate fi deschisă ușor, nu trebuie să fie acoperită. Tot
astfel, trebuie să îl învățați pe copil să nu se joace cu catarama. Bagajele și alte
obiecte grele sau ascuțite trebuie să fie bine prinse în mașină. Obiectele nefixate pot
provoca rănirea copilului în cazul unui accident.
I. Conținutul
Acest scaun pentru copii este clasificat ca făcând parte din grupa 0/1 și este destinat
pentru copiii între 0 și 18 kg (nou-născuți până la 4 ani).
1. carcasa plus husa
2. baza
3. catarama centurii
4. cureaua centurii pentru umeri
5. cureaua bazinului
6. mânerul pentru controlul înclinării spătarului
7. butonul pentru mecanismul de reglare a centurii
8. plasa mecanismului de reglare a centurii
9. cuvertură de siguranță (x2) dacă scaunul este orientat cu fața către direcția de
mers
10. ghidajul diagonal al curelei (x2) dacă scaunul este orientat cu spatele către
direcția de mers
11. agrafa de închidere de culoare roșie (x2) pentru cureaua diagonală dacă scaunul
este orientat cu fața către direcția de mers

12. ghidajul curelei din zona bazinului (x2) dacă scaunul este orientat cu fața către
direcția de mers
13. ghidajul curelei din zona bazinului (x2) dacă scaunul este orientat cu spatele
către direcția de mers
14. agrafa de închidere de culoare albastră (x2) pentru cureaua diagonală dacă
scaunul este orientat cu spatele către direcția de mers
15. tetiera reglabilă
16. butonul mecanismului pentru reglarea tetierei
II. MONTAREA SCAUNULUI IN MAȘINA
1. Montarea scaunului cu spatele către direcția de mers (0-10 kg)
Atunci când instalați scaunul cu spatele către direcția de mers, păstrați scaunul cât
mai înclinat.
Desfaceți complet centura și treceți ambele curele prin deschizătura dintre carcasă și
bază. Strângeți cureaua.
1. Treceți cureaua din zona bazinului prin cele două orificii de ghidare aflate în partea
din față a bazei (punctele albastre).
2. Treceți cureaua diagonală a centurii scaunului prin cele două orificii de ghidare din
partea de sus, aflate în partea din spate a carcasei.
3. Strângeți cureaua cât mai tare posibil, trăgând întâi de cureaua din jurul taliei, apoi
de cureaua diagonală.
4. Asigurați-vă că centura nu este răsucită. Puneți clama albastră în poziția
corespunzătoare:
- apucați de cele două curele ale centurii scaunului. Clama trebuie să se afle față în
față cu catarama centurii.
Nu folosiți clama roșie de prindere atunci când scaunul se află cu spatele spre
direcția de mers.
Scaunul trebuie să stea cât mai întins posibil.
2. Montarea scaunului cu fața către direcția de mers (9-18 kg)
1. Înclinați scaunul la maxim. Desfășurați centura scaunului până la capăt și treceți
ambele curele prin deschiderea dintre carcasă și bază. Strângeți cureaua scaunului.
2. Treceți cureaua din jurul bazinului a centurii scaunului prin cele două orificii de
ghidare aflate sub cele două clame de prindere roșii. Deschideți clama aflată lângă
catarama centurii vehiculului, treceți cureaua diagonală a centurii prin clama roșie.
3. Așezați scaunul cât mai aproape de spătarul scaunului mașinii. Strângeți centura
scaunului la maxim, trăgând în direcția indicată.
4. Închideți clama roșie de pe cureaua diagonală a curelei. Asigurați-vă că centura
scaunului nu este răsucită.
III. ASEZAREA COPILULUI
4. Catarama centurii
5. Reglarea centurii
1. Reglați curelele centurii din dreptul umerilor într-una dintre cele trei poziții
recomandate astfel încât să se afle mereu la nivelul umerilor copilului (a se vedea
paragraful 6). Atunci când scaunul este așezat cu spatele către direcția de mers:
folosiți cele două poziții inferioare fără cuverturi. Atunci când scaunul este așezat cu
spatele către direcția de mers: folosiți cele două poziții superioare cu cuverturi.
2. Pentru a strânge centura: trageți cât de mult posibil de plasa aflată în partea din
față a scaunului. "AVERTISMENT": dacă centura nu este bine strânsă, acest lucru
poate fi periculos.
Asigurați-vă că nu vă încap mai mult de două degete între cureaua care trece peste
umăr și pieptul copilului.
3. Pentru a desface centura: apăsați butonul central de reglare și trageți în același
timp de cele două curele care trec peste umeri. (Nu trageți de cuverturile de
siguranță, care nu pot fi reglate).

6. Reglarea centurii
Pentru a regla înălțimea umerilor:
1. Înclinați scaunul la maxim.
2. Desfaceți centura pentru a permite accesul la placa metalică de prindere.
3. Desprindeți una dintre cele două curele de pe placa metalică.
4. Treceți cureaua pentru umăr prin fanta carcasei și al capacului. Nu e necesară să
o treceți și prin cuvertura de siguranță.
5. Îndepărtați partea superioară a capacului și a captuselii.
6. Desfaceți cuvertura de siguranță trecând piesa metalică prin fantele carcasei, apoi
captuseala și cuvertura.
7. Îndepărtați centura prin trecerea piesei metalice a cuverturii de siguranță înapoi
prin fanta cuverturii, căptușeala și carcasa. Asigurați-vă că partea metalică este
fixată în fanta aflată sub punctul pe unde trece cureaua. Trageți cureaua înapoi prin
aceleași sloturi după care legați-o de placa metalică de conectare. Repetați
procedura pentru cealaltă plasă a curelei. Asigurați-vă că hamul nu este răsucit.
Așezați capacul la loc.
7. Înclinarea scaunului
III. REGLAREA TETIEREI
1. Slăbiți butonul
2. Reglați înălțimea și strângeți din nou butonul
8. Atenție
Este foarte important să consultați măsurile de siguranță. Citiți aceste instrucțiuni cu
atenție înainte de utilizare și păstrați-le pentru a le putea citi și altă dată.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate reprezenta un pericol pentru siguranța
copilului dumneavoastră.
9. Întreținerea
Toate piesele scaunului pentru mașină pot fi curățate folosind produse de curățare
slabe. Husa poate fi spălată la 30°.
1- Acest scaun pentru mașină este clasificat ca fiind un dispozitiv "Universal" pentru
limitarea mișcărilor copilului. Aprobat de reglementarea Nr. 44, este adaptat pentru
utilizarea generală în vehicule, și este compatibil cu majoritatea scaunelor
autovehiculelor (cu câteva excepții).
2 – Se poate obține o compatibilitate perfectă dacă producătorul auto declară că
vehiculele produse de el sunt adaptate pentru a suporta dispozitive de restricționare
a mișcărilor copiilor care corespund standardului "Universal'.
3 – Acest dispozitiv de limitare a mișcărilor este clasificat "Universal', pe baza celor
mai stricte criterii de aprobare, în raport cu modelele anterioare care nu mai
corespund acestor noi măsuri.
4 – Adaptabilă doar pentru vehiculele dotate cu centuri de siguranță cu 3 puncte de
ancorare, cu mecanism automat de strângere, aprobat în conformitate cu
reglementarea UN/ECE Nr. 16 sau cu alt standard echivalent.
5 – În cazul în care aveți nelămuriri, luați legătura cu producătorul dispozitivului de
restricționare a mișcărilor, sau distribuitorul dumneavoastră.
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 cumparatorului:
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 oblige sa asigure servicii de intretinere,
reparare si inlocuire a produsului numai acolo unde este cazul.Restituirea pretului
platit de consummator 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.

