GRUPA 0+ SCAUN PENTRU MAŞINĂ de la nou născuţi la 13 kg

Instrucţiuni de siguranţă: Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de folosire şi
păstraţi acest ghid în cazul în care doriţi informaţii pe viitor. Nerespectarea acestor
instrucţiuni pot afecta siguranţa copilului. Pentru evitarea oricărui risc de cădere,
asiguraţi-vă că mânerul Grupei 0+ este încuiat în mod corect şi că centura de
siguranţă a copilului este întotdeauna fixată. Instalaţi scaunul Grupa 0+ doar pe un
scaun cu faţa către direcţia de mers dotat cu o centură de siguranţă cu îmbinare
triplă
NU FOLOSIŢI NICIODATĂ SCAUNUL PENTRU MAŞINĂ PE LOCUL DIN FAŢĂ
DOTAT CU AIRBAG.
Grupa dumneavoastră 0+:
1. Carcasă
2. Mânerul ergonomic
3. Curea de umăr
4. Catarama centurii
5. Crăcana curelei
6. Dispozitiv de reglare
7. Curea ajustoare
8. Ghidajul curelei din zona bazinului
9. Husa
10. Ghidajul centurilor diagonale
11. Baza (opţional, în funcţie de
model)
12. Baza: ghidajul curelei din zona
bazinului
13. Baza: ghidajul centurilor diagonale
14. Baza: mâner de deschidere

1. Instalarea în maşină

Atenţie! Nu instalaţi scaunul pentru copii Grupa 0+ pe locul din faţă al vehiculului
dotat cu AIRBAG. Întotdeauna poziţionaţi scaunul pentru copii Grupa 0+ cu spatele
către direcţia de mers.
• Plasaţi scaunul pentru copii pe locul din faţă sau din spate al vehivulului
dumneavoastra, întotdeauna cu spatele către direcţia de mers, cu mânerul în poziţie
verticală (diagrama A).
• Trageţi centura scaunului şi treceţi secţiunea din zona bazinului prin ghidajele
laterale (diagrama B). Închideţi centura.
• Trageţi şi treceţi partea diagonală a centurii prin spatele scaunului pentru maşină, şi
treceţi-o prin ghidajele din spatele carcasei (diagrama C).
• Asiguraţi-vă ca centura nu este răsucită şi întindeţi-o cât de mult posibil.
2. Reglarea centurii de siguranţă
Centura scaunului pentru maşină trebuie reglata în funcţie de mărimea copilului
dumneavoastră. Centurile de umeri pot fi reglate la două înălţimi şi trebuie trecute
prin deschizăturile apropiate umerilor copilului (diagrama D).
Slăbiţi centura: Apăsaţi pe ajustorul poziţionat între membre în faţa scaunului pentru
copil, şi trageţi de cele două centuri în acelaşi timp.
Strângeţi centura:Trageţi cureaua de ajustare din faţa scaunului pentru copil; nu este
necesar să apăsaţi ajustorul.
O centură ajustată corect contribuie activ la cea mai bună protecţie a copilului
dumneavoastră. Nu trebuie să puteţi trece mai mult decât grosimea unui deget între
centură şi copil.
3. Instalarea copilului în scaunul pentru maşină
• Deschideţi catarama centurii apăsând butonul roşu din mijlocul cataramei.
• Instalaţi copilul în scaunul pentru maşină asigurându-vă că spatele lui/ei este într-o
poziţie corectă în scaunul pentru maşină.

• Uniţi cele două capete ale centurilor din dreptul umerilor şi închideţi catarama
centurii (diagrama E).
• Trageţi cureaua de ajustare a centurii astfel încât centurile din dreptul umerilor să
fie strânse corect pentru copilul dumneavoastră
4. Reglarea mânerului ergonomic
Mânerul scaunului pentru maşină are 2 poziţii (diagrama F):
Poziţia 1: folosiţi-o în maşină pentru balansare şi transportare
Poziţia 2: folosiţi-o pentru depozitare
Poziţia 3: folosiţi-o ca mâner pentru fixarea poziţiei
Pentru mutarea de la o poziţie la alta, trageţi de cele două părţi exterioare rotunde
ale mânerului (diagrama G).
Atenţie atunci când folosiţi scaunul
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de închidere sunt activate înainte de folosire. Este
periculos să puneţi scaunul pe o suprafaţă deasupra solului.
Nu este recomandat pentru copiii care pot sta în picioare fără ajutor (vârsta în jur de
9 luni, sau în jur de 9 kg). Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaun.
5. Folosirea bazei (opţional)
• Important: asiguraţi-vă întotdeauna că mânerul scaunului este blocat în poziţia
verticală înainte de folosire.
• Instalaţi baza în maşină, cu spatele către direcţia de mers (diagrama H).
Treceţi centura din zona bazinului prin cele două ghidaje din faţa bazei. Blocaţi
centura (diagrama I). Treceţi partea diagonală prin ghidajul roşu din spatele bazei
(diagrama J).
• Instalaţi carcasa în bază, începând din faţa carcasei apoi activaţi spatele carcasei
pană se blochează în poziţie (diagram K).
• Pentru a înlătura carcasa, trageţi mânerul roşu din spatele bazei şi în acelaşi timp,
trageţi carcasa cu ajutorul mânerului (diagrama L).
Sfaturi pentru întreţinere
Toate părţile din material se pot scoate. În cazul în care se pătează uşor, curaţaţi
folosind un burete umezit în apă cu săpun sau spalaţi manual la o temperatură de
30° cu apă şi săpun. Nu folosiţi niciodată înălbitor, nu folosiţi fierul de călcat, nu
curăţaţi folosind maşina de spălat, nu uscaţi prin centrifugare.
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