Grupa 1-2-3 (de la 9 la 18 kg sau de la aproximativ 9 luni la 4 ani)

ATENȚIE: CITIȚI RECOMANDĂRILE PENTRU SIGURANȚĂ
Vă rugăm să citiți cu grijă aceste instrucțiuni înainte să începeți instalarea. O instalare
necorespunzătoare ar putea fi periculoasă.
Instalati scaunul inaltator din grupa 1-2-3 orientat cu fata catre directia de mers cu centura
de siguranta in 3 puncte. (1)


Elementele rigide si cele din plastic ale sistemului de fixare a copilului trebuie
pozitionate si instalate in asa fel incat atunci cand sunt folosite in mod obisnuit, sa nu
ramana blocate sub un scaun mobil sau in usa autovehiculului.



Asigurati-va ca centurile ce trebuie atasate sistemului de fixare a autovehicului sunt
stranse si ajustati centurile ce tin copilul. Centurile nu trebuie rasucite.



Inlocuiti sistemul de fixare daca a fost supus socurilor violente ale unui accident.



Este periculos sa schimbati sau sa adaugati elemente la sistemul de fixare fara
autorizatia autoritatii competente, sau sa nu respectati cu atentie instructiunile pentru
instalarea furnizata de catre producator cu privire la sistemul de fixare a copilului.



Indepartati scaunul de razele directe ale soarelui pentru a feri copilul de arsuri.



Nu lasati copilul nesupravegheat in sistemul de fixare.



Asigurati-va ca bagajele si alte obiecte care pot vatama copilul in scaun in
eventualitatea unui soc sunt depozitate corect.



Nu utilizati sistemul de fixare a copilului fara carcasa.



Nu inlocuiti invelisul scaunului cu unul ce nu a fost recomandat de producator,
deoarece joaca un rol direct asigurand ca sistemul de fixare este eficient.



Daca aveti dubii cu privire la instalare si la utilizarea corecta a scaunului
dumneavoastra, va rugam sa contactati producatorul sistemului de fixare a copilului.



Instalati sistemul de fixare a copilului pe scaunele clasificate ca “Universale” in
manualul autovehiculului dumneavoastra.



Nu utilizati punctele de contact ce tin greutatea in afara de cele descrise in
instructiuni si indicate in sistemul de fixare.



Folositi intotdeauna scaunul din spate chiar daca Codul Rutier permite folosirea
scaunului din fata.



Intotdeauna asigurati-va ca centura de siguranta este fixata.



Intotdeauna asigurati-va ca nu exista resturi de mancare sau alte sfaramaturi in
catarama hamului sua in dispozitivul de reglare principal.



Pe timp de iarna, nu imbracati copilul in haine prea voluminoase.

Scaunul dumneavoastra inaltator din Grupa 1-2-3 (2)
1. Suport de reglare a inaltimii pentru cap
2. Ghid al centurii diagonale (x2-utlizati-l fara ham)
3. Ham de siguranta
4. Ghid al centurii diagonale (x2-utlizati-l fara ham)
5. Catarama hamului
6. Perna de reducere a inaltimii (in functie de model)
7. Centura de ajustare a hamului
8. Saculet pentru manualul de instructiuni (in functie de model)
9. Centura bifurcate
10. Scaun
11. Invelis de siguranta (x2)
12. Spatar
13. Clama de blocare din metal
14. Buton de reglare a hamului
Ansamblarea scaunului inaltator
Pozitionati ambele suporturi din plastic din spate in adanciturile scaunului (3), si apoi ridicati
vertical speteaza (4).

Apasati cu putere speteaza pentru a va asigura ca ambele suporturi ale spetezei scaunului
sunt pozitionate corespunzator (5). Suporturile din spate trebuie apasate in jos pentru a intra
in scaun
Instalarea cu ham
Gr.1, de la 9 la 18 kg (de la aproximativ 9 luni la 4 ani)
Inaintea instalarii in autovehicul, asigurati-va ca hamul scaunului dumneavoastra de masina
este corespunzator pentru marimea copilului dumneavoastra.
Hamul pentru umar poate fi ajustat la trei inaltimi si trebuie introdus prin gaurile cele mai
apropiate de umerii copilului. Daca umerii copilului sunt pozitionati intre doua perechi de
gauri, folositi-le pe cele mai inalte.
Pentru a regla inaltimea centurilor hamului pentru umeri, decuplati marginile centurii din
dispozitivul de blocare din metal din spatele scaunului de masina (6). Trageti de marginile
centurii prin speteaza, suport si carcasa (7). Treceti suporturile prin speteaza si caracsa (8),
si apoi pozitionati-le la inaltimea dorita folosind aceleasi deschizaturi atat in caracasa cat si
in scaun (9).
Pozitionati centura pentru umar prin suporturi, carcasa si scaun (10) si reatasati-le la clama
de fixare din metal (11). Asigurati-va ca centurile nu sunt rasucite.



Desfaceti hamul apasand pe dispozitivul de reglare de sub partea din fata a
scaunului, trageti de centurile pentru umeri de sub suporturile de siguranta
tragand in acelasi timp de centuri.



Strangeti hamul tragand de centura de reglare din partea din fata a scaunului
pentru masina. Nu este nevoie sa apasati de dispozitivul de reglare.

ATENTIE: hamul bine reglat joaca un rol essential in protejarea mai efcienta a copilului
dumneavoastra. Nu ar trebui sa puteti sa pozitionati mai mult de latimea unui deget intre
ham si copil.

Pozitionati scaunul de masina pe scaunul din spate a autovehiculului dumneavoastra (12).
Coborati suportul pentru cap atat cat va permite. Trageti centura de siguranta pana and este
complet intinsa. Pozitionati ambele capete ale centurii prin carcasa de deschidere si prin
speteaza scaunului de masina asigurandu-va ca marginea diagonala se ridica vertical intre
speteaza si suportul pentru cap (13).
Trageti centura de sigurnta prin deschizaturile opuse. Asigurati-va ca centura de siguranta
trece prin spatele hamului scaunului (14).
Asigurati-va ca capatul invelisului centurii trece pe sub cotiera scaunului si capatul diagonal
trece pe sub ghidul rosu din spate. Fixati centura de siguranta, asigurandu-va ca centura nu

este rasucita (15). Apasati cu putere scaunul de masina pe scaunul din spate al
autovehiculului dumneavoastra si strangeti centura cat va permite tragand de margine si de
marginea diagonala spre sistemul de prindere a centurii. (16)
Deschideti catarama hamului apasand butonul rosu din centrul cataramei. Pozitionati copilul
in scaunul de masina. Cuplati ambele capete ale hamului pentru umeri si fixati catarama
hamului pana auziti un clic (17). Trageti de centurile de reglare a hamului pentru ca centurile
pentru umeri sa fie ajustate comod peste copilul dumneavoastra (18).

Instalarea fara ham
Gr. 2-3, de la 15 kg la 36 kg (de la aproximativ 3 ani la 12 ani)
Inainte de instalare, asigurati-va ca hamul scaunului de masina nu este atasat si ca suportul
reglabil
pentru cap nu a fost fixat la marimea copilului dumneavoastra. Scaunul
dumneavoastra de masina face parte din grupele aprobate 2 si 3 si contine un support
pentru cap. Sa nu indepartati niciodata speteaza scaunului de masina. Fara speteaza,
copilul nu va fi protejat pe lateral.


Desfacerea hamului: repetati operatiunile (6), (7) si (8). Desfaceti conectorii
cataramei de la fiecare capat al hamului (19) si apoi trageti hamul prin partea
verticala a scaunului de masina (20). Indepartati centura bifurcata rascuind fixatorul
din metal si apoi treceti-l prin scaun si prin carcasa scaunului (21).



Reglarea suportului pentru cap: suportul pentru cap reglabil este menit sa fie folosit
pe masura ce copilul creste, furnizand protectie laterala maxima. Ghidul centurii
suportului pentru cap trebuie pozitionat cat mai aproape de umerii copilului (22).

Pozitionati scaunul de masina pe scaunul din spate al autovehiculului dumneavoastra (23).
Asezati copilul pe scaunul de masina. Capatul diagonal al centurii intra in ghidul centurii
suportului pentru cap si sub cotiera opusa. Marginea centurii de siguranta trece pe sub
cotiere (24). Fixati centura de siguranta. Asigurati-va ca centura este stransa destul si nu
este rasucita.
Revenirea la configuratia initiala a scaunului de masina
Respectati instructiunile de mai jos daca doriti sa reveniti la configuratia hamului.
Reinstalati centura bifurcate (25) si apoi asigurati-va ca fixatorul din metal este pozitionat
corect sub scaun. Reinstalati centura de umeri sub scaun (26). Asigurati-va ca centura este
la locul ei intre scaun si centura de reglare a hamului. Pozitionati la loc invelisul de siguranta,
asigurandu-va ca suprafata contra alunecarii este cu fata la spatele scaunului de masina
(27). Treceti capetele centurii prin conectorii cataramei (28), prin invelisul de siguranta si
apoi prin carcasa si prin spatele scaunului (29). Reatasati capatul centurii la fixatorul din
metal (30). Asigurati-va ca centurile nu sunt rasucite.
Suport de ceasca (ca optiune pentru anumite modele)

Strecurati suportul de ceasca al scaunului in ghidurile de pe fiecare margine a scaunului (31)
AVERTISMENT: nu pozitionati obiecte grele care pot iesi din suport in eventualitatea unui
impact.
Depozitarea manualului de instructiuni
Depozitati acest manual de instructiuni, in functie de modelul autovehiculului
dumneavoastra, fie in saculetul pregatit, sau strecurandu-l intre carcasa si invelisul scaunului
(32).
Sfat de intretinere
Toate partile din tesatura pot fi indepartate. Petele superficiale pot fi inlaturate folosind un
burete umezit in apa cu sapun sau poate fi spalat manual la 30 ° in apa cu sapun. Nu folositi
innalbitor, nu calcalti, nu spalati la masina, si nu uscati la masina.
AVERTISMENT


Acest scaun de masina este un sistem de fixare a copilului “Universal”. A fost
aprobat in conformitate cu ordonanta nr. 44/04, si este potrivit pentru uz general in
autovehicule si este compatibil cu majoritatea scaunelor autovehiculelor (cu exceptia
unora).



Este mai mult decat probabil ca scaunul sa fie perfect compatibil daca producatorul
autovehiculului declara ca autovehiculele sunt potrivite pentru sistemele de fixare a
copilului “Universale”.



Acest sistem de fixare a copilului este clasificat ca “Universal” in conformitate cu
criteriile de aprobare cele mai stricte, in timp ce modelele anterioare nu corespund
noilor prevederi.



Poate fi adaptat doar vehiculelor cu centuri de siguranta in 3 puncte care sunt fie
fixate sau au un mecanism cilindric si care a fost aprobat in conformitate cu UN/ECE
Nr. 16 sau alte standarde echivalente.



Daca aveti dubii, va rugam contactati producatorul sau comerciantul sistemului de
fixare.
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.

