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IMPORTANT! A SE PĂSTRA, PENTRU A SE PUTEA CONSULTA 
ULTERIOR. A SE CITI CU ATENŢIE!

RO

OBS.
1. Acesta este un dispozitiv “universal” de ţinere a copiilor în siguranţă, aprobat conform         
Regulii nr. 44 privitor la utilizările generale în autovehicule, acest coş potrivindu-se la majoritatea 
scaunelor din maşini, însă nu chiar la toate. 
2. Amplasarea va fi cea corectă dacă producătorul autovehiculului respectiv a declarat în Manualul 
de utilizare al acestuia că în el se pot amplasa dispozitive “universale” de ţinere în siguranţă a 
copiilor din acea grupă de vârstă. 
3. Dispozitivul de ţinere a copiilor în siguranţă este categorisit ca fiind “universal” în condiţii mai 
stringente decât cele valabile în cazul structurilor anterioare, pentru care nu figura această 
menţiune. 
4. Dacă veţi avea dubii, luaţi legătura cu producătorul acestui echipament de siguranţă pentru copii 
sau cu vânzătorul.

PERICOL  EXTREM
A nu se folosi pe scaunele 

de pasageri prevăzute 
cu airbag-uri (SRS).

Adecvat numai dacă autovehiculele aprobate sunt 
prevăzute cu centuri de siguranţă statice în 3 puncte sau 
retractoare în 3 puncte. Aprobat în baza Regulamentului 

nr.16 al Comisiei Economice pentru Europa 
a Naţiunilor Unite sau al altor standarde echivalente.

INSTRUCŢIUNI PENTRU SPĂLARE

1. Scaunul pentru maşină se poate curăţa cu apă călduţă şi săpun. Nu folosiţi agenţi de curăţare 
agresivi, de genul substanţe abrazive sau diluanţi.
2. Acoperitoarea se va spăla cu mâna, la temperatura de maxim 30°C. Nu o introduceţi în aparatul 
de uscare, ci pur şi simplu uscaţi-o la aer.
3. Componentele din plastic se pot curăţa cu o cârpă umedă. Nu folosiţi solvaţi.
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Instrucţiuni de siguranţă importante

ATENȚIE! Instalați scaunul auto doar dacă vehiculele aprobate dispun de un sistem de centuri de 
siguranță în 3 puncte static sau retractor, reglementat în conformitate cu Regula UN/ECE nr. 16 
sau alte standarde echivalente.
ATENȚIE! Instalați scaunul astfel încât, în timpul utilizării zilnice a vehiculului, componentele dure 
sau de plastic ale scaunului auto să nu fie blocate de părţile mobile ale vehiculului, precum 
scaunele sau uşile acestuia.
ATENȚIE! Centurile de siguranță ale scaunului auto pentru copii trebuie să fie întinse 
corespunzător, ajustate în funcţie de corpul copiilor şi să nu fie răsucite!
ATENȚIE! Înlocuiți echipamentul în cazul în care se deteriorează în urma unui accident!
ATENȚIE! Ajustați centura pentru zona inghinală astfel încât pelvisul copilului să fie ținut bine!
ATENȚIE! Este periculos să modificați sau să suplimentați echipamentul de siguranță fără 
acordul autorității competente!
ATENȚIE! Urmați cu strictețe instrucțiunile de montare. Nerespectarea acestora poate duce la 
rănirea copilului!
ATENȚIE! Nu lăsați copilul nesupravegheat în dispozitivul de siguranță!
ATENȚIE! Orice bagaje sau alte obiecte neasigurate pot cauza vătămări în cazul unui accident!
ATENȚIE! Nu utilizați scaunul de siguranţă pentru copii fără husa textilă!
ATENȚIE! Nu înlocuiți husa fără recomandarea producătorului, deoarece face parte din sistemul 
de siguranță pentru copii!
ATENȚIE! Instalaţi scaunul copilului pe scaunul pasagerului doar în cazul în care acesta dispune 
de o centură orizontală și transversală şi în cazul în care nu este prevăzut cu airbag-uri. Nu 
utilizaţi alte puncte de contact portante în afara celor descrise în instrucțiuni şi marcate pe 
dispozitivul de siguranţă. Asigurați-vă că catarama scaunului nu este poziţionată în cadrul sau în 
fața glisierei specificate (etichetate) a sistemului de siguranţă pentru copii.
ATENȚIE! Poziţionaţi scaunul auto cu fața înainte doar după ce greutatea copilului depășește 9 
kg!
ATENȚIE! Nu poziţionaţi scaunul auto cu faţa spre scaun în locaţii prevăzute cu airbag-uri.
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