
 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

 
 
 

swing baby 
scaun auto 

Crupa 1+2 pentru copii cu greutatea intre 9 si 25 kg 
 

 

 



 

 

COMPONENTELE SCAUNULUI AUTO 

 

1. Husa scaun I  
2. Ghidaj centura de siguranta (Gr II)  
3. Spatar  
4. Parghie blocare spatar  
5. Element blocare centura (catarama rosie)  
6. Capac protectie sistem de centuri I  
7. Dispozitive de control a pozitiei centurii de mijloc - rosu(Gr I) 
8. Abtibild cu instructiuni de fixare a centurii de siguranta I 
9. Dispozitiv fixare protectie sistem de centuri  
10. Canal centura de mijloc - rosu (Gr II)  
11. Baza scaunului  
12. Baza spatarului  
13. Tetiera I  
14. Fante montare centura de umar  
15. Mansoanele centurii  
16. Centurile de umar I  
17. Catarama centrala  
18. Protectie inghinala  
19. Perna scaun I  
20. Dispozitiv ajustare sistem de centuri  
21. Protectie dispozitiv ajustare sistem de centuri 
22. Dispozitiv ajustare inclinare  
23. Dispozitiv ajustare centura de umar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALAREA SCAUNULUI AUTO IN MASINA 
 
Reglarea inclinarii scaunului auto (A). 
Scaunul auto poate fi folosit in patru pozitii de rabatare. Ridicati parghia de plastic de sub marginea din 
fata a scaunului si concomitent trageti sau impingeti scaunul in pozitia dorita. Lasati jos parghia si 
impingeti scaunul pana se aude un sunet distinct "click" al mecanismului care blocheaza scaunul in 
pozitia dorita. 

Fixarea scaunului auto cu centura de siguranta in 3 puncte a masinii (A-B). 
Scaunul trebuie intodeauna fixat cu centurile de siguranta a masinii. Scaunul poate fi folosit numai in 
masini care au in dotare centuri de siguranta in 3 puncte retractabile, in conformitate cu Regulamentul 
ECE nr. 16. Pozitionati scaunul de copii pe bancheta din spate a masinii, orientat cu fata inainte, si 
prindeti scaunul cu centura de siguranta asa cum se prezinta in Fig. B tinand seama de instructiunile 
urmatoare. 

Instalarea scaunului auto Grupa 1 – pentru copii cu greutatea intre 9 - 18 kg (Fig. B-1 la B-7) 
Fixati spatarul in pozitia 3 sau 4 (vezi: Fig. A). Trageti afara centura de siguranta a masinii cat de mult se 
poate. Eliberati parghia spatarului si trageti-l inainte, apoi inclinati spatarul inspre in fata (B-1-B-3). 
Treceti centura de siguranta a masinii printre spatar si baza spatarului si fixati-o (B-4). Coborati spatarul 
si blocati-l in pozitie apasand si inchizand parghia (B-S). Intindeti la maxim centura de siguranta a 
masinii. Blocati centura de umar cu catarama rosie si treceti centura de mijloc prin ghidaj – marcat cu 
rosu (B-7). 

Instalarea scaunului auto Grupa 2 – pentru copii cu greutatea intre 15 - 25 kg (Fig. C-C-2) 
Scoateti centurile cu mansoane (C). Puneti copilul in scaun. Treceti centura de umar prin catarama rosie 
de langa tetiera si puneti centura de mijloc peste poala copilului. Treceti catarama centurii prin fanta 
laterala (marcata cu rosu) si introduceti-o in locasul sau pentru fixare (C-2). Strangeti centura astfel incat 
sa fie confortabila pentru copil.  

Prinderea copilului cu sistemul de centuri al scaunului auto - Grupa 1 (Fig. D). 
Pentru a ajusta lungimea centurilor de umar apasati butonul acoperit de clapa din tesatura  (D-1) si in 
acelasi timp trageti de amandoua centurile (nu de mansoanele dispuse pe ele). Daca centurile sunt prea 
lungi, apasati butonul din nou si trageti de cureaua de ajustare de sub buton. Pentru desfacerea sistemului 
de centuri, apasati butonul cataramei centrale (D-2), dati la o parte centurile si prindeti-le cu aricii pe 
laterale (D-3). Puneti copilul in scaunul auto, verificand totodata sa nu fi ramas obiecte dure in scaun, de 
exemplu jucarii. Treceti centurile de umar peste copil si prindeti-le impreuna cu centura inghinala in 
catarama centrala (D-4). Trageti de centurile de umar pentru a verifica daca sunt fixate corect si ajustati-
le lungimea (D-5, D- 6). Centurile trebuie potrivite pe corpul copilului astfel incat sa nu provoace 
disconfort.  

REGLAREA CENTURILOR DE UMAR 

Amintiti-va! 
Pentru a asigura siguranta maxima, centurile trebuie potrivite pe corpul copilului astfel incat sa nu 
provoace disconfort. Centurile nu trebuie niciodata sa fie rasucite iar mansoanele din material moale 
trebuie sa fie pozitionate pe umerii copilului. Daca nu puteti inchide sistemul de centuri cu catarama 
centrala, eliberati-l prin apasarea de cateva ori a butonului rosu. Daca aveti probleme in inchiderea 
sistemului de centuri, contactati vanzatorul.    
Ajustarea inaltimii centurilor de umar (D-F).Curelele de umar ajustate corect trebuie sa treaca prin 
fantele spatarului care sunt cele mai apropiate de umerii copilului. 1. INCORECT-PREA JOS, 2. 
INCORECT- PREA SUS, 3. CORECT (vezi fig.) Scaunul auto are patru astfel de perechi de fante (E-7). 
Pe masura ce copilul creste, trebuie folosite perechile de fante superioare. Eliberati mai intai centurile. 
Apasati butonul (D-1) si apoi trageti centurile afara la maxim. Atentie! Nu trageti de mansoane. 
Deschideti capacul de protectie a sistemului de centuri din spatele spatarului (E-1 ) si scoateti afara 
catarama care conecteaza centurile in spatele scaunului (E-2). Scoateti centurile din catarama de 
conectare (E-2) si treceti-le in fata prin fantele din spatar. Centurile trebuie prinse in fata pentru a preveni 
rasucirea lor (E-3) (F-3). 
Pentru usurarea operatiunilor puteti indeparta husa spatarului (E-8). Deschideti aricii care prind 
mansoanele de umar si dati-le jos. Treceti capetele centurilor prin fantele alese si conectati-le cu 



catarama din spatele spatarului (E-10). Ajustati lungimea centurilor si asigurati-va ca sunt conectate 
corect cu cataramele si nu sunt rasucite, apoi inchideti capacul cu cele patru dispozitive de prindere. 
Asigurati-va ca sistemul functioneaza corect.   
 
SCOATEREA HUSEI - CURATAREA 

Scoaterea husei - curatarea 
Componentele din plastic si piele trebuie curatate cu apa calda si sapun. Nu folositi agenti de curatare 
abrazivi. Husa trebuie spalata manual in apa la temperatura de 40°C. Nu curatati chimic. Nu stoarceti. Nu 
uscati in masina de spalat.  Indepartati centurile si mansoanele respectand instructiunile de la sectiuna 
“Ajustarea inaltimii centurilor de umar” (Fig. D-7 la E-9). Scoateti centurile de umar din locasele lor din 
catarama centrala (F-2). Dati jos husa de pe marginile scaunului (F-1) pornind de sus. Desfaceti-o cu grija 
din toate dispozitivele de prindere  (F-4) de sub marginile scaunului si treceti toate componentele de 
plastic prin gaurile husei special prevazute. Dupa curatarea husei,repetati operatiunile mentionate mai sus 
in ordine inversa.  Acordati atentie speciala asamblarii corecte a sistemului de centuri  (centurile nu 
trebuie sa fie rasucite iar inaltimea lor trebuie adaptata inaltimii copilului). Vezi: Fig. D-7 la E-9. 

LISTA DE VERIFICARE PENTRU INSTALAREA CORECTA 

Dupa curatarea husei,repetati operatiunile mentionate mai sus in ordine inversa.  Acordati atentie speciala 
asamblarii corecte a sistemului de centuri  (centurile nu trebuie sa fie rasucite iar inaltimea lor trebuie 
adaptata inaltimii copilului). Vezi: Fig. D-7 la E-9. Verificati daca toate componentele functioneaza 
corect si ajustati lungimea curelelor.  

RECOMANDARI IMPORTANTE 

Pentru asigurarea indeplinirii tuturor conditiilor de siguranta, va rugam cititi cu atentie si urmati toate 
instructiunile si informatiile incluse in acest manual. Pastrarea acestui manual in masina, impreuna cu 
scaunul auto, va permite consultarea usoara a lui la nevoie. Produsele noastre garanteaza siguranta 
maxima numai daca sunt folosite conform cu aceste instructiuni.  

ATENTIE: Va rugam sa cititi cu atentie acest manual. Acest scaun auto garanteaza siguranta 
maxima doar atunci cand este montat si utilizat in conformitate cu aceste instructiuni.   

Scaunul auto trebuie folosit in absolut orice ocazie, chiar si pentru calatorii scurte, din moment ce 
statisticile arata ca cele mai multe accidente au loc atunci.  
- CITITI ACEST MAUAL CU ATENTIE INAINTE DE A INSTALA SCAUNUL AUTO, 
INTRUCAT INSTALAREA DEFECTUASA POATE CRESTE RISCUL DE RANIRE GRAVA 
SAU DECES IN CAZUL UNEI FRANE BRUSTE SAU COLIZIUNI. 
 ATENTIE: Prinderea si aranjarea corecta a centurii de siguranta conform cu semnele aflate intre 
baza si scoica scaunului este de o importanta majora in asigurarea sigurantei copilului. Vezi: fig. B-
5 si C-2 si abtibildul lipit pe lateralul scaunului.  
 

ATENTIE: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat atunci cand este prins cu centura in 
scaunul auto. 
Scaunul auto trebuie sa fie intotdeauna prins cu centurile de siguranta ale masini. Scaunul auto 
trebuie folosit numai in masini care sunt dotate cu centuri de siguranta in 3 puncte conform 
Regulamentului  UN/ECE  nr. 16. 
 
ATENTIE: Nu instalati niciodata un scaun auto pentru copii instr-un scaun de pasager care este 
prevazut cu sistem airbag frontal.  
ATENTIE: Nu instalati niciodata scaunul auto orientat catre in spate sau lateral.  
Scaunul auto poate fi folosit atat pe un scaun de pasager  din spate sau din fata care nu are sistem de 
airbag frontal. Oricum, va recomandam instalarea scaunului pe scaunele de pasager din spate.  
Scaunul auto este aprobat de ECE si respecta Regulamentul nr. 44.03 pentru uzul general in vehicule si 
este compatibil cu majoritatea scaunelor de pasageri. Instalarea corecta este posibila pentru vehiculele 
declarate de producator ca fiind compatibile cu scaunele auto universale pentru Grupa 1 (9 - 18 kg) si 
Grupa 2 (15-25 kg). 



RECOMANDARI IMPORTANTE Daca exista dubi, fie consultati producatorul, fie vanzatorul. Un 
scaun auto care a fost implicat intr-un accident auto nu mai trebuie folosit din nou datorita posibilitatii 
aparitiei micro-fisurilor. Va recomanda insistent sa nu cumparati scaune auto la mana a doua intrucat  
siguranta nu poate fi complet garantata.  
Mansoanele moi pentru umeri trebuie folosite intodeauna pentru siguranta copilului.  
Asigurati-va ca toate obiectele sau bagajele, care pot prezenta un pericol pentru siguranta copilului la 
momentul unei frane bruste, sunt bine fixate si securizate.  
Partile mobile ale scaunului auto nu trebuie nicodata lubrifiate.  
Asigurati-va ca scaunul auto nu este in niciun fel deteriorat, prins sub bagaje grele sau ca centurile sau 
cataramele au fost prinse in usa.  
Cand parcati in soare, verificati daca scaunul auto nu a fost incalzit la temperaturi care pot provoca 
arsuri pielii delicate a unui copil.  
Pe durata calatoriei faceti scurte pauze pentru a lasa copilul sa se relaxeze.  
Spuneti copilului sa nu se joace cu cataramele scaunului auto.  
 
RISC MAJOR: Nu folositi scaunul de copii pe scaune de pasageri dotate cu sisteme de airbag! 
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