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Manual de utilizare Scaun auto Rumba 
Scaun auto pentru copii Grupa 2 + 3 

 
Acest produs este conform cu prevederile ECE R44.04 privind scaunele auto pentru copii Grupa 2 + 3. 
Produsul este potrivit pentru copiii de la 15 kg la 36 kg (aproximativ  de la 3 la 12 ani). 
 
Instructiuni: Va rugam sa cititi cu atentie si pastrati pentru consultari ulterioare. Siguranta copilului 
dumneavoastra poate fi afectata daca nu urmati aceste instructiuni. 
 

INFORMARI: 
1. Scaunul auto pentru copii trebuie sa fie utilizat numai in vehicule care sunt echipate cu centurii de 
siguranta cu prindere in trei puncte, care au fost aprobate prin Regulamentul CEE -16 sau similar. 
2. O instalare corecta este probabila numai daca constructorul vehiculului a declarat in cartea 
vehiculului ca acesta este capabil de a accepta un sistem "universal" de prindere a copilului pentru 
acesta grupa. 
3. Scaunul de masina pentru copii este un sistem "universal" de prindere a copilului numai daca este 
conform cu regulamentul ECE-R44/04 de uz general privind vehiculele. Se va potrivi cu cele mai 
multe, dar nu cu toate scaunele de autovehicul. 
4. Acest scaun auto pentru copii a fost declarat "universal" fiind supus unor conditii mai stricte decat 
cele aplicate la modele anterioare, care nu poarta semnul "Universal”. 
5. Scaunele auto pentru copii pot deteriora tapiteria scaunelor vehiculului. Producatorul nu poate fi 
considerat responsabil pentru daunele sau urmele lasate pe scaunele vehiculului. 
6. Urmatoarele situatii ar putea fi ilegale si vor anula garantia: A) Orice modificare sau schimbare a 
utilizarii scaunului auto pentru copii care nu au fost autorizate sau recomandate de catre producator. 
B) Orice nereusita de a instala scaunul auto pentru copii in stricta conformitate cu instructiunile. 
Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru problemele care apar din modificari, utilizari sau 
montari neautorizate. 
7. Va rugam sa pastrati acest manual in conditii de siguranta pentru orice intrebari posibile pe care 
le-ati putea avea in viitor. 
8. Va rugam sa pastrati dovada achizitionarii (bon fiscal, factura, etc). 
 

PRIMII PASI 
 

Cititi cu atentie inainte de a incerca sa instalati scaunul auto pentru copii Coto Baby 
Atentie: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat - siguranta copilului dumneavoastra este 
responsabilitatea dumneavoastra. 
Atentie: Scaunul auto pentru copii trebuie sa fie montat in conformitate cu instructiunile 
producatorului. Instalarea incorecta poate fi periculoasa. 
Atentie: Aceasta instalare trebuie sa fie efectuata numai de catre un adult capabil. Nu incercati sa 
instalati scaunul atunci cand sunteti in stare de ebrietate sau foarte obosit. 
Atentie: Asigurati-va intotdeauna ca utilizatorii noi sau ocazionali [de exemplu, bunicii] au citit 
instructiunile sau au fost instruiti cum sa instaleze scaunul corect, de catre cineva care a citit si a 
inteles instructiunile. 
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Atentie: Pastrati-va intotdeauna acest manual de instructiuni impreuna cu scaunul auto pentru copii, 
sau in vehiculul in care utilizati scaunul auto pentru copii. Unele modele de scaun auto pentru copii 
au un buzunar pentru a pastra instructiunile. 
 

Inainte de a incepe 
Atentie: Nu instalati scaunul auto pentru copii pe lateral sau cu fata catre scaunul vehiculului. 
Atentie: Inainte de a instala scaunul auto pentru copii asigurati-va ca scaunul pasagerului utilizat este 
blocat in pozitie verticala. 
Atentie: Nu folositi scaunul auto pentru copii acasa - a fost proiectat pentru a fi utilizat numai in 
masina. 
Atentie: Nu lasati obiecte libere / nesecurizata pe bancheta din spate a masinii sau pe separatorul 
portbagajului. Ele pot fi periculoase pentru copilul dumneavoastra, daca sunteti nevoit sa franati 
brusc. 
 

Care scaun al masinii dvs este cel mai sigur pentru a fixa scaunul auto 
pentru copii pe el? 

SCAUNUL DE PASAGERI DIN SPATE CENTRU 
In cazul in care scaunul pasagerului din spate-centru este echipat cu sistem de centura de siguranta 
cu prindere in trei puncte, atunci ar trebui sa il utilizati. 
In cazul in care scaunul pasagerului din spate-centru nu are sistem de centura de siguranta cu 
prindere in trei puncte (adica fara nici o centura de siguranta, sau doar cu o centura transversala), 
atunci ar trebui sa utilizati scaunul pentru pasageri din spate stanga sau scaunul din din spate 
dreapta. 
Scaunul pasagerului din fata poate fi utilizat numai daca acesta NU ARE  airbag si este echipat cu 
sistem de centura de siguranta cu prindere in trei puncte. 
 
PERICOL EXTREM 
Nu folositi niciodata scaunul pentru pasagerul din fata ECHIPAT cu airbag-uri (SRS) 
Aceasta interdictie include si SCAUNELE pasagerilor din spate, care sunt echipate cu airbag-uri * 
* Consultati producatorul auto pentru compatibilitate. Corpul copilului nu este capabil sa reziste la 
fortele exercitate asupra lui, daca functioneaza airbag-ul. 
 

Cand Utilizati Scaunul Auto Pentru Copii 
 
Atentie: Asigurati-va ca scaunul auto pentru copii este plasat astfel incat, atunci cand scaunul este in 
uzul zilnic, nici un obiect rigid sau piesa din material plastic sa nu fie prinse in usi sau in unitatile 
mobile ale scaunelor  
Atentie: Utilizati intotdeauna sistemul de blocare de siguranta pentru copii (daca este disponibil), 
pentru a face imposibila pentru copil deschiderea din interior a usilor masinii. 
Atentie: Acordati copilului o pauza in timpul calatoriilor lungi cu masina si asigurati-va ca nu iese din 
masina neasistat si fara supraveghere. 
Atentie: Asigurati-va ca scaunul auto pentru copii este fixat pe scaunul vehiculului in orice moment - 
chiar si atunci cand nu este folosit. 
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Atentie: Scaunul auto pentru copii nu trebuie sa fie utilizat fara husa sa originala. Husa originala este 
esentiala pentru functionarea in conditii de siguranta a scaunului auto pentru copii. 
Atentie: Opriti masina la intervale regulate pentru a verifica daca scaunul auto pentru copii este in 
pozitia corecta si daca centura de siguranta a masinii este intinsa si fixa. 
Avertizare: In caz de urgenta, este important sa fiti in masura sa eliberati copilul rapid (asa cum este 
definita aceasta de catre British Standards). Acest lucru inseamna ca, catarama scaunului nu poate fi 
un sistem de blocare complet inviolabil si ar trebui sa descurajati in mod activ copilul de la joaca cu 
catarama sau utilizarea ei.  
Atentie: Daca calatoriti cu pasageri care utilizeaza atat scaunele din fata cat si scaunele din spate, 
ocupantii mai usori ar trebui sa stea in partea din spate si ocupantii mai grei in fata. 
Atentie: Daca nu aveti alta optiune decat de a pune scaunul auto pentru copii pe locul pasagerului 
din spate alaturi de un airbag lateral: 

- Consultati producatorul vehiculului pentru detalii privind airbagul lateral. Poate ca nu este 
sigur sa plasati scaunul auto pentru copii langa el. 

- Asigurati-va ca, copilul dumneavoastra nu sta inclinat catre zona din imediata apropiere a 
airbagului. 
Atentie: Nu puneti nimic sub scaunul auto pentru copii (de exemplu, un prosop sau perna), deoarece 
acest lucru ar putea afecta performanta scaunului intr-un accident. 
Atentie: Evitati hainele de iarna voluminoase, deoarece poate duce la strangerea incorecta a 
sistemului de centuri. Intr-un accident, copilul poate aluneca din captusala suplimentara - si astfel, in 
afara scaunului. Lasati masina sa se incalzeasca sau sa se raceasca inainte de a introduce copilul in ea. 
In cazul in care copilului ii este frig, puneti o patura peste centuri, si nu pe sub acestea. 
 

Centura de siguranta 
Atentie: Nu utilizati NICIODATA puncte de contact si sarcina, altele decat cele descrise in aceste 
instructiuni sau marcate pe scaunul de masina pentru copii. 
Atentie: Asigurati-va ca sectiunea de mijloc (transversala) a centurii de siguranta sau 
harnasamentului este purtata de catre copilul in asa fel, incat pelvisul sa fie bine tinut. 
Atentie: Asigurati-va ca toti pasagerii din vehicul au centurile de siguranta fixate, pentru ca adultii 
fara centura pot fi foarte periculosi pentru copil in timpul unui accident. Atentie: Nu utilizati 
niciodata o alta ruta de trecere pentru centura de siguranta, care difera de ceea ce prevad aceste 
instructiuni. 
Atentie: Centura transversala si cea in diagonala (si sistemul de centuri a scaunului pentru copii, daca 
este exista) trebuie sa fie intodeauna fixate cand copilul dvs se afla in scaunul auto. 
Atentie:  Asigurati-va ca centura de siguranta nu este rasucita. 
 

Lumina soarelui / Zilele fierbinti 
Atentie: Nu lasati copilul in scaunul auto in timp ce masina este parcata in lumina directa a soarelui 
sau intr-o zi fierbinte. 
Atentie: Nu expuneti in mod prelungit scaunul auto pentru copii la lumina directa a soarelui pentru 
ca acest lucru poate fi periculos pentru copilul dvs. ( piesele metalice cat si cele din plastic ar putea 
deveni fierbinti) si poate determina decolorarea tesaturii. Puteti reduce aceasta problema prin 
acoperirea scaunului auto pentru copii atunci cand nu este utilizat cu o bucata de panza. 
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Partea din spate a scaunului / Tetiera  
Atentie: Asigurati-va ca scaunul auto pentru copii este aproape pe cat este posibil de spatarul 
scaunului auto. 
Atentie:  Indepartati tetiera scaunului de pasager utilizat, in cazul in care aceasta  impiedica 
instalarea corecta a scaunului auto pentru copii. Nu uitati sa puneti la loc tetiera atunci cand scaunul 
auto pentru copii a fost indepartat/scos. 
 

Scaunele auto pentru copii si centurile de siguranta deteriorate sau 
second-hand 
 
Atentie: Nu cumparati niciodata un scaun auto pentru copii la mana a doua, deoarece ar putea fi 
deja deteriorat. Atentie: Producatorul garanteaza siguranta produselor numai pentru proprietarul 
initial. Atentie: Trebuie sa inlocuiti scaunul auto pentru copil si centurile de siguranta in cazul in care 
devin extrem de uzate sau deteriorate.  
Atentie: Trebuie sa inlocuiti scaunul auto pentru copii in cazul in care a fost implicat intr-un accident 
- ar putea avea deteriorari care nu sunt vizibile si sa nu mai poata proteja copilul dvs. asa cum ar 
trebui. Cel putin, trimiteti scaunul auto pentru copii la producator pentru inspectie, impreuna cu 
raportul incidentului. 
 

Cuprins: 
Bine ati venit 4 
Lista de verificare a pieselor 5 
Pozitionarea scaunului 5 
Instalarea scaunului auto pentru copii 6 
Scoaterea husei scaunului 8 
Inlocuirea husei scaunului 9 
Intretinere si curatare 10 
 

Bine ati venit: 
Va multumim pentru achizitionarea scaunului auto pentru copii Coto Baby. Va rugam sa cititi aceste 
instructiuni cu atentie inainte de utilizare, pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta si 
satisfacatoare a acestui produs. Siguranta copilului dumneavoastra este responsabilitatea dvs.. Daca 
aveti intrebari cu privire la acest produs sau aveti nevoie de piese de schimb, va rugam sa contactati 
cel mai apropiat magazin de vanzare. 
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Lista de verificare a pieselor 

 
1 Tetiera 
2 Sistem de protectie laterala 
3 Cotiera 
4 Baza scaunului 
5 Manerul de Ajustare 
6 Ureche ghidare centura 
7 Spatarul superior 
8 Ghidaj centura de mijloc (transversala) 
9 Compartiment de depozitare a Instructiunilor (sub baza) 
 

Pozitionarea scaunului 
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Scaunul auto pentru copii poate fi utilizat numai cu o centura de siguranta automata cu prindere in 3 
puncte (A), dar nu si cu o centura transversala cu prindere in 2-puncte (B). 
Scaunul auto pentru copii poate fi asigurat intr-o pozitie cu fata catre directia de mers, pe locurile din 
spate ale vehiculului, prin utilizarea centurilor de siguranta existente. Cu toate acestea, daca pe unele 
scaune nu s-a reusit instalarea in mod corespunzator, va sugeram sa incercati un alt scaun din 
vehicul.  
Desi nu este recomandat, scaunul auto pentru copii poate fi utilizat pe scaunul pasagerului din 
dreapta, atata timp cat nu exista instalat un airbag activ pentru acest scaun. 
 
ATENTIE: Nu instalati niciodata scaunul auto pentru copii pe un scaun cu un airbag activ. 
 

Instalarea Scaunul auto pentru copii 

 
Asezati Scaunul auto pentru copii cu fata catre directia de mers .

 
Pentru a regla inaltimea si latimea scaunului auto pentru copii, strangeti manerul de reglare din 
spatele tetierei si mutati tetiera in sus sau in jos pana cand se obtine inaltimea si latimea dorita. 
Odata ce s-a obtinut forma dorita, eliberati manerul si verificati tetiera pentru a va asigura ca este 
blocata in pozitia corecta. 
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Instalarea scaunului auto pentru copii (continuare) 
 

 
Puneti copilul in scaunul auto pentru copii si ajustati dimensiunea scaunul (a se vedea pasul anterior), 
apoi treceti cureaua de umar (diagonala) a vehiculului prin urechea de ghidaj a centurii (A) si centura 
de mijloc (transversala) prin ghidajul sau (B). 
AVERTISMENT: Asigurati-va ca centura nu este rasucita. 

 
Blocati centura in catarama centurii de siguranta a vehiculului asigurandu-va ca se fixeaza in pozitie. 
Atat centura transversala cat si centura de umar ar trebui sa treaca prin ghidajul centurii pe partea 
cea mai apropiata de catarama. 
Nu treceti centurile peste cotiera. 
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Pentru cea mai buna protectie a copilului dumneavoastra, asigurati-va ca centura de siguranta a 
vehiculului trece prin ghidajul centurii de umar, peste umarul copilului si in jos prin ghidajul centurii 
transversale in partea cea mai apropiata de catarama, si ca centura transversala trece prin ghidajul 
pentru centura transversala de pe o parte a scaunului, apoi peste poala copilului si prin ghidajul 
centurii transversale de pe partea opusa. 
AVERTISMENT: Un scaun de masina pentru copii neocupat ar trebui sa fie in continuare asigurat cu 
o centura de siguranta in 3 puncte. 

 
NOTA: catarama centurii de siguranta nu ar trebui sa se blocheze sub ghidajul centurii transversale, 
asa cum se arata in imaginea anterioara. 
 

Scoaterea husei scaunului auto pentru copii 

 
Husa scaunului este o caracteristica de siguranta. Nu folositi niciodata scaunul auto pentru copii fara 
husa sa. 
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Scoaterea husei tetierei:  
Scoateti husa tetierei (A), tinand banda elastica si tragand husa catre in fata si in afara. 
Scoaterea husei spatarului scaunului:  
Scoateti cei patru pini de prindere (B), care fixeaza husa spatarului scaunului (doi pini pe fiecare parte 
a spatarului scaunului). 
Puneti pinii intr-un loc sigur pentru mai tarziu. Scoateti husa tragand in sus de la baza fiecarui sistem 
de protectie lateral (C) si scoateti-o. 
Scoaterea husei bazei scaunului: 
Scoateti cele doua ghidaje de plastic ale centurii transversale(D) de pe fiecare parte a bazei scaunului, 
le scoateti cu atentie si le puneti intr-un loc sigur pentru mai tarziu. 
Desfaceti agatatoarea Velcro ® (arici) din spatele scaunului de pe husa bazei, trageti in sus partea din 
fata a husei bazei (E), apoi trageti in sus partea din spate a husei bazei (F), tragand-o peste cotiere si 
scoateti-o prin alunecare.  
 

Inlocuirea husei scaunului 

 
Husa scaunului este o caracteristica de siguranta. Nu folositi niciodata scaunul auto pentru copii fara 
husa sa. 
Inlocuirea husei bazei scaunului: 
Imbracati fiecare cotiera cu husa bazei (A), apoi trageti husa peste fata bazei (B) si in jos in jurul 
spatelui bazei, apoi fixati agatatoarea Velcro ® din spatele scaunul. 
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Reatasati ghidajele de plastic ale centurii (C) pe fiecare parte a bazei scaunului, asigurandu-va ca sunt 
fixate bine si introduse la locul lor.   
Inlocuirea husei spatarului: 
Imbracati cu husa din spate in jos fiecare sistem  de protectie lateral (D), asigurandu-va ca banda 
elastica (E) este pastrata pe partea din fata a scaunului. Ridicati partea din spate a tesaturii (F), si 
fixati husa cu pinii de plastic (G) de pe spatarului scaunului. 
Inlocuirea husei tetierei: 
Treceti husa tetierei peste tetiera (H) si trageti elasticul prin spate. Pliati clapa husei tetierei (I) pe sub 
husa spatarului scaunului. 
 

Intretinere si curatare 
Depozitare 
1) Asezati scaunul de masina pentru copii intr-un loc sigur cand nu este folosit. 
2) Nu asezati obiecte grele pe el. 
3) Pastrati intotdeauna scaunul auto pentru copii intr-un mediu uscat. 
4) A nu se pastra scaunul de masina pentru copii in apropierea unei surse de caldura directa, cum ar 
fi un radiator 
Husele 
1) husa scaunului este usor de indepartat si ar trebui sa fie spalata  manual cu un sapun cu pH neutru 
si apa rece. 
2) Nu presati, nu calcati, nu curatati chimic, nu uscati prin rotire (in masina de spalat) sau nu stoarceti 
husa scaunului. 
3) Nu folositi solventi, substante de curatat caustice sau abrazive. 
4) Uscati normal, departe de caldura si de razele solare directe. 
5) In cazul in care husele scaunelor trebuie fie inlocuite utilizati numai piese de schimb autorizate 
Coto Baby. Ele sunt singurele care sunt garantate, pentru ca au fost testate in mod corespunzator si 
concepute pentru a se potriviti acestui scaun. 
 

Piesele metalice/ Platic 
1) Curatati cu apa calda si sapun delicat. 
2) Nu trebuie sa eliminati, sa demontati sau sa modificati nicio parte a carcasei scaunului. 
3) Nu trebuie sa ungeti sau sa lubrificati nicio parte a carcasei scaunului. 
 

Verificarea  
1) Verificati-va scaunul auto pentru copii in mod regulat pentru uzura. 
2) Scaunul de masina pentru copii ar putea avea sa emita un usor zgomot atunci cand nu este folosit, 
acest lucru este normal. Daca aveti dubii, contactati imediat Coto Baby. 
3) Verificati partile reglabile ale scaunului copilului dumneavoastra la intervale de aproximativ 6 luni 
pentru a va asigura ca inca se potriveste copilului dumneavoastra care este in crestere. 
 
Importator:  
Kidcity Distribution Srl  
P-ta 25 Octombrie Nr 14, Satu Mare, Romania  
Tel: 0261-831833 | www.babydreams.ro 


