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Dragi parinti
Va multumim ca ati achizitionat acest produs. Va rog sa cititi si sa pastrati manualul. Doar o utilizare corecta poate oferi 
siguranta copilului Dvs.

IMPORTANT: Informati orice alta persoana care va folosi caruciorul asupra manualului de utilizare.
Indepartati toate materialele de impachetare din cutie.
Caruciorul este recomandat pentru nou-nascuti pana la 3 ani.
Pana la 15 kg maxim si 110 cm inaltime.
Varianta sport se utilizeaza doar dupa 6 luni,  iar pozitia de sezut se regleaza doar pentru copii intre 6 si 36 luni.

Folositi caruciorul doar pentru un singur copil in acelasi timp. 

SIGURANTA:
1) Nu folositi caruciorul daca prezinta defectiuni sau distrugeri.
2) In timpul instalarii asigurati-va ca toate componentele sunt prezente si functioneaza, in caz contrar nu folositi caruciorul.
3) Cand pliati/depliati caruciorul asigurati-va ca, copilul este la o distanta sigura de carucior.
4) In timp ce montati caruciorul, copilul sa nu fie in apropiere.
5) Cand va opriti cu caruciorul obligatoriu activati sistemul de franare.
6) Caruciorul poate contine doar piese originale de la producator.
7) Nu folositi caruciorul pe scari, poate provoca accidentari grave.
8) Nu ridicati caruciorul prinzand de bara de securitate, doar prinzand din cele doua laterale. 
9) Sa pastrati caruciorul astfel incat sa nu fie la indemana copiilor.
10) Intotdeauna activati frana daca caruciorul stationeaza.
11) Ocazional verificati toate componentele si asigurati-va ca functioneaza.
12) Nu fortati piesele caruciorului in alte pozitii decat cele corecte.
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ATENTIE:

• Nu asamblati caruciorul in prezenta copilului.
• Nu folositi caruciorul pe trepte.
• Activati franele  cand caruciorul stationeaza.
• Niciodata nu lasati copilul nesupravegheat in carucior.
• Asigurati-va ca butonul de blocare a plierii este in pozitie corecta inainte sa asezati copilul in carucior.
• Nu introduceti in carucior o salteluta mai groasa de 10 mm.
• Nu introduceti alte saltele sau accesorii in carucior.
• Imediat cum copilul poate sta in pozitia sezut, sa folositi centura de siguranta.
• Pozitia de sezut nu se foloseste pentru copii sub 6 luni.
• Pentru a preveni deformarea caruciorului nu asezati pe bara de siguranta obiecte sau genti grele.
• Daca este posibil geanta pentru scutece sa o tineti la umar.
• Centura de siguranta sa fie folosita si fixata mereu in locasul principal.
• Inainte sa asezati copilul asigurati-va ca partea de pe cadru este bine atasata.
• Cu acest carucior nu se alearga.
• Nu lasati copilul nesupravegheat chiar daca ati activat sistemul de franare.
• In timp ce asezati copilul in carucior asigurati-va ca sistemul de franare este activat.
• Atentie la piesele mici sa nu ajunga in mana copiilor, pot fi inghitite.
• Nu lasati niciodata copilul in carucior langa piscine sau surse de foc.
• Toate elementele din plastic trebuie indepartate din fata copiilor.
• Nu asezati greutati mai mari de 2 kg in cosul de cumparaturi.
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CURATIRE SI PASTRARE
Fiecare piesa trebuie verificata ocazional sa fie perfect functionale. Verificati suruburile si daca necesita sa le strangeti. 
Partea exterioara a materialului textil poate fi curatata cu o carpa umeda. Salteluta interioara se poate spala manual. Rotile 
trebuie sterse de praf si noroi, iar intre axa si cauciuc se poate unge cu ulei de silicon. Sistemul de franare trebuie verificat 
din cand in cand, curatat si uns cu ulei.
Daca cadrul s-a umezit trebuie sters cu o carpa uscata. Expunerea puternica la soare poate cauza decolorarea partilor 
textile. Evitati contacul cu apa sarata, cadrul poate rugini.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

OBSERVATIE:
Componentele caruciorului sunt potrivite doar pentru acest model, nu se pot adapta cu componente de la alte carucioare 
Nu se permit alte ajustari.

PLIEREA SI DEPLIEREA CADRULUI

Pentru a plia caruciorul apasati simultan butoanele rosii din ambele parti si ridicati 
clapetele in sus, apoi culcati cadrul.
Pentru a deplia, cadrul trebuie asezat jos conform pozei, tineti de maner si trageti 
in sus pana cand se aude un click, conform sagetii rosii.
Observatie: Cand pliati cadrul sa indepartati landoul.

Atentie: Cand pliati sau depliati caruciorul, copilul sa nu fie in apropierea 
caruciorului.
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Inaltimea manerului poate fi reglata in functie de inaltimea persoanei care foloseste 
caruciorul.
Pentru reglare apasati butoanele laterale marcate cu (a) tineti apasat si reglati manerul.

ASAMBLAREA SI INDEPARTAREA ROTILOR
Atasarea rotilor din spate se face prin apasarea butonului central, introduceti roata in 
axa cadrului si impingeti pana la un click (poza cu indicatorul 6). Lasati butonul, apoi 
verificati roata sa nu cada de pe axa. Pentru a indeparta rotile din spate apasati butonul din poza cu indicatorul 3, tineti 
apasat si indepartati roata.
Roata din fata este pivotanta dar se poate bloca ca sa mearga doar drept inainte. Pentru a bloca rotile rasuciti sistemul 
rotund din parte de sus a rotilor din poza cu indicatorul 4. Pentru a indeparta roata din fata apasati butonul conform pozei 
cu indicatorul 5 si eliberati roata din axa. Pentru a introduce roata din fata faceti exact invers, introduceti in axa tineti 
butonul apasat si eliberati.
Atentie: 
Rotile sunt gonflabile, daca umflati rotile sa nu depaseasca  1,2 (atmosfere).  Daca depasiti aceasta presiune,  poate provoca 
explozia rotilor. Inainte de utilizarea caruciorului sa verificati corectitudinea instalarii tuturor rotilor.
Caruciorul este dotat in fata cu roti pivotante, care odata blocate permit miscarea doar in directia inainte. Pentru acesta 
opriti caruciorul si rasuciti sistemul in forma de cerc de pe roata, marcat in poza cu indicatorul 4. Pentru a debloca si 
permite rotilor sa pivoteze faceti acest lucru invers.
IMPORTANT: Trageti rotile 
in jos pentru a verifica 
corectitudinea instalarii 
acestora. Pentru a indeparta 
rotile apasati butonul marcat 
cu 5, de deasupra sistemului 
rotund.
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SUSPESNSIILE
Caruciorul este dotat cu suspensii, acestea fiind 
marcate cu pozele (Fig 1 si  2) care pot fi reglate 
din butonul din partea de jos a suspensiilor. 
Sistemul de amortizare a cadrului este marcata in 
Fig 3. Caruciorul este echipat cu suspensii, cu doua 
nivele. Pentru a muta nivelul suspensiilor din pozitia 
mecanic in pozitie sport trageti in sens invers butonul 
din partea de jos a suspensiei (Fig. 3 buton 7).

ATASAREA SI DETASAREA SCAUNULUI AUTO PE CADRU
Caruciorului se poate atasa si un scaun auto. Pentru atasare, trebuie mai intai sa 
atasati adaptoarele in locasul potrivit aratat in poza. Blocarea se face automat. Se 
face la fel ca si pentru varianta Landou sau Sport.

Atentie: Inainte de utilizarea caruciorului verificati daca ati atasat bine scaunul 
auto pe cadru, o puteti face prin ridicarea scaunului, acesta trebuie sa se ridice 
odata cu cadrul.
Dupa instalarea adaptoarelor, puteti atasa scaunul in cele doua parti laterale a 
adaptoarelor.

ASAMBLAREA SI INDEPARTAREA COMPONENTELOR
Pentru a introduce varianta sport, trebuie sa introduceti lateralele in cele doua 
locasuri laterale de pe cadru. Este corect instalat cand se aude un click.  Pentru a 
indeparta varianta sport apasati simultan butoanele rosii laterale trageti de partea 
sport si o indepartati.
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COS DE CUMPARATURI:
Caruciorul este echipat cu 
un cos de cumparaturi, cu o 
sarcina maxima de 2 kg.

HUSA DE PLOAIE:
Caruciorul este echipat cu husa de ploaie.

FRANA:
Caruciorul are sistem de 
franare prin cablu. Pentru 
a activa frana apasati cu 
piciorul dispozitivul de 
franare de pe axa cadrului.  
Pentru a dezactiva frana 
trageti dispozitivul in sus.

CARACTERISTICI LANDOU:
• varsta recomandata 0-6 luni
• landoul inlocuieste foarte bine patutul bebelusului, in timpul plimbarilor acesta poate avea ore linistite de somn
• se foloseste numai cu fata spre parinte
• in interior dispune de o salteluta moale, care ofera pozitia perfect sanatoasa pentru bebelus
• de asemenea in interior se gaseste un buzunarel pentru accesorii
• exteriorul este fabricat din material textil impermeabil, nu permite patrunderea vantului sau al aerului rece
• este conceput in asa fel incat sa se poata folosi si la cele mai scazute temperaturi
• pentru anotimpurile reci landoul are o husa de picioare care se ataseaza prin capse
• copertina este reglabila, cand este ridicata protejeaza bebelusul de vant si razele 

solare, de asemenea dispune de o fereasta prin care parintele poate monitoriza 
copilul si care permite circulatia aerului

• landoul este dotat cu maner cu ajutorul caruia poate fi transportat cu usurinta

Date tehnice
• lungime exterioara 89 cm
• latime exterioara 40 cm
• greutate 4.3 kg

• lungime interioara 80 cm
• latime interioara 33 cm
• inaltime interioara 20 cm
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REGLAREA SI UTILIZAREA CENTURII DE SIGURANTA

• Centura de siguranta se conecteaza prin introducerea partilor laterale in  
 locasul centurii. 
• Reglarea lungimii centurii se face prin largirea centurilor de umar laterale. 
• Verificati de fiecare data conectarea sa fie facuta corect, centurile sa fie bine  
 prinse.
• Pentru a desface centurile, apasati butonul din mecanismul principal al  
 centurilor si eliberati cu usurinta partile laterale.

CARACTERISTICI VARIANTA SPORT:
• varsta recomandata de a incepe utilizarea variantei sport este 6 luni +
• in primele luni se foloseste cu fata spre parinte, acesta monitorizand bebelusul
• copertina reglabila protejeaza copilul de vant puternic sau razele solare
• spatarul este reglabil in 4 pozitii oferind atat pozitie de sezut, cat si de pozitie de somn
• reglarea se face prin activarea manerului din spatele spatarului
• suportul de picioare este reglabil in 5 pozitii
• siguranta copilului este oferita de centura de siguranta cu prindere in 5 puncte
• varianta sport are inclusa o husa de picioare care in perioadele reci se ataseaza cu 

ajutorul capselor

Date tehnice:
• latime sezut 34 cm
• adancime sezut 25 cm

• latime spatar 25 cm
• lungime spatar 49 cm
• greutate 4.9 kg
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GARANTIE:
• Carucioarele Vessanti au o garantie de 24 luni, doar in cazul in care s-a utilizat corect conform manualului de utilizare.
• Orice problema trebuie semnalata magazinului de unde s-a achizitioat acest produs.
• Reparatiile se fac de catre producator, sau personalul specializat al magazinului care a vandut produsul.
• Orice problema de garantie se solutioneaza de catre producator in 15 de zile lucratoare, de la data in care produsul 

a ajuns la el.
• Termenul de garantie se prelungeste cu zilele in care produsul a fost in garantie.
• Departamentul specializat, va decide modalitatea de reparatie a produsului.
• Produsele care se trimit catre reparatie trebuie trimise  curate de catre client.
• Daca se pierde certificatul de garantie nu se emite un duplicat.
• Garantia este valabila in toate tarile, in care se vinde produse Vessanti.
• Perioada de conformitate este de 24 luni.

GARANTIA NU ACOPERA:
• problemele de uzura.
• problemele aparute din curatare necorespunzatoare, daca produsul este expus la soare puternic.
• pierderea componentelor.
• problemele aparute la roti din cauza introducerii mai mult de 1,2 atmosfere in roti.
• orice problema provenita din utilizarea necorespunzatoare.
• deteriorarea sistemului de franare prin utilizare abuziva.
• lovirea caruciorului prin utilizarea pe suprafete necorespunzatoare.
• reparatii facute de persoane neautorizate.
• distrugeri mecanice la orice componenta prin utilizare necorespunzatoare.



Importator: Kidcity Distribution SRL 
Tel: 0742-064927 | www.kidcity.ro  I  Email: vanzari@kidcity.ro

www.vessanti.ro




