BabyGo – Carucior Shopper
Manual de instructiuni

AVERTISMENTE!
Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de folosirea caruciorului
Va rugam sa asamblati caruciorul urmand instructiunile din acest manual
Pentru a preveni orice risc de sufocare, pastrati ambalajele de plastic departe de copii.
Va rugam sa verificati daca rotile caruciorului sunt umflate corect inainte de folosire. Nu folositi caruciorul daca
vreuna dintre roti este desumflata
Copiii trebuie sa fie mereu asigurati cu centurile de siguranta si nu trebuie lasati niciodata nesupravegheati.
Centurile trebuie sa fie bine prinse si reglate corect. Acestea nu substituie supravegherea de catre un adult.
Nu lasati copiii nesupravegheati cand se afla in carucior
Nu lasati niciodata copilul in carucior cand urcati sau coborati scari sau cand calatoriti cu alte mijloace de
transport.
Nu lasati copiii sa stea in picioare in carucior
Nu transportati mai mult de un copil o data in carucior
Actionati intotdeauna frana caruciorului cand va opriti.
Nu ajustati pozitia spatarului in timp ce copilul se afla in carucior
Copiii trebuie sa fie la distanta de partile mobile in timp ce se fac reglari, precum plierea sau deplierea.
Nu lasati copiii sa se urce singuri in carucior
Nu atasatati greutati sau accesorii caruciorului, in afara celor premise. Acestea ar putea duce la instabilitatea
caruciorului.
Nu plasati niciun obiect pe maner sau pe copertina caruciorului
Nu folositi produsul daca anumite parti sunt defecte sau lipsesc.
Daca nu reusiti sa montati sau sa pliati caruciorul urmand sfaturile din acest manual de instructiuni, va rigam sa
nu incercati alte metode de montare, si sa va adresati producatorului.
Nu plasati lichide fierbinti pe tavita de pe bara de protectie, pentru a preveni ranirea bebelusului
Nu plasati obiecte mai grele de 2.5 kg pe tavita de pe bara de protectie
Greutatea maxima ce poate fi pusa in cosul de cumparaturi este de 4,5 kg.
Caruciorul este potrivit pentru copii cu inaltimea mai mica de 96 cm, si greutatea mai mica de 18 kg
Nu folositi caruciorul pe teren accidentat sau periculos
Nu lasati caruciorul expus in apropierea surselor puternice de caldura, de exemplu radiatoare sau foc deschis.
Nu depozitati caruciorul intr-un loc umed sau cu temperaturi extreme. Lasati mereu ca materialul sa se usuce in
mod natural, departe de surse directe de caldura.
Nu permiteti niciodata copiilor sa stea pe suportul pentru picioare.

Instructiuni de montare
1. Deschiderea si instalarea caruciorului
1.1 Deschiderea cadrului caruciorului
Desfaceti dispozitivul de siguranta din partea dreapta (fig 1A)
Ridicati manerul caruciorului in sus si depliati cadrul, pana cand auziti un
Click, care va confirma ca manerul caruciorului este fixat (fig 1B)
Atentie: Nu deschideti carligele de siguranta cat timp caruciorul este depliat
1.2 Asamblarea partilor
Fixati rotile din fata pe axul fixat de cadrul caruciorului, si verificati ca blocatorul rotilor sa fie ridicat (fig 2)
Plasati rotile din spate in spatiile corespunzatoare de pe ax si montati elementul de fixare in partea exterioara a
fiecarei roti (fig 3)
Plasati caruciorul cu sezutul in jos, si montati axul cu rotile din spate pe cadrul caruciorului (fig 4). Asigurati-va ca
acesta este bine fixat de cadru
Plasati placa de baza pe partea din fata a cadrului caruciorului, pana cand aceasta este fixata (fig 5)
Plasati bara de protectie in partea din fata a caruciorului, si apasati pana cand este fixata (fig 6)
Plasati suportul pentru pahar pe manerul caruciorului, pana cand acesta este fixat (fig 7)

2 Instructiuni de folosire
2.1 Ajustarea directiei rotilor din fata
Pentru a bloca rotile pe pozitia “inainte”, apasati blocatoarele rotilor. Pentru ca rotile din fata sa fie pivotante,
ridicati blocatoarele rotilor (fig 8)
2.2 Ajustarea suportului pentru picioare
Apasati elementele laterale de fixare al suportului si ridicati sau lasati in jos suportul, in functie de pozitia dorita.
Odata fixat, eliberati elementele laterale de fixare (fig 9). Suportul are 4 pozitii de fixare.
2.3 Ajustarea spatarului
Ridicati elementul de ajustare, fixati spatarul in pozitia dorita, dupa care eliberati elementul de ajustare (fig 10).
Spatarul are 3 pozitii de fixare.
2.4 Folosirea franei
Apasati cu piciorul frana rotilor din spate pentru a bloca rotile. Ridicati frana, pentru a debloca rotile (fig 11)
2.5 Ajustarea centurilor de siguranta
Fixati cele 2 elemente ale centurii de siguranta (12A)
Pentru desfacerea centurilor, apasati cele 2 butoane de siguranta simultan si trageti cele 2 elemente (12B)
2.6 Ajustarea copertinei
Pentru protejarea bebelusului de soare sau de vant, trageti copertina in fata (fig 13). Daca nu mai doriti sa folositi
copertina, sau daca doriti sa pliati caruciorul, trageti copertina in spate, in pozitia initiala.

3. Instructiuni pentru plierea caruciorului
Rotiti dispozitivul de siguranta, conform directiei indicate in imagine (fig 14)
Apasati manerul in jos pentru a plia caruciorul, dupa care blocati dispozitivul de siguranta (fig15-16)

