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CERINŢE DE SIGURANŢĂ

ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI CU ATENȚIE 
INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU 
CONSULTARE ULTERIOARĂ. NERESPECTAREA 
ACESTOR INSTRUCȚIUNI POATE AFECTA SIGURANȚA 
COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ!

RO

1. Acest vehicul este adecvat copiilor începând cu vârsta de 0 luni şi greutatea 
de maxim 15 kg!

2. Coşul pentru nou-născuţi este compatibil cu căruciorul Luna!
3. Scaunul pentru maşină este compatibil cu căruciorul Luna!
4. Nu utilizaţi scaunul pentru maşină ca pătuţ sau pat! Dacă doriţi să culcaţi 

copilul, aşezaţi-l într-un cărucior, pătuţ sau pat adecvate!
5. Nu adăugaţi o saltea mai groasă de 10 mm!
6. Folosiţi frânele în cazul în care nu ţineţi de cărucior!
7. Nu lăsaţi căruciorul pe dealuri sau pe suprafeţe înclinate, chiar dacă aţi 

activat sistemul de frânare! 
8. Activaţi dispozitivul de parcare atunci când aşezaţi sau luaţi copilul din 

cărucior!
9. Coşul pentru depozitare suportă încărcături de până la 2 kg!
10. Orice încărcătură pusă pe mâner şi/sau pe spătar şi/sau pe marginile 

căruciorului va afecta stabilitatea acestuia! Nu agăţaţi genţi de cărucior!
11. Verificaţi în mod regulat să nu existe piese slăbite! Faceţi inspecţii de rutină; 

păstraţi şi curăţaţi şi/sau spălaţi vehiculul în mod regulat!
12. Folosiţi vehiculul pentru un singur copil!
13. Nu folosiţi accesorii care nu sunt aprobate de producător!
14. Folosiţi doar piese de schimb furnizate de către producător/distribuitor!
15. Începeţi să folosiți centurile de siguranţă din momentul în care copilul 

dumneavoastră poate sta în șezut fără ajutor!
16. Folosiţi întotdeauna sistemul de centuri de siguranţă! Folosiţi atât centura 

pentru picioare, cât şi cea pentru talie! 
17. Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă sunt aşezate corespunzător!
18. Căruciorul se va folosi doar sub supravegherea unui adult!
19. Nu permiteţi copiilor să se caţere sau să se joace în cărucior!
20. Nu permiteţi copiilor să stea in picioare în cărucior!
21. Nu permiteţi copilului dumneavoastră să stea în picioare pe scaunul 

căruciorului sau pe suportul pentru picioare!
22. Nu folosiţi căruciorul pe suprafeţe neregulate, în apropierea focului sau a 

altor locuri periculoase!
23. Nu folosiţi căruciorul pe scări sau pe scări rulante!
24. Pliați căruciorul înainte de a urca sau coborî scările. Folosirea căruciorului 

pe scări, pavaje şi altele asemenea, în timp ce copilul se află în acesta, prin 
împingerea mânerului, poate cauza deformarea căruciorului şi pierderea 
garanţiei!
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