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 Atenție! Utilizatorii cu dificultăți cognitive, dificultăți de 

citire sau probleme de vedere vor notifica producătorul 

pentru a primi următoarele informații în format potrivit 

nevoilor lor. 

 
Scopul manualului. 

Manualul de operare si mentenanță conține informații de bază necesare pentru folosirea corectă a 

căruciorului : folosirea în siguranta, modul de asamblare, ajustările si pregătirile înainte de ajustare, 

îngrijirea si depozitarea produsului, condițiile de garantie etc. 

Produsul este destinat persoanelor care au grija de copii cu dizabilitati ( părinti, asistenti medicali, etc) 

care vor fi transportati cu ajutorul căruciorului.  

Este destinat si pentru doctori dar si pentru specialiști in recuperare. 

  

ATENȚIE: Citiți integral prezentul manual înainte de folosirea căruciorului ! 

 

Acest manual se va revinde odata cu căruciorul! Va fi pastrat pentru a putea fi verificat atunci când 

intampinati dificultati de orice fel in folosirea caruciorului.  

 

ATENTIE! In cazul unor incidente legate de caruciorul nostru aveti obligatia de a ne anunta imediat prin 

scris sau email. 

 

 

Detaliile de contact ale producatorului : 

● Adresa postala : MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland 

● Numarul de telefon : +48 32 733 11 31 

● Adresa de email : mywam@mywam.pl 

 

 

Versiunea manualului : RO Edition:8 Date: 2022-10-25 
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 Introducere 

Va multumim ca ati ales caruciorul nostru special MEWA. Speram sa fie cauza multor momente speciale 

petrecute alaturi de copilul dvs. si ca va va fi folositor in fiecare zi. Facem eforturi mari in fiecare zi c 

produsele noastre sa fie conforme cu asteptarile dvs. Nu ezitati sa ne urmariti pe toate platformele 

noastre sociale sis a vizitati site-ul nostrum pentru mai multe informatii, dealtfel nu ezitati sa ne 

contactati pentru orice nelamurire legata de produsele noastre.  

1. Scopul căruciorului si indicatiile de utilizare 

"Mewa" este un carucior multifunctional destinat pentru copii cu dizabilitati. Caruciorul are o rama de 

aluminiu cu elemente de fier. Permite scoaterea fara dificultate a rotilor sau a suportului pentru cap. La 

caruciorul nostru se pot atasa o varietate de accesorii pentru a spori functionalitatea acestuia:, masa, 

centuri de siguranta, wedge, baldachin, plasa de tantari, sac de dormit, cos pentru cumparaturi, etc.  

Utilizatorii nu pot folosi caruciorul singuri ci doar ajutati de un parinte/adult/asistent medical etc. 

Caruciorul poate fi folosit atat inauntru cat si afara pe diferite suprafete: asfalt, beton, pamant, etc. cat 

si in diferite conditii meteo datorita multitudinii de accesorii atasabile. Alta folosire a caruciorului in 

afara de cele prezentate in manual este strict interzisa. Caruciorul trebuie folosit doar conform 

prezentului manual si doar de un adult. Conducerea caruciorului de catre copii, adolescent si/sau 

persoane neinstruite este stric interzisa.  Caruciorul MEWA este un dispozitiv medical de clasa I menit sa 

fie folosit de copii cu dizabilitati care, datorita conditiei lor, nu pot merge sau sta “in fund” singuri.  

Produsul este util pentru transportul copiilor cu dizabilitati dar si pentru corectarea posturii acestora. 

Indicatii clince: pentru copii care sufera de paralizie cerebrala, meningita, distrofie, paralizie, etc. 

Produsul este destinat pentru copii intre 3 si 10 ani. Inainte de folosirea caruciorului va sfatuim sa vorbiti 

cu un medic specialist sau un specialist in terpaie de recuperare.  

Contraindicații: În caz de contraindicație a poziției șezând și/sau poziționării verticale pasive, reglarea 

căruciorului trebuie consultată cu un kinetoterapeut sau cu medicul curant. 

 

2. Informatii de baza despre caruciorul MEWA 

Caruciroul MEWA are multe optiuni  e.g.: 

 Ajustarea spatarului           (vezi 10.3) 

 Ajustarea spatarului si a scaunului                    (vezi10.2) 

 Ajustarea adancimii scaunului                          (vezi12.4) 

 Ajustarea suportului pentru picioare   (vezi9.11) 

 Stabilizarea torso-ului        (vezi 12.1 &12.2) 

 Echipament optional        (vezi 12) 
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3. Inceput rapid:  

Pentru a incepe sa folosesti caruciorul, acesta trebuie despachetat si pregatit pentru folosire conform 

punctului 15 si a punctului 16. Mai jos aveti o scurta pictograma care nu va inlocui insa citirea cu atentie 

a intregului manual.   
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 Siguranța 

4. Instrucțiuni importante și reguli de siguranță: 

 Este interzisă folosirea necorespunzatoare a caruciorului!  

 Produsul contine componente mici – PERICOL DE INGHITIRE ! 

 Caruciorul are o posibilitate de ajustare foarte mare – aveti grija ca in timpul ajustarilor capul 

copilului sa nu ajunga sub linia pelvisului acestuia – PERICOL DE SUFOCARE.  

 ESTE INTERZISA folosirea de rucsacuri sau genti atarnate de spatarul – acest lucru poate duce la 

rasturnarea caruciorului si la ranirea copilului dvs. Daca aveti nevoie de spatiu suplimentar de 

depozitare folositi doar accesoriile originale compatibile cu caruciorul dvs.   

 ATENTIE! In functie de modificarile si ajustarile pe care le faceti caruciorului acesta isi poate 

modifica dimensiunile!   

 ATENTIE ! De fiecare data, inainte de folosire, trebuie urmati toti pasii din prezentul manual si 

caruciorul trebuie verificat sa nu aiba defectiuni care sa puna in pericol siguranta dvs si a 

copilului dvs. Pentru orice nelamurire nu ezitati sa ne contactati.  

 ATENTIE! Atunci cand treceti cu caruciorul pintr-un spatiu care are usi, asigurati-va ca este destul 

spatiu in lateralele caruciorului.  
 

ATENTIE !!! 

 NU VA LASATI NICIODATA COPILUL NESUPRAVEGHEAT IN CARUCIOR.  

 Nu este recomandat sa conduceti acest produs in alergare sau cand 

folositi patine cu rotile!  

 Produsul nu se va folosi ca scaun de masina.  

 Nu carati/ ridicati caruciorul in timp ce copilul dvs. se afla in scaun.  

 Caruciorul este impachetat intr-o punga de plastic. Punga de plastic nu 

este o jucarie si trebuie tinuta departe de copii – PERICOL DE 

SUFOCARE!  
 

ATENTIE! Este interzisa folosirea caruciorului atunci cand nu sunteti siguri ca acesta este intr-o 

conditie perfecta sau daca suspectati ca una din partile componente ale caruciorului este 

defecta. Daca aveti orice suspiciune legata de siguranta caruciorului va sfatuim sa nu il folositi 

si sa ne contatcti cat de repede posibil. 
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Fig 5.1 

5. 5.1 Placuță de identificare   

  Plăcuta de indentificare conține: numele 

caruciorului, modelul, numarul de serie, greutate 

maxima admisa, data producerii, semnul CE, marca de 

dispozitiv medical și anumite atentionari.  (vezi Fig. 5.1).   

 Plăcuta este lipită pe rama căruciorului, în spate, 

lângă frâna centrală.  

 

5.2 Plăcuță cu cod UDI 

Plăcuța cu codul UDI include următoarele informații: 

numele, modelul, codul UDI, detaliile producătorului 

(vezi Fig. 5.2)  

 

6. Etichetele de avertizare   

 Conțin avertizări care vizeaza utilizatorul  

 Etichetele de avertizare sunt situate pe fiecare parte 

a ramei caruciorului. (vezi Fig. 6.1).   

 

 

 

7. Simboluri  

 
Număr de serie 

 

Numele producătorului  

 
Greutate maxima admisă 

  

Produsul este un dispozitiv medical 

 
Data producerii 

  
Conformitate cu normele europene 

Semnul folosit pentru a atrage atenția 

cititorului privind anumite pericole. 

 

Avertizare – folosirea căruciorului conform 

prezentului manual de utilizare.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 

Fig. 6.1 
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 Produsul  

8. Asamblarea generală a căruciorului  

Căruciorul MEWA este alcătuit din două părti : rama de aluminiu si scaunul terapeutic.  

MEWA oferă o varietate de accesorii pentru diferitele nevoi pe care le puteți avea.  

 

 Echipamentul standard 

Rama căruciorului include :  

 

1- Badlachin ajustabil cu fereastră   -  11.3 

2- Maner ergonomic de impins caruciorul -  9.7 

3- Centură in 5 puncte       -  11.1 

4- Mecanismul de ajustare al spatarului si al scaunului -  

10.2 

5- Siguranta de blocare pentru transport -  9.2 

6- Suport pentru picioare ajustabil  

(conține si curele)         - 9.11 

7- Roțile din spate cu amortizoare  -  9.5 

8- Blocarea directiei rotilor din fata            - 9.4 

9- Roti solide in fata       -  9.4 

10- Bara de siguranta      -  11.2 

11- Pană/Abductor     -  11.6 

12- Tapiterie                                -  17.8  

13- Frana centrala      -  9.8 

14- Picior de aplecare                 -  9.9  

15- Sistemul de amortizare a rotilor din spate -  9.6 

16-  Pad-uri pentru laterale     -  11.7 

. 

 

 Accessorii   

Căruciorul poate incude : 

o Masa de terapie     -  12.3 

o Centuri pentru stabilizare         -  11.5 

o Kit de micșorare a scaunului  -  12.4 

o Paduri ajustabile pentru piept si spate  -  12.1&12.2 

o Geantă pentru calatorie   -  12.5 

o Coș pentru cumparaturi   -  11.4 

o Protecție de ploaie    -  12.10 

o Mânuși pentru iarnă   -  12.7 

o Sac de dormit pentru iarnă  -  12.8 

o Plasă pentru țânțari    -  12.9 

o Umbrela de soare    -  12.6 
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9.  Configurarea si folosirea ramei de aluminiu 

9.1 Mecanismul de pliere al ramei  

Mecanismul de pliere al ramei căruciorului se află în interiorul ramei în două 

puncte pe partea dreapta și în trei puncte pe partea stângă. 

 Plierea spre dreapta sau spre stânga: mecanismul care permite 

plierea părții de sus a ramei – reducerea dimensiunii.  

 Mecanismul de pliere cu siguranța pentru transport.  

 

 

9.2 Deschiderea ramei.  

 

Pentru a deschide rama căruciorului, 

pozitionati căruciorul orizontal pe podea si 

desfaceți siguranța pentru transport.(fig. 9.2.1). 

Aduceți apoi spătarul în poziție dreaptă. (Fig. 

9.2.2.) Pentru a seta căruciorul trageți ușor de 

maneta în sus în timp ce aduceți căruciorul în 

poziția dorită. Mecanismul ar trebui sa facă un 

clic în momentul în care se va bloca. Clicul va 

asigura că dispozitivul este rabatat corect si 

este sigur pentru folosire.   

 

 

 

9.3  Închiderea ramei  

Pentru a închide rama căruciorului, apasă pe butonul 

mic, roșu si trageți siguranța mecanismului ridicând-o 

în sus.  Trageți de ambele mânere de rabatare in sus, 

in același timp până ce se activeaza mecanismul de 

rabatare. Pliati apoi rama in direcția roților din față. 

Aveti grijă ca mânerul de împingere și suportul pentru 

picioare nu se ating. Trageți apoi de mecanismul de 

pliere al spatarului. Atașati siguranța pentru 

transport.   

 

 

 

 

Fig 9.1 

Locurile de pliere/desfacere 

 
   Fig. 9.3.1     Fig. 9.3.2 

Buton rosu   Mecanism rabatabil al 

cadrului 

 
Fig. 9.2.1    Fig. 9.2.2 

Încuietoare de transport  Desfacerea cadrului 
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Fig 9.5.1 

Cataramă cu montare 

rapidă

 

9.4 Roțile pivotante (se miscă la 360 de grade). Blocarea direcției de mers a rotilor.  

Roțile durabile ale căruciorului asigură cele mai bune experiențe pentru dvs. cât și pentru copilul dvs. 

Anvelopele sunt fără cameră, pline cu un gel care ajuta la absorbirea șocurilor. Roțile sunt făcute din 

fabrică să se potrivească cu furcile pentru roti dar si cu axele pentru roti ale căruciorului.  

Ambele roti din față pot fi blocate să meargă doar drept sau pot fi setate să se invarta la 360 de grade, 

ceea ce face manevrarea căruciorului mult mai usoară. Datorită siguranței care se poate activa sau 

dezactiva căruciorul este mult mai adaptabil la diferite tipuri de activități. Este recomandat să 

îndepărtați siguranța si să lăsati roțile să se învârtă atunci când folositi căruciorul pe o suprafață plană 

(in magazine, țcoala, acasă, etc).  

 

 Asamblarea. Pentru a atașa rotile inserati axa roții in spatiul special destinat până auziți un clic. 

Clicul este semnul că instalarea a fost făcuta 

corect.  Pentru demontarea roților din fată 

apasati pe butonul de deasupra roților și 

scoateti axa roților din spațiu special 

destinat. (Fig. 9.4.1 )  

 Blocarea directiei. În caz de 

suprafețe denivelate, alunecoase și/sau 

curbe este recomandat să instalați 

siguranța si să blocati direcția roților. 

Pentru blocare rotiti butonul in stânga. 

(Fig.9.4.2) Pentru deblocare rotiti de buton 

in dreapta.  

9.5 Roțile din spate. Instalarea si 

dezinstalarea lor.   

Rotile durabile si rezistente asigură confortul folosirii căruciorului nostru. 

Rotile sunt fara camera, umplute cu un gel special care are rolul absorbirii 

socurilor. Datorita posibilitatii de a scoate rotile, caruciorul devine mic si 

practic dupa rabatare si faciliteaza transportarea si depozitarea.   

Mecanismul de asamblare este situat in spatele rotilor din spate si asigura 

asamblarea si dezasamblarea rapida a rotilor. Apasam pe clama 

mecanismului de asamblare spre centrul rotii, dupa care roata se poate atasa 

sau se poate scoate cu usurinta.   

 Asamblarea. Când instalați rotile din spate pe axa lor, apasati pe 

clema mecanismului spre centrul rotii si puneti roata la inceputul axei. Apoi 

opriti-va din a apasa pe clema si glisati roata pana auziti un clic  

 Dezmembrarea: Pentru a scoate rotile apasati pe clema si glisati 

roata din axa ei Fig 9.5.2. 

 

 

 

 

 
Fig 9.4.1 

Buton de eliberare 

rapidă 

 
Fig 9.4.2 

Buton de blocare a direcției 
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9.6 Sistemul de amortizare a rotilor din spate  

Caruciorul este prevazut cu un sistem de amortizare pe arcuri a ramei si a rotilor din spate. Aceasta 

functioneaza automat. Ajustarea se face prin activarea levierului de 

sub amortizor.  Pentru a facilita schimbarea setarilor este permisa 

punerea presiunii pe arcul amortizor. Atunci cand levierul este mutat 

arcul de amortizare se va strange (potrivit pentru sol tare), sau se va 

extinde (potrivit pentru sol moale)   

 

9.7 Manerul ergonomic de impins caruciorul. Mecanismul de 

ajustare a manerului.    

Manerul este folosit pentru a 

impinge caruciorul, asigurand 

o prindere ferma pentru orice fel de conditii. Este prevazut cu un 

sistem de reglare in functie de inaltimea celui care conduce 

caruciorul. Fig. 9.7 

  Mecanismul de ajustare. Cele doua butoane localizate in 

afara ramei, la imbinarile manerului.   

  Unghiul de ajustare al manerului. Pentru a schimba 

unghiul de inclinare al manerului, apasati simultan pe ambele 

butoane ale mecanismului si schimbati unghiul. Dupa ce asezati 

manerul in pozitia dorita opriti-va din a apasa pe butoane. Acest 

lucru va face ca manerul sa se blocheze in pozitia dorita.  

 
Fig 9.6 

Sistemul de amortizare 

 

Fig 9.7 

Ajustarea manerului de impingere 
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9.8 Frâna centrală. Activarea si dezactivarea frânei.  

Pedala pentru frana centrala se afla pe mijlocul barii transversal din 

spate. Aceasta pedala blocheaza complet rotile din spate. (Fig. 9.8),  

 Oprirea si pornirea franei  

Pentru a active frana apasati pe pedala spre sol, pana auziti un clic. 

Pentru a dezactiva frana ridicati de pedala in sus.  

 

9.9 Piciorul pentru inclinarea caruciorului 

Piciorul pentru inclinarea caruciorului se afla pe partea dreapta a barei 

transversale, in spatele ramei. Pentru a il folosi apasati pe piciorul de 

inclinare in timp va folositi de maner ca sa impingeti caruciorul – acest 

lucru va face ca partea din fata a caruciorului sa se ridice cu tot cu roti. 

(Fig. 9.9) Folosirea piciorului de inclinare face usoara trecerea 

pragurilor.  

9.10  Mânerul pentru transport  

Manerul pentru transport este localizat deasupra coșului de 

cumpărături. Fig. 9.10 

 

 

9.11 Suportul pentru picioare. Folosirea si ajustarea acestuia.  

Suportul pentru picioare ajustabil face parte din dotarea standard a 

caruciorului MEWA 

 Pentru a ajusta inaltimea suportului pentru picioare, 

desurubati butoanele care securizeaza suportul la rama 

caruciorului, apoi ajustati suportul la inaltimea dorita si 

insurubati butoanele inapoi.  

 Pentru a ajusta unghiul de inclinare al suportului pentru 

picioare apasati pe butoanele marcate in poza, 

ajusteaza suportul si oprti-va din a apasa pe butoane.  

 Folosirea suportului pentru picioare. Este recomandat 

sa ajustati inaltimea suportului pentru piciore la o 

inaltime care va permite picioarelor copilului dvs. sa 

stea comod pe intreaga suprafata a suportului in timp 

ce coapsele copilului sa stea paralele cu suprafata 

scaunului. Suportul pentru picioare este prevazut cu 

century a caror folosire este recomandata in timpul 

mersului. 

 
Fig 9.8 

Frână centrală 

 

Fig 9.9 

Suport picior inclinare 

 

Fig  9.11 

Ajustarea suportului pentru picioare 

 

Fig 9.10 

Mâner de transport 
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10. Asamblarea si dezasamblarea scaunului de pe rama de aluminiu 

10.1.  Asamblarea si dezasamblarea scaunului de pe rama de aluminiu:  

Cele doua cârlige atașate la scaun sunt un element foarte important. Ele sunt gândite să atașeze scaunul 

la rama de aluminiu. Folosirea conformă a celor două cârlige este esențiala pentru siguranța 

utilizatorului. Inainte de atașarea scaunului fiți siguri că pe suprafața ramei nu există niciun fel de urmă 

de uzură. Verificați dacă funcționează corespunzător.  Nu este permisă folosirea căruciorului dacă aveți 

orice îndoială legată de siguranța componentelor acestuia. 

 Asamblarea 

scaunului. Scaunul 

poate fi poziționat cu 

fata sau cu spatele la 

cel care conduce 

căruciorul. Pentru a il 

instala, plasati 

scaunul pe cârligele 

de atașare și apăsați 

până auziți un clic. Fig 

10.1.1. 

 Dezmembrarea 

scaunului. Pentru a 

dezasambla căruciorul apasați pe cele două butoane colorate din partea de jos a cârligelor. 

Scoateți scaunul. Fig 10.1.2. 

 

 

10.2 Scaun ajustabil, spatar cu funcție de înclinare  

Căruciorul are un scaun care poate fi ajustat in 

4 pozitii diferite, inclusiv intr-o pozitie de 

“pătuț”.  Pentru a schimba poziția, trage de 

mânerul din fier din spatele scaunului si mișca 

ușor până ajungi la poziția dorită. Odata ajuns 

la poziția dorită dati drumul mânerului.  

ATENȚIE! Fiecare schimbare de poziție 

altereaza centrul de gravitate si afectează 

stabilitatea caruciorului.   

ATENȚIE! Nu lăsati niciodată copilul in 

cărucior in timp ce faceți ajustările necesare.  

 

 

 

 

 

Fig 10.2 

Scaunul ajustabil 

   
Zdj  10.1.11       Zdj  10.1.2 

Montarea scaunului la rama   butonul de desprindere 
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Fig 11.1. 

Centuri în cinci puncte 

10.3 Spătarul ajustabil  

Spătarul căruciorului poate fi ajustat in numeroase poziții – verticală, orizontală. Pentru a schimba 

pozitia spatarului aduceti initial spatarul in pozitie verticala. Trageti apoi de maneta aflata in spatele 

spatarului si modificati pana ajungeti la pozitia dorita. Dupa ce ajungeti la pozitia dorita trageti de 

maneta in jos.  

Atentie! Orice modificare a pozitiei spatarului inseamna o modificare a centurii in 5 puncte.   

Atentie! Nu lasati niciodata copilul in carucior in timp ce executati ajustarile necesare !   

ATENTIE ! In timpul ajustarilor frana nu trebuie apasata. 

 

11.  Echipament de baza 

11.1  Hamul in 5 centuri 

Căruciorul MEWA este prevăzut cu un ham in 5 centuri (dotările 

standard)  

 Ajustarea hamului in 5 centuri.  Ajustati hamul pe 

marimea copilului dvs. înainte de a îl atașa la scaun. 

Ajustați lungimea centurilor.   

 Folosire. Pentru a asigura copilul in ham puneti centurile 

pe dreapta si pe stânga copilului si asigurați-le în 

catarama atașata de scaun. Pentru a scoate copilul din 

ham, apasați butonul de pe cataramă si scoateți 

centurile. 

ATENȚIE: La orice modificare a poziției scaunului va fi nevoie să 

modificati lungimea centurilor.  

11.2  Bara de protectie 

Căruciorul MEWA poate fi 

echipat cu o bara de protecție 

care impedică utilizatorul 

căruciorului să cada “spre față”  

 Bara de protectie se monteaza folosind același mecanism de 

montare a mesei, deci nu veți putea folosi aceste doua accesorii 

concomitent. Pentru a fixa bara de protecție, folositi-vă de tuburile de 

fixare si glisați până auziți un clic. Clicul este indiciul dvs. ca bara este bine 

atasata la scaun. Pentru a scoate bara de protectie, desfaceti ambele sigurante 

si trageti de bara in acelasi timp.  

11.3   Baldachinul ajustabil cu fereastră  

Căruciorul MEWA este prevazut cu un baldachin ajustabil cu fereastra ca 

ajuta la protejarea copilului dvs de soare sau ploaie. Elementele din care este 

format baldachinul sunt: rama baldachinului, mecanismul de ajustare al 

baldachinului, doua sigurante cu butoane rosii care ajuta la atasarea 

baldachinului la rama caruciorului, tapiseria baldachinului si o plasa de tantari 

cu fermoar.  

 
Fig 11.2 

Barieră de siguranță 

 

Fig 11.3 

Copertina ajustabila 
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Fig 11.4 

Coș de cumpărături 

 Asamblarea. Sistemul de prindere ale baldachinului este constituit din doua bucati de plastic aflate 

pe partea exterioara spatarului, in partea de sus. Aceste bucati din plastic vor fi folosite ca sa atasam 

baldachinul.  

Pentru instalare, ridicati spatarul in pozitie orizontala si glisati in paralel inchizatoarele baldachinului in 

spatiile special concepute de pe spatarul scaunului. Montati baldachinul astfel incat tapiseria acestuia sa 

se suprapuna cu spatele caruciorului.  

 Dezasamblarea baldachinului. Pentru a dezasambla baldachinul apasa pe cele doua butoane rosii 

care asigura sistemul de prindere si glisati bucatile din plastic din suporturile special concepute de pe 

spatarul scaunului.   

 Folosirea baldachinului. Pentru a ajusta marimea baldachinului, tineti arcul din spate al acestuia si 

arcul din fata si aropiati-le sau departati-le pentru a ajunge la 

forma dorita. Un lucru special pe care il are baldachinul nostru 

este fereastra, special conceputa pentru aerisire.  

 Aceasta fereastra se inchide si se deschide cu ajutorul unui 

fermoar si este prevazuta cu o plasa de tantari.  

11.4. Coșul pentru cumparaturi.  

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu un cos pentru 

cumparaturi – acesta va va fi de ajutor pentru transportarea 

lucrurilor mici. Nu transportati in cos lucruri care pot fi 

deteriorate de apa sau care se pot sparge/rupe, etc.  

 Este montat sub scaunul caruciorului. Acesta se va monta 

prin infasurarea lui de rama caruciorului si va fi securizat cu un 

fermoar. Greutatea maxima admisa este de 3 kg.  

 

11.5 Centurile de stabilitate  

Aceste centuri sunt folosite pentru o stabilitate pelvina mai buna si 

previn alunecarea din carucior a copilului dvs. Modul corect de a le 

folosi este acela de a ne asigura ca zona pelvina a copilului dvs, este 

cat mai aproape de spatarul scaunului. Acestea vor asigura o pozitie 

mai sanatoasa a copilului dvs. in carucior.  

  Ajustarea. Pentru ajustare vom folosi dispozitivele de reglare. 

Le vom muta in sus sau in jos in functie de lungimea pe care ne-o 

dorim.  

* Folosire. Pentru a putea folosi centurile, instalati copilul in scaun 

in infasurati centurile in jurul picioarelor copilului dvs. Asigurati apoi 

centurile in catarama din fata.  

 

 

 

 

 
Fig 11.5 

Centurile de stabilizare 
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11.6 Perna tip Wedge  

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o perna tip Wedge (o perna tare) care 

poate fi montata intre picioarele copilului dvs. pentru a preveni inclinarea spre 

stanga sau spre dreapta a acestora. Wedge-ul poate fi ajustat in 2 pozitii. 

Fig.11.6 

 

 

11.7 Pernele pentru captuseala.  

Caruciorul MEWA este prevazut cu perne pentru 

captuseala securizand materialul de VELCRO de pe 

spatarul scaunului atunci cand nu mai este instalat niciun alt echipament 

suplimentar. Fig 11.7. 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 Tapiseria  

Caruciorul MEWA este prevazut cu tapiseria care este total detasabila pentru a putea fi curatata mai 

usor. Pentru a scoate tapiseria desfaceti sigurantele cu care este atasata la rama caruciorului. Metodele 

de curatare recomandate le veti gasi la capitolul 18. 

 

 

 

 
Fig 11.6 

Pană/Abductor 

 

Fig 11.7 

Tampoane de 

căptușeală 
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12. Accesorii  

12.1  Suportul pentru cap, ajustabil  - ↔ and ↕  

 Pentru a ajusta suportul pentru cap, dati la o parte tapiseria din fata si din spatele scaunului. Apoi 

indepartati butoanele suportului pentru cap care sunt situate in spatele scaunului. Ajustati suportul 

pentru cap. Cand ajungeti la pozitia dorita insurubati la loc butoanele in golurile special destinate. La 

final trageti inapoi tapiseria.  

12.2  Pad-urile ajustabile pentru piept si spate - ↔ and ↕   

Pentru a ajusta pad-urile(pernele) pentru piept si spate indepartati intai tapiseria din fata si din spatele 

scaunului. (Fig 12.2.2/1). In continuare scoateti suruburile care se afla pe partea din spate a scaunului. 

(Fig 12.2.3) si ajustatii pad-urile pentru piept si spate in fata scaunului. Dupa ce ati ajustat pad-urile 

insurubati inapoi suruburile in locurile special destinate din spatele scaunului si trageti tapiseria inapoi. 

(Fig 12.2.4) 

 

Fig 12.2.1    Fig 12.2.2    Fig 12.2.3    Fig 12.2.4 

Defaceti tapiseria  / desfaceti butoanele / prindeti din nou tapiseria la locul ei   

 

12.3  Masa terapeutica 

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o masa terapeutica cu o 

greutate maxima admisa de 3 kg.  

Masa se monteaza cu acelasi sistem cu care se monteaza si bara 

de protective, deci nu pot fi folosite concomitent. 

Glisati masa pe tuburile de fixare pana auziti un clic. Atasati apoi 

tuburile de rama caruicorului. Asteptati sa auziti din nou un clic. 

Pentru a dezasambla masa, deschideti ambele inchizatori si 

trageti de masa pentru a o scoate.  

 

 

 

Fig 12.3 

Masa terapeutica 
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12.4  Kitul de micsoare a scaunului.  

Caruciorul MEWA este echipat cu un kit de micsorare al scaunului 

care contine 5 insertii. (Fig. 12.4). Acestea sunt folosite pentru a 

miscora dimensiunile scaunului. Tapiseria kitului este detasabila 

datorita fermoarului.  

 Asamblarea. Insertiile se instaleaza oriunde pe scaunul 

caruciorului, la orice inaltime, adaptandu-le la nevoile 

utilizatorului.  Instalarea se face cu un material VELCRO de partea 

de jos a scaunului, de spatele scaunului si de lateralele scaunului.  

  Dezasamblarea se face prin desfacerea kitului de pe 

tapiseria scaunului.  

12.5  Geanta pentru calatorie 

Geanta de calatorie este montata pe cele doua manere dinauntrul 

manerului de impingere a caruciorului. (Fig. 12.5). Incarcatura maxima a gentii este de 2 kg.  

12.6  Umbrela pentru soare 

Caruciorul poate fi prevazut cu o umbrela care are rolul de a va preja copilul atunci cand soarele devine 

mult prea puternic. (see Fig. 12.6)  

12.7  Manusile pentru iarna 

Cele doua manusi de iarna sunt prevazute pentru cel care impinge si conduce caruciorul. Acestea ajuta 

conducatorul sa impinga caruciorul chiar si in conditii termice neplacute, temperaturi scazute. Prima 

oara se ataseaza bucatile de material si sa le asigurati cu arici pe bara manerului de impingere al 

caruciorului.  (Fig.12.7). Dupa aceea manusile se pun pe partile atasate la maner si se securizeaza cu 

inchizatorile speciale.  

 

 

 

 

 
Fig 12.5      Fig 12.6     Fig 12.7 

Geanta de calatorie   Umbrela de soare   Manusile de iarna 

 

 

Fig 12.4 

Kitul de micsorare 
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12.8  Sacul de dormit pentru iarna  

Caruciorul poate fi prevazut cu un sac de dormit pentru iarna care asigura confortul copilului dvs. Chiar 

si in zilele racoroase de iarna. (Fig. 12.8) Pentru acest echipament optional aveti nevoie de un alt 

echipament optional pentru a il atasa la carucior si anume de bara de siguranta. Pentru a monta sacul 

pentru iarna, bagati sacul peste suportul pentru picioare de dedesubt si treceti-l peste bara de protectie 

de deasupra. Asigurati-l cu capse de rama caruciorului  

12.9  Plasa de tantari  

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o plasa pentru tantari. Acest accesoriu additional trebuie sa fie 

ajustat in functie de celalalte echipamente. Pentru a monta plasa de tantari, asezati-o de deasupra, 

peste baldachinul ajustabil si apoi acoperiti scaunului si suportul pentru picioare. 

12.10 Protectia de ploaie  

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o protectie de ploaie suplimentara care va ofera avantajul de a 

folosi caruciorul in orice conditie meteo. Acest echipament optional se monteaza pe un alt echipament 

optional. Pentru montarea protectiei, asezati-o peste baldachinul ajustabil si acoperiti apoi scaunul si 

suportul pentru picioare. (see Fig. 12.10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 12.8       Fig 12.9       Fig 12.10 

Sacul de dormit pt. iarna   plasa de tantari     Protectia pt. ploaie 
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13. Specificatiile technice ale caruciorului MEWA  

 

Lungimea caruciorului 94 - 126 cm 

Latimea caruciorului  65 cm 

Inaltimea caruciorului  124 – 129 cm 

Greutate totala  20 – 28 kg 

Adancimea scaunului  24*/28 cm 

Latimea scaunului 25*-32 cm 

Inaltimea spatarului 62 cm 

Latimea spatarului 20**/30 cm 

Distanta dintre suportul pt picioare si spatar / 

numarul de ajustari 
17-32cm / 5 pozitii 

Lungimea caruciorului pliat Cadru 84 cm  /Scaun 88 cm 

Latimea caruciorului pliat Cadru 64 cm /Scaun 43 cm 

Inaltimea caruciorului pliat Cadru 26 cm /Scaun 42 cm 

Capacitatea cosului de cumparaturi  3 kg 

Capacitatea gentii pentru calatorie 2 kg 

Greutatea maxima admisa a caruciorului  40 kg 

Inaltimea utilizatorului  90-125 cm 

Unghiurile scaunului / numarul de ajustari  5,5°-21,5° / 4 pozitii 

Unghiurile spatarului/ numarul de ajustari  8°-86° / 4 pozitii + orizontal 

Unghiurile sup. pt picioare/ numarul de ajustari  64°-180° / 5 pozitii 

COMENTARII 

 *) VALORILE MARCATE ASTFEL  

TOLERANTA VALORILOR MARCATE ASTFEL  +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1 ° 

PRODUCATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A FACE MODIFICARI PRIVIND PARAMETRII TEHNICI 

13.1 Compozitia materialului din care este produs caruciorul  

Fier pudrat si aluminiu, materiale 100% polyester si plastic (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU). 

14. Livrare si unelte  

Caruciorul este livrat intr-o cutie de carton si este pre-asamblat. Cutia ar trebui sa contina :  

 Rama pliata cu scaun, spatar si roti  

 Echipamentul optional pe care l-ati comandat 

 Manualul de utilizare si cardul de garantie  

Inainte de folosire asigurati-va ca pachetul contine tot ce ati comandat si ca niciuna dintre piese nu a 

fost stricata/sparta in timpul transportului. In cazul in care una dintre parti lipseste sau este stricata 

contactati vanzatorul si/sau producatorul pentru a putea primi elementul lipsa sau inlocui elementul 

stricat.  

  Datorita multifunctionalitatii si echipamentului suplimentar care poate fi atasat la caruciorul dvs. 

acesta poate fi personalizat pentru a se adapta cat mai bine nevoilor dvs. Pentru a face asta cititi integral 

prezentul manual.   

Nu aveti nevoie de unelte pentru a asambla sau dezasambla caruciorul. 
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Veti avea nevoie de o surubelnita Philips necesara pentru ajustarea suportului pentru picioare. O 

cheie Allen este necesara pentru ajustarea inaltimii spatarului si a adancimii scaunului.  

15. Asamblarea si dezasamblarea produslui. 

 Asamblarea caruciorului. In pachetul pe care il veti primi caruciorul este deja pre-asamblat. 

Duceti pana la capat asamblarea urmarind pasii :   

a) Montati rotile din spate pe axa special destinata 

b) Desfaceti rama caruciorului si suportul pentru picioare: 

o Activati si dezactivati siguranta pentru rotile din fata    

o Ajustati inaltimea si unghiul manerului pentru impingerea caruciorului  

o Ajustati unghiul de inclinare al scaunului   

o Ajustati unghiul de inclinare al spatarului 

o Ajustati lungimea hamului cu 5 centuri 

o Ajustati unghiul de inclinare al suportului pentru picioare si inaltimea acestuia  

c) Instalati accesoriile recomandate  

o Ajustati marimea scaunului (kittul de micsorare al scaunului)  

o Instalati bara de protectie sau masa terapeutica 

o Ajustati centurile de siguranta  

o Ajustati baldachinul cu fereastra  

o Instalati si ajustati wedge-ul  

o Atasati geanta pentru calatorie 

o Atasati cosul pentru cumpataturi  

o Instalati accesoriile pentru diferite anotimpuri ( sacul de dormit, manusile pentru iarna, 

plasa de tantari, etc)  

d) Dezmembrarea caruciorului.  

 Scoateti toate echipamentele optionale 

 Desfaceti scaunul de pe rama de aluminiu 

 Blocati rotile din fata, pliati suportul pentru picioare si rama de aluminiu 

 Desfaceti rotile din fata si din spate  

 Pliati scaunulu si blocati siguranta de transport 
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16. Pregatiri pentru folosire 

Inainte de folosirea caruciorului: 

o Verificati ca toate componentele caruicorului sa fie in perfecta stare de functionare. In caz de 

piese defecte contactati producatorul si/sau vanzatorul.   

o Verificati ca rama caruciorului sa fie pliata conform instructiunilor si ca este blocata cu siguranta 

pentru transport.  

o Verificati ca scaunul sa fie corect atasat la rama de aluminiu  

o Verificati ca toate rotile sa fie instalate corect si ca toate anvelopele sunt in perfecta stare de 

functionare. 

o Verificati ca frana centrala sa fie apasata si ca aceasta functioneaza corect.  

o Faceti corect toate ajustarile conform nevoilor copilului dvs.  

o Verificati ca tapiseria sa fie complet uscata.  

o Securizati copilul ajutandu-va de toate elemntele stabilizatoare ale caruciorului.  

o Asigurati-va ca utilizatorul este imbracat cu haine care acopera punctele corpului care iau 

contact cu centurile si restul de elemente stabilizatoare. 

o In cazul in care copilul dvs, are probleme cu incontinenta urinara, o musama suplimentara 

trebuie pusa pe scaunul caruciorului. Aceasta musama poate fi cumparata din orice farmacie.  

o In cazul folosirii altor dispozitive medicale (tuburi, catetere) aveti grija ca aceastea sa fie corect 

pozitionate si protejate.  

 

17. Folosirea caruciorului 

17.1  Transportul caruciorului 

Cel mai bun mod de a trasporta caruciorul este sa va folositi de roti. In cazurile unde acest lucru nu este 

posibili din motive de siguranta, caruciorul poate fi ridicat dupa ce toate echipamentele suplimentare au 

fost scoase. (inclusiv rotile, pentru a fi mai usor de carat). Atunci cand ridicati si transportati apucati 

caruciorul de partile fixe ale ramei. Din motive de siguranta nu incercati sa ridicati caruciorul atunci cand 

echipamentul suplimentar si rotile sunt atasate. Nu ridicati caruciorul de bara de siguranta, de masa de 

terapie sau de orice alt echipament suplimentar atasat.  

17.2  Punerea si scoaterea copilului in si din carucior.  

Atunci cand puneti copilul in carucior aduceti copilul cat mai aproape de o suprafata sigura. Dupa ce va 

asigurati ca frana este apasata si suportul pentru picioare este ridicat, puneti copilul in carucior.  

Nu va sprijiniti de suportul pentru picioare, acest lucru poate rasturna caruciorul si poate provoca 

ranirea dvs. sau a copilului dvs. Atunci cand scoateti copilul din carucior asigurati-va ca acesta nu se 

sprijina de suportul pentru picioare – acest lucru poate duce la rasturnarea caruciorului, provocand 

ranirea dvs. si a copilului dvs.  

 

17.3 Pozitia corecta in carucior.  

Din motive de sanatate si siguranta, este recomandat ca zona pelvina si spatele copilului dvs. sa fie cat 

mai aproape de spatar). 

Coapsele utilizatorului trebuie sustinute de scaun in toata lungimea lor (ajustarea adancimii scaunului) si 

picioarele trebuie sustinute de suportul pentru picioare. (veti impiedica alunecarea copilului dvs, din 
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carucior). O pozitie corecta a picioarelor este esentiala in vederea mentinerii unui tonus muscular bun in 

membrele inferioare ale corpului.  

Datorita optiunilor mari de ajustare a scaunului si a spatarului este posibila ajustarea pana ce capul 

copilului dvs sa fie sub zona pelvina. Aceasta pozitie este strict interzisa deoarece poate duce la 

sufocarea copilului dvs.  

 

17.4 Conducerea caruciorului 

Atunci cand folosim caruciorul vom tine intotdeauna mainile pe manerul de impins. Dati drumul la frana 

centrala si impingeti caruciorul intr-o directie sigura.  

17.5 Condusul caruciorului pe suprafete in panta.  

Pozitionati intotdeauna inainte atunci cand conduceti pe suprafete in panta. Conducatorul trebuie sa 

aiba destula forta sa impinga si sa controleze caruciorul. Urcati cat de usor posibil.  

Trebuie sa aveti intotdeauna in vedere faptul ca centrul de greutate al caruciorului se schimba in 

astfel de situatii. Atunci cand folositi rampe, verificati intotdeauna inainte de a urca cu caruciorul pe 

ea. Atunci cand urcati pe o rampa asigurati-va ca rotile sunt destul de inalte pentru a o urca. Asigurati-

va ca nu atingeti cu rama caruciorului laterlele pantei pe care doriti sa o urcati. In aceste situatii cel 

mai indicat este sa mai fie inca un adult present in afara de cel care conduce caruciorul.  

 

17.6  Pragurile si curbele  

Atunci cand trecem caruciorul peste obstacole mici, blocati piciorul de inclinare si apasati usor pe 

manerul de impingere pentru a ridica rotile din fata ale caruciorului. Treceti cu atentie rotile caruciorului 

peste obstacol. Ridicati apoi de manerul de impingere in sus pentru a ridica si rotile din spate. Treceti 

usor cu rotile peste obstacol.  

17.7  Transportul caruciorului in masina sau in alte vehicule 

Pentru a transporta caruciorul in masina, scoateti toate accesoriile si depozitati-le intr-un loc sigur. 

Dezmembrati apoi caruciorul, pliati-l si depozitati-l in portbagajul masinii.  

Daca caruciorul demontat nu este depozitat in portbagaj departe de orice persoana din masina, atunci 

acesta trebuie securizat foarte bine de suprafata din masina pe care il depozitati. Pentru a securiza 

carcuiorul va puteti folosi de centurile de siguranta ale masinii. Pentru a trasnporta caruciorul in alt tip 

de vehicule : trenuri, autobuze, barci, avioane, etc. va rugam sa va informati inainte privind securitatea 

transportarii caruciorului.  Pentru a transporta caruciorul folosindu-va de orice alt mijloc de transport, 

indepartati toate accesoriile si depozitati-le in siguranta in bagajul dvs.  

 

Caruciorul nu va fi folosit ca si scaun de masina!  

17.8 Curatarea si ingrijirea 

Tapiseria caruciorului trebuie spalata de mana (temperatura apei – 30 de grade). Nu este permisa 

spalarea tapiserie in masina de spalat. Toate petele trebuie curatate cat de repede se poate.  

Atentie! Nu curatati tapiseria cu solutii care contin chimicale, solvent sau decoloranti.  Producatorul nu 

isi asuma responsabilitatea pentru orice tip de deteriorare a caruciorului cauzata de folosirea de solutii 
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neaprobate.  

Nu insistati asupra petelor – acest lucru poate distruge tesatura 

Asigurati-va intotdeauna ca tapiseria este uscata integral inainte de folosire. 

 

 

In caz de pete de mancare, bautura, ulei:  

- Uscati pata folosindu-va de servetele de hartie  

- pentru a nu mari pata, inmuiati o bucata de material in detergent si apa calduta si apasati pe pata.  

Clatiti orice urma de detergent. Uscati bine.  

In functie de marimea petei procedura de mai sus va trebui sau nu repetata.  

Continuati procedura pana ce pata dispare.  

De fiecare data cand adaugati detergent clatiti usor pana nu mai exista nicio urma de solutie. 

 

18. DEPOZITAREA CARUCIORULUI  

Depozitati caruciorul intr-un loc curat, uscar si ventilat la o temperature intre 0 si 35 de grade.  

18.1 Prepgatirea caruciorului pt. o depozitare de lunga durata 

Verificati ca toate componentele sa fie in stare perfecta de functionare si apoi depozitati caruciorul intr-

un loc uscat, curat si bine aerisit (ventilat).  

18.2 Protectie impotriva coroziunii.  

Pentru a evita coroziunea ramei de aluminiu caruciorul nu trebuie depozitat intr-un loc umed.  

Atunci cand rama se uda aveti grija sa o stergeti si sa o uscati inainte de depozitare.  

Stergeti partea de aluminiu cu o carpa uscata, imbibata intr-un ulei de protectie usor.  

Curatarea si ungerea regulata a ramei de aluminiu cu lubrifianti de protectie asigura o viata mai lunga 

caruciorului dvs.  

 

19.  Revanzarea caruciorului.  

Acest produs se poate revinde.  

Produsul bine ingrijit are o perioada de viata de 3 ani.  

Pentru revanzarea produsului parcurgeti urmatorii pasi:  

o Inlocuiti tapiseria cu una noua.  

o Rama caruciorului trebuie curatata si dezinfectata.  

o Produsul trebuie verificat de un service autorizat inainte de a il revinde.  

o Toate partile componente care prezinta urme de uzura trebuie inlocuite cu componente noi.  

o Doar produsele care trec prin pasii de mai sus pot fi revandute.  

 

 

 

     
Spalare de mana Fara inalbitori Nu uscati la masina Uscati intr-o 

pozitie orizonatala 

Nu folositi fierul 

de calcat 
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20. Service si inspectiile periodice  

Pentru folosirea in siguranta a produsului acesta trebuie verficat periodic.  

      Pentru situatiile in care persoana care a cumparat caruciorul nu poate intreprinde aceste activitati 

singur, caruciorul ar trebui trimis la service-urile autorizate sau la producator, contracost.  

Toate reparatiile se vor face in service-uri autorizate sau direct la producator.  

Se vor folosi doar accesoriile originale ale caruciorului.  

 

Inspectiile ar trebui facute: 

 

 De fiecare data inainte de folosire 

o Verificati frana centrala – de fiecare data cand este activate rotile din spate ar trebui sa 

se blocheze.  

o Verificati ca toate accesoriile suplimentare sa fie corect atasate, fiti atenti in special la : 

sistemul de atasare al scaunului la rama de aluminiu, functionarea corecta a hamului, la 

mecanismul de blocare al inclinarii, la atasarea corecta a suportului pentru picioare. 

o Verificati conditia anvelopelor.  

o Verificati conditia partilor fixe ale ramei, scaunului, spatarului si a suportului pentru 

picioare.  

 O data pe luna 

o Curatati caruciorul. Curatati toate componentele cu o carpa moale si ungeti cu un ulei de 

protective partea din fier si din aluminiu a caruciorului. 

o Verificati toate sisteme de atasare si cataramele. Toate butoanele si suruburile.  

 O data la sase luni  

o Verificati cat de curate este tapiseria si inspectati conditia generala a caruciorului.  

 

21. Aruncarea caruciorului.  

Aruncarea si reciclarea: caruciorul folosit trebuie dus la un centru de reciclare in conformitate cu legile 

din zona in care locuiti. 

22. Actul de conformitate potrivit legilor europene privind dispozitivele medicale 

Dispozitiv medical clasa I în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 

2017/745 din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale. 

Producătorul a emis o declarație de conformitate corespunzătoare pentru produs, care este disponibilă 

pe www.mywam.eu. 

http://www.mywam.eu/
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23. Notite 
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24. Service-uri autorizate 

 

 POLAND 

 MyWam Kupiec, Bartold, Angres sp. j. 

 ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, PL 

 tel: +48 32 733 11 31 

 www.mywam.eu 

 mywam@mywam.pl 
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25.  CARDUL DE GARANTIE 

Serie si numar ................................. 

Data achizitionarii: ........................ - ........................ - ........................ 

Stampila si semnatura vanzatorului  

 

 

 

 

 

 

Conditii de garantie : 

 Producatorul asigura cumparatorului o garantie de 24 de luni de la cumpararea caruciorului. 

Orice neplacere survenita in aceasta perioada va fi rezolvata gratis. 

 Cumparatorul care are probleme cu caruciorul lui va trimite caruciorul bine amabalat spre 

reparare la vanzator sau producator.  

 Orice defectiune survenita din folosirea neconforma a caruciorului nu se va repara in baza 

garantiei.  

 Orice defectiune survenita din impachetarea incorecta a caruciorului nu se va repara pe baza 

garantiei.  

 Pretul transportului va fi suportat de comparator.  

 Garantia va fi prelungita cu perioada in care caruciorul a fost reparat.  

 Cumparatorul are dreptul la schimbarea caruciorului cu unul nou in caz ca, dupa reparare, 

acesta prezinta aceleasi probleme ca inainte.  

 Caruciorul trebuie folosit in conformitate cu prezentul manual.  

 Folosirea neconforma a caruciorului nu intra sub regulile garantiei.  

 Facand orice modificare asupra caruciorului va veti anula garantia.  

 Stricarea caruciorului prin: operarea gresita, ingrijirea gresita, depozitarea gresita, etc. nu 

sunt acoperite de garantie.  

 Producatorul avertizeaza asupra repararii caruciorului in service-uri neautorizate.  

 Garantia valabila trebuie sa contina: Data cumpararii confirmata prin semnatura si stampila 

vanzatorului, tipul caruciorului si numarul de serie al acestuia.  

 Garantia este valabila atata timp cat nu contine stersaturi sau corectari.  

 Plangerile care nu intra sub garantie vor fi rezolvate conform cu prevederile legale ale codului 

civil.  

 Toate plangerile legate de carucior trebuie adresate vanzatorului si/sau producatorului.  


