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   ATENTIE! Utilizatorii cu dificultati cognitive, probleme 

de vedere sau dificultati de citire vor contacta producatorul 

pentru a primi indicatii intr-un format special, conform nevoilor 

lor.    
 

Scopul prezentului manual  

Manualul de operare si mentenanța conține informații de baza necesare pentru folosirea corecta a 

căruciorului: folosire in siguranța, mod de asamblare, ajustările si pregătirile înainte de ajustare, îngrijirea 

si depozitarea produsului, condițiile de garanție.  

Produsul este destinat persoanelor care au grija de copii cu dizabilități (părinți, asistenți medical, etc) si 

care vor fi transportați cu ajutorul căruciorului.  

  

ATENTIE! Citiți integral prezentul manual înainte de folosirea căruciorului. Înainte de a utiliza căruciorul, 

fiecare Utilizator este obligat să citească manualul și să acționeze în conformitate cu îndrumările acestuia. 

 

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

întimpinați dificultăți de orice fel. 

 

ATENTIE! In cazul unor incidente legate de căruciorul nostru, aveți obligația de a ne anunța imediat 

telefonic sau pe email. 

 

 

Detalii de contact producător:  

● adresa poștala : MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland  

● număr de telefon: +48 32 733 11 31  

● adresa de email: mywam@mywam.pl  

 

Versiunea manualului: RO edition 10 / 2022-10-25 

 

mailto:mywam@mywam.pl
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 Introducere 

Va mulțumim ca ați ales căruciorul nostru PEGAZ! Speram sa fie motivul multor momente speciale 

petrecute alături de copilul dvs. Si ca va fi folositor in fiecare zi. Facem eforturi mari in fiecare zi ca 

produsele noastre sa fie conforme cu așteptările dvs. Nu ezitați sa ne urmăriți pe toate platformele 

noastre sociale si sa vizitați site-ul nostru pentru mai multe informații. De altfel nu ezitați sa ne contactați 

pentru orice nelămurire legata de produsele noastre.  

1. Scopul căruciorului PEGAZ  

"Pegaz" este un cărucior multifuncțional destinat pentru copii cu dizabilități. Căruciorul are o rama de 

aluminiu cu elemente de fier. Este echipat cu o suspensie “pe perne” a roților din fata si din spate si este 

un cărucior destinat pentru copii si adolescenți cu o greutate de pana in 40 de kg.  Produsul este prevăzut 

cu un număr mare de accesorii care îmbunătățesc funcționalitatea acestuia: masa, centuri de siguranța, 

perna tip wedge, plasa pentru țânțari, sac de dormit, cos de cumpărături, etc.  

"Pegaz" este un dispozitiv medical de clasa I menit sa fie folosit de copii cu dizabilități, care din cauza 

condiției lor nu pot sta “in fund” sau merge singuri.  

Indicații clinice: paralizie cerebrala, meningita, distrofie, paralizie.  

Produsul este indicat sa fie folosit de utilizatori cu o înălțime intre 80 si 140 de cm. Utilizatorii nu pot 

conduce singuri căruciorul si este nevoie de asistenta permanenta a unui adult. Căruciorul poate fi folosit 

atât afara cat si înăuntru, pe diferite suprafețe: asfalt, ciment, pământ, piatra; si in diferite condiții meteo. 

Orice alta folosire a căruciorului in afara de cele indicate in prezentul manual este strict interzisa. 

Căruciorul trebuie folosit conform indicațiilor medicului specialist sau a specialistului in recuperare. 

Căruciorul va fi condus doar de un adult. Copii, adolescenții si persoanele neinstruite nu vor conduce 

căruciorul.   

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. Informații de baza privind căruciorul PEGAZ  

Opțiunile căruciorului PEGAZ, e.g. 

 Ajustarea spătarului.      vezi 9.11 

 Ajustarea adâncimii scaunului.    vezi  9.9  

 Ajustarea înălțimii spătarului.             vezi 9.10 

 Ajustarea suportului pentru picioare  vezi 9.8 

 Inserții pentru îngustare    vezi 11.5 

 Echipament adițional      vezi 11  
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3. Început rapid 

Avantajul acestui cărucior este ușurința cu care poate fi folosit si faptul ca este atât de compact. Poate fi 

pregătit pentru folosire folosind pașii simpli de mai jos: (Fig. 3.1): 

 

 

Fig. 3.1   
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 Siguranța 

4. Reguli si instrucțiuni privind siguranța folosirii PEGAZ 

 

Sfaturi generale : 

 

 Este interzisa folosirea neconforma a căruciorului!  

 Produsul conține componente mici – PERICOL DE INGHITIRE!  

 CARUCIORUL are o posibilitate foarte mare de ajustare – aveți grija ca in timpul ajustărilor capul 

copilului dvs. sa nu ajungă sub linia pelviana – PERICOL DE SUFOCARE!  

 ESTE INTERZISA folosirea de rucsacuri si genți atârnate de spătarul căruciorului – acest lucru poate 

duce la răsturnarea acestuia si la rânirea dvs. sau a copilului dvs. Daca aveți nevoie de spațiu 

suplimentar de depozitare folosiți doar accesoriile noastre originale compatibile cu PEGAZ.  

 ATENTIE! In funcție de modificările si ajustările pe care le faceți căruciorului acesta își poate 

modifica dimensiunile!  

 ATENTIE! De fiecare data, înainte de folosire, trebuie urmați toți pașii din prezentul manual si 

căruciorul trebuie verificat sa nu aibă defecțiuni care sa pună in pericol siguranța dvs. si a 

copilului dvs. Pentru orice nelămurire nu ezitați sa ne contactați.  

 ATENTIE! Atunci când treceți cu căruciorul printr-un spațiu cu uși, asigurați-va ca este destul de 

mult spațiu in lateralele căruciorului pentru a nu va prinde mâinile, degetele sau pentru a nu 

zgâria căruciorul. 

 

ATENTIE! 

 Nu va lăsați niciodată copilul nesupravegheat in cărucior.  

 Acest produs nu se va conduce in timp ce alergați si/sau in timpul folosirii 

patinelor cu rotile.  

 Produsul nu se va folosi pe post de scaun de mașina.  

 Nu cărați/ridicați căruciorul in timp ce copilul se afla in scaun.  

 Căruciorul este împachetat intr-o punga de plastic. Punga de plastic nu este o jucărie – 

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 CONTACTATI CAT DE 

REPEDE POSIBIL. 
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5. 5.1 Plăcută de identificare  

 Plăcuta de identificare conține: numele căruciorului, 

modelul, numărul de serie, greutatea maxima admisa, 

data producerii, semnul CE, marca de dispozitiv medical si 

anumite atenționări (vezi Fig. 5.1).   

 Plăcuta este lipita de partea din spate-jos a ramei 

căruciorului.  

 

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 

 Contin avertizări care vizează conducătorul (vezi Fig. 

6.1).  

 Etichete de avertizare sunt situate pe partea din spate a 

ramei căruciorului.  

 

 

 

7. Simbolurile  

 
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. 5.1 

 
      Fig. 6.1 

Fig. 5.2 
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 Produsul 

8. Asamblarea generala a căruciorului  

Căruciorul PEGAZ  este format dintr-un singur element : rama cu scaunul si spătarul – părțile lui integrale. 

Aveți posibilitatea atașării unei varietăți mari de accesorii pentru a face căruciorul conform cu nevoile dvs. 

si a copilului dvs.  

 

 

 

 Echipamentul standard  

 

1- Mâner ergonomic pentru împins căruciorul..... vezi 9.7 

2- Spătar cu mecanism de ajustare a înălțimii... vezi  9.10 

3- Mecanism de ajustare a unghiului spătarului.. vezi 9.11    

4- Siguranța pentru transport…………………………….. vezi 10.2                                          

5- Tapițeria  

6- Cos de cumpărături.......................................... vezi 10.4            

7- Frane independente pt. rotile din spate………. vezi 9.4   

8- Sistem de amortizare al roților …………….... vezi 9.5                          

9- Blocarea direcției roților din fata ………….…… vezi 9.3      

10- Set de 4 roti solide din gel ………………..... vezi 9.3 i 9.4   

11- Suport picioare ajustabil si detașabil………... vezi 9.8   

12- Mecanism de ajustare a adâncimii scaunului vezi 9.9        

13- Centuri de stabilizare  ……………. vezi 10.6   

14- Abductor……………………………………………………... vezi 10.5        

15- Bara de protecție …………………………………………. vezi 10.3 

16- Ham de siguranța……………………...… 10.1                                 

  

 

 

 Accesorii   

 

17- Geanta de calatorii……………….….…. vezi 11.6          

18- Sac de dormit pt. picioare…….....…. vezi 11.9 

19- Inserții pentru îngustare……....   ….. vezi 11.5 

20- Suport pt. cap ………………………..…… vezi 11.4 

21- Protecție pt. soare. ………………....…. vezi 11.10 

22- Baldachin ajustabil cu fereastra    ..vezi 11.1 

23- Protecție de ploaie……………….….... vezi 11.7 

24- Plasa de țânțari………………………..... vezi 11.8 

25- Perna pentru spate …………….……… vezi 11.3 

26- Masa de terapie………………………….. vezi 11.2  
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9. Configurarea si folosirea – rama căruciorului 

 Desfacerea căruciorului 

Înainte de a desface căruciorul asigurați-va ca toate cele patru roti ating solul. Pentru a desface căruciorul 

trebuie sa îndepărtați întâi siguranța pentru transport aflata pe partea dreapta a căruciorului. Apoi, cu 

ajutorul mânerelor de împingere ridicați partea de sus a spătarului in timp ce glisați ușor mânerele spre 

exterior. Următorul pas este acela de a slabi structura căruciorului prin coborârea barelor pliabile 

localizate in fata căruciorului la înălțimea coșului pentru cumpărături si in spatele căruciorului, in spatele 

spătarului. Ar trebui sa le lăsați in jos pana ajung intr-o poziție orizontala.   

 Plierea căruciorului 

Îndepărtați toate accesoriile atașate. Următorul pas este sa ridicați barele pliabile aflate între roțile din 

față, la nivelul coșului pentru cumpărături (Fig. 9.1.2) si in spatele căruciorului, în spatele spătarului. (Fig. 

9.1.3) Următorul pas este sa apăsați pe barele pliabile spre interior (Fig. 9.1.4) si să împingeți simultan 

partea de sus a căruciorului înainte si în jos.  (Fig. 9.1.5) Din aceste acțiuni rezultă plierea corectă a 

căruciorului. Pentru a asigura căruciorul activați siguranța pentru transport aflată pe partea dreaptă a 

căruciorului.  

 

       
      Fig. 9.2.1       Fig. 9.2.2             Fig. 9.2.3 

  Poziția de baza a barelor pliabile          Ridicarea barelor pliabile din fata         Ridicarea celor din spate 

 

       
     Fig. 9.2.4      Fig. 9.2.5      Fig. 9.2.6 

   Împingerea mânerelor    Plierea căruciorului         Închiderea siguranței de transport 
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 Rotile duble din fata. Blocarea direcției de mers.  

Rotile din față sunt parte integrală din cărucior si pot fi demontate pentru a fi înlocuite.  

 Funcția de blocare a direcției. În eventualitatea unor suprafețe neregulate, la curbe sau la trecerea 

peste obstacole este recomandat sa instalați siguranța și să blocați direcția de mers a roților. 

Pentru a bloca funcția de rotire a roților trebuie ridicat butonul dintre rotile pereche.  (Fig. 9.3.1). 

Pentru a debloca rotile, apăsați pe buton in jos si așezați siguranța la locul ei. Fig. 9.3.2)  

 

 

                  Fig. 9.3.1    Fig. 9.3.2 

                  Direcție blocată                  Direcție neblocată 

 Rotile duble din spate. Sistem de frână independent. 

Roțile din spate sunt parte integrală a ramei si pot fi demontate pentru a fi înlocuite.   

 Sistemul independent de frânare.  Roțile din spate sunt echipate cu doua sisteme de frânare 

localizate in spatele fiecărei perechi de roți. Pentru a pune frână apăsați pe ambele frâne. Pentru 

a dezactiva frâna trageți de pedale în sus. (Fig. 9.4.2). 

 

 Sistemul de amortizare pentru toate cele patru roți duble 

Toate cele patru roți ale căruciorului sunt echipate cu un sistem de amortizare. Aceasta funcționează 

automat și nu trebuie modificat de către cumpărător. (Fig. 9.5). 

 

       Fig. 9.4.1       Fig. 9.4.2 

              Frână activată                       Frână dezactivată 

 

Fig. 9.5. 

Sistemul de amortizare 



 PEGAZ edition 10/ 2022-10-25 
 

12 | P a g e  

 Piciorul pentru înclinarea căruciorului 

Căruciorul poate fi prevăzut cu un picior de inclinare inclus in 

echipamentul adițional.  Piciorul de inclinare face ușoară manevrarea 

căruciorului atunci când va întâlniți cu obstacole mici. (scări, curbe, etc)  

Pentru a ridica roțile din față, apăsați pe piciorul de înclinare si trageți de 

ambele mânere spre dumneavoastră.  

 

 Mânere ergonomice si ajustabile 

PEGAZ este prevăzut cu doua mânere de 

împingere ajustabile si ergonomice. Pentru a le 

ajusta, apăsați pe butoanele de pe mânere si 

rotiți pentru a le schimba unghiul de înclinare. 

(Fig. 9.7.1 si 9.7.2) După ce ați așezat ambele 

mânere în poziția dorită opriși-vă din a apăsa pe 

butoane.  Mânerele se pot ajusta o data la 90 de 

grade.   

 

 Suportul pentru picioare 

 Instalarea. Pentru instalarea 

suportului pentru picioare, glisați suportul in acele de montare aflate in partea de jos a ramei căruciorului, 

pe mai multe nivele. Un clic ar trebui sa se audă atunci când totul este la locul lui. După acești pași 

asigurați-vă ca suportul pentru picioare este montat corect.  Pentru a verifica, puteți trage de el în sus, 

acesta nu ar trebui să se miște.  

 Dezasamblarea. Pentru a scoate suportul pentru picioare apăsați pe cele două butoane aflate de 

o parte si de alta a suportului si ridicați. 

Căruciorul nu se va folosi fără suportul pentru 

picioare.    

 Folosirea suportului. Este recomandat 

ca suportul pentru picioare sa fie corect atașat. 

Picioarele copilului trebuie sa se odihnească 

liber pe toata suprafața sa. Totodată coapsele 

copilului trebuie sa fie paralele cu suprafața 

scaunului. (Fig. 9.8.1 si 9.8.2). Exista curele pe 

placa suportului pentru picioare, pentru a 

asigura picioarele copilului dvs.  Este 

recomandat sa le folosiți în timpul folosirii 

căruciorului. Placa suportului pentru picioare ar trebui sa stea in poziție orizontală, totuși in timpul 

transportului sau al depozitării căruciorului aceasta trebuie îndepărtată. 

 

Fig. 9.6. 

Piciorul de inclinare 

 

           Fig.9.7.1                Fig. 9.7.2 

Mânerul de impingere – poziția a și b 

 

 
             Fig. 9.8.1                   Fig. 9.8.2 

        Pozitia minima                    Pozitia maxima 
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 Reglarea adâncimii scaunului. 

PEGAZ are funcția de a ajusta adâncimea scaunului. Datorită posibilității de a plia partea din fata putem 

lungi șezutul cu 5 cm. Pentru a face asta apasă pe ambele butoane aflate pe de o parte si pe alta a 

scaunului, în același timp si îndoiți partea ajustabilă pentru a obține poziția primei parți a scaunului. (Fig. 

9.9.1). Pentru a plia scaunul, apăsați butoanele si pliați bucata in plus sub scaun. (Fig. 9.9.2). 

 Ajustarea înălțimii spătarului 

 Pegaz are funcția de ajustare a înălțimii spătarului.  (Fig. 9.10.1). Datorita opțiunii de a atașa extensii  

 

 

 

metalice in partea de sus a spătarului, îl putem mari cu 10 cm.  Pentru a face asta detașați partea de sus 

a tapiserie spătarului, inserați extensia in găurile tuburilor spătarului si așezați tapiseria peste.  (Fig. 

9.10.2). 

      
                                       Fig. 9.10.1               Fig. 9.10.2      

                   INALTIMEA SPATARULUI                                            EXTENSII 

Fig. 9.9.1 

AJUSTAREA ADANCIMII SCAUNULUI-POZITIE 

MINIMALA 

Fig 9.9.2 

AJUSTAREA ADANCIMII – POZITIE MAXIMALA 
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 Ajustarea înclinării spătarului  

 Pegaz are funcția de a ajusta spătarul în două trepte. (Fig. 10.11.1 si 10.11.2). Pentru a ajusta căruciorul 

desfaceți barele pliabile din spatele spătarului ridicandu-le, (Fig. 10.11.3) mutați monturile aflate in 

ambele parți ale ramei in jos si inclinați spătarul spre spate din poziția lui inițiala in poziție inclinata. (Fig. 

10.11.4)  Pentru a asigura poziția spătarului, barele pliabile trebuie aduse la forma inițiala. (Fig. 10.11.5). 

 

 

 

Fig. 10.11.3 

Desfacerea mecanismului 

de pliere 

Fig. 10.11.1 

Inclinarea scaunului – pozitie de baza  

Fig. 10.11.2 

Inclinarea spatarului – pozitie modificata 

Fig. 10.11.4 

Coborarea monturilor 

 

Fig. 10.11.5 

Blocarea mecanismului de 

pliere 
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10. Echipamentul standard 

 Hamul cu 5 centuri 

PEGAZ este prevăzut cu un ham de siguranța format din 5 centuri ajustabile. (Fig. 10.1.1). 

 

 Ajustarea:  Ajustați hamul înainte de a pune copilul in cărucior. Pentru a ajusta lungimea centurilor, 

mutați ajustoarele in sus sau in jos pe centuri si mutate pernele de protective in funcție de lungimea 

centurii. (Fig. 10.1.1 si 10.1.2). Pentru a ajusta înălțimea hamului, atașamentele acestuia trebuie mutate 

de sus in jos sau invers.   

 Folosirea. Pentru a îmbrăca copilul cu hamul, treceți mana dreapta si mana stânga acestuia prin 

centurile hamului iar apoi securizați centurile in catarama prinsa de scaun. Pentru a scoate copilul din 

ham, apăsați pe butonul de pe catarama atașata de scaun si scoateți ambele mâini ale copilului din 

centurile hamului. De fiecare data când faceți ajustări spătarului trebuie sa modificați si ajustările 

făcute hamului.  

 Siguranța pentru transport.  

Căruciorul este prevăzut cu o siguranța pentru transport care are 

rolul de a securiza rama pliata in aceasta poziție si de a împiedica 

desfacerea acesteia in timpul transportului sau a depozitarii. (Fig. 

10.2) Siguranța trebuie atașata după ce ați pliat rama si trebuie 

desfăcuta atunci când doriți sa desfaceți rama.  Nu desfaceți rama 

căruciorului cat timp siguranța este atașata, acest lucru poate duce 

la distrugerea structurii ramei.  

            

                  Fig. 10.1.1                           Fig. 10.1.2 

                                     Ajustare minima                             Ajustare maxima 

 

 

Fig. 10.2  

Siguranta pentru transport 
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 Bara de protecție 

PEGAZ este prevăzut cu o bara de protecție (echipament 

standard). Bara de protective este gândita sa împiedice copilul sa 

cada din cărucior. (Fig. 10.3). Bara de protecție folosește același 

sistem de montare ca masa terapeutica si nu pot fi folosite 

concomitent.  

 Instalare. Acest element se instalează pe rama căruciorului 

folosind siguranțe din plastic care arata la fel in ambele parți. 

După aplicarea siguranțelor la înălțimea potrivita apăsați pana 

acestea acoperă definitiv rama căruciorului.  

ATENTIE! Din motive de structura bara de protective si suportul 

pentru picioare nu pot fi folosite concomitent cu masa 

terapeutica.   

 

 

  Coșul de cumpărături 

Coșul de cumpărături face parte din echipamentul standard al 

căruciorului. Se afla sub scaunul căruciorului si greutatea 

maxima admisa este de 2 kg. (Fig. 10.4) 

 

 Perna tip wedge 

Căruciorul este echipat cu o perna tip wedge care este plasata 

intre picioarele copilului dvs. Pentru instalare atașați wedge-ul 

cu materialul din VELCRO si apoi înfășurați-l cu o banda pentru a 

îl asigura. (Fig. 10.5.1 si 10.5.2)  

 

             

                                       Fig. 10.5.1                     Fig. 10.5.2 

                            Wedge – pozitia maximala                         Wedge – pozitie minimala 

 

Fig. 10.3 

Bara de siguranta 

 

Fig. 10.4  

Cosul de cumparaturi 
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  Centurile de stabilizare 

Centurile de stabilizare sunt folosite pentru siguranța adiționala in 

zona pelvisului si pentru a preveni alunecarea copilului din cărucior. 

(Fig. 10.6) Modul corect de utilizare este acela de a le înfășura in 

jurul coapselor copilului astfel încât zona pelvisului sa fie cat mai 

aproape de spătar.  Acest lucru ajuta la păstrarea unei poziții mai 

sănătoase si corecte. 

 Ajustări.  Pentru a ajusta lungimea centurilor de stabilizare 

trebuie sa mutați elementele de ajustare in sus sau in jos pe toata 

lungimea centurii pana când ajungeți la lungimea dorita.  

 Folosirea. Pentru a folosi centurile de stabilizare copilul trebuie 

pus in scaun si securizat cu hamul de protecție – înfășurați piciorul 

copilului cu centurile de stabilizare si închideți centurile.  

11. Echipamentul adițional  

 Baldachinul ajustabil, cu fereastra 

Pegaz poate fi echipat cu un baldachin cu fereastra ajustabil care 

ajuta la protejarea copilului de soare si de ploaie. (Fig. 11.1.1). 

Elementele cabinei sunt: rama (rama arcuita in fata si in spate), 

protecția pentru soare, doua închizători cu butoane roșii care ajuta 

la atașarea baldachinului de rama de aluminiu, tapiseria 

acoperișului si fereastra prevăzută cu o plasa de țânțari atașabilă cu 

un fermoar.  

 Instalare. Mecanismul de prindere al baldachinului consta in 

doua elemente de plastic localizate in exteriorul parții de sus a 

ramei, la nivelul suportului pentru cap. Pentru a asambla 

baldachinul ajustabil cu fereastra, puneți spătarul într-o poziție 

dreapta si apoi glisați simultan închizătoarele in spatiile special 

prevăzute de pe rama.  Montați cabina cu fereastra in așa fel încât 

partea din spate a tapiseriei acesteia sa se suprapună cu spatele spătarului.  

 Dezinstalare. Pentru a dezinstala baldachinul apăsați pe cele doua butoane roșii si apoi glisați 

baldachinul din locurile special prevăzute de pe rama.  

 Folosirea. Pentru a schimba mărimea baldachinului țineți rama arcuita din fata si pe cea din spate si 

apropiați-le sau depărtați-le in funcție de poziția pe care o doriți. Mecanismul de ajustare se blochează 

automat. Baldachinul este prevăzut cu o fereastra cu plasa de țânțari care asigura aerisirea corecta. 

Plasa de țânțari se închide si se deschide cu ajutorul unui fermoar.   

 

  Fig. 11.1.1 

  Adjustable canopy with window 

Fig. 10.6 

Centurile de stabilizare 
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 Masa terapeutica 

 Pegaz poate fi echipat cu o masa terapeutica fabricata dintr-un material 

care nu aluneca si care poate suporta o încărcătura de maxim 3kg. (Fig. 

11.2) Pentru a asambla masa, glisați clemele de siguranța pe elementele 

principale ale ramei si apoi închideți clemele pana sunteți siguri ca masa 

este corect atașata. Pentru a dezinstala masa, desfaceți clemele si 

îndepărtați masa de pe rama căruciorului.  

Masa terapeutica se va folosi alternativ cu bara de protecție si este un 

element de structura esențial al căruciorului.  

ATENTIE! Din motive privind structura căruciorului acesta trebuie sa aibă 

instalata fie bara de protecție si suportul pentru picioare, fie masa 

terapeutica.  

 

 

 Perna pentru spate 

Perna pentru spate este echipament adițional si are rolul de a face folosirea căruciorului mult mai 

confortabila. Spătarul căruciorului devine mai moale si mai plăcut. (Fig. 11.3). Perna se atașează de spătar 

printr-un material VELCRO.  

 Suportul pentru cap.   

Suportul pentru cap este echipament opțional. (Fig. 11.4). Are rol de confort si de stabilizare. Atașați 

suportul pentru cap de spătarul scaunului, la nivelul optim, apoi, pentru mai multa siguranța, trageți 

centurile acestuia montate cu VELCRO prin deschizăturile din spătarul scaunului si atașați-le in spatele 

acestuia.  

 Pad-urile pentru îngustarea scaunului. 

Pegaz este echipat cu doua inserții de îngustare a scaunului. Ele sunt folosite pentru ajustarea 

dimensiunilor dinăuntrul scaunului. (Fig. 11.5). Inserțiile se atașează cu partea verticala cea mai lunga la 

marginile exterioare ale spătarului folosind-va de o centura VELCRO.  

 
Fig. 11.2 

Masa terapeutica 

 

                                  
Fig. 11.3              Fig. 11.4            Fig. 11.5 

                      Perna pentru spate   Suportul pentru cap        Padurile pentru ingustare 
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 Geanta de călătorie 

Geanta de călătorie este atașata pe doua mânere localizate in 

interiorul mânerului de împingere a căruciorului. (Fig. 11.6) 

Greutate maxima suportata – 2 kg.  

ATENTIE! Depășirea greutății maxime admise are un efect 

negativ asupra stabilității căruciorului si este periculos pentru 

dvs. si pentru copilul dvs.  

 Protecția de ploaie 

 Pegaz poate fi echipat cu o protecție de ploaie (Fig. 11.7) Aceasta 

protecție de ploaie este un echipament opțional care poate fi 

atașata la alte echipamente opționale – baldachinul cu fereastra.  

Asamblare. Pentru a instala protecția de ploaie așezați-o pe 

baldachinul cu fereastra, de deasupra si apoi așezați-o peste 

scaun si peste suportul pentru picioare, Dup ace va asigurați ca protecția este așezata corespunzător 

atașați-o de rama si de suportul de picioare cu închizătorile special prevăzute.  

 Plasa de țânțari 

 Pegaz poate fi prevazut cu o plasa de țânțari care are rolul de proteja copilul dvs. de țânțari si alte insecte. 

(Fig. 11.8). Acest accesoriu se atașează la alt accesoriu – baldachinul cu fereastra.  

Asamblare. Pentru instalare plasați plasa de țânțari peste baldachinul cu fereastra si acoperiți scaunul si 

suportul pentru picioare. După ce va asigurați ca plasa este pusa in poziția corecta atașați-o cu închizătorile 

special prevăzute de rama si de suportul pentru picioare.  

 Sacul de dormit 

 Pegaz poate fi prevăzut cu un sac de dormit pentru picioare, care ajuta la confortul copilului in zilele mai 

friguroase. (Fig.11.9). Acest accesoriu trebuie atașat la bara de protecție.  

Asamblare. Pentru a monta sacul de dormit atașați-l la suportul pentru picioare de dedesubt si atașați-l 

de deasupra prin bara de protecție. Asigurați apoi sacul de dormit cu închizătorile special prevăzute la 

rama căruciorului.  

 Umbrela de soare 

 Pegaz poate fi prevăzut cu o umbrela pentru soare care are rolul de a proteja copilul de soare. (Fig. 11.10) 

Asamblare. Pentru a instala umbrela de soare la cărucior desfaceți clema deșurubând filamentul localizat 

in interior si glisați umbrela înăuntru, având grija ca șaibă de cauciuc sa rămână la locul ei.  După ce ați 

ales înălțimea optima strângeți filamentul pana ce clema de pe rama căruciorului este fixata corect.  

 

 
Fig. 11.6 

Geanta de calatorie 
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Fig. 11.8 

Plasa de tantari 

 

Fig. 11.7 

Protectia de ploaie 

 

Fig. 11.9 

Sacul de dormit 

 

Fig. 11.10 

Umbrela pentru soare 
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12. Specificatii technice  

 

Lungimea căruciorului 90 - 108 cm 

Lățimea căruciorului 56 cm 

Înălțimea căruciorului  106 - 130 cm 

Greutate maxima admisa 10kg - 19,6kg 

Adâncimea scaunului 25 / 33 cm 

Lățimea scaunului 30* / 38 cm 

Înălțimea scaunului 50 / 60 cm 

Lățimea scaunului  30* / 37 cm 

Distanta dintre suportul de picioare si scaun/ Numărul de 

ajustări  
20, 30, 40 cm / 3 poziții 

Lungimea căruciorului pliat  124 cm 

Lățimea căruciorului pliat 28 cm 

Înălțimea căruciorului pliat  39 cm 

Capacitatea coșului de cumpărături  2 kg 

Capacitatea genții de călătorie 2 kg 

Înălțimea maxima a copilului 80 – 140 cm 

Greutatea maxima a copilului 40 kg 

Unghiurile scaunului / nr. de ajustări 25° / 1 poziție 

Unghiurile spătarului / nr. de ajustări  22° i 34° / 2 poziții 

Unghiurile sup. de picioare / nr. de ajustări 75° /1 poziție 

COMENTARII: *) valorile bifate astfel  

Toleranta maxima a valorilor bifate +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1 ° 

Producătorul își rezerva dreptul de a face modificări la parametrii tehnici.  

 Compoziția materialului din care este făcut căruciorul  

Aluminiu pudrat si fier pudrat, materiale 100% poliester si plastic. (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU). 

13. Livrare si unelte 

 Pegaz este livrat într-o cutie de carton si este pre-asamblat. Pachetul trebuie sa conțină:  

• Rama pliata a căruciorului cu scaun, spătar, roti, suport pentru picioare, bara de protecție si wedge 

(sau centuri de stabilizare)  integrat.  

• Manualul de utilizare si cardul de garanție  

Înainte de utilizare asigurați-va ca pachetul conține toate elementele si ca niciun element nu a fost 

stricat/spart/rupt etc in timpul transportului.  Daca una din piese lipsește sau este stricata va rugam sa 

contactați vânzătorul si/sau producătorul pentru a primi piesa lipsa sau pentru ca piesa stricata sa va fie 

înlocuita.  

Echipamentul multifuncțional va oferă posibilitatea de a ajusta si regla căruciorul pentru ca acesta sa 

se potrivească cerințelor dvs. Pentru a ajusta si regla căruciorul corect citiți si respectați instrucțiunile din 

prezentul manual.  

Nu este necesara niciun fel de unealta pentru a asambla sau dezasambla căruciorul.  
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14. Asamblarea si dezasamblarea căruciorului  

Asamblarea căruciorului. Produsul vine pre asamblat. Terminați asamblarea acestuia ghidând-va după 

următorii pași:  

• Desfaceți căruciorul ajustând următorii parametrii: coborați si fixați expansivii din spate la înălțimea 

spătarului si pe cele din fata la nivelul coșului de cumpărături.  

• activați/ dezactivați siguranța de direcție   

• ajustați înălțimea si inclinarea mânerului de împingere al căruciorului  

• setați unghiul de inclinare al spătarului  

• ajustați lungimea hamului 

• puneți suportul pentru picioare la înălțimea dorita.  

• montați masa de terapie sau bara de protective  

• instalați echipamentul comandat si ajustați parametrii:   

o Atașați inserțiile de micșorare ale scaunului  

o Instalați sau dezinstalați extensia spătarului  

o Setați adâncimea scaunului 

o Ajustați centurile stabilizatoare 

o Ajustați baldachinul cu fereastra  

o Instalați si ajustați Wedge-ul  

o Atașați coșul pentru cumpărături  

o Atașați echipamentul potrivit condițiilor meteo: 

- sac de dormit pentru picioare 

- plasa de țânțari  

- protecția pentru ploaie  

- umbrela 

 

 Dezmembrarea căruciorului 

Pentru a dezmembra căruciorul: 

a) Îndepărtați toate accesoriile 

b) îndepărtați suportul pentru picioare 

c) îndepărtați bara de protecție sau masa de terapie  

d) Blocați rotile din fata  

e) activați frâna roților din spate  

f) ridicați traversele din spatele căruciorului la nivelul spătarului si pe cele din fata la nivelul coșului 

de cumpărături   

g) pliați si asigurați cu siguranța pentru transport.  
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15. Pregătiri pentru utilizare  

Înainte de a folosi căruciorul:  

o Verificați condiția tehnica a căruciorului si a elementelor sale. Daca observați defecțiuni căruciorul nu trebuie utilizat. 

Va rugam sa contactați vânzătorul și/sau producătorul.  

o Verificați ca rama a fost pliata corect si ca siguranța pentru transport a fost închisa.  

o Verificați ca scaunul sa fie corect atașat la rama din aluminiu.  

o Verificați ca toate cele 4 roti sa fie corect instalate si ca anvelopele sunt in condiție buna.  

o Verificați ca frâna centrala sa funcționeze corect. 

o Faceți toate ajustările necesare pentru comoditatea copilului dvs. Verificați ca aceasta sa fie securizate.  

o Verificați ca tapiseria căruciorului sa fie uscata.  

o Securizați elementele de stabilitate ale căruciorului (hamul, centurile de stabilizare, wedge-ul, suportul pentru 

picioare, etc). Faceți toate ajustările înainte de a așeza copilul in cărucior.  

o Asigurați-va ca îmbrăcămintea copilului dvs. este corecta si ca acoperă pielea in toate punctele in care aceasta ia 

contact cu centurile si curelele căruciorului.  

o In cazul in care copilul dvs. are probleme cu incontinenta urinara, o mușama medicala va fi poziționata pe scaun. 

Aceasta se găsește in toate farmaciile si magazinele de profil.   

o In cazul in care sunt utilizate alte aparate medicale – tuburi, catetere etc., aveți grija ca acestea sa fie securizate si ca 

nu pot fi smulse/strânse, etc.  

 

16. Utilizarea căruciorului  

 Cărarea si ridicarea căruciorului   

Modul cel mai bun de a cară căruciorul este folosind-va de rotile acestuia. Daca acest lucru nu este posibil 

din motive de siguranța căruciorul poate fi ridicat si mișcat cu ambele mâini după ce este pliat si toate 

accesoriile au fost scoase. (pentru a reduce greutatea acestuia).   

Aveți grija la ridicarea ramei din aluminiu. Aceasta va fi ridicata doar in momentul in care este atașata 

siguranța pentru transport. Ridicați rama doar ajutând-va de elementele fixe ale acesteia.  

Din motive de siguranța nu ridicați căruciorul cat timp acesta încă are accesoriile atașate.  

Nu ridicați căruciorul de bara de protecție sau de suportul pentru picioare.  

 Punerea copilului si scoaterea copilul din cărucior.  

Pentru a pune copilul in cărucior, aduceți căruciorul cat mai aproape de o suprafața plana si sigura. 

Asigurați-va ca frâna roților din spate este active si dup ace ați îndepărtat suportul pentru picioare pentru 

a evita sprijinirea, puneți copilul in cărucior.   

Nu stați pe suportul pentru picioare – exista riscul de răsturnare al căruciorului – acest lucru poate duce 

la rânirea dvs, a copilului dvs si/sau la stricarea căruciorului.  

 Poziția corecta in cărucior 

Din motive de siguranța si sănătate este recomandat ca  zona pelvian a copilului dvs. sa fie cat mai aproape 

de spătarul scaunului – mai mult suport al coloanei vertebrale.  

Coapsele copilului dvs. trebuie susținute pe toata lungimea lor – acest lucru poate fi obținut prin ajustarea 

adâncimii scaunului, iar picioarele copilului dvs. trebuie susținute de suportul pentru picioare. Acest lucru 

asigura o poziție corecta si previne alunecarea copilului dvs. din cărucior.  
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 Condusul căruciorului 

Atunci când conduceți căruciorul țineți ambele mâini pe ambele mânere de împins căruciorul. Dezactivați 

frâna roților din spate si împingeți căruciorul in direcția dorita. 

 Conducerea căruciorului pe suprafețe in panta  

Poziționați întotdeauna căruciorul drept înainte atunci când urcați căruciorul pe suprafețe in panta. 

Limitați viteza si mișcați-va cat de încet puteți. Părintele trebuie sa aibă suficienta forța de a tine căruciorul 

sub control.   

Luați in considerare ca centrul de gravitație al căruciorului se modifica pe suprafețe in panta. Când 

conduceți căruciorul pe astfel de suprafețe trebuie sa aveți atenție sporita. Atunci când urcați căruciorul 

pe rampe aveți grija ca acestea sa fie potrivite pentru cărucior. In aceste cazuri este indicat sa mai fie o 

persoana in plus in afara de cel/cea care conduce căruciorul.   

 Conducerea peste obstacole mici (curbe, praguri, etc) 

Atunci când vreți sa treceți căruciorul peste obstacole mici, blocați piciorul de inclinare cu piciorul dvs. Si 

împingeți căruciorul in jos si spre dvs. pentru a ridica rotile din fata ale acestuia. După ce ați depășit 

obstacolul cu rotile din fata ridicați ușor de cărucior pentru a trece obstacolul si cu rotile din spate. 

 Transportarea căruciorului in mașina sau in alte vehicule  

Pentru a transporta căruciorul in mașina, scoateți toate accesoriile si depozitați-le intr-un spațiu potrivit. 

Pliați apoi căruciorul si așezați-l in portbagaj. Daca portbagajul nu este separate de locurile pentru 

pasageri, căruciorul va trebui atașat la mașina. Pentru a asigura căruciorul va puteți folosi de centurile 

acestuia.  

• Pentru a transporta căruciorul in alte vehicule ca: trenuri, autobuze, avioane, barci, etc. va rugam sa 

comunicați cu șoferul despre condițiile de transport din vehicul si daca aveți spațiu pentru cărucior.  

• Pentru transportarea căruciorului in alte vehicule, scoateți toate accesoriile si depozitați-le intr-un loc 

sigur. Pliați apoi căruciorul in compartimentul pentru bagaje.  

. 

 Curățarea si îngrijirea 

Tapiseria căruciorului trebuie spălata de mana (temperatura apei – 30 de grade). Nu este permisa spălarea 

tapiserie in mașina de spălat. Tapițeria trebuie spălată numai manual (temperatura recomandată a apei – 

30 de grade). Toate petele trebuie curățate cat de repede se poate.  

Atenție! Nu curățați tapiserie cu soluții care conțin chimicale, solvent sau decoloranți.  Producătorul nu își 

asuma responsabilitatea pentru orice tip de deteriorare a căruciorului cauzata de folosirea de soluții 

neaprobate.  

Nu insistați asupra petelor – acest lucru poate distruge țesătura. 

Asigurați-va întotdeauna ca tapiseria este uscata integral înainte de folosire.  

 

     

Spălați doar de 

mana 

Nu folosiți 

înălbitori 

Nu uscați la tambur Uscați in poziție 

orizontala 

Nu folosiți fier de 

calcat  
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In caz de pete de mâncare, băutură, ulei:  

- Uscați pata folosind-va de șervetele de hârtie  

- pentru a nu mari pata, înmuiați o bucata de material in detergent si apa călduța si apăsați pe pata.  Clătiți 

orice urma de detergent. Uscați bine.  

In funcție de mărimea petei procedura de mai sus va trebui sau nu repetata.  

Continuați procedura pana ce pata dispare.  

De fiecare data când adăugați detergent clătiți ușor pana nu mai exista nicio urma de soluție. 

 

17. Depozitarea căruciorului 

Depozitați căruciorul intr-un loc curat, uscat si ventilat la o temperatura intre 0 si 35 de grade.  

 

 Pregătirea căruciorului pentru depozitare de lunga durata 

Verificați ca toate componentele sa fie in stare perfecta de funcționare si apoi depozitați căruciorul intr-

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

 

 Protecție împotriva coroziunii  

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

Atunci când rama se uda aveți grija sa o ștergeți si sa o uscați înainte de depozitare.  

Ștergeți partea de aluminiu cu o cârpa uscata, îmbibata intr-un ulei de protecție ușor.  

Curățarea si ungerea regulata a ramei de aluminiu cu lubrifianți de protecție asigura o viată mai lunga 

căruciorului dvs.  

18. Revânzarea   

Acest produs se poate revinde.  

Produsul bine îngrijit are o perioada de viată de 3 ani.  

Pentru revânzarea produsului parcurgeți următorii pași:  

o Înlocuiți tapiseria cu una noua.  

o Rama căruciorului trebuie curățata si dezinfectata.  

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

o Toate pârțile componente care prezinta urme de uzura trebuie înlocuite cu componente noi.  

o Doar produsele care trec prin pașii de mai sus pot fi revândute.  

19. Service si inspecțiile periodice 

Pentru folosirea in siguranța a produsului acesta trebuie verificat periodic.  

      Pentru situațiile in care persoana care a cumpărat căruciorul nu poate întreprinde aceste activități 

singur, căruciorul ar trebui trimis la service-urile autorizate sau la producător, contracost.  

Toate reparațiile se vor face in service-uri autorizate sau direct la producător.  

Se vor folosi doar accesoriile originale ale căruciorului.  
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Inspecțiile ar trebui făcute :  

 

 De fiecare data înainte de folosire 

o Verificați frâna centrala – de fiecare data când este activate rotile din spate ar trebui sa se 

blocheze.  

o Verificați ca toate accesoriile suplimentare sa fie corect atașate, fiți atenți in special la : 

sistemul de atașare al scaunului la rama de aluminiu, funcționarea corecta a hamului, la 

mecanismul de blocare al inclinării, la atașarea corecta a suportului pentru picioare. 

o Verificați condiția anvelopelor.  

o Verificați condiția parților fixe ale ramei, scaunului, spătarului si a suportului pentru 

picioare.  

 O data pe luna 

o Curățați căruciorul. Curățați toate componentele cu o cârpa moale si ungeți cu un ulei de 

protective partea din fier si din aluminiu a căruciorului. 

o Verificați toate sisteme de atașare si cataramele. Toate butoanele si șuruburile.  

 O data la șase luni  

o Verificați cat de curate este tapiseria si inspectați condiția generala a căruciorului.  

 

20. Aruncarea căruciorului  

 

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

din zona in care locuiți.  
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21. Actul de conformitate privind normele dispozitivelor 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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22. Notite 
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23. Service-uri autorizate  

 

 POLAND 

 MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp. Jawna 

 ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

 tel.: +48 32 733 11 31 

 website: www.mywam.eu 

 e-mail: mywam@mywam.pl 
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24. Card de garantie 

Serie si număr ................................. 

Data achiziționării: ........................ - ........................ - ........................ 

Stampila si semnătura vânzătorului  

 

 

 

 

 

 

Condiții de garanție : 

 Producătorul asigura cumpărătorului o garanție de 24 de luni de la cumpărarea căruciorului. 

Orice neplăcere survenita in aceasta perioada va fi rezolvata gratis. 

 Cumpărătorul care are probleme cu căruciorul lui va trimite căruciorul bine ambalat spre 

reparare la vânzător sau producător.  

 Orice defecțiune survenita din folosirea neconforma a căruciorului nu se va repara in baza 

garanției.  

 Orice defecțiune survenita din împachetarea incorecta a căruciorului nu se va repara pe baza 

garanției.  

 Prețul transportului va fi suportat de comparator.  

 Garanția va fi prelungita cu perioada in care căruciorul a fost reparat.  

 Cumpărătorul are dreptul la schimbarea căruciorului cu unul nou in caz ca, după reparare, 

acesta prezinta aceleași probleme ca înainte.  

 Căruciorul trebuie folosit in conformitate cu prezentul manual.  

 Folosirea neconforma a căruciorului nu intra sub regulile garanției.  

 Făcând orice modificare asupra căruciorului va veți anula garanția.  

 Stricarea căruciorului prin: operarea greșita, îngrijirea greșita, depozitarea greșita etc, nu sunt 

acoperite de garanție.  

 Producătorul avertizează asupra reparării căruciorului in service-uri neautorizate.  

 Garanția valabila trebuie sa conțină: Data cumpărării confirmata prin semnătura si stampila 

vânzătorului, tipul căruciorului si numărul de serie al acestuia.  

 Garanția este valabila atâta timp cat nu conține ștersături sau corectări.  

 Plângerile care nu intra sub garanție vor fi rezolvate conform cu prevederile legale ale codului 

civil.  

 Toate plângerile legate de cărucior trebuie adresate vânzătorului si/sau producătorului.  


