
INGLESINA – SCAUN AUTO MARCO POLO 
 

 

 Asa cum orice parinte stie, siguranta copilului este vitala atunci 

cand calatoriti cu masina. 
 De aceea toate scaunele auto Inglesina sunt testate pentru a 

corespunde normelor europene privind siguranta. 

 Pentru a atinge aceste standarde, toate scaunele auto Inglesina 

sunt supuse unor serii de teste in laboratoare recunoscute. 

 
INFORMATII DESPRE PRODUS 

 

 Cititi cu atentie instructiunile inainte de montare. 

ATENTIE ! Instalarea necorespunzatoare poate fi periculoasa. 

 Pastrati instructiunile de utilizare intr-un loc sigur, pentru 
documentare ulterioara. 

 Acest scaun auto a fost realizat si testat pentru a corespunde 

ultimelor standarde europene privind securitatea. 

 Acesta este un dispozitiv de retinere “Universal”. Este realizat 
pentru uz general in vehicule, si se potriveste in majoritatea, dar nu in 

toate, scaunelor de masina. 

 Se va folosi doar in masinile dotate cu centuri de siguranta in 3 

puncte. 

 Dupa montare, verificati ca centurile de siguranta sa nu fie rasucite 
sau sa ramana prinse in partile mobile ale autotursmului. 

 Verficati ca obiectele aflate in masina, precum bagajele, sa fie bine 

asigurate.In caz de accident, acestea pot provoca rani pasagerilor aflati 

in autovehicul. 

 Nu folositi acest  scaun auto fara a va asigura ca acesta este corect 
prins in centurile masinii. Nu modificati acest scaun auto in niciun fel. 

Nu folositi piese de schimb care nu sunt recomandate de producator sau 

distribuitor. 

 Nu lasati copilul nesupravegheat cat acesta se afla in scaunul auto. 

 Nu permiteti contactul scaunului auto cu substante corozive (ex. 
acid din baterie). 

 Incetati folosirea scaunului auto daca a fost implicat intr-un 

accident.Chiar daca acesta nu prezinta efecte vizibile, structura de 

rezistenta poate fi afectata, astfel in cazul unui alt accident, acesta nu 
va mai oferi siguranta pasagerului. 



Este interzisa modificarea sau adaugarea de componente la acest 

scaun auto fara aprobarea expresa a autoritatilor. 

Orice modificare a produsului poate altera functiile sale si 
caracteristicile de securitate. 

Nerespectarea acestor reguli poate fi periculoasa in timpul 

deplasarii. 

In acest caz, producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru 

incidentele survenite. 
 

COMPONENTELE SCAUNULUI AUTO (Fig .1) 

A. Tensiometru pentru pentru centura 

B. Ghid de retinere pentru centura 
C. Catarama metalica 

D. Capac anterior 

E. Orificiu pentru centura 

F. Scaunul copilului 

G. Inaltator pentru nou-nascuti 
H. Captusala pentru umeri 

I.  Catarama 

J.  Ajustator 

K. Maneta pentru inclinare 

L. Ghid frontal 
M. Panglica de ajustare 

N. Maner 

O. Baza 

P. Catarama metalica pentru  

 
Ajustarea initiala pentru scaunul auto - Fig. 2-14 

Identificati grupa relativa pentru copilul D-voastra. 

 

Greutate Grupa 

0-13 kg 0+ 

9-18 kg 1 

Intre 9 si 13 kg Daca copilul nu poate sa stea  
in sezut neasistat pentru o 

lunga perioada, nu pozitionati 

scaunul spre directia de 

mers. Urmati instructiunile 
pentru Gr. 0+ . 



Cum sa inclinati scaunul – Fig. 2 

 

Trageti de maneta K si simultan miscati scaunul spre fata sau spre 
spate pana la pozitia dorita. – Fig. 2. 

Dupa eliberarea manetei K- verificati ca scaunul sa fie blocat in noua 

pozitie. 

 

Ajustarea inaltimii centurilor – Fig. 3-4 
Ajustati inaltimea centurilor inainte sa asezati scaunul auto in masina. 

 

Grupa 0+ 

Asezati scaunul pe podea. 
Trageti de maneta pentru 

inclinare si simultan inclinati 

scaunul pana la maxim. 

Asezati copilul in scaun. 

Verificati ca centurile de 
siguranta sa fie ajustate 

astfel incat sa fie cat mai 

aproape de umerii copilului si 

de preferat in zona imediat 

inferioara umerilor– Fig. 3 

Grupa 1 

Asezati scaunul pe podea. 
Trageti de maneta pentru 

inclinare si simultan 

impingeti scaunul inapoi 

pentru a ajunge in cea mai 

dreapta pozitie. 
Asezati copilul in scaun. 

Verificati ca centurile de 

siguranta sa fie ajustate 

astfel incat sa fie cat mai 

aproape de umerii copilului si 
de preferat in zona imediat 

superioara umerilor. 

 

Cum sa schimbati pozitia centurilor de siguranta 

Indepartati capacul D din spatele scaunului. 

Asezati scaunul auto in pozitia cea mai dreapta. 
Apasati ajustatorul J aflat sub sezut si simultan trageti de cele 2 centuri 

de siguranta.- Fig. 6 

Scoateti una din centuri din catrama metalica C aflata in spatele 

spatarului –Fig. 7. 

Scoateti centura prin orificiul aflat in spatele spatarului- Fig. 8. 
Indepartati catarama metalica P si indepartati captusala pentru umeri 

din spatar- Fig. 9. 

Introduceti catarama metaliac P si centura prin orificiul din spatar la 

inaltimea necesara- Fig. 10. 

Reatasati centura la catarama metalica- Fig. 11. 
Repetati aceeasi pasi si pentru cealalta centura. 



Trageti de panglica de ajustare a centurii dupa ce ati terminat de 

realizat procedura. Fig. 12. 

Inchideti capacul D din partea inferioara a spatarului. 
ATENTIE : Verificati ca centurile sa nu fie rasucite si ca si cataramele sa 

nu iasa din spatar. 

 

Ajustarea pozitiei cataramei – Fig. 14 

Catarama I poate fi setata in 2 pozitii ca lungime – Fig. 14 
Ajustati lungimea centurii astfel incat catarama sa nu creeze disconfort 

pentru picioarele copilului. 

Pentru a ajusta lungimea cataramei : 

Luati placa metalica care tine catarama. 
Treceti-o prin orificiile din scaun pana ajunge la pozitia dorita. 

 

Folosirea scaunului auto – Fig. 15 

Grupa Pozitionarea scaunului auto in automobil 

0+ Cu spatele spre directia de mers 

1 Cu fata spre directia de mers 

Pozitionati scaunul auto in locurile din spate ale masinii sau pe locul din 

fata al pasagerului. 
ATENTIE : Legile unor tari nu permit asezarea scaunului auto pentru 

copii pe locul din fata al autovehicului. Verificati legea din tara D-

voastra. 

ATENTIE : Nu folositi scaunul pe locul din fata daca masina este 

echipata cu AIRBAG lateral. 
Nu folositi scaunul auto pe locurile prevazute cu centura in 2 puncte. Nu 

introduceti nimic intre scaunul auto pentru copii si scaunul masinii. 

 

Grupa 0+ ( Copii pana la 13 kg)(Fig. 16-22) 

Folositi inaltatorul pentru nou-nascuti sau pentru copii de pana la 3 luni. 
ATENTIE: Scaunul auto poate fi pozitionat doar cu fata spre sensul 

invers al directiei de mers. 

 

Cum sa asezati scaunul auto – Fig. 16-22 
Asezati scaunul auto in cea mai inclinata pozitie. 

Rotiti manerul N pana este intins la maxim.- Fig. 16 

Asezati copilul in scaun. Apasati partea frontala a bazei scaunului auto 

spre spatarul scaunului. Fig. 17 



Verificati ca scaunul sa fie blocat in noua pozitie. Verificati ca manerul N 

si baza O sa fie blocate de scaunul auto. 

Treceti sectiunea abdominala a centurii prin orificiile L localizate in 
partea frontala a bazei scaunului auto. Fig. 18. 

Inchideti  centura masinii. Fig. 19. 

Treceti sectiunea diagonala a centurii peste scaunul auto. Fig. 20. 

Treceti sectiunea diagonala a centurii prin orificiul localizat pe aceeasi 

latura cu rola retractoare a centurii.Fig. 21. 
ATENTIE: Verificati ca centurile sa nu fie rasucite. 

  Intindeti la maxim centura de siguranta a autovehiculului. 

 

Cum sa scoateti scaunul din masina. 
Desfaceti centura de siguranta. 

Scoateti centura din scaun si permiteti-i sa se retraga. 

 

Grupa 1 (9-18 kg)*(Fig. 23-31) 

ATENTIE : Scaunul auto trebuie sa fie instalat cu fata spre directia de 
mers. 

 

Cum sa montati scaunul auto. 

Verificati ca manerul N sa fie inchis. 

Asezati scaunul auto pe scaunul masinii. 
Asezati centura intre scaunul auto si baza. Fig. 23. 

Inchideti centura de siguranta.Fig.24. 

Introduceti sectiunea abdominala prin orificiul localizat pe acceasi latura 

cu rola retractoare a centurii.Fig. 26. 

Inchideti dispozitivul de retinere al centurii. 
Treceti centura prin orificiul E.Fig. 27. 

Operati tensiometrul A pana cand centura este intinsa.Fig.28. 

 

Cum sa indepartati scaunul auto. 
Desfaceti centura de siguranta. 

Strangeti clapeta de langa tensiometrul A si apoi apasati parghia in jos 

pentru a debloca mecanismul.Fig.30. 

Trageti scaunul auto pentru a-l elibera complet din tensiometrul pentru 

centura.Fig.31. 
Deschideti dispozitivul de retinere pentru centura B. 

Scoateti complet centura din scaun si permiteti-i sa se retraga complet 

pentru a termina procedura. 



Cum sa pozitionati copilul in scaun 

Apasati ajustatorul J aflat sub scaun si simultan trageti de ambele 

centuri de siguranta.Fig.32. 
Apasati butonul rosu aflat pe catarama pentru a o deschide.Fig.33. 

Asezati cele 2 jumatati ale centurii langa scaunul auto.Fig.34. 

Asezati copilul in scaun. Asezati cele 2 “limbi” impreuna si introduceti-le 

in catarama. 

Asezati captusala pentru umeri pe copil si intindeti-le la maxim. 
Apasati pe butonul M pentru a ajusta centura.Asigurati-va ca centura 

este intinsa la maxim. 

 

Cum sa eliberati copilul din scaun 
Apasati pe ajustatorul J si simultan trageti de ambele centuri pentru a le 

largi.Fig. 38. 

Apasati butonul rosu de pe catarama pentru a o deschide. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


