1

2

PREZENTAREA PRODUSULUI

76 cm-150 cm

Sperling-Fix i-Size
MANUAL DE UTILIZARE
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15 luni-12 ani
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≤18 kg
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Regulament UNECE nr. R129
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o centura in 2 puncte, deoarece acest lucru poate cauza vatamari grave
sau moartea in caz de accident.
AVERTIZARE Scaunul pentru copii trebuie să ﬁe întotdeauna ﬁxat atunci

PRUDENȚĂ PRUDENȚĂ Indică o situație periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.
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5
6

evitată, va duce la deces sau vătămări grave.

AVERTIZARE AVERTIZARE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea duce la deces sau vătămări grave.
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INFORMATII GENERALE PRIVIND SIGURANTA

20

PERICOL AVOVA Sperling-Fix i-Size este aprobat pentru copii cu

21
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inaltime de 76cm - 150cm, scaunul ﬁind orientat in directia spre inainte.

Fabricat in Germania

PERICOL A se utiliza pe scaunul din spate: Deplasati scaunul din
fata inainte ca acesta sa nu ajunga la spatarul scaunului din fata
deoarece este mai sigur.
AVERTIZARE Elementele rigide și piesele din plastic ale scaunului

Sperling-Fix i-Size trebuie să ﬁe amplasate și instalate astfel încât să nu
existe riscul ca, în timpul utilizării zilnice a autovehiculului, să ﬁe prinse
de un scaun mobil sau în ușa autovehiculului.
PRUDENȚĂ Scaunele autovehiculului pot prezenta semne de uzura

PERICOL Scaunul Sperling-Fix i-Size de la AVOVA poate ﬁ utilizat

1. Ghidaj pentru cureaua de umăr

7. Dispozitiv de reglare a hamului cu prindere în 5 puncte

13. Mâner de reglare a tetierei

19. Baza scaunului

2. Pernuță pentru protecția pieptului

8. Mâner de reglare a înclinării

14. Centură superioară de ancorare

20. Ghid de inserție ISOFIX

3. Catarama hamului cu prindere în 5 puncte

9. Buton de reglare a hamului

15. Compartiment destinat manualului de utilizare

21. Puncte de ancorare ISOFix (automobil)

4. Ghidaj pentru cureaua orizontală

10. Pernă de scaun

16. Dispozitiv de reglare a centurii superioare de ancorare

22. Spătar

5. Indicator ISOFIX

11. Ham cu prindere în 5 puncte

17. Cârligul centurii superioare de ancorare

23. Protecție integrată la impact lateral

6. Manetă de eliberare ISOFIX

12. Element de inserție pentru copii mici

18. Conector ISOFIX

24. Tetieră

Scaunul Sperling-Fix i-Size de la AVOVA poate ﬁ montat cu orientare către
direcția de mers prin blocarea conectorilor ISOFIX ⑱ la punctele de
ancorare ISOFIX 21 și atașarea centurii superioare de ancorare ⑭ la
punctul de ancorare a centurii de autovehicul. Este compatibil cu pozitiile
universale de sedere in vehicule. Va rugam sa cititi manualul.
21
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dupa folosirea scaunului pentru copii. Pentru a evita acest lucru, pot ﬁ
utilizate protecții pentru scaunele auto.

1. Montați ghidajele de introducere
ISOFIX ⑳ la punctele de ancorare
ISOFIX ale autovehiculului 21 .

PERICOL Asigurati-va ca toti pasagerii cunosc modul de eliberare

a copilului in caz de urgenta..

AVERTIZARE Asigurati-va ca bagajele sau alte obiecte sunt bine
ﬁxate. Bagajele neﬁxate pot provoca vatamari grave copiilor si adultilor
in caz de accidente.
PRUDENȚĂ Nu utilizati produse de curatare agresive, care pot

PRUDENȚĂ Se recomanda utilizarea ghidajelor de inserare ISOFIX
pentru a va ajuta la instalare. Acestea ajuta la prevenirea deteriorarii
scaunului vehiculului. Daca scaunul vehiculului poate ﬁ adunat, scoateti
ghidajele de inserare ISOFIX inainte de a face acest lucru.

dauna materialului de constructie al scaunului pentru copii.

PERICOL AVOVA recomanda ca scaunele pentru copii sa nu ﬁe
cumparate sau vandute la mana a doua.
PERICOL NU folositi scaunul pentru copii mai mari de 12 ani.

6
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Datorita imbatranirii, calitatea materialului se poate schimba.
AVERTIZARE DO NOT use at home. It’s not designed for home use
and can only be used in a vehicle.

PERICOL Nu a fost conceput pentru uz casnic si poate ﬁ utilizat
numai intr-un vehicul.

3

18

INSTALARE

PREGATIRE

Scoateti tetiera scaunului vehiculului sau reglati-o in cea mai inalta
pozitie, astfel incat sa nu inﬂuenteze tetiera scaunului pentru copii
24 in pozitia cea mai inalta.

PERICOL Asigurati-va ca scaunul autovehiculului care are scaunul
pentru copii instalat este in pozitia in sus, daca scaunul vehiculului se
poate rabata.

6

2. Poziționați Sperling-Fix i-Size pe
scaunul adecvat al autovehiculului,
lăsând spațiu suﬁcient între scaunul
pentru copii și spătarul scaunului
autovehiculului. Așezați centura
superioară de ancorare ⑭ în spatele
scaunului autovehiculului. Trageți una
dintre manetele de eliberare ISOFIX
⑥ până când se aude un „clic” clar.
Apoi eliberați maneta în poziția inițială
și trageți din nou maneta până când
conectorul ISOFIX ⑱ se extinde
complet. Repetați acțiunile la cealaltă
manetă de eliberare ISOFIX pentru a
extinde complet celălalt conector
ISOFIX.

numai în vehicule echipate cu puncte de ancorare ISOFIX 21 și un punct de
ancorare a centurii superioare pentru copii cu înălțimi între 76cm și 100cm.

PERICOL Utilizați hamul cu prindere în 5 puncte ⑪ pentru a poziționa

copilul numai când acesta are o înălțime mai mică de 100 cm. După ce copilul
atinge 100 cm, trebuie să folosiți cureaua cu prindere în 3 puncte a autovehiculului.

PERICOL Atunci cand copilul este mai inalt de 150 cm sau umerii
copilului depasesc cea mai inalta pozitie a ghidajului ① centurii de umar,
scaunul tebuie schimbat cu unul adecvat pentru copiii mai inalti, care ar
putea ﬁ un scaun pentru vehicule.

3. Reglați poziția scaunului pentru
copii și cuplați ambii conectori ISOFIX
ai scaunului pentru copii ⑱ la
punctele de ancorare ISOFIX ale
vehiculului 21 prin ghidajele de
introducere ISOFIX ⑳.

20

PERICOL Elementul de inserție pentru copii mici ⑫ conține un strat de

spumă pentru absorbția șocurilor și trebuie utilizat până când copilul atinge
vârsta de 2 ani. De la vârsta de 2 ani, este permisă eliminarea elementului
de inserție pentru copii mici. Husa tetierei conține pe ambele părți un strat
suplimentar de spumă pentru absorbția șocurilor. Această spumă trebuie
utilizată până când copilul atinge vârsta de 4 ani. De la vârsta de 4 ani, este
permisă îndepărtarea acestui strat de spumă din husa tetierei.

Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual de utilizare:
PERICOL PERICOL Indică o situație periculoasă care, dacă nu este

11

RO

INTRODUCERE

Va multumim ca ati ales AVOVA Sperling-Fix i-Size pentru a asigura
transportul in siguranta al copilului dvs. Scaunul a fost proiectat, testat
si certiﬁcat in conformitate cu cerintele Sistemelor de siguranta pentru
copii (UNECE R129).
Sigiliul de omologare E (in cerc) si numarul de omologare sunt
amplasate pe eticheta de aprobare portocalie (o eticheta autocolanta
ﬁxata pe scaunul pentru copii). Scaunul este conceput pentru un copil
cu o inaltime de 76-150cm, de la aproximativ 15 luni - 12 ani. When
used for statures between 135cm and 150cm, Sperling-Fix i-Size might
not ﬁt in all vehicles due to a low position of the vehicle roof at the
side of the chosen installation position.
Este important sa cititi acest manual de utilizare INAINTE de a va
instala scaunul. Instalarea incorecta si / sau utilizarea gresita a
scaunului ar putea pune in pericol copilul. Acest manual de utilizare
trebuie tinut tot timpul la indemana in compartimentul ⑮ de utilizare
a scaunului pentru copii.

16

5. Țineți apăsat butonul de pe
dispozitivul de reglare a centurii
superioare de ancorare ⑯. Trageți
centura prin capătul cârligului pentru a
obține lungimea de centură dorită.

21 18

PERICOL Scaunul Sperling-Fix i-Size a fost aprobat pentru înălțimi
între 100 cm și 150 cm fără utilizarea conectorului ISOFIX ⑱ și a centurii
superioare de ancorare ⑭ în autovehicule. AVOVA recomandă cu
insistență utilizarea ISOFIX și a centurii superioare de ancorare în orice
moment, dacă este posibil, pentru siguranță maximă.
PERICOL Este compatibil cu pozitiile universale de asezare in
vehicule. Pentru pozițiile potrivite în autovehicul, citiți manualul acestuia.
PERICOL Nu lasati copilul nesupravegheat in scaunul pentru copii.
PERICOL Nu asigurati niciodata copilul sau scaunul pentru copii cu

când este în autovehicul, chiar dacă nu este transportat niciun copil, folosind
punctele de ancorare ISOFIX 21 și punctul de ancorare a centurii
superioare sau cureaua cu prindere în 3 puncte a autovehiculului.
AVERTIZARE Scaunul pentru copii trebuie veriﬁcat in mod regulat
pentru a va asigura ca toate piesele sunt functionale si fara daune.

PERICOL Va rugam sa aruncati scaunul in cazul unui accident si /
sau al unei coliziuni violente, deoarece scaunul pentru copii poate ﬁ
deteriorat, dar deteriorarea poate sa nu ﬁe imediat vizibila.
PERICOL Nu utilizați lubriﬁanți și nu modiﬁcați în niciun fel scaunul
Sperling-Fix i-Size, deoarece acest lucru ar putea afecta grav capacitatea
acestuia de a vă proteja copilul.
AVERTIZARE Nu expuneti scaunul pentru copii la lumina directa intensa
a soarelui. In conditii de lumina puternica directa a soarelui, scaunul
pentru copii sau unele parti ale scaunului pentru copii pot deveni foarte
ﬁerbinti, ceea ce poate rani copilul.

PERICOL Asigurati-va ca spatarul scaunului pentru copii 22 atinge
spatarul scaunului vehiculului, iar tetiera scaunului pentru vehicule nu
impinge scaunul pentru copii, facandu-l sa de indeparteze de spatarul
scaunului. Aveti posibilitatea sa reglati sau chiar sa scoateti tetiera
scaunului pentru vehicule, daca este necesar.
PERICOL După montare, asigurați-vă că la indicatorii ISOFIX ⑤ și
elementul de reglare a centurii superioare de ancorare ⑯ se observă
marcajele verzi.

4
PERICOL Ar trebui să se audă „clic”

Clic!

6. Conectați cârligul centurii superioare
de ancorare ⑰ de punctul de acorare a
centurii de autovehicul. Punctul de
ancorare a centurii de autovehicul este
situat în una din pozițiile prezentate în
imaginea din stânga. Dacă aveți îndoieli,
citiți manualul autovehiculului.

17

atunci când conectorii ISOFIX se
cuplează în punctele de ancorare ISOFIX
ale vehiculului. Veriﬁcați și asigurați-vă
că marcajele verzi sunt vizibile pe ambii

5

indicatori ISOFIX ⑤.

4. Împingeți scaunul pentru copii ferm
spre spătarul scaunului autovehiculului
cât mai mult posibil până când se sprijină
pe spătarul scaunului autovehiculului.

PERICOL Veriﬁcati daca scaunul
pentru copii este conectat in siguranta,
incercand sa il scoateti pe ambele parti.

REGLAREA NIVELULUI DE ÎNCLINARE
8

14

PERICOL Punctul de ancorare a
centurii superioare are întotdeauna
semnul de mai jos:

16
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7. Trageți capătul liber al centurii
superioare de ancorare ⑭ pentru a o
tensiona.

PERICOL Marcajul verde trebuie
să ﬁe vizibil pe dispozitivul de reglare a
centurii superioare de ancorare ⑯
când aceasta este tensionată corect.

8

Scaunul Sperling-Fix i-Size de la AVOVA
are 3 poziții de înclinare. În unele
autovehicule, poate ﬁ necesar să slăbiți
centura superioară de ancorare ⑭
înainte de a regla poziția de înclinare,
așadar nu uitați să retensionați centura
superioară de ancorare după ajustarea
poziției de înclinare. Pentru a ajusta
poziția de înclinare, țineți mânerul de
reglare a înclinării ⑧ în sus și glisați
perna scaunului împingând-o și trăgând-o
înainte și înapoi pe baza scaunului pentru
a ajunge la poziția de înclinare dorită.
Apoi, eliberați mânerul de reglare a
înclinării pentru a vă asigura că poziția de
înclinare este cuplată.

PERICOL Slăbiți întotdeauna centura superioară de ancorare ⑭ prin
apăsarea prelungită a butonului de reglare a centurii ⑯ și prin tragerea
centurii de la capătul cârligului. După ce înclinarea este ajustată în poziția
dorită, strângeți centura superioară de ancorare tragându-o de capătul
liber.

5

POZIȚIONAREA COPILULUI

REGLAȚI TETIERA ÎNAINTE DE A POZIȚIONA COPILUL.
24
1

A. POZIȚIONAREA COPILULUI CU HAMUL CU PRINDERE
ÎN 5 PUNCTE.

1. Asezati copilul in scaunul pentru copii.
2. Tetiera 24 trebuie ajustata la un nivel
la care ghidajul centurii de siguranta
pentru umeri ① este chiar deasupra
umerilor copilului.

26

5. Trageți dispozitivul de reglare a
hamului cu prindere în 5 puncte ⑦
până când hamul ﬁxează ferm copilul.

1. Țineți apăsat butonul de reglare a
hamului ⑨ și trageți hamul de umăr
26 spre dvs. cât mai mult posibil.
Trageți hamul de umăr de sub pernuțele
pentru protecția pieptului, așa cum se
arată.

PERICOL Veriﬁcați după
strângere ca niciuna dintre curelele
hamului să nu ﬁe răsucită.

7

3. Acționați și mențineți mânerul pentru
reglarea tetierei ⑬ din partea din spate a
acesteia, care deblochează tetiera.
4. În timp ce țineți mânerul pentru
reglarea tetierei ⑬, mișcați tetiera
decuplată 24 la înălțimea dorită. Eliberați
mânerul pentru a bloca tetiera.

13

2. Apăsați butonul roșu al cataramei
hamului cu prindere în 5 puncte ③
pentru a o debloca.

3

25

3. Așezați copilul în scaunul Sperling-Fix
i-Size. Trageți hamul de umăr 26 peste
umerii copilului și conectați limbile
cataramei 25 împreună. Conectați
printr-un clic limbile angajate în corpul
cataramei.

25

PERICOL Tetiera scaunului pentru copii va trebui sa ﬁe ajustata din
cand in cand, pe masura ce copilul va creste. Umerii copilului trebuie sa
se aﬂe sub ghidajul centurii pentru umeri ①.

PERICOL Există 9 poziții în total pentru tetieră

24 . Puteți utiliza
cele mai joase 4 poziții în modul de ham cu prindere în 5 puncte ⑪.
Dacă tetiera se aﬂă în cea mai înaltă poziție cu hamul cu prindere în 5

4. Trageți ambele hamuri de umăr 26
pentru a strânge cureaua orizontală
27 .

26
27

PERICOL Cureaua orizontală trebuie
să ﬁe într-o poziție inferioară, astfel încât
pelvisul copilului este bine ﬁxat.

puncte și nu se mai potrivește umerilor copilului, înseamnă că trebuie să
folosiți centura cu 3 puncte a vehiculului în loc. Scoateți hamul cu
prindere în 5 puncte conform instrucțiunilor din secțiunea 7. Apoi,
tetiera poate ﬁ mutată în alte 5 poziții mai înalte.

PERICOL Dupa ce va asigurati de asezarea corecta a

4. Deschideți compartimentul destinat
manualului de utilizare ⑮ din spatele
scaunului pentru copii. Țineți piesa de
conectare 32 și îndepărtați cu atenție
hamul pentru umăr 26 de la aceasta.
Este posibil să vă ﬁe mai ușor dacă
slăbiți puțin dispozitivul de reglare a
hamului cu prindere în 5 puncte. Nu
scăpați pe jos piesa de conectare și
așezați-o în spațiul special destinat și
apoi strângeți dispozitivul de reglare a
hamului cu prindere în 5 puncte.

copilului, veriﬁcati inainte de a pleca:

1. Scaunul copilului este bine ﬁxat. Centura subabdominala 29 trece
prin ghidajul centurii subabdominale ④ pe ambele parti ale pernei
scaunului ⑩.
2. Centura de umeri 28 trece prin ghidajul centurii de umeri ④ pe
partea laterala a cataramei centurii in 3 puncte a vehiculului 30 si
ghidajul centurii de umar ① pe cealalta parte a tetierei 24 .

26

15
32

3. Centura in 3 puncte a autovehiculului este stransa si nu este rasucita.
Catarama centurii in 3 puncte 30 nu trebuie sa se aﬂe in ghidajul
centurii subabdominale ④.

6 ELIMINARE
1. Detașați centura de ancorare superioară de la autovehicul.
2. Trageți manetele de eliberare a sistemului ISOFIX din ambele părți
pentru a elibera conectorii ISOFIX. Acum puteți scoate scaunul pentru
copii.

5. Deblocați și separați catarama
pernuței de protecție a pieptului 33 .

33

CU PRINDERE ÎN 5 PUNCTE

3

2. Apăsați butonul roșu al cataramei
hamului ③ și deschideți hamul.
3. Reglați tetiera în poziția cea mai
înaltă unde legătura pernuței de
protecție a pieptului împiedică
avansarea tetierei mai sus.

26

2

6. Din partea din față a scaunului, trageți
hamul pentru umăr 26 și legătura
pernuței de protecție a pieptului ②
împreună afară din fantele spătarului
scaunului pentru copii.

28

Clic!

29

4

PRUDENȚĂ Eliminați curelele de umăr ale hamului și asigurați-vă că
celelalte părți ale hamului sunt depozitate corespunzător, conform
instrucțiunilor din secțiunea 7.

7. Așezați limba 25 în canelura din
spatele capacului și ascundeți cureaua
de umăr și placa de umăr din spatele
capacului.

25

2. Așezați secțiunea curelei de umăr
28 și secțiunea curelei orizontale
29 de pe partea laterală a cataramei
centurii de siguranță a autovehiculului
30 în ghidajul de culoare roșie al
curelei orizontale ④ de la perna
scaunului.

30

29

B. POZIȚIONAREA COPILULUI CU O CUREA DE
AUTOVEHICUL CU PRINDERE ÎN 3 PUNCTE.

34

8. Scoateți corpul cataramei hamului cu
prindere în 5 puncte ③ de la pernuța
pentru protecția zonei inghinale 34 .

3

9. Deschideți și țineți apăsat capacul
compartimentului de depozitare a
cataramei 35 de sub husa scaunului.
Împingeți catarama prin fantă în capac și
așezați-o în compartimentul de
depozitare a cataramei. Apoi închideți
capacul compartimentului de depozitare.
10. Așezați pernuța pentru protecția
zonei inghinale sub husa scaunului.
Acum hamul este eliminat. Puteți
reaplica husa scaunului.

REMONTAREA HAMULUI CU PRINDERE ÎN 5 PUNCTE.
Remontați hamul în ordine inversă. Dacă aveți întrebări, contactați
AVOVA pentru ajutor.

31

4

4. Ghidati centura de umar 28 in ghidajul
rosu al centurii al tetierei pana candeste
inserata complet in ghidajul centurii de
umar iar clapeta de blocare 31 este
inchisa si centura de umar nu este
rasucita.

AVERTIZARE Daca ghidajul centurii de siguranta ① este ascuns in
spatele spatarului 22 , ridicati tetiera 24 pentru a permite introducerea
usoara a sectiunii centurii de siguranta pentru umeri 28 in ghidajul
centurii si apoi ajustati din nou tetiera la inaltimea potrivita.

PERICOL Asigurati-va ca partea
pentru umeri a centurii 28 trece peste
clavicula copilului, nu peste gat.

28

3. Plasati sectiunea subabdominala a
centurii de siguranta 29 pe cealalta
parte a pernei scaunului, in ghidajul rosu
al centurii subabdominale ④.

28

PERICOL Sectiunea subabdominala
a centurii 29 trebuie sa ﬁe cat mai jos
posibil pe solduri pe ambele parti pentru
a oferi cea mai buna protectie.

5. Trageti mai intai partea centurii de
umar care protejeaza corpul copilului
pentru a indeparta partea libera din
sectiunea subabdominala. Apoi trageti
centura de umar 28 deasupra scaunului
pentru copii, pentru a indeparta partea
ramasa.

8 ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

9 GARANTIE

INGRIJIRE SI INTRETINERE

1. Garantia pentru AVOVA Sperling-Fix i-Size dureaza 2 ani dupa
cumparare. Utilizarea produsului trebuie sa ﬁe in conformitate cu acest
manual de utilizare. Orice daune cauzate de operatiuni care nu sunt
conforme instructiunilor din acest manual de utilizare vor anula garantia.

Este recomandat să îndepărtați și să spălați husa din când în când. va
rugam sa efectuati spalarea cu un detergent slab, la programul delicat
al masinii de spalat (30⁰C). Consultati eticheta de spalare a protectiei.
Piesele din plastic pot ﬁ curatate cu un sapun si apa usoara.

PERICOL Scaunul pentru copii nu trebuie utilizat fără husa de

35

7 ELIMINAREA ȘI REMONTAREA HAMULUI
1. Demontați scaunul pentru copii de
la autovehicul. Consultați
instrucțiunile din secțiunea 6.

Pentru protecția optimă a copilului,
Sperling-Fix i-Size a fost creat cu un
element unic de inserție pentru copii
12
mici ⑫ care include 1 strat de spumă
performantă în zona capului, atât pe
partea stângă, cât și pe partea dreaptă.
Pentru copiii mici (< 2 ani), Sperling-Fix
i-Size trebuie utilizat cu elementul de
inserție pentru copii mici. Inserția este
preinstalată pe scaunul pentru copii și este de asemenea disponibilă sub
formă de piese de schimb de la distribuitorii AVOVA.
De la vârsta de 2 ani, este permisă eliminarea elementului de inserție
pentru copii mici. Husa tetierei conține pe ambele părți un strat
suplimentar de spumă pentru absorbția șocurilor. Această spumă trebuie
utilizată până când copilul atinge vârsta de 4 ani. De la vârsta de 4 ani,
este permisă îndepărtarea acestui strat de spumă din husa tetierei.

28

1

6. În cele din urmă, trageți în jos până
la capăt ambele pernuțe de protecție a
pieptului.

9

24

1. Asezati centura in 3 puncte in fata
copilului si blocati centura in catarama
autovehiculului cu un clic. Asigurati-va
ca centura in 3 puncte nu este rasucita.

2. Va rugam sa pastrati dovada dvs. de cumparare in mod corespunzator,
pentru a o putea folosi in cazul in care veti avea nevoie de garantie.

scaun AVOVA sau elementul de inserție pentru copii mici, dacă este
necesar, în funcție de vârsta copilului (< 2 ani). Protectia asigura
siguranta si poate ﬁ inlocuita numai de o protectie AVOVA originala.

3. Nu folositi niciodata terte parti pentru intretinere, reparatii sau
modiﬁcari, altfel veti pierde garantia. Intotdeauna cereti mai intai sfatul
comerciantilor AVOVA.

ELIMINAREA ȘI REMONTAREA HUSEI

Daca aveti intrebari suplimentare referitoare la utilizarea scaunului
pentru copii, va rugam sa ne contactati:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany

1. Deplasați tetiera în cea mai înaltă
poziție. Desfaceți cârligele husei 36 la
ghidajele curelei orizontale și benzile
elastice 37 din partea frontală a
scaunului, pe ambele părți.
Apoi eliminați husa scaunului.

36
37

T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 ELIMINAREA LA DEȘEURI
2. Trageti cadrul protectiei tetierei din
partea de material plastic. Apoi desfaceti
inelele de prindere din spatele protectiei
tetierei.

Remontați husa în ordine inversă.

Cand vreti sa aruncati scaunul pentru copii, va rugam sa consultati
reglementarile locale privind eliminarea deseurilor. Daca aveti intrebari
suplimentare, va rugam sa contactati administratia comunala sau
administratia orasului dvs care se ocupa de colectarea deseurilor.

