
UN regulation no. 129
Instruction Manual 
Axkid One+
Axkid One

car seat 0-23kg, 40-125 cm 
car seat 0-23kg, 61-125 cm
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Vă mulțumim pentru faptul că ați ales 
scaunul auto pentru copii Axkid One.
Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a instala scaunul Axkid One în mașină. Pentru mai multe informații și instrucțiuni 
video vizitați site-ul www.axkid.ro sau www.axkid.com.

Scaunul auto rear-facing Axkid One este aprobat pentru copii cu o înălțime 
între 61-125 cm și până la greutatea de maxim 23 kg. 
Scaunul auto rear-facing Axkid One+ este aprobat pentru copii cu o înălțime 
 între 40-125 cm și până la greutatea de maxim 23 kg.

Acesta este un sistem de siguranță i-Size. El este aprobat în conformitate cu Regulamentul UN Nr. 129, i-SIZE. Instalați 
scaunul în mașină în conformitate cu specificațiile producătorului menționate în manualul de utilizare. Dacă aveți vreo 
nelămurire, luați legătura cu reprezentantul Axkid România sau cu magazinul de unde l-ați cumpărat, pentru a primi 
indicații pentru o instalare corectă.

Informații importante
Pentru a crește gradul de siguranță al copilului dumneavoastră, vă rugăm să luați în considerare următoarele:
• Urmați întotdeauna instrucțiunile din acest manual de utilizare. Instalarea incorectă poate pune în pericol siguranța 

copilului. Dacă aveți vreo nelămurire, vă rugăm să luați legătura cu magazinul de unde l-ați cumpărat, pentru a primi 
indicații pentru o instalare corectă. 

• Păstrați acest manual de utilizare pentru viitoare referințe. În cazul în care îl pierdeți, îl puteți găsi online pe site-ul  
www.axkid.com.

• Niciodată să nu instalați scaunul auto pentru copii într-un loc în care este activat un airbag frontal.
• În cazul în care ați fost implicat într-un accident, oricât de mic ar fi acesta, scaunul auto trebuie înlocuit. Poate avea 

defecțiuni care nu se văd, ce pot pune în pericol siguranța copilului. Din această cauză, Axkid nu recomandă 
achiziționarea unui scaun auto care a fost deja utilizat. 

• Dacă scaunul auto Axkid One a fost expus la soare, înainte să așezați copilul, asigurați-vă că scaunul nu este fierbinte.
• Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat în mașină.
• Asigurați-vă că orice bagaj sau alte obiecte libere sunt bine securizate în interiorul mașinii, deoarece în caz de coliziune 

acestea pot cauza leziuni grave pasagerilor.
• Asigurați-vă că scaunul auto este instalat în așa fel încât nicio parte din el nu este prinsă între scaune sau portiere.
• Scaunul auto Axkid One poate fi instalat exclusiv rear-facing. 
• Asigurați-vă întotdeauna că centurile sunt reglate în așa fel încât să se fixeze perfect pe corpul copilului. Centurile se 

reglează mișcând suportul de pe tetieră. 
• Asigurați-vă că spatele copilului este împins în scaun în momentul în care strângeți centurile. 
• Asigurați-vă întotdeauna că centurile sunt bine fixate în jurul copilului, iar catarama este blocată, astfel încât chingile să 

nu poată fi ciupite. 
• Asigurați-vă că centurile nu sunt răsucite.
• Asigurați-vă întotdeauna că piciorul de sprijin este în poziția corectă și este ferm fixat în podeaua mașinii. Verificați dacă 

indicatorul din partea de sus a piciorului de sprijin este verde și că indicatorul audio de instalare al piciorului de sprijin nu 
mai țiuie.  

• Nu faceți nicio modificare scaunului auto Axkid One. Veți pierde garanția, iar siguranța oferită de scaunul Axkid One va 
fi afectată.  

• NU utilizați niciodată scaunul auto Axkid One fără husa textilă. Husa reprezintă un element de siguranță și poate fi 
înlocuită doar cu o husă originală de la Axkid. 

• Consultati manualul de instrucțiuni al autovehicolului pentru a vedea pe ce locuri din masina puteti instala scaunul auto 
pentru copii. 

• Axkid recomandă să folosiți întotdeauna o protecție de banchetă pentru a proteja bancheta mașinii de zgârieturi și pete. 
• Dacă aveți vreo nelămurire, luați legătura cu reprezentantul Axkid România sau cu magazinul de unde l-ați cumpărat. 
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A Centuri integrate

B Butonul de deschidere a cataramei

C Butonul de eliberare a barei frontale 

D Bara frontală

E Tetiera

F Indicatorii nivelulului ochiului

G Tampon de impact lateral ASIP

H Clapetă de ajustare a  înclinării

I Butonul piciorului de sprijin

J Conectorul ASIP

K Clapeta barei frontale

L Laterala husei textile

M Butonul de reglare a tetierei

N Butonul de ajustare a spațiului de la picioare

O Mânerul spătarului

P Indicatorul poziției piciorului de sprijin

Q Cureaua de eliberare a piciorului de sprijin

R Piciorul de sprijin

S Indicatorul audio

T Clapeta de eliberare a centurilor

U Cureaua pentru tensionarea centurilor

V Indicatorii de blocare a sistemului ISOFIX

X Clapetele ISOFIX

Y Conectorii ISOFIX

RO
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Instalări permise și interzise ale scaunului 
auto Axkid One
Scaunul auto Axkid One poate fi instalat exclusiv rear-facing cu ajutorul sistemului ISOFIX. Este omologat pentru a 
putea fi utilizat pe toate scaunele pentru pasageri aprobate pentru i-Size, dar se poate potrivi de asemenea, și pe alte 
scaune pentru pasageri care nu sunt aprobate pentru i-Size dar sunt prevăzute cu sistem ISOFIX.  
Verifică instrucțiunile din manualul de utilizare a autovehiculului pentru a afla pozițiile de 
ședere potrivite și consultă lista cu autovehiculele compatibile pe www.axkid.ro. 

Scaunul din față al pasagerului cu ISOFIX (fără airbag activ) DA/NU*

Scaunul din față al pasagerului cu ISOFIX (airbag activ) NU

Scaunul din spate al pasagerului cu ISOFIX DA

Scaunele orientate în lateral și cele orientate cu spatele cu ISOFIX NU

Scaunele fără ISOFIX NU

IMPORTANT: Dacă doriți să instalați scaunul auto Axkid One într-un loc unde este instalat un airbag frontal, atunci 
airbagul trebuie deconectat în conformitate cu instrucțiunile producătorului auto. Aveți în vedere faptul că în cazul 
anumitor modele de mașini, airbag-ul trebuie dezactivat la un service autorizat.

* Regulamentul General de circulație din Spania, în art. 117, interzice circulația copiilor cu înălțime mai mică sau egală cu 
135 cm pe locul din față al mașinii, fără nicio excepție. 

Nu instalați niciodată un scaun pentru copii într-un 
scaun de pasager dacă airbag-ul este activ.
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Instalarea scaunului auto 
Axkid One în mașină

Înainte de a instala scaunul auto Axkid One în mașină reduceți-i mărimea eliberând butonul de 
ajustare a spațiului de la picioare (N) și glisați scaunul către bara frontală (D). Lăsați în jos piciorul de 
sprijin (R) până când auziți un „click”, iar indicatorul piciorului de sprijin (P) se face verde. 

Apăsați butonul de eliberare a barei frontale (C) și îndoiți bara frontală (D) spre scaun. Țineți bara 
frontală (D) cu o mână și prindeți mânerul spătarului (O) cu cealaltă mână. Introduceți scaunul auto 
Axkid One în mașină cu bara frontală (D) înainte, după care îl poziționați cu spatele la sensul de mers.  

Apăsați conectorii ISOFIX (Y) în conectorii ISOFIX ai mașinii până când auziți un „click” și ambii 
indicatori ISOFIX (V) devin verzi. 

 Dați drumul barei frontale (D) care va începe să se tensioneze pe bancheta mașinii. Când se oprește, 
rotiți clapeta barei frontale (K) în sensul acelor de ceasornic până când simțiți și auziți un „click”. Acum, 
bara frontală ar trebui să fie tensionată ferm pe bancheta mașinii. Clapeta barei frontale (K) are un 
limitator de cuplu, iar acel „click” indică faptul că bara frontală (D) este corect tensionată și nu se poate 
tensiona mai mult. 

Apăsați butonul piciorului de sprijin (I) și trageți piciorul în jos până când atinge podeaua mașinii. 
Lăsați liber butonul piciorului de sprijin (I) și ridicați scaunul auto pentru a permite piciorului suport 
(R) să se extindă până când auziți un click. Acum piciorul de sprijin (R) ar trebui să fie blocat și împins 
ferm în podeaua mașinii. Notă: Scaunul auto Axkid One este dotat cu un semnal sonor (S) care va 
continua să țiuie până când piciorul de sprijin (R) este ferm ancorat în podeaua mașinii, indicând 
instalarea corectă a acestuia. 

Apăsați tamponul de impact lateral ASIP (G) în slotul conectorului ASIP (J) și glisați-l în sus. Tamponul 
de impact lateral ASIP (G) va intra în slot. Dacă conectorul ASIP (J) este înfășurat într-o husă de 
plastic, îndepărtați-o și așezați conectorul ASIP (J) pe partea opusă a scaunului înainte de a monta 
tamponul de impact lateral (G). Asigurați-vă că tamponul de impact lateral ASIP (G) este poziționat 
cel mai aproape de portiera mașinii.  
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Fixarea copilului în scaunul  
auto Axkid One
Înainte de a așeza copilul în scaunul auto Axkid One, asigurați-vă că aveți pernele insert potrivite instalate pe scaun. 
Axkid One este conceput în așa fel încât să crească odată cu copilul dumneavoastră, asigurându-i confort și siguranță. 

Axkid recomandă utilizarea pernelor insert potrivite, până în momentul în care nu strâng prea tare copilul, dar în 
conformitate cu dimensiunile prezentate în tabelul de mai jos (vârsta este orientativă). 

Vârsta Înălțimea

Bebeluș  
(0 – 6 luni)
Doar în cazul Axkid One + 
 

0 – 60 cm

Copil mic 
(0 – 3 ani)

60 – 100 cm

Copil  
3 - 7 ani 

100 – 125 cm

Eliberați centurile apăsând clapeta de eliberare a centurilor (T) și trageți centurile (A) concomitent. 
Evitați să trageți de o singură centură, deoarece centurile (A) pot deveni inegale. 

Deschideți catarama apăsând butonul de deschidere a cataramei (B) și desfaceți centurile. 

Așezați copilul în scaun și poziționați centurile (A) în jurul umerilor copilului. Blocați centurile 
împreunând mai întâi limbile centurilor (A), după care le introduceți în cataramă până când auziți un 
click. 

Reglați tetiera (E) astfel încât indicatorii nivelulului ochiului (F) de pe tetieră să fie la același nivel cu 
ochii copilului. Apăsați ambele butoane de reglare a tetierei (M) și glisați în sus și în jos. Notă: Indicatorii 
nivelului ochiului (F) nu ar trebui folosiți atunci când utilizați perna insert pentru bebeluș (Axkid One +). 
Când folosiți Axkid One + pentru copii, asigurați-vă întotdeauna că tetiera este în poziția cea mai 
joasă. 

Verificați ca centurile integrate (A) să fie așezate direct pe umerii copilului sau maxim 1 cm mai sus. 
Apoi trebuie să reglezi din nou tetiera (E) chiar dacă pare că indicatorii nivelului ochiului nu mai sunt 
la același nivel cu ochii copilului. Acum trageți centurile integrate (A) astfel încât să tensionați centura 
peste șoldurile copilului. În timp ce țineți centurile (A) tensionate, trageți cureaua pentru tensionarea 
centurii (U), până când centura este suficient de strânsă, astfel încât să nu încapă mai mult de un 
deget între centurile integrate (A) și umerii copilului. 
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Reglarea scaunului 
După ce scaunul auto Axkid One a fost instalat în mașină, poți regla cu ușurință spațiul de la picioare și pozițiile de înclinare 
pentru copil. Acest lucru poate fi făcut și când copilul este fixat în scaun. 

Pentru a asigura o poziție perfectă în orice mașină și siguranță sporită pentru copil, Axkid recomandă cu tărie să folosiți 
pozițiile marcate pe partea laterală a scaunului auto. Pe măsură ce copilul crește, este foarte important să păstrați scaunul 
într-o poziție cât mai verticală. În cazul unui accident, această poziție îi va oferi cea mai bună protecție gâtului copilului. 
Indicația de mărime se bazează pe lungimea copilului. Asigurați-vă că ambele săgeți se află în zona corectă. 

Vârsta Reglarea

Bebeluș 
0 - 6 luni
(Axkid+ only)

Înclinare maximă
Spațiu minim la picioare

0-60

60-100
i

100-125 cm0-60 cm 60-100 cm

0-60 cm

Copil mic
0 - 3 ani

Toate pozițiile de înclinare
Diverse poziții pentru 
spațiul de la picioare

0-60

60-100

100-125

i

100-125 cm0-60 cm 60-100 cm

60-100 cm

Copil
3 – 7 ani

Cea mai verticală poziție 
cu putință

Spațiu maxim la picioare

0-60

60-100

100-125
i

100-125 cm0-60 cm 60-100 cm

100-125 cm

Reglarea scaunului auto Axkid One
• Spațiul de la picioare este ajustat prin eliberarea butonului de ajustare a spațiului de la picioare (N) și glisarea scaunului 

în față și în spate. Pentru a evita ca scaunul auto Axkid One să alunece accidental în față, apucați mânerul spătarului 
(O) și trageți-l ușor înapoi, înainte de a elibera butonul de ajustare a spațiului de la picioare (N). 

• Poziția de înclinare a scaunului auto poate fi reglată prin rotirea clapetei de ajustare a înclinării (H).

15
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Demontarea scaunului auto Axkid One 
din mașină
• Apăsați butonul piciorului de sprijin (I) și coborâți piciorul de sprijin (R) la cea mai scurtă poziție a sa. 
• Glisați butonul de eliberare a barei frontale (C) și îndoiți bara frontală (D) înspre scaun pentru a detensiona 

scaunul auto. 
• Deconectați conectorii ISOFIX (Y) apăsând clapetele ISOFIX (X) și apoi glisați-le înapoi, în afara scaunului auto. 
• Țineți în continuare cu o mână bara frontală (D), iar cu cealaltă mână apucați mânerul spătarului și scoateți scaunul 

auto Axkid One din mașină. 
• Pliați piciorul de sprijin (R) trăgând cureaua de eliberare a piciorului de sprijin (Q) și trageți-l în sus.  

Îngrijire și întreținere
• Husa scaunului poate fi spălată la mașina de spălat la 30º C, la programul pentru rufe delicate.  Nu puneți husa într-un 

uscător de rufe, deoarece aceasta se poate deteriora și umplutura se poate separa de țesătură. Vizitați www.axkid.ro 
sau www.axkid.com pentru a găsi videoclipuri care explică cum să scoateți și să puneți la loc husa.

•  Pentru a scoate husa scaunului trageți de partea laterală a husei (L) și desfaceți Velcro. Desfaceți fermoarul de la 
tetieră și scoateți cu grijă husa de pe scaun. Fiți atenți la modul în care este montată husa pe scaun pentru a vă fi 
ușor să o puneți la loc. Când puneți la loc laterala husei textile (L), introduceți-o sub cadrul de aluminiu și pur și simplu 
împingeți pentru fixare. Pentru a scoate husa tetierei, deschideți fermoarul din partea de jos a tetierei și scoateți cu grijă 
husa. 

•  În cazul în care trebuie înlocuită husa textilă, asigurați-vă că folosiți doar produse originale de la Axkid. Dacă utilizați 
alte produse, siguranța scaunului auto Axkid One poate fi compromisă și ar putea duce la rănire gravă în cazul unui 
accident.

•  Toate piesele din material plastic ale scaunului Axkid One pot fi curățate cu detergent slab și apă. Nu folosiți produse 
chimice agresive care conțin solvenți, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea materialului plastic și 
compromite siguranța scaunului pentru copii.

•  Toate materialele utilizate la fabricarea scaunului Axkid One sunt reciclabile și este necesar să le reciclați conform 
legislației  locale în vigoare. Adresați-vă centrului de reciclare local pentru sfaturi atunci când reciclați acest produs.

•  Indicatorul audio (S) conține o baterie CR1632 care se poate înlocui. După ce nu veți mai folosi scaunul auto Axkid 
One, vă rugăm să scoateți bateria și să o reciclați conform legislației locale în vigoare. Deșurubați cele două șuruburi 
din partea de jos a piciorului de sprijin (R) și scoateți capacul pentru a avea acces la baterie. 

•  Nu faceți nici o modificare sau transformare a scaunului Axkid One, altele decât cele descrise în acest manual de 
utilizare. Urmați instrucțiunile din acest manual cu atenție.  

•  Orice reparație trebuie să fie efectuată de către producător sau de către un distribuitor autorizat.
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Garanție 
! Scaunul auto Axkid One este acoperit de o garanție de 24 luni de la data cumpărării. Păstrați factura și prezentați-o 
furnizorului dumneavoastră împreună cu scaunul auto în cazul în care descoperiți o neconformitate.
 
Garanția nu acoperă:
• Uzura cauzată de o folosire normală;
• Daunele cauzate de utilizarea incorectă, neglijență sau accident;
• În cazul în care reparațiile au fost efectuate de către o terță parte.
• Toate materialele folosite respectă standarde foarte ridicate de rezistență la radiațiile ultraviolete. Cu toate acestea, 

radiațiile UV sunt foarte agresive și vor duce în cele din urmă la decolorarea materialului scaunului. Acest lucru nu este 
acoperit de garanția noastră, deoarece este considerată uzură normală.

• Mânuiți scaunul cu grijă. Rețineți că protectia din spatele scaunului se zgârie ușor iar daunele cauzate din alte motive, 
în afara defectelor din fabrică, nu sunt acoperite de garanție. 

RO
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Sverige/Norge 
Axkid AB
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland
Axkid Ltd
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+44) 0781 086 7644

France
Axkid AB
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel (+33) 06 07 01 87 73

Deutschland
Axkid GmbH 
www.axkid.com
kundenservice@axkid.com
Tel: +(49) 60-99 84 89 05

España/Portugal 
Independent Marketing
www.infobebe.es 
info@infobebe.es 
(+34) 952 561 000

Polsce
Junior Andrzej Kwapinski
Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wroclaw Dh Astra Sklep
Poland Tel: +(48) 713 549 723

Czech Republic 
Domecek pro deti 
www.domecekprodeti.cz 
info@domecekprodeti.cz 
(+42) 0727 981 815

România 
SC Baby Car seats 
www.axkid.ro 
maria@axkid.ro 
(+40) 0747 35 47 47

New Zealand 
Clicksafe 
www.clicksafe.co.nz/axkid 
axkid@clicksafe.co.nz 
Tel: (+64) 212 504 215

Suomi
Lastentarvike 
www.lastentarvike.fi	
info@lastentarvike.fi	
(+358) 09 852 05 100

Malaysia 
SafenSound 
www.safensound.com.my 
may@safensound.com.my 
(+60) 358 70 22 84

Greece Ελλάδα 
Serbia Србија 
LETO shop 
www.letoshop.gr 
christos@letoship.gr 
(+30) 211 102 67 30

Eesti 
GreenHansa OÜ 
www.beebipood.ee 
riho@beebipood.ee 
(+372) 5300 8000

Latvia 
Muki 
www.muki.lv 
jurgis@muki.lv 
(+371) 292 828 98

Lietuva 
Kotryna Group 
www.kotrynagroup.com 
kotryna@kotryna.lt 
(+370) 521 322 54

South Africa 
Quality Imports SA & #Carseatfullstop 
www.qualityimportssa.co.za 
qualityimportssa@gmail.com 
(+27) 11 789 7119

Ísland 
Leiftur 
www.leiftur.is 
kristmann@leiftur.is 
(+354) 821 25 37
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