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lM PORTANTE - Guarde estas in stru çõ es pa ra referência future
Leia estâs instruções cuidadosamente antes de usa r e guarde-as
para referência futurâ. A segurança de seu filho pode ser afetada
se você não seguir estas instruções.

filho sem assisténcia.
AVISO Assegure-se que todos os dispositivos de trâvamento estão
encaixados antes do uso.
AVISO Pâra evitar acidentes, assegure se que seu filho fique distante
quando desdobrar e dobrar este produto.
AVISO Não deixe sêu filho brincar com este produto.
AVISO Esta unidade de assento não é adequada para crianças âbâixo de
6 mêses dê idade.
AVISO Sempre use o sistema de restriÇão.
AVISO Vêrifique se os dispositivos de fixação da u nidade do assento
estão corretamente encaixados ântes do u so.
AVISO Este produto nâo é adequado para correr ou patinar.
AVISO Este produto foi projetado parâ crianças de 6 meses a 3 anos de
idade e com até 15 kg.
AVISo Este carrinho devêrá ser usado somênte para até umâ criânçâ
pâra o qual ele foi projetado.
Avlso Nenhurn colchão adicional pode ser adicionado a menos quê ele
seja fornecido ou recomendado pelo fâbricante.
AVISO O dispositivo de estaciona mento deverá ser encaixado quando
colocãr ou remover as cria nÇas,
AVISO Use o fíeio quando o carrinho estiver paradoAVISO Mercadorias colocadas no cesto não devem exceder 3 kg.
AVISO Qualquer ca rga anexada à haste e/ou na traseira do apoio para âs
costas e/ou laterais do veículo afetará a estabilidade do veículo.
AVISO qualquêr âcessório que não aprovâdo pelo fabricante não
devêrá ser usado.
AVISO Somente peças de reposição fornecidas pelo
fabricante/distribuidor dêverão ser usada5.
AVISO Sê você precisar usar ponto de fixação extra, por favor fixe-o com
um anel D.
AVISO o travão de estacionamento dêve seÍ ôtivado duÍônte o
embarque e desembarque dê crlanças.
AV SO Nunca deixe seu

MAN UTENçÃO
AVISO

Para a segrrança de seu fllho, porfavor leia as segulntes sugestões paTa
manutenção e guarde as para futura referência. Nunca deixa seu íi ho
sem ass stência. Sempre mantenha a criança à vista quando estiver no

carrlnho,
lnspeclone e dê manutenção periódica ao carrlnho para evltar ris co a
seu bebê.
- Quando d obra r ou desdobrar, não suavenrente, verifique e opere
conforme as instruções especificadas para evltar danos ln dêsela do.
Quando instalar ou usar, você deve certlficar se que todas as partes
estejam lntegra d a s.
Llmpe o te cld o do carrinho com Lrrna escova áo invés de lavar.
- Não guarde este carrinho ou o utllize em áreas ú mldas ou exposta s a
alta e baixa temperatura,
Não uti ;ze este carrinho com sobre carga.
INSÍRUçÕES DE MAN UTE NçÃO
Não avar, não Lmpêr com

P.r. cv trr risco de acldente, verillq!e
o.atrinho peÍ od camente
tiver d ficLr dadÊ pêrê montêr e d
esmontar, sig, atentnmentê as
lnÍruções dene manua
Antes de !sàr, e per odi.amente ao ongo
do uso, tenha certezà de que as peças
Se

Não a vetar

/

nêo branq

Lrea r.

Não lavâr enr tambor rotativo.
Secar à sombra.

Não passêr ê fêrro e/ou não

mpe as peças conr pê.o úm do aô nvés
Não delxe a forÍação de molho.
Use pano úm dô ê sabão neutro.
L
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MONTAGEM DO ASSENTO REVERSíVET
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1, Retire o carrinho e as peças de reposição da embalagem e remova o

filme

de plástico.
2-3, Abrâ o gancho de dobramento de plástico e deixe-o em posiçâo plana.
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trava do quadro para abrir o quadro completamente.
6-7, Encaixe a parte direita do para-choque frontal corn a parte esquerda
do para choque frontal, pressione o botão médio e então ins ra-o para
travar aÍr'rbas as pa rtes.

4 5, Pressione

a

Levanie a precinta de entrepernas sobre o Para-choque tro nta
aÍiveie os botdis.
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10-11, Encaixe as rodas faontais com a coluna da roda frontal e insira a até
ouvir um "Click"
12-13, Com o freio da roda traseirâ voltado pâra trás, encaixe no tubo
treseiro e insirâ-o âté ouvir um "Click"
i

14 16, Encaixe a carcaça do to do com a coluna no tuLlo, insira cora uma
força descendente ao ongo do tubo da haste para lnsta lar o toldo. Após
termlnar a insta ação das partes esquerda e direita, pressione as estrutura
do toldo de p ást co irara abrir o to do tota mente.
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18, Levante a trâva da direção até a coluna para impêdir a roda de girar

e pressione para baixo pârâ libêrar a trava da direção.
19-20, Pise na alavancâ do freio traseiro para ajustar o

freio

e

levante

a

para liberar o freio.
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21-23, Prêssione os botôes no ajustador de reclinar e abaixe-o para uma
posição deitada. Apenas empurre para cima para uma posição sentada.
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24 26, Pressione o a.iustador de apoio do pé e ao mesmo tempo
movimente-o para cima e para baixo para uma posiçâo desejada.
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27-28, Quando dobrar o cârrinho, primeiro levante a estrutura do toldo
de plástico em ambos os lados ê puxe o toldo pârâ trás pâía fechar o toldo.
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29-30, Então pressione os botões médios no para-choque frontal e
empurre ambas as partes para abrir o pâra-choqúe frontê1.
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31, Erga a trava do quadro na traseiÍa do cêrrinho.
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32, Pise na segundâ trava do quadro para abri la.
33 34, Em purre pa ra frente até estar completamente fechada.

MONTAGEM DO ARNÊS
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A. Afivele o c into do ombro esquerdo e direito com gancho.
B. lnsira a parte esquerda e direita à parte média do arnês.
C. Afivele bem o ârnês de segurança.

Ajuste o cinto do ombro a umâ posição mais confortável.
E. Ajuste o cinto da cintura a uma posição mais confortável.
F. Pressionê o botão no meio da fívela de segurança para abri-lo.
D.
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IMPORTANTE TER COM ATENçÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSUTTAS

ESTÊ CARRINHO É DESTINADO PARA

CRIANçAS A PARTIR DOS

6

MESES

ATÉ 15 KG-

ATENçÃO: NUNcA

DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS
QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO
FABRICANTE NÃO PODEM SER

UTILIZADOS

DEtxE A

1

CARIANçA SOZIN HA SEM A
SU PERVISÃO DE UM ADULTO,

ATENçÂO: NÃo

ATENçÃO:

CARRIN HO

QU

E

N

AssEGURE.SE DE

ENH UM PESO

PENDU RE

NAALçA DO

ATENçÃO: NÃo poDEM sER

TODOS OS DISPOSITIVOS

ACIONADOS ANTES DO USO.

UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO
APROVADOS PELO FABRICANÍE

ATENçÃO: NÃo ADIcIoN

ATENçÃO:

DE TRAVAM ENTO ESTEJAM

E

COLCHÃO EXTRA.

ATENçÃO:
CINTO DE

UTILIZE sEMPRE

SEG

ATENçÃO:

o

URANç4.

ESTE

CARRINHo

sEM pRE

uILtzE A

TIRA ENTREPERNAS EM
coMBtNAÇÃO COM O CrNTO

ABDOMINAL

ATENçÃO:

VERIFIcAR 5E

os

DEVE SER UTILIZADO SOMENTE

DtsPostTtvos

PARA O NÚ M ERO DE CRIANÇAS

CESTO PARA BEBÊS OU DA

PARA O QUAL FOI PROJETADO

UN IDADE DE ASSENTO ESTÃO

(l

CRIANÇA)

ATENçÂO: ActoNE os FREtos

DE

FlxAçÃo Do

CORRETAMENTE ENCAIXADOS
ANTES DO USO.

DU RANTE O CARREGAM ENTO E

ADVERTÊNCIA:

O DESCARREGAM ENTO DE
cRtANÇAS.

ATENçÃO: INsPEcIoNE

PRODUTO NÃO PODE SER
UTILIZADO PARA CORRER OU
PATINAR CAR6A MÁXIMA DO

PERTODTCAMÊNTE AS CON DrçÕE5

CESTOÉDE3KG

M ECÂNICAS DO CARRIN HO

til

ESTE

