MODELO

BS346
INSTRUTIVO

CARRINHO

As imagens utilizadas neste manual de instruções são meramente
ilustrativas e podem variar em seus acessórios, cores, e estampa.
Antes de montar seu carrinho, por favor, tome alguns minutos para
ler as instruções de uso, montagem e segurança cuidadosamente.
O pouco tempo que você irá gastar lendo as instruções irá auxiliá-lo
para montar seu carrinho corretamente

Por favor, guarde seu manual de usuário para uso futuro.
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1. Não deixe a criança dentro do carrinho sem supervisão, pode ser perigoso.
2. Certifique-se de que todos os dispositivos de travamento estejam engatados antes do uso.
3. Este produto não foi projetado para corridas nem para prática de skate ou
patinação.
4. Use o sistema de retenção infantil (cintos e travas) durante todo o tempo
em que a criança estiver no carrinho.
5. Qualquer peso extra na alça de empurrar do carrinho pode afetar a estabilidade de seu carrinho.
6. Use sempre o conjunto completo de cinto de segurança - a tira do cinto
de segurança do meio das pernas em combinação com a tira da cintura.
7. Certifique-se de que os dispositivos de retenção do cinto estejam corretamente encaixados antes do uso.
Para evitar quaisquer acidentes e machucados, por favor, faça a inspeção e
manutenção seguintes antes de usar o carrinho:
1. Se houver dificuldade em fechar ou abrir este carrinho, por favor, consulte
o manual de instruções.
2. Por favor, verifique e certifique-se de que todas as partes e peças deste
carrinho estejam em bom estado antes de usar.
3. Por favor, use uma escova macia ou outras ferramentas de limpeza
macias (tecidos e esponjas) para limpar as partes em tecido deste carrinho
quando estiverem sujas.
4. Evite expor o carrinho, por um longo período, em situações de umidade,
frio e calor intensos.
Indicação de uso:
1. Este carrinho é projetado para crianças de 0 meses até 36 meses de
idade e pesando até 23 quilos.
2. A cesta pode agüentar pesos de até 5 quilos e a cesta superior não pode
exceder 1 quilo.
3. Este carrinho só pode ser usado por apenas uma criança.
4. Acessórios que não sejam os aprovados e/ou fornecidos pela Infanti não
devem ser usados.
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1. PARA ABRIR Ot

Gancho de Liberação
1. Solte o gancho de liberação localizado na lateral do carrinho.

Spring cobrir

2. Pise no apoio da barra das rodas traseiras.
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2. MONTAGEM DAS RODAS TRASEIRAS

Eixo (pernas) das Rodas
Traseiras

Encaixe das Rodas
Traseiras

1. Como mostra a figura, posicione o eixo das duas rodas traseiras
diretamente no encaixe onde ficam as duas rodas. O encaixe é feito ao ouvir
um “click” e quando não se consegue puxar a roda de volta.

3. MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS
Eixo (pernas) das Rodas Dianteiras
Encaixe das Rodas Dianteiras

1. Como mostra a figura, posicione o eixo das duas rodas dianteiras
diretamente no encaixe onde ficam as duas rodas. O encaixe é feito ao
ouvir um “click” e quando não se consegue puxar a roda de volta.
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4. USO DO FREIO

Unidade de freio

1. Para acionar o freio pise
na unidade de freio do lado
esquerdo.

2. Para liberar o freio pise na unidade
de freio do lado direito.

5. AJUSTE DO APOIO PARA OS PÉS

Botão
Para ajustar o apoio para os pés aperte
os botões localizados nas laterais e
movimente o apoio para os pés para
cima e para baixo até alcançar a posição
desejada.
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6. AJUSTE DO ENCOSTO
Botão
Cinto de
Segurança

Botão

Conforme mostra a figura , pressione o botão e solte o cinto de segurança e
em seguida ajuste o encosto.
1. Conforme mostra a figura pressione o botão e puxe ou solte o cinto, então
você pode ajustar o encosto.
É possível ajustar as posições do encosto para cima e para baixo. Para
sentar o encosto, puxe as tiras para deitar o encosto pressione o botão e
deslize-o pela tira até a posição desejada.

7. USO DO CINTO DE SEGURANÇA
fivela do cinto

Ajuste das Tiras do
Cinto de Segurança

Cinto de Segurança

presilha do cinto
prendedor da fivela
1. Faça o ajuste das tiras do cinto de segurança para acertar seu
comprimento puxando as tiras em diferentes direções.
2. Aperte a lingüeta da fivela para liberar a fivela para fora do prendedor ou
insira a lingüeta da fivela para dentro do prendedor para travar.
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8. FECHANDO O CARRINHO

Alça de
transporte

Trava de
fechamento

Segunda Trava
Suporte de Abertura

1. Dobre o toldo
2. Coloque o suporte de abertura para cima e pise na segunda trava e
então é possível fechar o carrinho.
3. A alça de transporte foi desenvolvida para sua comodidade. Utilize
esta alça para transportar o carrinho somente quando o mesmo estiver
fechado.
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ATENÇÃO
NUNCA DEIXE A CRIANÇA SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
NÃO COLOQUE PACOTES NO CESTO
PORTA-OBJETOS DO CARRINHO DE
MODO QUE CAUSEM INSTABILIDADE,
ACONSELHAMOS QUE O PESO MÁXIMO
NO CESTO PORTA-OBJETOS SEJA DE 4,5
Kg.;
USE O CINTO DE SEGURANÇA DURANTE
TODO O TEMPO QUE SUA CRIANÇA
ESTIVER NO CARRINHO, DE MODO QUE
ELA NÃO POSSA FICAR DE PÉ E CAIR,
OCASIONANDO FERIMENTOS;
NÃO PENDURE OBJETOS NA ALÇA OU
TOLDO DO CARRINHO, QUE POSSAM
GERAR INSTABILIDADE FAZENDO QUE O
MESMO VIRE;
FREIE SEU CARRINHO, QUANDO
ESTACIONADO PARA QUE NÃO RODE
ACIDENTALMENTE;
NÃO AJUSTE NEM LEVANTE O ENCOSTO
DO ASSENTO, QUANDO A CRIANÇA
ESTIVER SENTADA NO MESMO OU SE
O FIZER, TOME CUIDADO PARA NÃO
PRENDER O BRAÇO DA CRIANÇA NAS
PARTES DO CARRINHO.
NUNCA USE O CARRINHO COM MAIS DE
UMA CRIANÇA.
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