
MANUAL DE INSTRUÇÕES
e informações importantes para manutenção e limpeza dos nossos produtos

Obrigado mamãe e papai.

Nós da BURIGOTTO, estamos a cada dia que passa, aperfeiçoando e inovando 
para podermos oferecer sempre o melhor, pois queremos que vocês, e principal-
mente seus bebês, fiquem satisfeitos com os nossos produtos.

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado 
do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis 
danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.
A maioria dos produtos BURIGOTTO que apresentam partes tubulares, são fornecidos em 
caixas de papelão contendo 01 unidade em cada caixa.
Exija, portanto, a caixa de papelão quando adquirir um desses produtos, e certifique-se de 
que a embalagem esteja convenientemente fechada com fitas adesivas, garantindo a 
inviolabilidade do produto.
Em caso de dúvidas, procure nossas Assistências Técnicas autorizadas, conforme endereços 
relacionados no verso. Todas elas tem condições de, quando viável, reformar conve-
nientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, quando necessário, procure-as e 
solicite um orçamento sem compromisso.

ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA

Cadeira Para Auto
MATRIX EVOLUTION 
Ref. IXAU3039
Para crianças de 0 a 25 kg
(Grupos 0+, I e II)

Sob condições 
expressas no 
Certificado de
Garantia.
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ATENÇÃO:
• “Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0kg a 25kg.”
• “Para Grupo 0+ (até 13kg): A cadeira deve ser instalada voltada para trás somente no banco de 

trás do automóvel e a criança deve sempre estar presa pelo cinto da cadeirinha e esta pelo 
cinto do automóvel.”

• “Para Grupo I (de 9 a 18kg): A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do 
automóvel e a criança deve sempre estar presa pelo cinto da cadeirinha e esta pelo cinto do 
automóvel.”

• “Para Grupo II (de 15 a 25kg): A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do 
automóvel. A cadeira e a criança devem sempre estarem presas pelo cinto de segurança do 
veículo .”

• “Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em 
caso de acidente.”

• “Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para 
frente.”

• “Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um 
impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de 
desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.”

• “O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser corretamente 
posicionado e instalado, para que durante o uso cotidiano do veículo, não fique preso por um 
assento móvel ou a uma porta do veículo. Podendo também ser guardado no porta malas.”

• “Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em 
veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e 
aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no 
dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a 
segurança da criança.”

• “Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não 
seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer 
lesão em caso de um acidente.”

• “Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por 
não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.”

• “Caso este produto tenha sido submetido a violento esforço em um acidente, substitua-o 
imediatamente.”

• “Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem 
a devida supervisão de um adulto.”

• “Nunca deixe a criança sozinha no veículo.”
• “Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da 

criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o 
dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e este dispositivo devidamente 
afivelado à criança.

• “É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar 
a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E ainda, o fabricante deve 
deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando 
não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso 
das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha 
de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.”

• “Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.”
• “Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três pontos / estático / com 

retrator.”
• “Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria “universal”. Ele é aprovado para 

uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros.”
• “A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo 

aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.”
• “Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o 

revendedor.”
• “Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.”
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Solte o cinto de segurança e puxe para cima 
o redutor de assento, conforme

figura abaixo:
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Instruções de Montagem e Manuseio do Produto

GRUPO 0+ (Para crianças até 13kg)

MATRIX EVOLUTION

Peso líquido: 7,6kg
Dimensões (cm):

PARA INSTALAR A BARRA FRONTAL

1

Encaixe a 
barra frontal 

nos orifícios obser-
vando o perfil como 
mostra a foto.

2

Pressione-a
para baixo até 

que o pino trava (A) 
se encaixe e fique 
bem travado.

Dobre para dentro os 
tecidos que cobrem os 

orifícios de encaixe da barra 
frontal em ambos os lados. 

3

A

63

6650

Acomode o bebê, ajuste e trave o
cinto de segurança.

PARA USAR O REDUTOR DE ASSENTO

1 Solte o cinto de segurança.

OBS: Para o grupo 0+ é necessário o uso
do redutor de assento.

1

Obs.: Quando a criança conseguir ficar 
sentada sozinha (por volta dos seis meses 
de idade), não é necessário o uso do redutor 
de assento.

2

PARA RETIRAR O REDUTOR DE ASSENTO
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PARA INSTALAR A CADEIRA NO
AUTOMÓVEL - GRUPO 0+ (até 13kg)

A cadeira possui quatro posições de 
reclinagem que podem ser ajustadas 

pressionando a trava (B). Para a instalação no 
automóvel (Grupo 0+), pressione a trava (B) 
e incline a cadeira para trás colocando-a na 
posição mais reclinada.

1

Posicione a 
cadeira no banco 

de trás do carro ao 
alcance do cinto de 
segurança, com a 
barra frontal voltada 
para o encosto 
conforme a foto.

2

IMPORTANTE (para o Grupo 0+):
- Para crianças até 9kg, a cadeira deve ser 
instalada obrigatoriamente voltada para trás

e na posição mais reclinada.
- Para crianças de 9kg a 13kg a cadeira
pode ser instalada tanto voltada para frente 

quanto voltada para trás.

Prenda o fecho do cinto do carro. Encoste a 
cadeira no banco do carro, puxe e passe a 

tira diagonal do cinto do carro por trás da cadeira

Passe a tira abdominal do cinto do carro pela 
frente da cadeira.3

4

PrendaPrenda

Tira
abdominal

5

Encaixe a tira abdominal do cinto nas 
linguetas (C) na base da cadeira, em ambos 

os lados na parte frontal, como mostra o detalhe.

C

Finalize encaixando a tira diagonal do cinto 
do carro nas guias (D) em ambos os lados, 

como mostra o detalhe.

6

Tira 
diagonal

D
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PARA ACOMODAR A CRIANÇA
GRUPO 0+ (até 13kg)

Acomode a criança, junte as presilhas do 
cinto da cadeira e prenda na trava central (F).

Destrave a presilha do cinto de segurança da 
cadeira deslizando para baixo o botão (E).
Separe as presilhas.

2

E

O cinto deve estar justo e ao mesmo tempo 
confortável. Para liberar o cinto pressione o 

botão (G) sob o tecido e puxe pelas tiras do cinto 
(não puxe pelos protetores de ombros).

1

1

F

Por cimaPor baixo

F

H

G

PARA INSTALAR O PORTA BEBIDAS

Para utilizar o porta bebidas encaixe-o no 
suporte em uma das laterais da cadeira como 

mostra a foto.

1

PARA AJUSTAR A ALTURA DO PROTETOR 
PARA CABEÇA

Para levantar puxe a tira localizada na parte 
detrás do protetor para a cabeça, deixando-o 

na posição desejada.

1

Para abaixar, puxe a tira localizada na parte 
detrás do protetor para a cabeça e pressione 

para baixo até a posição desejada.

2

PARA AJUSTAR O CINTO

Para eliminar possíveis folgas, diminua o 
comprimento do cinto puxando a lingueta (H) 

até conseguir um ajuste perfeito.

IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.

2
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GRUPO I (Para crianças de 9 a 18kg)

RETIRE A BARRA FRONTAL
(não é utilizada nos GRUPOS I e II)

Visualize o pino-trava (A) na parte frontal 
debaixo do assento da cadeira.

Com uma chave adequada pressione o pino-
trava (A) e simultaneamente puxe para cima a 

barra de proteção, repita o processo no outro lado 
da cadeira e retire a barra por completo.

2

para frente. Pressione a trava ( ), e coloque a 
cadeira na posição mais reclinada.

Posicione a cadeira no banco traseiro voltada 
B

2

A

PARA INSTALAR A CADEIRA NO
AUTOMÓVEL - GRUPO I (9 a 18kg)

cadeira como indicado na foto.
Passe o cinto entre a base e o assento da 

Prenda o fecho do cinto do carro e passe a 
tira abdominal pelas linguetas como 

mostram os detalhes.

3

Tira
abdominal

PrendaPrenda

IMPORTANTE:
Para o Grupo I, de 9 a 18kg, a cadeira

deve ser instalada obrigatoriamente
voltada para frente e pode ser

usada nas quatro posições de inclinação.

B

No lado oposto da cadeira passe a tira 
abdominal pelas linguetas e a tira diagonal 

na passagem do cinto.

4

Tira
abdominal

Tira 
diagonal

Obs.: Para os grupos I e II na posição 
voltada para frente o redutor de 
assento não pode ser utilizado.
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Acomode a criança, junte as presilhas do 
cinto da cadeira e prenda na trava central (F).

Para ajustar as tiras do cinto de segurança da 
cadeira, aperte a trava (G) e puxe as tiras do cinto. 

Observação: As tiras devem estar 
justas e ao mesmo tempo confortáveis 

para a criança.

Observação: Não puxe pelo protetor de 
ombros.

Destrave a presilha do cinto de segurança da 
cadeira deslizando para baixo o botão (E). 

Separe as presilhas.

2

G

PARA ACOMODAR A CRIANÇA
GRUPO I (9 a 18kg) IMPORTANTE:

H

1

E

F

Por cimaPor baixo

F

IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.

e solte na posição desejada.
Para reclinar o encosto pressione a trava (B) 

B

PARA RECLINAR O ENCOSTO

Finalize puxando a tira diagonal para fixar a 
cadeira bem próxima ao banco do carro.

Ajuste as tiras do cinto da cadeira puxando a 
tira (H).35
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RETIRE O CINTO DE SEGURANÇA
DA CADEIRA.  (não é utilizado no GRUPO II)

GRUPO II (Para crianças de 15 a 25Kg)

Retire as tiras do cinto de segurança (I), do 
suporte (J) que as une, e que se encontra 

entre o encosto e a base, passando-as pelo orifício 
até que se desprenda.

2

I

J

na posição mais 
reclinada para poder ter acesso as tiras e ao 

suporte do cinto de cinco pontos da cadeira, que 
passam entre a base e o encosto da cadeira.

Posicione a cadeira 

Aperte a trava (G) 
que se encontra na 

parte da frente da 
cadeira e puxe a fivela (J) 
para liberá-la.

3

J

G

Puxe as tiras para 
fora dos orifícios, 

pela frente da cadeira.

4

Destrave a presilha do cinto de segurança da 
cadeira deslizando para baixo o botão (E), 

para soltar as presilhas do cinto de segurança da 
cadeira.

E

5

6 Deslize as 
presilhas até que 

se desprenda do cinto 
de segurança.

7 Puxe a tira até 
sair o cinto da 

cadeira.

RETIRE O CINTO ENTREPERNAS

Acesse a fivela por baixo da cadeira. Com o 
dedo posicione a fivela de maneira a facilitar 

sua retirada, passando-a por um dos orifícios.

1

B

Obs.: Para os grupos I e II na posição 
voltada para frente o redutor de 
assento não pode ser utilizado.
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Acomode 
a criança.1

1 Posicione a cadeira 
no banco traseiro 

voltada para frente ao 
alcance do cinto de 
segurança.

2

Limpeza:
Não retire o tecido para limpeza, use um 

pano úmido e sabão neutro, ou lavagem a 
seco. Toda vez que o bebê derrubar 

papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, 
procure limpá-lo na hora.

PARA ACOMODAR A CRIANÇA
GRUPO II (15 a 25kg)

PARA INSTALAR A CADEIRA NO
AUTOMÓVEL - GRUPO II (15 a 25kg)

IMPORTANTE:
Para o Grupo II, de 15 a 25kg, a cadeira 

deve ser instalada obrigatoriamente 
voltada para frente e pode ser usada nas 

quatro posições de inclinação.

LFinalize passando o 
cinto de segurança 

do automóvel pelo guia (L) 
da cadeira localizada na 
parte superior, direita ou 
esquerda de acordo com 
a posição da cadeira no 
automóvel.

PARA RETIRAR O PROTETOR DE OMBROS

Retire o tecido do protetor para a cabeça para 
ter acesso as presilhas dos protetores de 

ombros, como mostra a foto.

1

2 Passe a presilha do 
protetor de ombros 

(K) pelo orifício. 

Do lado detrás da 
cadeira passe a 

presilha pelo orifício 
superior.

3

Solte a presilha, 
passe as tiras pelo 

tecido, e recoloque o 
tecido no protetor para 
cabeça.

4

K

Passe o cinto de 
segurança do 

automóvel pelo orifício 
localizado na parte 
inferior do assento, 
marcado pelo viés 
vermelho, e trave o cinto.

3

PrendaPrenda

IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.
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Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

•Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão 
neutro.

•Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer 
xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

•Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja 
em água morna e sabonete (nunca detergente ou 
solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, 
deixando sempre os componentes esticados até secar por 
completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.

Outros conselhos úteis

•Os produtos BURIGOTTO foram criados para dar todo o 
conforto e segurança para o seu bebê. Portanto, não dê 

outro uso ao que foi desenvolvido exclusivamente para o 
bebê.

•Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, 
procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns 
componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa 
e ao retirá-los podem ser danificados.

“CUIDADO: Nunca deixe a criança desacompanhada".

"CUIDADO: Evite acidentes, use sempre o cinto de 
segurança".

•Quando deixar de usar os produtos BURIGOTTO, ao 
guardá-los, limpe-os e revise as partes tubulares e 
metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina 
camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos 
plásticos, ou mesmo nas próprias caixas de papelão,
em lugar seco.


