
CHICCO AUTO FIX

 Grupo 0+ 
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AUTO-FIX

COMPONENTES: (Fig. A, B, C, D)
01. Base
02. Estrutura
03. Alça de transporte
04. Manopla (trava) de desencaixe
05. Forro
06. Redutor Ergòs
07. Capota 
08. Encaixe para a capota
09. Guia de passagem da correia diagonal do cinto do 
automóvel
10. Guia de passagem da correia horizontal do cinto do 
automóvel na base
10 A. Guias de passagem da correia horizontal do cinto do 
automóvel na cadeira auto
11. Correia reguladora central de tensão
12. Fecho do cinto
13. Lingüetas de encaixe no fecho
13 A. Botão de abertura do fecho.
14. Botão para regulagem do cinto (por baixo do forro em 
tecido)
15. Cinto
16. Almofadas nas correias (cinto) dos ombros (só em alguns 
modelos)
17. Ranhuras de passagem dos cintos
18. Botões para reclinação da alça
19. Botão para fixação ao carrinho de passeio
20. Botão para desbloquear a cadeira do carrinho de passeio
21. Barra de posicionamento
22. Fecho estabilizador
23. Etiqueta de homologação
24. Etiqueta com instruções de montagem com e sem a base

IMPORTANTÍSSIMO! 

PARA LER DE IMEDIATO

Efetue a montagem e a instalação do produto seguindo 
corretamente as instruções. Não permita que alguém possa 
utilizar o produto sem ter lido as instruções.

2. Conserve este manual para consultas futuras.

3. Segundo as estatísticas dos acidentes, o assento  traseiro é 
mais seguro do que o banco da frente, portanto é preferível 
usá-lo para a instalação da cadeira auto.

4. ATENÇÃO! GRAVE PERIGO! Nunca utilize esta cadeira 
auto no banco da frente do automóvel, equipado com airbag 
frontal. É possível instalar a cadeira auto no banco da frente 
do automóvel somente se o airbag estiver devidamente 
desativado: contate o fabricante ou consulte o manual de 
instruções do seu automóvel, para verificar a possibilidade de 
desativar o airbag.

5. Se colocar a cadeira auto no banco da frente, (somente se 
não estiver equipado com airbag frontal ou o mesmo estiver 
desativado), para maior segurança, é aconselhável recuá-lo o 
mais atrás possível, de forma compatível com a presença de 
outros passageiros no banco de trás.

6. Nunca coloque esta cadeira auto em bancos do 
automóvel posicionados lateralmente ou no sentido 
contrário à marcha.

7. Instale o produto em bancos corretamente fixados à 
estrutura do veículo e virados para frente do automóvel. 
Não deixe os bancos do automóvel mal fixados. Em caso 
de colisão ou desaceleração repentina, poderá causar 
um grave acidente.

8. Preste atenção à forma como instala a cadeira no carro 
de modo a evitar que esta possa interferir com um 
assento móvel ou com a porta.

9. Nenhuma cadeira auto pode garantir a segurança total 
da criança em caso de acidente, mas a utilização deste 
produto reduz o risco de ferimentos e morte da criança.

10. Uma utilização incorreta do produto aumenta o risco 
de lesões graves para a criança, não só em caso de 
acidente, mas também em outras situações: Verifique 
sempre se a cadeira auto está fixada corretamente no 
banco do automóvel.

11. Se a cadeira auto estiver danificada, deformada ou 
excessivamente desgastada, deve ser substituída: 
poderá ter perdido as características originais de 
segurança.

12. Nunca efetue modificações ou acréscimos no produto 
sem a aprovação do fabricante. Não utilize acessórios, 
peças de substituição e componentes não fornecidos 
pelo fabricante.

13. Nunca deixe a criança na cadeira auto sem vigilância, 
por nenhum motivo.

14. Para evitar o risco de queda da criança, utilize o cinto 
de segurança, mesmo durante o transporte à mão.

15. Ao utilizar a cadeira fora do automóvel, é perigoso 
colocá-la sobre superfícies elevadas.

16. Nunca deixe a cadeira auto no banco do automóvel 
sem estar devidamente fixada: poderá cair sobre os 
passageiros do veículo e feri-los.

17. Não coloque objetos que não sejam acessórios 
aprovados pelo fabricante entre o banco do automóvel e a 
cadeira auto nem entre a cadeira e a criança: em caso de 
acidente, a cadeira auto poderá não funcionar 
corretamente.

18. Se o veículo ficar parado ao sol, é aconselhável cobrir 
a cadeira auto.

19. Após um acidente, ainda que ligeiro, a cadeira pode 
ter sofrido danos não visíveis a olho nu, por isso é 
necessário substituí-la.

20. Antes de transportar a cadeira à mão, certifique se de 
que os cintos de retenção da criança estão devidamente 
apertados e que a alça está bloqueada corretamente na 
posição vertical.

21. A cadeira montada no carrinho de passeio, utilizá-la  
exclusivamente em carrinhos de passeio Chicco, equipados 
com os respectivos encaixes para esse efeito.

22. Antes de transportar a criança na cadeira em cima do  
carrinho de passeio, certifique-se de que está fixada 
corretamente.

23. Não utilize cadeiras de segunda mão. Poderão ter sofrido 
danos estruturais não visíveis a olho nu, mas que 
comprometem a segurança do produto.

24. A sociedade Artsana declara estar isenta de qualquer 
responsabilidade pelo uso impróprio do produto.



25. O forro da cadeira pode ser substituído exclusivamente 
por um outro fornecido desde que  aprovado pelo fabricante, 
pois constitui parte integrante da cadeira auto. A cadeira auto 
nunca deve ser utilizada sem o forro.

26. Verifique se as correias do cinto de segurança do 
automóvel não estão torcidas. Evite que o cinto de segurança 
do automóvel ou qualquer um dos componentes da cadeira 
auto fiquem entalados nas portas do automóvel ou em 
contacto com pontos cortantes. Se o cinto de segurança 
estiver danificado ou deteriorado, substitua-o.

27. Certifique-se de que não transportam no carro objetos não 
fixados, sobretudo na parte de trás do assento traseiro, que 
em caso de acidente, possam ferir os ocupantes.

28. Certifique-se de que todos os passageiros do veículo 
utilizam o cinto de segurança, para a sua própria segurança e 
porque em caso de acidente, poderão bater gravemente 
contra a criança.

29. Em caso de viagens longas, pare freqüentemente. A 
criança cansa-se muito facilmente. Não retire a criança da 
cadeira, por nenhuma razão, enquanto o veículo estiver em 
movimento. Se a criança precisar de atenção, procure um 
lugar seguro e pare.

30. Os recém-nascidos prematuros, nascidos com menos de 
37 semanas de gestação, correm risco se forem 
transportados na cadeira auto. Estes recém-nascidos podem 
ter problemas respiratórios, ao estarem sentados na cadeira 
auto. É aconselhável contatar o seu médico ou pessoal 
hospitalar habilitado, para que possam avaliar as condições 
específicas do seu filho e recomendar-lhe a cadeira auto mais 
adequada, antes de sair da maternidade.

31. Recomenda-se que todos os passageiros a bordo do 
automóvel sejam sempre informados sobre o modo de retirar 
a criança da cadeira auto, em caso de emergência.

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  U T I L I Z A Ç Ã O  
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Esta cadeira, tanto na versão só cadeira auto como na versão 
cadeira auto com base, está certificada para o “Grupo 0+”, 
para transportar no automóvel crianças desde o nascimento 
até 13 kg.
- Para garantir maior segurança, as duas lingüetas foram 
estudadas de modo a impedir o fecho do cinto com apenas 
uma lingüeta introduzida.
A certificação é do tipo “universal”, portanto, esta cadeira auto 
pode ser utilizada em qualquer modelo de automóvel.

ATENÇÃO! “Universal” significa que é compatível com a 
maior parte, mas não todos os modelos de assentos de  
automóvel.

AVISO IMPORTANTE

1. Este é um dispositivo de retenção para crianças, do tipo 
“Universal”, certificado segundo a Norma NBR 144000 e o 
Regulamento N.° 44 extensão série 03. É indicada para a 
utilização generalizada em veículos e compatível com a maior 
parte, mas não para todos os modelos de assentos de 
automóvel.

2. A correta adaptação é apropriada nos casos em que o 
fabricante do veículo declare no manual do mesmo que este 
prevê a instalação de dispositivos de retenção para crianças, 
tipo “Universal”, para a faixa etária em questão.

3.  Este dispositivo de retenção é classificado como 
“Universal” segundo critérios de certificação mais rigorosos 
do que em relação a modelos anteriores, que não dispõem
do presente aviso.

4. Indicado exclusivamente para a utilização em veículos 
equipados com cinto de segurança de 3 pontos, estático ou 
com enrolador, certificado segundo a Norma NBR 14400 e o 
Regulamento UNI/ECE N° 16.

5. Em caso de dúvida, contate o fabricante do dispositivo de 
retenção ou o seu revendedor. 

Esta cadeira auto também pode ser utilizada fora do 
automóvel, instalada no carrinho de passeio, ou como 
espreguiçadeira.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO! Respeite corretamente as seguintes instruções 
de utilização do produto: caso contrário, comprometerá as 
condições de segurança.

1. O peso da criança não deve ser superior a 13 kg.

2. Nunca utilize esta cadeira auto num banco da frente do 
automóvel, equipado com airbag frontal. É possível instalar a 
cadeira auto no banco da frente do automóvel somente se o 
airbag estiver devidamente desativado. Contate o fabricante 
ou consulte o manual de instruções do seu automóvel para 
verificar a possibilidade de desativar o airbag.

3. Nunca utilize a cadeira auto com o redutor ergos se a 
criança tiver um peso superior a 6 kg.

REQUISITOS NECESSÁRIOS DO BANCO E DO CINTO DE 
SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL

A cadeira auto pode ser instalada no banco da frente, ao lado 
do passageiro ou em qualquer um dos bancos de  trás, mas de 
acordo com as seguintes condições: o banco do automóvel 
deve estar: virado no sentido da marcha (Fig. 1);
Equipado com cinto de segurança de 3 pontos de fixação, 
estático ou com enrolador (Fig. 2).
É aconselhável instalar sempre a cadeira auto no banco 
traseiro do automóvel.

ATENÇÃO! GRAVE PERIGO! Nunca utilize esta cadeira auto 
num banco da frente do automóvel, equipado com airbag 
frontal. 

ATENÇÃO! Nunca instale esta cadeira auto num banco 
equipado apenas com um cinto de segurança horizontal - 
cinto só com 2 pontos de fixação (fig. 2A).

REGULAGEM DA ALTURA
DAS CORREIAS DOS OMBROS

ATENÇÃO! As correias dos ombros devem acompanhar
o crescimento da criança. Antes de montar a cadeira auto no 
automóvel é necessário regular a altura das correias dos 
ombros da criança.
A altura correta das correias é ligeiramente abaixo dos ombros 
da criança. (fig. 3). A cadeira auto permite 3 posições de altura 
para as correias do cinto. (fig. 4)

Esta cadeira auto dispõe de uma almofada acolchoada, 
adequada para crianças desde o nascimento até 6 kg de peso, 
que garante uma sustentação correta e a posição ideal do 
pescoço e da coluna do bebê.
Para instalar a almofada acolchoada verifique se as correias 
estão introduzidas nas ranhuras mais baixas.



ATENÇÃO: esta é a única posição permitida para a 
utilização da cadeira auto com o redutor ergos (fig. 5).
Atenção: para garantir a máxima segurança do produto retire 
o redutor ergos logo que a criança atinja os 6 kg de peso.

Para modificar a posição dos cintos proceda da seguinte 
forma:
abra o fecho, pressionando botão vermelho (fig. 6);
retire os cintos pela parte de trás do encosto e introduza-os 
nas ranhuras mais adequadas à altura dos ombros da criança 
(fig. 7A e 7B).

ATENÇÃO! Certifique-se de que os cintos passam sempre 
entre a barra de posicionamento e a estrutura. Os cintos 
devem estar sempre esticados corretamente.

COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NA CADEIRA AUTO

1. Levante a parte de tecido com velcro e mantenha 
pressionado o botão de regulagem, puxe as correias dos 
ombros da cadeira auto de modo a folgá-las (fig. 8);
2. Abra o fecho do cinto, pressionando o botão vermelho 
(figura 6);
3. Coloque a criança na cadeira auto;
4. Sobreponha as duas lingüetas do cinto (figura 6A);
5. Introduza ambas as lingüetas no fecho até ouvir um 
estalido. (fig. 6B) 
ATENÇÃO: nunca insira apenas uma lingüeta no fecho;
6. Ajuste as correias dos ombros da criança, puxando a 
correia reguladora central de tensão (fig.9).

ATENÇÃO! O cinto deve ficar bem esticado e aderente ao 
corpo da criança, mas não excessivamente. O cinto estará 
esticado corretamente quando for possível introduzir um dedo 
entre o cinto e o corpo da criança.

POSIÇÕES DA ALÇA DA
CADEIRA AUTO

A alça da cadeira auto pode ser regulada em 4 posições 
(Fig. 10):
A. Posição de transporte no automóvel (ATENÇÃO: esta é a 
única posição consentida durante o transporte no automóvel).
X. Posição intermediaria: nunca utilize esta posição
B. Posição de transporte à mão.
C. Posição de utilização como cadeira de balanço ou posição 
para encaixe num carrinho de passeio Chicco adequado.
D. Posição de utilização como espreguiçadeira. Para efetuar a 
regulagem, pressione simultaneamente os botões existentes 
nas rótulas da alça (fig. 11) e rode-a, colocando-a na posição 
desejada, até ouvir um estalido.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA
AUTO NO AUTOMÓVEL

Le ia  com a tenção o  parágra fo :  REQUISITOS 
NECESSÁRIOS DO BANCO E DO CINTO DE SEGURANÇA 
DO AUTOMÓVEL.
A cadeira auto, tanto na versão com base como na versão sem 
base, deve ser instalada sempre no sentido contrário ao da 
marcha. 

ATENÇÃO! EXTREMAMENTE PERIGOSO: NÃO INSTALE A 
CADEIRA AUTO EM BANCOS EQUIPADOS COM AIRBAG, a 
não ser que o mesmo se encontre devidamente desativado.

ATENÇÃO! Nunca instale a cadeira auto num banco equipado 
apenas com um cinto de segurança horizontal - cinto só com 2 
pontos de fixação.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA
AUTO COM A BASE

Para instalar a cadeira auto com a base no banco do 
automóvel, proceda da seguinte forma:
1. Remova a cadeira auto da base, puxando pela manopla de 
desencaixe (fig. 12) e simultaneamente levante-a, segurando-
a pela alça.
2. Coloque a base sobre o banco do automóvel onde pretende 
instalá-la, colocando conforme ilustrado na figura 13, de modo 
que fique em contato com o encosto do banco do automóvel.
3. Estique o cinto de segurança do automóvel e aperte-o no 
respectivo fecho, fazendo passar a correia horizontal nas 
duas guias específicas (fig. 14).

4. Antes de colocar a cadeira auto na base, verifique se o 
fecho estabilizador está fechado (fig. 15).
5. Coloque a cadeira auto na base (no sentido contrário ao da 
marcha) e pressione-a para baixo até encaixar devidamente 
(ouvir-se-á um estalido) (fig. 16).
6. Verifique se a cadeira auto está encaixada corretamente na 
base, tentando levantar tanto a parte da frente como a parte 
de trás da cadeira.
7. Faça passar a correia diagonal do cinto de segurança do 
automóvel na respectiva guia adequada que se encontra na 
parte de trás do encosto da cadeira auto (fig. 17).

ATENÇÃO: DURANTE O TRANSPORTE, A CORREIA 
DIAGONAL DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL 
DEVE ESTAR SEMPRE NA POSIÇÃO INDICADA NA FIG. 
18. NUNCA UTILIZE A CADEIRA AUTO SEM FAZER 
PASSAR A CORREIA NA RESPECTIVA GUIA ADEQUADA 
PARA O EFEITO: PODERÁ COMPROMETER SERIAMENTE 
A SEGURANÇA DO SEU FILHO.

8. Estique ao máximo o cinto de segurança à volta da cadeira 
auto, de modo que as correias fiquem bem aderentes e 
certificando-se de que não ficam torcidas.
9. Coloque a alça na posição “A” (fig. 10) Para retirar a cadeira 
auto da base:
Remova a correia diagonal do cinto de segurança do 
automóvel da guia existente no encosto da cadeira auto, 
coloque a alça na posição “B” (fig. 10), desencaixe a cadeira 
auto, puxando a respectiva manopla (trava) e 
simultaneamente levante a cadeira auto, segurando-a pela 
alça.

ATENÇÃO! Após a instalação da cadeira auto, verifique 
SEMPRE se o cinto de segurança do automóvel está 
devidamente esticado e se o respectivo fecho não força as 
correias a saírem das guias específicas existentes na base e 
se não interfere com as próprias guias.

ATENÇÃO: NUNCA PASSE O CINTO DE SEGURANÇA DO 
AUTOMÓVEL EM POSIÇÕES DIFERENTES DAS 
INDICADAS NA FIG. 19.
Na fig. 20 são indicados alguns exemplos de instalação 
incorreta.

ATENÇÃO: DURANTE O TRANSPORTE, A CORREIA 
DIAGONAL DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL 
DEVE ESTAR SEMPRE NA POSIÇÃO INDICADA NA FIG. 
18. NUNCA UTILIZE A CADEIRA AUTO SEM FAZER 
PASSAR A CORREIA NA RESPECTIVA GUIA ADEQUADA 
PARA O EFEITO: PODERÁ COMPROMETER SERIAMENTE 
A SEGURANÇA DO SEU FILHO.

8. Estique ao máximo o cinto de segurança à volta da cadeira 
auto, de modo que as correias fiquem bem aderentes e 
certificando-se de que não ficam torcidas.
9. Coloque a alça na posição “A” (fig. 10) Para retirar a cadeira 
auto da base:



Remova a correia diagonal do cinto de segurança do 
automóvel da guia existente no encosto da cadeira auto, 
coloque a alça na posição “B” (fig. 10), desencaixe a cadeira 
auto, puxando a respectiva manopla (trava) e 
simultaneamente levante a cadeira auto, segurando-a pela 
alça.

ATENÇÃO! Após a instalação da cadeira auto, verifique 
SEMPRE se o cinto de segurança do automóvel está 
devidamente esticado e se o respectivo fecho não força as 
correias a saírem das guias específicas existentes na base e 
se não interfere com as próprias guias.

ATENÇÃO: NUNCA PASSE O CINTO DE SEGURANÇA DO 
AUTOMÓVEL EM POSIÇÕES DIFERENTES DAS 
INDICADAS NA FIG. 19.
Na fig. 20 são indicados alguns exemplos de instalação 
incorreta.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA
AUTO SEM A BASE

Para instalar a cadeira auto no automóvel sem a base, proceda do 
seguinte forma:
1. Baixe o fecho estabilizador. (fig. 21)
2. Coloque a cadeira auto sobre o banco do automóvel onde 
pretende instalá-la.
3. Estique o cinto de segurança do automóvel e aperte-o no 
respectivo fecho, fazendo passar a correia horizontal nas duas 
guias específicas (fig. 22).
4. Faça passar a correia diagonal do cinto de segurança do 
automóvel na respectiva guia adequada que se encontra na parte 
de trás do encosto da cadeira auto (fig. 23).
5. Estique ao máximo o cinto de segurança em volta da cadeira 
auto, de modo a que as correias fiquem bem aderentes e 
certificando-se de que não fiquem torcidas.

ATENÇÃO: DURANTE O TRANSPORTE, A CORREIA DIAGONAL 
DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL DEVE ESTAR 
SEMPRE NA POSIÇÃO INDICADA NA FIG. 24. NUNCA UTILIZE A 
CADEIRA AUTO SEM PASSAR A CORREIA NA RESPECTIVA 
G U I A A D E Q U A D A .  O  U S O  I N C O R R E T O  P O D E  
COMPROMETER SERIAMENTE A SEGURANÇA DO SEU 
FILHO.
6. Coloque a alça na posição “A” (fig. 10)
7. Para remover a cadeira auto, desaperte o cinto do automóvel, 
pressionando o fecho e retire o cinto da guia diagonal e da 
horizontal, existente na cadeira auto.
8. Coloque a alça na posição “B” (fig.10).
Na fig. 25 são indicados alguns exemplos de instalação incorreta.

Para retirar a cadeira auto da base, repita as operações anteriores, 
mas em ordem inversa: remova a correia diagonal do cinto de 
segurança do automóvel da guia existente no encosto da cadeira 
auto, coloque a alça na posição “B” (fig. 10), desencaixe a cadeira 
auto, puxando o manopla (trava) e simultaneamente, levante a 
cadeira auto, segurando pela alça.

UTILIZAÇÃO DA CAPOTA

A cadeira auto dispõe de uma capota, para proteger a criança 
do sol e do vento.
Pode ser fixada ou removida facilmente graças aos dois 
encaixes adequados para a utilização da mesma existente na 
cadeira auto, e a sua inclinação pode ser regulada conforme 
desejar. (fig. 26).

CADEIRA AUTO NA POSIÇÃO FIXA OU DE  BALANÇO 
(UTILIZAÇÃO COMO ESPREGUIÇADEIRA)

Quando não estiver sendo utilizada no automóvel, esta 
cadeira auto pode também ser utilizada como cadeirinha de 
balanço ou como espreguiçadeira.
Para que possa balançar, recolha o fecho estabilizador (fig. 
15) e posicione a alça na posição “B”. (fig. 10)
Para a utilizar na posição fixa, abra o fecho estabilizador (fig. 
21) e coloque a alça na posição “D”. (fig. 10)

Importante! Conserve estas instruções para consultas 
futuras.
ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sem vigilância.
ATENÇÃO: Não utilize mais a cadeira como espreguiçadeira, 
quando a criança já consegue ficar sentada sozinha.
ATENÇÃO: Esta cadeira não é adequada para a criança 
dormir durante longos períodos.
ATENÇÃO: É perigoso utilizar a cadeira sobre superfícies 
elevadas, tais como mesas, cadeiras, etc.
ATENÇÃO - Utilize sempre o cinto de segurança. A cadeira 
não substitui uma cama ou um berço. Se a criança precisar 
dormir, deve ser colocada numa cama ou num berço 
adequados. 
Não utilize a cadeira se algum dos seus componentes estiver 
danificado ou em falta.
Não utilize acessórios e peças de substituição que não 
estejam aprovados pelo fabricante.

Lavar à mão com água fria. Não utilize alvejante. Não seque 
na máquina. Não passe a ferro. Não limpe a seco.

Idade: A partir do nascimento até aos 6 meses, 
aproximadamente (até 9 kg de peso).
Coloque a cadeira exclusivamente sobre superfícies estáveis 
e horizontais.
ATENÇÃO: antes de transportar a cadeira auto à mão, 
coloque e bloqueie sempre a alça na posição vertical “B” (fig. 
10)

VERSÃO CADEIRA AUTO
+ CARRINHO DE PASSEIO

ATENÇÃO! Para instalar a cadeira auto no carrinho de 
passeio, consulte as instruções do carrinho de passeio.
Os carrinhos de passeio CHICCO estão equipados com o 
sistema CLIK CLAK, dispositivos especiais, localizados nos 
apoios dos braços, que permitem fixar a cadeira auto 
diretamente no carrinho de passeio, sem necessitar de 
quaisquer acessórios complementares.
Abra o carrinho de passeio, seguindo as instruções do 
respectivo manual.
Coloque a cadeira auto sobre uma superfície plana e estável 
e rode a alça, de modo a posicioná-la horizontalmente (C, 
veja fig. 10)
Extraia os dois ganchos de fixação da alça, puxando e 
rodando os dois botões de fixação da cadeira auto no 
carrinho de passeio (fig. 27).
Fixe a cadeira auto nos apoios dos braços do carrinho de 
passeio (fig. 28), tendo o cuidado de verificar que está  fixada 
corretamente em ambos os lados (ouvir se houve  um 
estalido em ambos os lados que confirma a fixação correta).
Para retirar a cadeira auto do carrinho de passeio basta 
pressionar os dois botões existentes na alça (fig. 29).
Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável e, 
em seguida, rode a alça, posicionando-a verticalmente (B) e 
recolha os ganchos de fixação.

ATENÇÃO: a instalação da cadeira auto no carrinho de 
passeio e a sua remoção podem ser efetuadas com a  
criança na cadeira, no entanto, com o peso da criança estas 
operações poderão tornar-se mais difíceis de executar. 
Neste caso, recomenda-se a máxima atenção ao efetuar as 
referidas operações.

DESFORRAGEM/LIMPEZA
DA CADEIRA AUTO

Se pretender lavar o forro da cadeira, abra o cinto e remova o 
forro depois de ter desenfiado as duas correias com os 
fechos metálicos através das respectivas ranhuras (fig. 30). 
Para a lavagem siga atentamente as indicações da etiqueta 
têxtil, existente no forro.
O cinto, o fecho e as partes de plástico devem ser limpos 
apenas com um pano úmido. Não utilize solventes ou 
alvejantes, pois podem danificar e fragilizar estes 
componentes, comprometendo as condições de segurança.
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Lavar à mão em água fria

Não utilizar alvejante

Não secar na máquina

Não passar a ferro

Não limpar a seco


