
Cadeira Para Auto

MÚLTIPLA 1.2.3
Ref. IXAU3037
Para crianças de 9 a 36 kg
(Grupos I, II e III)

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

Sob condições expressas no 
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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 principalmente seus 
bebês, fiquem satisfeitos com os nossos produtos.

ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇÕES

PARA FUTURAS CONSULTAS

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 neste manual. 
Todas elas tem condições de, quando viável, reformar 
convenientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, 
quando necessário, procure-as e solicite um orçamento sem 
compromisso.







MÚLTIPLA

Peso líquido: 9,2kg
Dimensões (cm).

62

5249

GRUPOS I, II e III (Para crianças 9 a 36kg)

PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO

1 A cadeira possui duas posições 
de inclinação que podem ser 

usadas para todos os grupos. Para 
usar a inclinação da cadeira, 
incline-a  para trás e dobre para 
frente o ajuste de inclinação.

IMPORTANTE: 
Para os Grupos I, II e III, 

de 9 a 36kg, a cadeira deve ser 
instalada obrigatoriamente 

voltada para frente e pode ser 
usada nas duas posições 

de inclinação.

Sem ajuste da 
inclinação

Com ajuste da 
inclinação

2 Segure o ajuste de inclinação 
com uma das mãos, pois o 

mesmo possui molas para voltar a 
posição inicial, volte a cadeira para a 
posição normal.

Obs.: para retornar a cadeira na 
inclinação original, faça as operações 
no sentido inverso.

A cadeira Múltipla possui várias 
posições para o apoio de cabeça em 
um sistema prático e rápido de ajuste 
de altura que deve ser usado de 
acordo com o crescimento da criança. 
Esta regulagem é utilizada para os 
Grupos de Massa I, II e III.
Para ajustar o apoio para a cabeça 
siga os procedimentos a seguir:

PARA REGULAR A ALTURA DO
APOIO PARA A CABEÇA

IMPORTANTE:
Faça os ajustes do apoio para 
a cabeça antes de instalar a 

cadeira no automóvel.

IMPORTANTE:
Ao regular o apoio para 

cabeça, o cinto de segurança 
na altura dos ombros se ajusta 

automaticamente.



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

1 Posicione a cadeira no
banco traseiro voltada para 

frente ao alcance do cinto de 
segurança.

Passe o cinto de segurança do 
carro pelo vão na lateral interna 

do encosto marcada pelo viés 
vermelho.

2

IMPORTANTE: 
A cadeira deve ser instalada 

obrigatoriamente voltada para 
frente e pode ser usada nas 

duas posições de inclinação.

Recue a cadeira do banco do 
carro e puxe o cinto de 

segurança do carro por trás da 
cadeira.

3

GRUPO I (Para crianças de 9 a 18kg)

1 Pressione a trava (A), 
localizada atrás do encosto, 

até o final para destravar.

2

A

Simultanemente levante ou 
abaixe  o apoio para cabeça 

até encaixar na posição adequada. 
Verifique se o mesmo ficou bem 
travado antes de usar.

Obs.: Ouve-se 
um “click”
ao travar.

Várias posições 
para o apoio 

de cabeça.



Passe o cinto de segurança do 
carro pelo orifício oposto na 

parte de trás do encosto.

4

Puxe o cinto de segurança do 
carro pela frente da cadeira.5

Prenda o fecho do cinto de 
segurança do automóvel.6

7 Passe a tira diagonal do cinto de 
segurança do automóvel pela 

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

B

Finalize puxando o cinto de 
segurança do carro de forma 

que a cadeira fique bem firme junto 
ao banco do carro.

8

IMPORTANTE: 
Não deixe as tiras do cinto de 
segurança do carro torcidas.



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

IMPORTANTE!
   Antes de acomodar a criança verifique

a posição correta do cinto de segurança.

Consultar item: 
“Para regular a 

altura do apoio para 
cabeça” pág. 5.

USO INCORRETO:

Destrave a presilha do cinto de 
segurança da cadeira 

deslizando para baixo o botão (C).
Separe as presilhas.

1

C

Acomode a criança.2

Junte as presilhas do cinto da 
cadeira e prenda na trava 
central (D).

3

IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.



RETIRE O CINTO DE SEGURANÇA
DA CADEIRA. (não é utilizado nos GRUPOS II e III)

PARA AJUSTAR O CINTO

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

liberar o cinto pressione o botão (E) 
oculto sob o tecido e puxe pelas tiras 
do cinto (não puxe pelos protetores 
de ombros).

1

Para eliminar possíveis folgas, 
diminua o comprimento do 

cinto puxando a lingueta (F), até 
conseguir um ajuste perfeito.

2

Obs.: O cinto deve estar justo e ao 
mesmo tempo confortável. 

GRUPOS II e III (Para crianças de 15 a 36Kg)

Gire as fivelas (G) das tiras do 
protetor de ombros, que se 

encontram na parte de trás do 
encosto (em ambos os lados), faça 
isso girando a fivela e passando-a 
pelo orifício, como mostra a foto.

1

Retire as duas tiras do cinto de 
segurança (H), que se 

encontram atrás do encosto, pela 
parte inferior do suporte (I) que as 
une, como mostra a foto abaixo.

2



Puxe as tiras do cinto de 
segurança da cadeira para fora 

do sistema de ajuste de altura, como 
mostra a foto.

3

Puxe as tiras do cinto de 
         segurança da cadeira para fora 
dos orifícios na frente da cadeira.

4

Retire os protetores de ombros 
do cinto de segurança da 

cadeira.

5

Deslize as presilhas até que se 
desprenda do cinto de 

segurança.

7

Aperte a trava (E) que se 
encontra na parte da frente da 

cadeira oculta sob o tecido e puxe o 
suporte (I) que se encontra na parte 
de trás. Guarde-o sob a cadeira.

8

Destrave a presilha do cinto de 
segurança da cadeira 

deslizando para baixo o botão (C), 
para soltar as presilhas do 
cinto de segurança da cadeira.

6



Localize a fivela (J) sob o tecido
na base do assento como 
mostra a foto.

9

Obs.: Para recolocar o cinto de 
segurança da cadeira faça todo o 
processo de modo inverso.

Puxe a tira do cinto até sair da 
cadeira. Finalize repetindo o 

processo no outro lado do assento 
para retirar o segundo cinto.

Acesse a fivela por baixo da 
cadeira. Para facilitar sua 

retirada gire e posicione a fivela 
como mostra a foto, passando-a pelo 
orifício.

1

RETIRE O CINTO ENTREPERNAS

Retire o engate do cinto 
entrepernas por cima do 
assento.

2

1 Para  instalar, basta posicionar 
a cadeira no banco traseiro 

voltada para frente ao alcance do 
cinto de segurança.

PARA INSTALAR A CADEIRA
NO AUTOMÓVEL
GRUPOS II e III (15 a 36kg)

Acomode a criança.1

PARA ACOMODAR A CRIANÇA
GRUPOS II e III (15 a 36kg)



Passe a tira diagonal do cinto 
de segurança pelo ombro 

cruzando-a sobre o tórax, e a tira 
abdominal do cinto passando sobre o 
abdômen. Prenda o fecho 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 a criança derrubar algum 
líquido, ou sujar o tecido, procure 

limpá-lo na hora.

IMPORTANTE:
Não deixe as tiras do cinto de 

segurança torcidas.

B

Finalize passando a tira diagonal 
do cinto de segurança do 

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

3



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.

• A criança nunca deve ficar em pé sobre a cadeira.

 "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.







VILA VELHA
Giopeças - Giotto Peças Ltda.
Rua Luciano das Neves, 947 - Centro
CEP: 29100-200
Telefax: (27) 3229-8942 (Sr. Sampaio)

giopecaspuericultura@hotmail.com

GOIÁS

GOIÂNIA
BABY FAMA - Rener - Baby America      

Av. C, 208 Qd. 512 Lt. 5, 71
Jardim América - CEP: 74255-070
Tel: (62) 3251-0803 / 3274-3436

BABY FAMA - Rener - Baby Bela

Av. T - 63, 138 Qd. S. 27 - Lt.13

ST. Bela Vista - CEP: 74823-340

Tel: (62) 3255-3020

BABY FAMA - Rener - Baby Fama-1
Av. Bernardo Sayão, 1439 Qd.36 Lt.01

Set. Mal. Rondon - CEP: 74560-070
Tel: (62) 3211-1531 / 3211-3264

Cantinho da Moda - Chafic e Cia Ltda.

Rua 4, 409 - Centro - CEP: 74020-060

Tel: (62) 3225-8015

lezequiel@cantinhodamoda.com.br

Cantinho da Moda - R.A. de Abreu
Av. Araguaia, 625 - Centro
CEP: 74030-100 - Tel: (62) 3942-3582

assistenciatecnica@cantinhodamoda.com.br

Cantinho da Moda - Vip Conf. Inf. Ltda.

Rua 4, 279 - Centro - CEP: 74020-060

Tel: (62) 3223-9117 / 3212-0052

3942-9116 / 3942-9117

Hospital dos Brinq. de Goiânia (Bruno)

Rua 28, 11 (esq. c/ 4A) - Setor Central

CEP: 74020-130 - Tel: (62) 3223-3460

MATO GROSSO

VARZEA GRANDE

Vitória Serviço Autorizado (Ronnie)

Rua A, Quadra 06, Casa 16

Bairro Cohab Jaime Campos

CEP: 78118-490 - Tel:(65) 3681 5526

Cel:(65) 9603-9519229-9315

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE
Bliss Bicicletaria Ltda. ME
Av. Fábio Zahran 6304 - Centro
CEP: 79005-571 - Tel: (67) 3324-1696

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE
Camping Baby Car Ltda. (Geonê)
Rua Padre Eustáquio, 282
Carlos Prates - CEP: 30710-580

Angel’s Car Baby - M. J. Camping Ltda.

Rua Sônia, 299 - Bairro Santa Cruz

Tel: (31) 3295-2239

CEP: 31150-370
Tel: (31) 3426-1705 (Marcos)

CATAGUASES
Rei das Fraldas
Rua Tenente Fortunato, 26 - Centro
CEP: 36770-000 - Tel: (32) 3422-7759

atendimento@reidasfraldas.com.br

CONSELHEIRO LAFAIETE
Rei das Fraldas
Rua Afonso Pena, 112 - Centro
Tel: (31) 3763-4048

DIVINÓPOLIS
Hospital Dos Brinquedos Eletr. Ltda.
Av. Jovelino Rabelo, 530 - Porto Velho
CEP: 35500-422
Cel: (37) 9943-4444
Telefax:(37) 3222-3050 (Joel)

JUIZ DE FORA
Rei das Fraldas
Rua São Sebastião, 437 - Centro
CEP: 36015-410 
Tel: (32) 3211-5538

MURIAÉ
Rei das Fraldas
Praça João Pinheiro, 70 - Centro
CEP: 36880-000

Tel: (32) 3721-5823

PATOS DE MINAS
Oficina do Dudu (Eduardo César)
Rua Olímpio Ferreira, 38 - Caramuru
CEP: 38701-380 - Tel: (34) 3825-8191

Cel: 9995-9191 / 9671-9191
atendimento@oficinadodudu.com.br
www.oficinadodudu.com.br

PARAISÓPOLIS
Bicicletaria Residencial Paraíso
Rua Antônio Benedito Lopes Ribeiro, 
147 - Res. Paraíso - CEP: 37660-000
Tel: (35) 3651-1020
Cel: (35) 8453-1536
sasbikes@hotmail.com

UBÁ
Rei das Fraldas
Rua Isaura Rezende, 85 - Centro
CEP: 36500-000 - Tel: (32) 3531-2700

reidasfraldasuba@yahoo.com.br

UBERLÂNDIA
Cristina de Lima Oliveira - Beto Bikers

Av. Cesario Crosada, 2428 -
Presidente Roosevelt
CEP: 38401-048 
Tel: 34-32374370
betobikers@msn.com

Imperial Ciclista Ltda.
Av. João Naves de Avila, 510 - Cazeca

CEP: 38400-053
Tel: (34) 3255-6688

VIÇOSA

Rei das Fraldas

Praça Silviano Brandão, 136 - Centro

CEP: 36570-000

Tel: (31) 3892-7007

www.reidasfraldas.com.br

VARGINHA

New Jaz Chaveiro Ltda. (Luciano)

Travessa Monsenhor Leônidas, 115

Centro - CEP: 37002-120

Tel: (35) 3221-3754 (Washington)

chaveirojasltda@hotmail.com

PARANÁ

CASCAVÉL

Cegonhas Bicicletas

Rua Paraná, 3628 - Centro

CEP: 85810-010

Tel: (45) 3224-2703

CURITIBA

AMY - Marcia dos Santos Ferreira

Rua Guilherme Born, 16 - Cristo Rei

CEP: 80050-560 (Paulo Sergio Neitzke)

Tel: (41) 3077-3194 / 3333-7644

pauloneitzke@hotmail.com

www.amybrinquedos.com.br

Marinho Comércio e Conserto de

Aparelhos Eletrônicos Ltda. (Maria)

Rua Brigadeiro Franco, 1745 - Centro

CEP: 80420-200

Tel: (41) 3224-5028

Representações Fialho Ltda.

Rua João David Perneta, 469

Hugo Lange - CEP: 80040-330

Telefax: (41) 3253-1361

LONDRINA

Hospital de Brinquedos Snoopy Ltda.

Rua Pará, 1869 - Centro

CEP: 86020-330 

Tel: (43) 3324-1251

Telefax: (43) 3324-5949 (Maria José)

hospitaldebrinquedos@pop.com.br

MARINGÁ

Clínica de Brinquedos Nana Nenê

Rua Santos Dumont, 1933 - 

Zona 1 - Centro

CEP: 87013-050

Tel: (44) 3227-3389 (Cláudio)

Gente Miúda Oficina do Bebê Ltda.

Av. Mandacarú, 122 - Jd. Monte Belo

CEP: 87080-000

Telefax: (44) 3225-3811 (Adriano)

oficina.gentemuida@hotmail.com

Sandri - Com. e Repres. Sandri Ltda.

Av. Juscelino K. de Oliveira, 1175

Centro - CEP: 87010-440

Tel: (44) 3227-0365 (Cristina)





CERTIFICADO DE GARANTIA
A Burigotto S/A Indústria e Comércio garante este produto contra defeitos de 

fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal 
de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou 
reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à 
Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que 
compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o 
produto ou no nosso site na internet: www.burigotto.com.br. Nenhum serviço 
poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A Burigotto se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição 
gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam 
devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, 
como sendo de fabricação.

O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

•Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso;  
estas  serão de responsabilidade do consumidor.

•Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de 
acidentes de transporte, montagem ou utilização em desacordo com as 
orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes 
de efeitos da natureza, como sol ou chuva.

•Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como 
ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e 
conservação.

•Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
•Atendimento domiciliar.
•Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela Burigotto.
•Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e 

alinhamento por parte da Burigotto ou de suas assistências técnicas (rede 
autorizada).

•Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.
A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as 

Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas 
os valores serão cobrados.

A Burigotto obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os 
produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer 
responsabilidades e outras obrigações não previstas.





BURIGOTTO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Bárbara

CEP 13480.308 - Limeira - SP - Brasil
Caixa Postal 1051 - 

Tel.: (19) 3404.2000 - Fax Vendas: (19) 3451.6994
www.burigotto.com.br  -  E-mail: info@burigotto.com.br

CNPJ: 51.460.277/0001-38  I.E.: 417.003.410.117

CEP 13480.970

Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:
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