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Modelo N100
Grupo 0 e I

Conheça seu Assento de Segurança
Guias superiores de
passagem do cinto
Redutor interno

Instalação e Uso (Continuação)
Grupo 1 (9 a 18 Kg): Posição de frente para o movimento.
Utilize somente com cinto de segurança de 3 pontos. Escolha o
recline desejado (depois de instalada a cadeira não reclina), de
frente para o movimento.

Apoio de cabeça

Encosto
Protetores do cinto
de segurança

Cinto de segurança
(5 pontos)

Puxe o cinto de segurança do veículo e passe a fivela através do
encosto do assento, entre a estrutura e o forro de tecido. Nesta
parte da instalação, poderá remover o tecido parcialmente, para
se certificar da passagem correta, sem que o cinto fique enrolado

Fivela do cinto
de segurança

Botão de ajuste do cinto

Fixe o fecho do cinto de segurança. Estique o cinto para que fique
bem apertado, pressione o assento contra o banco do veículo para
melhor fixação (com os joelhos, por exemplo), prendendo o cinto
do veículo com o clip de segurança (ver instruções na pág 5),
próximo da fivela. Certifique-se que o cinto não está torcido nem
enrolado e que esteja bem esticado.

Tira de ajuste do
cinto de segurança

Base

Alavanca de
acionamento do recline

Guia de passagem
do cinto de segurança

Cuidados e Manutenção
Suporte de recline
Limpeza do assento:

Encaixe de ajuste
do cinto (pres azul)

A capa pode ser retirada e lavada com detergente neutro e água fria. NÃO USE
ALVEJANTES!
Não torcer, não passar a ferro. Seque à sombra.
As partes plásticas devem ser limpas com uma pano úmido. Não utilize detergente.

Fendas de altura para o
cinto dos ombros

Cinto de segurança
(5 pontos)

Fivela Metálica
Ponto de fixação
do cinto de segurança

Base

IMPORTANTE: A Infanti oferece 1 Ano de Garantia para defeitos
de fabricação e Assistência Técnica permanente. Procure uma
Assistência Técnica mais próxima pelo nosso site: www.infanti.com.br.
A Infanti não retira produtos para conserto, mesmo que estes estejam
em garantia

www.infanti.com.br
Serviço de Atendimento ao Consumidor (11) 4072-4000
sac@infantibrasil.com.br
DANIELE & SANCHES IND E COM LTDA.
RUA ANITA, 225 - GALPÃO 3 - CEP 09941-640 - DIADEMA - SP
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Instalação e Uso (Continuação)

Avisos de Segurança

Grupo 0 (0 à 10 Kg): Posição de costas para o movimento.
LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A CADEIRA
Utilize somente com cinto de segurança de 3 pontos.
Escolha o recline desejado (depois de instalada a cadeira
não reclina), de costas para o movimento e com o suporte
de recline. Para instalar o suporte de recline,retire o suporte
que está localizado embaixo da cadeira, na parte traseira.
Posicione o suporte embaixo da cadeira, nos dois encaixes
dianteiros. Posicione a cadeira no banco do carro, na
posição escolhida e instale conforme instruções de
instalação.

Coloque o assento de segurança sobre o banco traseiro,
na posição de costas para o movimento. Puxe
completamente o cinto de segurança do veículo e passe
a parte abdominal do cinto sob a base do assento, nas
guias inferiores de passagem do cinto.
Passe a tira do cinto dos ombros nas guias superiores do
assento. Feche normalmente o cinto de segurança
veicular em sua presilha, e ajuste de forma que se
encaixe perfeitamente na presilha azul (encaixe de
ajuste do cinto).

Se o cinto apresentar folga, pressione a cadeira sobre o
banco do veículo e puxe a tira subabdominal, fazendo
com que o excesso de cinto retorne ao dispositivo de
retração (”casinha”) do prórpio cinto. Antes de começar
a fixar o Clip de Segurança certifique-se de que já não
existe folga no cinto de segurança do veículo.
P

1 à 2 cm

Coloque o Clip de Segurança (P) a uma distância de
aproximadamente 1,5 cm da fivela, conforme figura.
Torne a afivelar o cinto e certifique-se de que ficou bem
firme. Repita a operação se verificar que a parte
subadominal está folgada ou solta.

Para remover o Clip de Segurança:

IMPORTANTE ! É indispensável que todos os avisos e instruções deste manual sejam
seguidos integralmente, caso contrário você estará aumentando o risco de ferimentos
graves no caso de freadas bruscas ou acidente.
1- Este assento é um dispositivo de retenção “UNIVERSAL “ para crianças, homologado
segundo a norma ECE 044/04 européia e a NBR 14400 brasileira, utilizável na maioria
dos automóveis, mas não em todos.
2- A compatibilidade perfeita é garantida se no manual de instruções do fabricante de
seu veículo estiver declarado que o mesmo está preparado para poder utilizar um
dispositivo de retenção UNIVERSAL para crianças, incluídas nestes grupos etários.
3- Este assento só é utilizável em veículos equipados com cintos de segurança de 3
pontos estáticos ou automáticos.
ATENÇÃO :
* Não seguir estas instruções pode trazer conseqüências graves no caso de acidente ou
freada brusca
* Mesmo esta cadeira de carro parecendo fácil de ser utilizada, as instruções devem ser
lidas integralmente para não haver esquecimento de nenhum detalhe.
* As instruções desta cadeira de carro, bem como as instruções de seu veículo para a
utilização de cadeira de carro, devem ser seguidas cuidadosa e integralmente, e caso
alguma diferença seja observada, deve se seguir o manual de seu veículo.
* Não fazer uso correto do cinto de segurança de seu veículo pode resultar em graves
ferimentos e até morte no caso de uma freada brusca ou acidente.
* Não permita que outras pessoas usem esta cadeira ( tais como avós, amigos, babás,
etc...), a menos que tenham lido e compreendido as instruções.
* Use somente acessórios fabricados pela INFANTI. O Uso de acessórios diferentes
pode afetar a segurança de seu bebê no caso de freada brusca ou acidente.
* Não modifique ou amarre nenhum brinquedo, pano ou roupa ou qualquer objeto alheio
à cadeira. As modificações podem causar ferimentos em caso de acidentes.
* Mantenha a cadeira sempre fixa com o cinto de segurança, mesmo quando a criança
não estiver sentada nela, pois a cadeira solta dentro de seu carro pode ferir algum
passageiro em caso de acidente.
* Se a cadeira ficar exposta ao Sol diretamente por muito tempo algumas partes podem
ficar superaquecidas e eventualmente causar uma queimadura em sua criança. Tenha
cuidado com a temperatura da cadeira em dias de muito Sol.
* Nunca deixe a criança sem a atenção de um adulto.
* NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA DENTRO DO AUTOMÓVEL
* Caso esta cadeira tenha sofrido um acidente, substitua-a imediatamente.
* Não use a cadeira se estiver quebrada ou faltando alguma peça.Em caso de dúvidas,
entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente INFANTI através do
(11) 4072 4000 ou pelo e-mail : sac@infanti.com.br.

1. Desate o cinto de segurança do veículo;
2. Remova as tiras do cinto de segurança do Clip de Segurança;
3. Guarde o Clipe de Segurança na bolso plástico na lateral da cadeira.
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Avisos de Segurança
Recomendações de Uso
* Nunca deixe a criança sozinha no assento dentro do veículo.
* Todos os trilhos de deslocamento (do banco do carro ou o de inclinação do
assento) devem estar travados
* Depois de um acidente o assento NÃO PODE voltar a ser utilizado
* Utilize o assento de segurança mesmo para um pequeno trajeto, (estes são os acidentes mais
frequentes)
* Por razões de segurança, mantenha o assento fixo no carro, mesmo que não esteja
transportando uma criança.
* Os elementos rígidos e as peças de um assento devem estar montados de forma que não fiquem
travadas por banco ou porta, para melhorar ou adequar sua fixação (por exemplo recuar o banco
da frente pressionando o assento no banco traseiro).
* Não utilize o assento sem o forro de tecido
* Não substitua o forro de tecido por outro, a não ser que seja recomendado pela INFANTI, uma vez
que a mesma intervem diretamente no comportamento do assento.
* Não deixe objetos soltos dentro do veículo, no caso de uma freada brusca ou acidente, o mesmo
poderá ferir a criança ou outros passageiros.
* Este dispositivo não pode ser modificado
* A segurança só está garantida se o assento estiver corretamente instalado, segundo as
orientações deste manual.
* Sugerimos o teste de instalação no seu veículo ANTES da aquisição deste assento.
USO E RECOMENDAÇÕES :
Recomenda-se para os pais que a criança deve sempre usar a cadeira e o cinto de segurança até
que tenha idade e estatura para utilizar somente o cinto do veículo, conforme especificação do
fabricante do veículo.

Cinto de Segurança do Assento (cont)
Regulagem de altura do cinto:
O cinto possui 3 alturas possíveis.
Escolha a altura adequada para a criança, observando que os cortes por onde passam os
cintos devem estar acima do ombro da criança.

Para ajustar a altura, desmonte o cinto retirando as tiras da fivela metálica, que se encontra
na parte de trás da cadeira. Puxe a tira através da estrutura e retire a alça da fivela do encosto
do assento, repita a operação para o outro lado.
Ajuste a altura pretendida, e volte com as alças efetuando as mesmas operações com sentido
inverso.
ATENÇÃO: Certifique-se que o cinto não esteja torto ou enrolado e que esteja bem esticado.

Recline
Este dispositivo de retenção possui quatro posições de recline.
Escolha o recline ANTES de instalar a cadeira. Depois de instalada a cadeira não reclina.
Para reclinar o assento utilize a alavanca de acionamento do
recline, localizada na base do assento. Depois de cada
mudança ajuste o cinto do veículo para que o mesmo esteja
bem posicionado e verifique se o cinto do assento está
adequado

INDICAÇÃO DE USO :
Esta cadeira foi projetada para crianças cujo peso esteja entre 0 e 18 Kg (Grupo 0: de 0 à 10 kg e
Grupo I: de 9 à 18kg). A criança deve cumprir este requisitos para poder usar a cadeira sem riscos.

Cinto de Segurança do Assento
Fecho da fivela
Colocar as duas lingüetas da fivela juntas, engatar na fivela até ouvir um CLICK. Para abrir a
fivela, aperte o botão vermelho da mesma. Certifique-se que a fivela esta bem fechada.

Instalação e Uso
Instalação correta

Cinto de 3 pontos
(abdominal e
diagonal)

Regulagem de largura do cinto
Para ajustar o cinto, puxe a alça de regulagem, ajuste de acordo com o tamanho da criança. O
cinto folgado é perigoso. Para soltar, aperte o botão de ajuste, que se encontra entre as pernas
da criança, e puxe as tiras de ombro do cinto
Cinto de 2 pontos
(abdominal)
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Instalação incorreta

Este dispositivo de retenção deve
ser instalado somente em veículos
equipados com cinto de segurança
de 3 pontos.
IMPORTANTE:
Este dispositivo de retenção deve
ser instalado usando as tiras
abdominal e diagonal do cinto de
segurança do seu veículo.
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