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    Parabéns 
Você adquiriu um assento infantil de alta qualidade e de
segurança infantil totalmente certificada. Este produto é
adequado para o uso de crianças pesando MENOS de 18
kg (aproximadamente 4 anos de idade ou menos).

Leia cuidadosamente este Manual de Instruções e siga os
passos de instalação, por esta é a ÚNICA forma de prote-
ger seu filho contra lesões sérias ou morte no caso de um
acidente, e para fornecer conforto a seu filho ao utilizar
este produto.

Mantenha este manual de instruções para referência futura.

Para informações de garantia, visite nosso website em 
joiebaby.com

Favor Confirme
Certifique que seu veículo é equipado com cinto de se-
gurança retrátil de 3 pontos.

Os cintos de segurança podem diferir em projeto e com-
primento de acordo com o fabricante, data de fabricação
e tipo do veículo. Este assento infantil é adequado ape-
nas para uso nos veículos ajustados com cintos de segu-
rança retráteis de 3 pontos e aprovados pelo Regulamen-
to Europeu N.º 16 ou outros padrões equivalentes. 

 

! Favor mantenha este manual de instruções no comparti-
mento de armazenamento da tampa traseira para refer-
ência futura.
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Lista de Peças

A almofada de assento pequena inclui suporte para cabeça e almofadas 
internas. As partes macias incluem a Almofada de Assento, Faixa de Ombro, 
Faixa Bifurcada, Almofada de Assento Pequena. Favor certifique que não haja 
peças faltando. Favor contate o vendedor se algo estiver faltando.

Fig. 1.1   Suporte de Cabeça
Fig. 1.2   Faixa de Ombro
Fig. 1.3   Fivela
Fig. 1.4   Faixa Bifurcada
Fig. 1.5   Adaptador de Ajuste
Fig. 1.6   Rede de Ajuste
Fig. 1.7   Arnês de Ombro
Fig. 1.8   Dispositivo de Destravamento
Fig. 1.9   Encaixe do Cinto de  
 Segurança Traseiro

Fig. 1.10   Suporte de Cabeça
Fig. 1.11   Encaixe do Suporte de Cabeça
Fig. 1.12   Almofadas Internas
Fig. 1.13   Indicador de Posição de
                 Reclinagem  
Fig. 1.14   Alavanca de Ajuste de Reclinagem
Fig. 1.15   Encaixe do Cinto de Segurança 
                 Dianteiro
Fig. 1.16   Alavanca de Ajuste do Suporte de
                  Cabeça
Fig. 1.17   Compartimento de Armazenamento
                   do Manual de Instruções
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!  NENHUM assento infantil pode garantir proteção total contra lesão 
em um acidente.

 Contudo, o uso apropriado deste assento infantil irá reduzir o risco 
de lesão séria ou morte de seu filho.

!  Este assento infantil é projetado APENAS para crianças pesando 
menos de 18kg (aproximadamente 4 anos de idade ou menos).

!  NÃO utilize ou instale este assento infantil até que você tenha lido e 
entendido as instruções neste manual e no manual do proprietário de 
seu veículo.

!  NÃO instale ou utilize este assento infantil sem seguir as instruções e 
alertas neste manual ou você pode colocar seu filho em sério risco de 
lesão ou morte.

!  NÃO faça qualquer modificação a este assento infantil ou o utilize 
junto com peças de componente de outros fabricantes.

!  NÃO utilize este assento infantil se houver peças danificadas ou 
faltando.

!  NÃO use roupas não ajustada em seu filho visto que isto pode 
prevenir que seu filho esteja apropriada e seguramente preso pela 
faixa de ombro e pela faixa entre as pernas.

!  NÃO deixe este assento infantil sem o cinto de segurança ou solto 
em seu carro, pois o assento infantil solto pode ser arremessado e 
pode pode ferir os ocupantes em curvas acentuadas, paradas 
repentinas ou colisões. O remova se não estiver em uso regular.

!  NUNCA deixe seu filho desatendido neste assento infantil em todos 
os momentos.

!  Garanta que a faixa (cinto de segurança abdominal) sobre o 
estômago esteja o mais baixa possível, de forma a suportar 
apropriadamente a pélvis.

!  NÃO coloque este assento infantil em posições de assento onde um 
airbag frontal ativo esteja instalado se seu filho ainda estiver no modo 
virado para frente.

!  NUNCA utilize um assento infantil de segunda mão ou um assento 
infantil cuja história você não conhece, visto que pode haver dano 
estrutural que compromete a segurança de seu filho.

!  NUNCA utilize cordas ou quaisquer outros substitutos ao invés de 
cintos de segurança no caso de lesões da restrição.

!  NÃO utilize este assento infantil como uma cadeira regular visto que 
ele tende a cair e machucar a criança.

!  Favor mantenha este assento infantil longe da luz do sol, senão ele 
pode ficar muito quente para a pele da criança.

!  NÃO utilize este assento infantil sem as partes macias fornecidas.
!  As partes macias não devem ser substituídas por qualquer uma além 

daquelas recomendadas pelo fabricante, pois as partes macias 
constituem uma parte integral do desempenho do assento infantil.

!  NÃO coloque nada além das almofadas internas recomendadas neste 
assento infantil.

!  NÃO coloque itens soltos dentro do veículo, pois eles podem ser 
arremessados e podem pode ferir os ocupantes em curvas 
acentuadas, paradas repentinas ou colisões.

!  Certifique-se de que nenhuma parte do sistema de retenção infantil 
fica preso por um assento móvel ou em uma porta do veículo.

!  NÃO continue a utilizar este assento infantil se ele tiver sofrido 
qualquer colisão violenta. Substitua imediatamente, visto que pode 
existir dano estrutural invisível da colisão.

!  Remova esta assento infantil do assento do veículo quando não em 
uso.

!  Consulte o vendedor para assuntos relacionados a manutenção, 
reparos e substituição de peças.

!  NÃO utilize qualquer pontos de contato de sustentação de carga 
além daqueles descritos nas instruções e marcados no conto infantil.

!  NÃO instale este assento infantil sob as seguintes condições:
1. Assentos de veículos com cintos de segurança de 2 pontos.
2. Assentos de veículos virados para a lateral ou para trás com relação   

 à direção de curso do veículo.
3. Assentos de veículos instáveis durante a instalação.
!  NÃO utilize este assento infantil há mais de 5 anos da data da 

aquisição, visto que as peças se degradam com o passar do tempo, 
ou da exposição a luz do sol, e podem não desempenhar 
adequadamente em uma colisão.

!  Quaisquer tiras da cadeirinha e cinto de segurança do veículo devem 
estar apertados e não torcidos.

!  Por favor, não use este assento de carro se o assento do carro caiu 
de uma altura significativa, bateu no chão a uma velocidade 
considerável, ou tem sinais visíveis de danos. Nós não somos 
responsáveis pela substituição se o assento de carro foi danificado 
nestas condições anormais. Um assento de carro novo deverá ser 
comprado quando qualquer uma das condições acima ocorrer.

AVISO AVISO
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Emergência
No caso de emergência ou acidentes, é mais importante que seu filho 
receba primeiros socorros e tratamento médico imediatamente.

Informações do 
Produto
1. Este é um sistema de segurança infantil "Universal". Ele é aprovado por 

UN ECE regulamento 44, série de emendas 04, para uso geral em veículos 
e irá se ajustar à maioria, porém nem todos, os assentos infantis.

2. Um ajuste correto é provável se o fabricante do veículo tiver declarado 
no manual do veículo que o veículo é capaz de suportar um sistema de 
segurança infantil "Universal" para este grupo de idade.

3. Este sistema de segurança infantil foi classificado como "Universal" sob 
condições mais estringentes do que aquelas aplicadas aos projetos 
anteriores que não portam esta notificação.

4. Se em dúvida, consulte o fabricante ou o vendedor do sistema de 
segurança infantil.

Produto de  Assento Infantil 

Adequado para  Crianças pesando até 18kg

Grupo de Massa Grupo 0+/1

Materiais  Plásticos, metal, tecido

N.º de Patente  Patentes pendentes 

Seleção do Modo de Instalação

Preocupações na Instalação
consulte as imagens 2  - 7

1

2

2

Importante
1. NÃO utilize o modo virado para frente antes que a criança atinja o peso 

de 9kg.
O assento infantil em modo virado para frente é perigoso para uma criança 

com menos de 9kg.
2. Quando a criança é adequada para ambos os modos virado para 

frente e para trás, é recomendável instalar este assento infantil no 
modo de frente para trás visto que é relativamente mais seguro.
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Instalação para Modo 
Virado para Trás
(para Crianças abaixo de 
18kg / Recém-nascidos 
- 4 anos de idade) 
consulte as imagens 8  - 20

Idade de referência  
Recém-nascido - 4 anos de idade

Posição do assento  
Última posição (com ilustrações azuis 
superiores alinhado com indicador de 
posição de reclinagem inferior, como 8 )

! Favor instale o assento infantil no 
assento do veículo, e então coloque a 
criança no assento infantil.

i. Posição Apropriada da 
Faixa de Ombro

 Favor ajuste o suporte de cabeça e 
faixas de ombro na altura apropriada 
de acordo com a altura da criança.

! Os encaixes da faixa de ombro 
devem estar levemente acima do 
ombro da criança. Faixas de 
ombro muito altas ou muito baixas 
não são seguras.

! Se a faixa de ombro não estiver na 
altura apropriada, a criança pode 
ser arremessada do assento 
infantil se houver um acidente.

8
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ii. Uso da Almofada de 
Assento Pequena

 consulte as imagens  
9  - 13

1. Ao levantar o ajustador do cinto, puxe 
para fora os cintos do arnês de 
ombros até ao comprimento correcto. 

2. Prima o botão vermelho para soltar a 
fivela 10 -1,e em seguida coloque a 
criança na cadeira infantil para au-
tomóvel.

3. Aperte a fivela ate ouvir um click. 11

9

10

1

11

13

12

4. Puxe bem o cinto de ajuste. 13

! Ao puxar o ajustador de rede, empurre a faixa de ombro no compri-
mento desejado. 12

1. A almofada de assento pequena inclui suporte para cabeça e almofadas internas.
2. O suporte de cabeça é adequado pata crianças em todos os modos de 

instalação.
3. A almofada de assento pequena é para a proteção da criança. Crianças com 

peso inferior a 9kg devem utilizar a almofada de assento pequena.
4. Depois de remover a espuma da almofada de assento pequena, favor a 

armazene em um local onde a criança não possa alcançá-la.
5. Antes de utilizar a almofada de assento pequena, favor monte a espuma. 9

Nota
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iii. Ajuste do Ângulo de 
Inclinação Traseira 
consulte as imagens 14

Ao puxar a alavanca de ajuste de 
reclinagem 14 -1, puxe o assento 
infantil da primeira posição para a 
última posição. 14 -2
Indicação de ângulo: com ilustrações 
azuis superiores alinhado com 
indicador de posição de reclinagem 
inferior, como 8

iv. Instalação Virada  
para Atrás 

     consulte as imagens  
15 - 18

! O sistema de retenção para 
crianças não pode ser usado se a 
fivela do cinto de segurança do 
veículo (final fêmea da fivela) for 
muito longo para ancorar o 
sistema de retenção para crianças 
com segurança. 15 -1

16

15

1

17

18
1 2

1. Certifique que a faixa de ombro 
esteja ajustada na altura 
apropriada antes de instalar este 
assento infantil.

2. Primeiro ajuste o ângulo do 
assento infantil na última 
posição. Indicação de ângulo: 
com ilustrações azuis superiores 
alinhado com indicador de posição 
de reclinagem inferior, como 8

3. Ao instalar e ajustar os cintos de 
segurança, certifique que o cinto 
de ombro e o cinto de cintura não 
estejam torcidos e não irão impedir 
que os cintos de segurança 
funcionem apropriadamente.

Nota

1. Aperte os cintos nos encaixes de 
cintos de segurança azuis na 
traseira do corpo. 16 

! O cinto de ombro deve passar 
através do encaixe do cinto de 
segurança traseiro.

2. Abra o dispositivo destravamento e 
encaixe o cinto de segurança nele. 
17 

3.  Ao pressionar o assento infantil, 
puxe os cintos para apertar o 
assento infantil segura e 
firmemente.

! Favor verifique movendo o 
assento infantil para frente e 
para atrás.

! O cinto de ombro passa através 
dos encaixes do cinto de 
segurança traseiro, como 18 -1 

! O cinto de ombro passa através 
do Dispositivo de 
Destravamento, confirme que o 
Dispositivo de Destravamento 
esteja pressionado, como 18  -2 
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1. A almofada de assento pequena é para a proteção da criança. Crianças 
com peso inferior a 9kg devem utilizar a almofada de assento pequena.

2. Favor instale o assento infantil no assento do veículo, e então coloque a 
criança no assento infantil.

3. Depois que a criança tiver sido posicionada no assento, verifique se a 
faixa de ombro está na altura correta.

Nota

1. Puxe o ajustador de rede, 
enquanto empurra a faixa de 
ombro no comprimento desejado. 
12

2. Coloque a criança no assento 
infantil e passe ambos os braços 
através das faixas.  19 

3. Puxe a rede de ajuste e a ajuste 
no comprimento apropriado para 
certificar que seu filho esteja 
apropriadamente preso. 20 

! Certifique que o espaço entre a 
criança e a faixa de ombro é de 
aproximadamente a espessura 
de uma mão.

v.  Prendendo seu Filho no assento infantil
     consulte as imagens  19 - 20

19

20

Instalação para Modo 
Virado para Frente
(para Crianças entre 9-18kg 
/ 1 - 4 anos de idade)
consulte as imagens 21 - 27

Idade de referência    
1 - 4 anos de idade

Posição do assento   

Posição 1 - 3 (com ilustrações azuis 
superiores alinhado com indicador de 
posição de reclinagem inferior, como 21)

! Favor instale o assento infantil no 
assento do veículo, e então coloque a 
criança no assento infantil.

i. Ajuste do Ângulo de 
Inclinação Dianteira

 consulte as imagens 21 

ii. Posição Apropriada da 
Faixa de Ombro
Favor ajuste o suporte de cabeça e 
faixas de ombro na altura apropriada 
de acordo com a altura da criança.

21
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iii. Instalação Virada para 
Frente

 consulte as imagens   
22 - 25

! O sistema de retenção para crianças 
não pode ser usado se a fivela do cinto 
de segurança do veículo (final fêmea 
da fivela) for muito longo para ancorar 
o sistema de retenção para crianças 
com segurança. 22 -1

1. Favor ajuste a faixa de ombro 
na altura apropriada (logo acima 
do ombro da criança) antes de 
instalar o assento infantil.

2. Favor ajuste o assento infantil no 
ângulo apropriado (3 posições 
para modo virado para frente). 
Indicação de ângulo: com 
ilustrações vermelhas superiores 
alinhado com indicador de 
posição de reclinagem inferior, 
como 21

3. Ao instalar e ajustar os cintos 
de segurança, certifique que 
o cinto de ombro e o cinto de 
cintura não estejam torcidos 
e não irão impedir que os 
cintos de segurança sejam 
apropriadamente posicionados .

Nota

22

1

23

25

24
    Ao pressionar o assento infantil, 

puxe os cintos para apertar o 
assento infantil segura e 
firmemente. 24

! Favor verifique movendo o 
assento infantil para frente e 
para atrás.

! O cinto de ombro passa através 
do Dispositivo de 
Destravamento, confirme que o 
Dispositivo de Destravamento 
esteja pressionado, como 23

! A lingueta da fivela do veículo 
está engatada com a fivela 
corretamente, como 22

iv. Prendendo seu Filho 
na assento infantil

 consulte as imagens   
26 - 27

1. A almofada de assento pequena 
é para a proteção da criança. 
Crianças com peso inferior a 9kg 
devem utilizar a almofada de 
assento pequena.

2. Favor instale o assento infantil 
no assento do veículo, e então 
coloque a criança no assento 
infantil.

3. Depois que a criança tiver sido 
posicionada no assento, verifique 
se a faixa de ombro está na altura 
correta.

Nota
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1. Solte os cintos de ombros, 
activando o ajustador do cinto no 
centro e puxando 
simultaneamente ambos os cintos 
de ombros para cima. 12

2. Abrir a fivela do cinto pressionando 
com firmeza o botão vermelho. 10  
-1. Coloque a criança no banco e 
coloque o cinto de ombro sobre o 
ombro da criança. 26

3. Junte as duas linguetas do cinto e 
trave-as no lugar da fivela do 
cinto com um audível "CLIQUE". 
11

4. Puxe a rede de ajuste e a ajuste 
no comprimento apropriado de 
forma que seu filho esteja 
apropriadamente preso. 27

! Certifique que o espaço entre a 
criança e a faixa de ombro é de 
aproximadamente a espessura 
de uma mão.

para Suporte de Cabeça 
e Faixa de Ombro
consulte as imagens  28 

1. Favor ajuste o suporte de cabeça 
e faixas de ombro na altura 
apropriada de acordo com a 
altura da criança.

2. Aperte a alavanca de ajuste do 
suporte de cabeça 28 -1, 
enquanto puxa ou empurra o 
suporte de cabeça até que ele 
encaixe em uma das 6 posições. 
As posições do suporte de 
cabeça são apresentadas como  
28

26

27

Ajuste de Altura
28

1

 
! Depois de remover a espuma da almofada de assento pequena, favor a 

armazene em um local onde a criança não possa alcançá-la.

! Favor lave as partes macias com água fresca abaixo de 30°C.

! Não passe as partes macias.

! Não aplique água sanitária ou lavagem a seco nas partes macias.

! Não utilize detergente neutro não diluído, gasolina ou outros solventes 
orgânicos para lavar o assento infantil. Isto pode causar danos ao assento 
infantil.

! Não torça as partes macias para secar com muita força. Isto pode deixar as 
partes macias com rugas.

! Favor pendure as partes macias para secar na sombra.

! Favor retire o assento infantil do veículo se ele não for utilizado por um 
longo período de tempo. Coloque o assento infantil na sombra e em algum 
lugar onde seu filho não consiga o acessar

Cuidados

Montagem de Partes Macias
consulte as imagens 29 - 34  
1. Coloque a almofada de assento no 

corpo e prenda a fivela através do 
encaixe da almofada e assento. 29

2. Enrole a fivela com o elástico no interior 
do cinto de entrepernas. 30

3. Prenda a rede de ajuste e as faixas em 
ambos os lados através das almofadas 
de assento respectivamente. 30 -1

29

30
1



PT

37 38

34

32

33

31

4. Coloque as peças de fecho no topo dos dois encaixes na parte superior 
do corpo. 31

5. Coloque as peças de fecho das laterais da almofada de assento nos 
quatro encaixes em ambas as laterais do corpo. 32

6. Monte os 2 pares de faixas elásticas em ambos os lados do suporte de 
cabeça. 33

7. Put the small seat pad into the child seat and engage the buckle. 12

As partes macias montadas são mostradas como 34

Nota


