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Bem-vindo a Joie™

Parabéns por ter se tornado parte da família Joie! Estamos muito animados por fazer parte da sua viagem com o seu pequeno. Durante a
viagem com a Joie trilloTM LX auxiliar de encosto alto você está usando
um auxiliar de alta qualidade, totalmente certificada do Grupo de segurança 2/3. Este produto é adequado para o uso com crianças com
peso de 15-36kg (aproximadamente 3-12 anos de idade). Por favor, leia
atentamente este manual e siga cada passo para garantir um passeio
confortável e a melhor proteção para o seu filho.

Lista de peças
Certifique-se de que todas as peças estão disponíveis antes da montagem.
Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o representante
local. Não são necessárias ferramentas para a montagem.
1
2
3
4
5

Suporte para Cabeça
Suporte Lombar
Apoio do Braço
Base
Botão de Ajuste

6 Suportes para Copos
7 Alavanca de Ajuste do Suporte
para Cabeça
8 Guia da Correia de Ombro
9 Proteção contra Choque Lateral
10 Conector de Alça

7

1

Confirme
Esse auxiliar pode ser instalado usando um cinto de segurança retrátil
de 3 pontos adulto aprovado pelo Regulamento ECE nº 16 ou outras
normas equivalentes.

Auxiliar

2

8

3
4
6

5

9
10

! IMPORTANTE: GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA. LEIA COM ATENÇÃO.
Guarde o manual de instruções no compartimento de armazenamento
na parte inferior do auxiliar como na figura à direita.
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ADVERTÊNCIAS
! Tenha o cuidado de localizar e instalar o assento

para que ele não fique preso por um assento
móvel ou em uma porta do veículo.
! Este auxiliar é destinado apenas a crianças com
peso de 15-36kg (aproximadamente 3-12 anos de
idade ou menos).
! Não usar corretamente este assento para criança
aumenta o risco de ferimentos graves ou morte
em uma curva fechada, parada brusca ou colisão.
! NÃO utilize produtos macios de outros fabricantes
com este banco auxiliar com posicionamento de
cinto. Consulte o seu revendedor de peças de
substituição Joie.
! NÃO utilize em nenhuma configuração não indicada nas instruções.
! Segundo as estatísticas dos acidentes, as crianças
ficam mais seguras quando bem protegidas na
traseira do veículo, em vez à frente. Para um veículo
com um airbag frontal para passageiro, consulte o
manual do proprietário do veículo, bem como as
instruções de instalação do assento auxiliar.
! NUNCA deixe seu filho desatendido.
! NUNCA deixe um assento auxiliar solto em seu
veículo. Um assento para criança solto pode ser
jogado ao redor e pode ferir os ocupantes em uma
curva fechada, parada brusca ou colisão. Remova-o ou certifique-se de que ele está bem preso
21

com o cinto no veículo.
! NUNCA deixe bagagens ou outros objetos soltos
em um veículo, que são susceptíveis a provocar
ferimentos em caso de colisão.
! Substitua o assento depois de um acidente de
qualquer natureza. Um acidente pode causar
danos ao assento que você não pode ver.
! NÃO modifique o seu assento nem utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes.
! NUNCA use um assento se tiver peças danificadas
ou faltando. NÃO use cinto de segurança do
veículo cortado, desfiado ou danificado.
! O assento auxiliar poderá ficar muito quente se
deixado ao sol. O contato com estas peças pode
queimar a pele de seu filho. Sempre toque a
superfície de qualquer metal ou peças de plástico
antes de colocar o seu filho no banco auxiliar.
! NUNCA dê este assento de alguém sem dar-lhe
este manual.
! NUNCA use um assento auxiliar de segunda mão ou
um assento auxiliar cuja história você não conhece.
! NÃO utilize este assento auxiliar sem partes macias.
! NÃO use nenhum ponto de contato de suporte de
carga além dos descritos nas instruções e marcados no assento infantil.
! NÃO coloque o assento auxiliar de frente para a
traseira do veículo.
! Para evitar queimaduras, nunca coloque líquidos
quentes em seu porta-copos.
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! NÃO use este assento do carro por mais de 10

!
!
!
!

anos após a data da compra, pois as peças
podem se degradar ao longo do tempo, ou com a
exposição a luz solar, e pode não funcionar adequadamente em uma colisão.
NAO use nenhum ponto de contato de suporte de
carga alem dos descritos nas instrucoes e marcados no assento infantil.
As partes macias não devem ser substituídas por
nada além do recomendado pelo fabricante, pois
constituem uma parte integrante do desempenho
da retenção para crianças.
Quaisquer tiras da cadeirinha e cinto de segurança
do veículo devem estar apertados e não torcidos.
Depois de colocar seu filho nesta cadeira de bebê,
o cinto de segurança deve ser usado corretamente, e certifique-se de que as cintas da cintura
estejam logo acima da pélvis da criança.

Emergência

Em caso de emergência ou acidentes, é mais importante ter o
seu filho cuidado com primeiros socorros e tratamento médico
imediatamente.

Informações do Produto
Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o
produto. Em dúvida, consulte o fabricante de cadeirinhas
infantis ou o vendedor.
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1. Este assento auxiliar é uma cadeirinha "Universal". É 		
aprovado pela Regulamentação ECE 44, 04 e séries de 		
emendas, para o uso geral em transportes e demais ajustes,
mas não a todos, assentos de veículo.
2. Um ajuste correto é provável se o fabricante de veículo 		
tiver declarado no manual de veículo que o veículo é capaz 		
de aceitar uma cadeirinha infantil "Universal" deste grupo.
3. Este assento auxiliar foi classificado como "Universal" 		
em condições mais estritas do que as aplicadas a desenhos
anteriores que não levam este aviso.
Este é um SISTEMA DE SUPORTE PARA CRIANÇAS ISOFIX.
1. É aprovado pela Regra no. 44, 04 série de alterações para
uso geral em veículos equipados com sistemas de fixação
ISOFIX.
2. Será apropriado para veículos com posições aprovadas
como posições ISOFIX (como detalhado no manual do
veículo) de acordo com a categoria de cadeira de criança e
com o dispositivo de fixação.
3. Em caso de dúvida, consultar ou a criança fabricante do
sistema de retenção ou fabricante do veículo.
Produto
Adequado para
Grupo de Massa
Materiais
Patente nº

Assento Auxiliar
Crianças pesando 15-36kg
Grupo 2/3
Plásticos, metais, tecidos
Patentes pendentes
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Conjunto Auxiliar

Ajuste de Altura

Conjunto de Suporte para Cabeça

para Suporte para Cabeça

ver imagens

1

-

ver imagens

3

1. Assento Auxiliar tomado a partir da embalagem como 1
2. Suporte de cabeça giratório e suporte lombar como 		
mostrado. 2
! Aperte alavanca de ajuste 2 -1 e deslize duas peças
juntas até que elas se encaixem no lugar. 2 -2

Montar Suporte Lombar
ver imagens

4

-

5

Para fixar o encosto na base, por favor pressione o encosto
para baixo. Os ganchos em "U" na parte inferior do do encosto
travam com barras na base. 4
! Agite o encosto para certificar-se de que o suporte de
reclinação está bem fixo.
! Não é recomendável usar o assento auxiliar sem a parte
de trás.

Monte escudo contra impactos laterais
ver imagens

6

-

8

Alinhe o lado escudo contra impactos com a ranhura do
suporte inferior traseira dos suportes plásticos, e, em seguida,
insira para travar. 6 7
O assento auxiliar completamente montado é mostrado como
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8

9

Precauções na instalação
ver imagens

10

-

13

Instalação com cinto de 3
pontos
ver imagens

14

-
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Se o veículo estiver equipado com sistema ISOFIX, os pontos
de ancoragem inferiores do veículo podem ser visíveis na
dobra do banco do veículo. Consulte o seu manual do
proprietário do veículo para localizações exatas, identificação
de ancoragem e requisitos de uso.
1. Coloque o assento auxiliar na posição frontal sobre um 		
banco de veículo com a face para frente com as âncoras,
conectores de fecho de gancho para âncoras do veículo. 14
! NUNCA coloque dois conectores de trava em uma âncora
ISOFIX no veículo salvo se especificamente autorizado pelo
fabricante do veículo.
! Os conectores de trinco podem ser retirados para usar o 		
compartimento na parte inferior, onde ele é armazenado. 17
2. Prenda firmemente o assento auxiliar, empurrando-o para
baixo com o joelho ou a mão, puxando a correia de ajuste. 15

26

3. Para facilidade de retirar, estenda a correia de ajuste ao seu
comprimento máximo, pressionando o botão de ajuste. 16
4. NÃO utilize um assento auxiliar além da posição reclinada. 19
Puxe o cinto de segurança do veículo e passe através do
caminho da correia 20 , e, em seguida, aperte-o. 20 -3
! Posicione o cinto de segurança pelo ombro através do
guia de cinto de segurança do ombro ilustrado em 20 -1
! NÃO posicione o cinto do veículo no descanso de braço.
Ele deve passar por baixo dos braços. 20 -2
! O cinto de segurança de cintura deve estar abaixo do
quadril. O assento auxiliar é mostrado como 20
! 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. 20 -4
! Para assegurar que a altura do suporte de cabeça correta
seja obtida, a parte inferior do suporte de cabeça deve ser
a mesma da parte superior da criança nos ombros, como
mostrado em 21 e o cinto de segurança de ombro deve
ser posicionado na zona vermelha, como mostrado em 22 .
! Coloque um assento auxiliar firmemente contra a parte de
trás de um veículo voltado para a frente do assento
equipado com um cinto de segurança de cintura/ombro.
! Coloque a criança sentada em um assento com sua parte
traseira plana contra a traseira de um banco auxiliar de
posicionamento com cinto.
! NÃO como mostrado em 24 . Aperte a fivela e puxe o cinto
de segurança de ombro para apertar.
! Se a correia passar pelo pescoço da criança, cabeça ou
rosto, reajuste a altura do suporte de cabeça.
! O cinto não deve estar torcido.
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Utilize suportes para copos
ver imagens

25

Separar Mercadorias Macias
ver imagens

26

Abra 2 pares de botões e 6 pares de elásticos na parte de trás
das mercadorias macias para removê-las. 26
! Puxe para baixo para remover o botão como 26 -1
Para repor a almofada do assento simplesmente inverta
os passos acima.

Cuidado e Manutenção
! Por favor, lave o interior macio e acolchoado com água fria 		
abaixo de 30°C.

! Não passar a ferro as mercadorias macias.
! Não usar alvejantes ou limpar a seco as mercadorias macias.
! Não use detergente neutro não diluído﹐gasolina ou outros
!
!
!

solventes orgânicos para lavar o assento auxiliar. Isso
poderá causar danos ao assento auxiliar.
Não torça o interior macio e acolchoado para secar com grande 		
força. Poderá deixar o interior macio e acolchoado com rugas.
Por favor, pendure o interior acolchoado macio para secar à
sombra.
Remova o assento auxiliar do assento do veículo quando
não estiver usando-o por um longo período. Coloque o
assento auxiliar em um local seco e fresco, em algum lugar
onde seu filho não pode acessá-lo.
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Informações da Montagem
em Veículo

Note

A cadeira Joie com trava está classificada para uso em
sistema de fixação infantil "Semi -Universal". É adequada para
a fixação nas posições no assento da maioria dos carros. As
letras no diagrama abaixo correspondem à montagem nas
posições no veículo listadas nas páginas a seguir.
As posições do banco em outros carros também podem ser
adequadas para aceitar este sistema de retenção para
crianças. As seguintes Informações de fixação de veículo são
somente para veículos vendidos nos mercados europeus.
Em dúvida, consulte o fabricante de cadeirinhas infantis ou o
vendedor.
SEMPRE dar prioridade para os bancos traseiros do veículo.
Se o seu sistema de proteção infantil pode ser montado, ele é
marcado com
Se a sua proteção para crianças não pode ser montada, é
marcada com
Se o seu veículo não estiver listado neste manual ou não é
marcado
com um ou , em seguida, consulte o manual do veículo
ou entre em contato com o fabricante para obter mais
informações.
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