Utilização do Assento Elevatório

O assento elevatório deve ser colocado no assento
traseiro do automóvel.

A criança deve ser instalada com o cinto de 3 pontos
do automóvel.

Não alvejar

2

Secar a sombra

3

1

Não limpar a seco

Remoção e limpeza da forração

Não secar em tambor

Não passar a ferro e/ou
não vaporizar

Não torcer

Estimado Cliente, Agradecemos a confiança depositada em
nós ao optar pelos nossos produtos. Este certificado indica que
seu produto foi fabricado segundo as diferentes normas de
qualidade que lhe são aplicáveis e que foi submetido a numerosas verificações durante as etapas de fabricação. Se apesar
todos nossos esforços verificar uma anomalia durante o período de validade deste certificado, comprometemo-nos a respeitar as condições de garantia.
CERTIFICADO DE GARANTIA: Protek garante que este produto está conforme as exigências de segurança tais como as
definidas pela regulamentação em vigor, e que ele não apresenta nenhum defeito de concepção e fabricação no momento
da sua compra. Se após a compra, durante o período de 12
meses, o produto apresentar defeito em caso de uma utilização correta como a definida no manual de instruções, a Protek
compromete-se a reparar o produto ou trocá-lo, exceto nos
seguintes casos:

Utilização e destino diferentes dos previstos no manual de
utilização.
Instalação não conforme o manual.
Reparação efetuada por uma pessoa ou um revendedor
não autorizado.
Falta de apresentação de um nota fiscal de compra.
Falta de manutenção do produto.
Substituição de todas as peças de uso (partes em desgaste)
em utilização normal.
A partir de quando? A contar da data compra.
Por quanto tempo? 12 meses consecutivos e não
transmissíveis. Primeiro comprador é o único beneficiário.
Guardar a nota fiscal de compra
logo após a aquisição do produto.

O que devo fazer?

ESTE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
NÃO DEVE SER UTILIZADO EM
CARROS QUE POSSUEM SISTEMA
AIR-BAG ACIONADO. ESTE É UM
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA
CRIANÇAS, UTILIZADO EM VEÍCULOS
RODOVIÁRIOS DE ACORDO COM A
NORMA ABNT NBR - 14400:1999.

ASSENTO DE ELEVAÇÃO

GRUPO
II E III
PARA CRIANÇAS DE 15kg A 36kg
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Angel Baby
Dream Baby

ATENÇÃO:
Este assento de elevação é apropriado para crianças com peso entre 15kg a 36kg e aproximadamente 4 á 7 anos de idade (GRUPO 2 e GRUPO 3). Os produtos PROTEK foram desenvolvidos
para a segurança e conforto de sua criança, queremos oferecer sempre o melhor para você.
Lembre-se a cadeira salva vidas. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar
o produto. * O grupo de Massa é definido prioritariamente pelo peso da criança. As informações de idade e
altura são aproximadas e divulgadas apenas para referência do usuário.

IMPORTANTE:
Conserve este manual de instruções para uma utilização posterior.
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Este produto é apropriado para crianças de 15kg à 36kg. O Assento elevatório
deve ser instalado somente no banco de trás do automóvel e a criança deve
sempre estar presa pelo cinto do automóvel. Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a
maior proteção possível em caso de acidente. Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em
bancos veiculares voltados para frente. Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver
parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzindo o risco do usuário, em casos de colisão ou de
desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança. O equipamento desocupado
(que não esteja sendo utilizado) deve ser corretamente posicionado e instalado, para que durante o uso cotidiano
do veículo, não fique preso por um assento móvel ou porta do veículo. Podendo também ser guardado no portamalas. Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças. O conjunto de
componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação,
afetará a segurança da criança. Utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização
de outros acessórios pode ser perigosa. Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num
equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois desta forma ela estará em maior risco de
sofrer lesão em caso de acidente. Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente. Caso este
produto tenha sido submetido a violento esforço em um acidente, substitua-o imediatamente. Nunca deixe a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
Um dos grande objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme
ao banco do veículo, e este dispositivo devidamente afivelado á criança. Nunca deixe bagagens ou outros
objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança e nunca pendure nenhum peso na cadeira. Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três pontos / estático / com retrator. Este é um
dispositivo de retenção para crianças da categoria "universal". Ele é aprovado para uso geral em veículos e se
adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros. A correta adaptação é apropriada se o fabricante
do veículo declara no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças "universal" para este
grupo e idade. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor. Guarde este manual de instruções para eventuais consultas. Não utilize a cadeira se houver algum elemento
danificado ou em falta. Mantenha a embalagem plástica fora do alcance da criança para evitar riscos de asfixia.
Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado.
Os produtos Protek foram concebidos para a segurança de sua criança. Leia atentamente este manual antes de
utilizar este produto. A utilização de outros acessórios pode tornar-se perigosa. LEIA ATENTAMENTE AS
INSTRUÇÕES IMPORTANTE: Prender o assento de elevação (Dispositivo de Retenção para Crianças) com o
cinto de 3 pontos do automóvel. Depois de ter instalado a criança, assegure-se de que os cintos estão corretamente colocados e não estão torcidos. Verificar se o assento de elevação ou o cinto de segurança não estão
trilhados pelos assentos inclináveis ou nas portas do veículo. Não faça modificações no assento ou no cinto.
Verificar se assento de elevação não se encontra demasiado quente devido a exposição ao sol e esteja ciente do
risco de chama e outras fontes de calor nas proximidades do assento. O assento de elevação deve ser substituído depois de um acidente. O utilizador deve sempre verificar se as bagagens ou os objetos suscetíveis de
causar ferimentos á criança em caso de choque estão solidamente arrumados. Não colocar objetos pesados no
tabuleiro por trás dos assentos traseiros, de modo a evitar projeções em caso de acidente. Não utilizar este dispositivo de retenção sem a forração do assento de elevação. Não substituir a forração do assento por outra cobertura que não seja a recomendada pelo fabricante, uma vez que ela intervém diretamente no comportamento do
dispositivo de retenção.

