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Posição
obrigatória

A. Apoio de Cabeça
B. Ombreira
C. Botão fecho de segurança
D. Tira de ajustar a trava do fecho central
E. Tipo suspensório - Grupo 1
F. Fivela da ombreira
G. Suporte
H. Passagem para o cinto de segurança do veículo para Grupo 1
I. Ombreira - USO OBRIGATÓRIO - Grupo 1
J. Suporte de passagem para cinto do veículo - Grupo 2
L. Passagem para cinto de segurança do veículo Grupo 2

Posicione o dispositivo de retenção sobre
o banco traseiro do carro, como mostra
a ﬁgura 1. Insira o cinto de segurança do
carro pelas duas aberturas laterais traseiras
do dispositivo de retenção. Pressione
o dispositivo de retenção de encontro ao
encosto do banco do carro e aﬁvele o cinto
de segurança.
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máximo 2 cm.

IMPORTANTE:
Depois de instalado corretamente, o assento poderá se deslocar apenas 2cm
Fixar o suporte do
(aproximadamente) para os lados como na ﬁgura 2. Certiﬁque-se que o cinto de segurança
pé conforme indicado
do carro esteja devidamente travado e esteja bem ﬁrme, a ﬁm de que o dispositivo de
na ﬁgura acima.
retenção não se movimente sobre o assento.

Abra o cinto de segurança e separe as tiras,
colocando-as sobre as laterais da cadeira.
Certiﬁque-se que não há brinquedos ou objetos que
possam machucar a criança, antes de coloca-lá.
Coloque a criança confortavelmente na cadeira, com
as costas corretamente apoiadas no encosto, como
mostra o desenho ao lado. Encaixe as pontas da
ﬁvela (parte direita sobre a esquerda) e encaixe no
fecho de segurança até ouvir um ‘‘click’’.
Para ajustar, puxe as tiras do cinto para cima,
deixando-as ﬁrmes contra a pélvis da criança. Puxe
a tira de ajuste em sua direção, de forma que ﬁque
ﬁrme, porém confortável para a criança.

Observe para que as tiras
não ﬁquem torcidas, para
não comprometer o conforto
e a segurança da criança.
Se o cinto não travar
adequadamente no fecho,
ou se não conseguir o ajuste
perfeito, não use a cadeira
e entre em contato imediato
com o fabricante pelo e-mail
falecom@protek.ind.br

Quanto mais ajustado ﬁcar o cinto, maior será
a segurança do usuário.

posição obrigatória

2. Passe a tira diagonal do cinto de segurança
do veículo pelo passador plástico localizado na
lateral do dispositivo de retenção (A).
3. Posicione a faixa sub-abdominal do cinto do
veículo sobre a lateral do assento, passando
sobre a região pélvica da criança (B).
4. Passe a ﬁvela através da passagem existente
no assento e trave o cinto de segurança do
veículo (B).
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