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Carrinho chicco neuvo manual
CARRINHO DE BEBE DESMONTAVEL CHICCO NEUVOCarrinho Chicco Neuvo cor preta, pouco uso. O assento é totalmente reclinável, possui posições múltiplas e o apoio das pernas é ajustável, proporcionando o máximo conforto ao bebê.Possui capa que cobre todo o carrinho, protegendo o bebê do sol, além de ter visor para
poder ver o bebê. Fecha no modelo guarda-chuva. Possui cesta para objetos, além de porta copos e capa de chuva.Com manual. Indicado para crianças de até 15kg.Peso aproximado de 8,8kg. O produto Carrinho de Bebê Neuvo + Bebê Conforto Key-fit Chicco Fuego é bom? Vale mesmo a pena comprá-lo? Aqui você poderá
encontrar todas as opiniões, elogios, críticas, sugestões, dicas e avaliações sobre ele, sejam elas boas ou ruins. As avaliações são agrupadas por tópicos, facilitando que você encontre os principais pontos de elogio ou crítica, e possa tomar uma decisão de compra mais segura. Também monitoramos os preços dele regularmente
Fazemos isso para que seja possível te apresentar um histórico detalhado de preços, bem como a sua evolução diária. Vamos em frente? Comece por aqui Sobre o Produto Opinião de quem comprou Onde Comprar Melhor Preço Produtos Observatório Chicco % Quem somos Lojas Próprias Almofada de amamentação Capas
Higiene Nasal Segurança dentro e fora de casa Repelente Babá Eletrônica Cadeiras Auto Acessórios para Viagem Descanso Espreguiçadeiras Travesseiros • 2 rodas dianteiras o • Grupo das rodas traseiras o, • 2 pegas • 1 capota - • 2 correias r. • 1 porta-copo ol • 1 bandeja • 1 cesto porta-objetos s • 1 capa impermeável ATENÇÃO:
Os acessórios descritos anteriormente podem não estar presentes em algumas versões do produto. e INSTRUÇÕES GERAIS a MONTAGEM DAS PEGAS u- 1. Insira as pegas dento do tubo do chassis, como indicado na fig. 1, até ouvir o estalido que está encaixado. Preste atenção para não encaixar as pegas no sentido contrário
(fig.1B). Veri- a fique se estão encaixadas, puxando as pegas para cima. MONTAGEM DAS RODAS a- 2. Insira as rodas no carrinho de passeio, até ocorrer o encaixe (fig.2). É possível remover as rodas dianteiras agindo nas lin- s- guetas indicadas na figura 2A. s. 3. Insira o grupo das rodas traseiro, como indicado na figura 3, até
ocorrer o encaixe. Para remover o grupo das rodas tra- seiras é necessário premer o pino (fig.3A) e retirar o grupo roda do tubo. Antes de utilizar, certificar-se de que as rodas estejam fixadas cor- ões nte retamente, puxando com força. ABERTURA DO CARRINHO DE PASSEIO ATENÇÃO: Para evitar lesões durante as operações de
abertura vel. e fechamento do produto, assegure-se de que a criança esteja devidamente afastada. ão to. 4. Segure o carrinho de passeio pelas pegas na posição verti- m- cal, com as rodas viradas para frente (fig.4). Abra o gancho de bloqueio (Fig. 4A) e empurre a parte anterior do carrinho om de passeio para frente (fig. 4A-4B).
Prema com o pé a cruzeta posterior para baixo (fig. 4C). ATENÇÃO: antes do uso certificar-se de que o carrinho de passeio esteja bloqueado na posição aberta, verificando se a cruzeta po- sterior está devidamente bloqueada (será visível um ícone verde representando um cadeado fechado). UTILIZAÇÃO DOS CINTOS DE
SEGURANÇA O carrinho de passeio está equipado com um sistema de cinto de segurança de cinco pontos, constituído por duas correias de ombros, duas presilhas de regulação, um cinto abdominal e uma correia separadora de pernas com fecho. ATENÇÃO: para a utilização com crianças desde o nascimento até cerca 6 meses de
idade é necessário fazer passar as correias atra- vés das duas presilhas de regulação. 5. Depois de ter instalado a criança no carrinho de passeio, fe- che o cinto (fig. 5), fazendo passar primeiro os dois ganchos eo (A) na presilha das correias (B) e depois, introduza-os no fe- ste cho (C); regule a altura das correias para fazê-las aderir
aos de ombros da criança. Certifique-se de que o cinto esteja sem- me- pre fechado corretamente. Para abrir o cinto abdominal, pre- ue ma e puxe os dois ganchos laterais. de ATENÇÃO: para garantir a segurança do seu filho é indispensável utilizar sempre os cintos de segurança. REGULAÇÃO DO ENCOSTO on- O encosto é
regulável em posições. on- 6. Premendo o botão existente no encosto do carrinho de pas- uto seio, é possível regular a inclinação; libertando o botão, o uto encosto bloqueia-se na posição mais próxima. Para elevar o encosto é suficiente empurrá-lo para cima.(Fig. 6- 6A) ATENÇÃO: com o peso da criança, estas operações podem tornar-se mais difíceis. REGULAÇÃO DO APOIO DAS PERNAS 7. O apoio das pernas pode ser regulado para o maior conforto da criança (fig.7). Para regular o apoio das pernas na posição desejada, gire simultaneamente as duas patilhas como indi- cado na figura 7A. Para recolocar o apoio das pernas na po- sição inicial aperte
simultaneamente os dois botões laterias (fig. 7B). TRAVÕES TRASEIROS As rodas traseiras dispõem de um par de travões, que permitem atuar simultaneamente em ambas as rodas traseiras, agindo so- mente em um pedal. 8. Para travar o carrinho de passeio, prema para baixo uma das duas patilhas, existentes no meio dos grupos
das rodas tra- seiras, conforme indicado na figura 8. 9. Para desbloquear o sistema de travagem, empurre para cima uma das duas patilhas, existentes no meio dos grupos das rodas traseiras, conforme indicado na figura 9. RODAS DIRECIONÁVEIS As rodas dianteiras do carrinho de passeio são direcionáveis. 10. Para fazer com que
as duas rodas fiquem livres para girar, le- vante a patilha localizada entre as duas rodas (fig. 10). Use as rodas livres em superfícies lisas. Para bloquear as rodas, coloque a patilha para baixo (fig. 10A). As rodas direcionáveis garantem uma condução mais fácil do car- rinho de passeio; em terrenos irregulares é aconselhável utilizar as
rodas bloqueadas para garantir uma maior estabilidade (pisos de gravilha, terra batida, etc.). ATENÇÃO: Ambas as rodas devem estar simultaneamente blo- queadas ou desbloqueadas. CESTO PORTA-OBJETOS O carrinho de passeio dispõe de cesto porta-objetos. 11. Para fixar o cesto à estrutura do carrinho de passeio, insira as
presilhas nos encaixes anteriores localizados por baixo da cadeira (fig.11). Para completar a operação, enganche as fitas do cesto nas pernas traseiras do carrinho de passeio (fig.11A). BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL – BANDEJA 12. O carrinho de passeio está equipado com uma barra de pro- teção frontal com função de bandeja
(fig.12) 13. Para remover a barra de proteção frontal – bandeja é neces- sário agir nas patilhas localizadas na parte inferior do com- ponente (fig.13) 14. Para remontar a barra de proteção frontal – bandeja é neces- sário deslizar as extremidades do mesmo nas guias apropria- das, localizadas nos braços do carrinho de passeio (fig.14).
ATENÇÃO: a barra de proteção frontal/badeja não deve ser utili- zada para levantar o carrinho com a criança no seu interior. ATENÇÃO: Para evitar queimaduras não coloque bebidas quen- tes na barra de proteção frontal/ bandeja. CAPOTA 15. Para fixar a capota, prenda os clips de plástico em correspon- dência dos pernos de
bloqueio (fig.15-15A). Certificar-se do correto encaixe de ambos os lados. É possível encaixar a aba posterior da capota ao tecido da cadeira, utilizando o fecho de correr apropriado (fig. 15 B). 16. Para abrir a capota é necessário puxar/empurrar a parte ante- rior da capota (fig. 16). ACESSÓRIOS PORTA-BEBIDAS 17. Encaixe o portabebidas no tubo traseiro direito. Para en- caixar consulte a fig. 17-17A). ATENÇÃO: não carregue o por-
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