Carrinho Mobi
do nascimento aos 15 kg

T5003

www.safety1st.com

www.safety1st.com.br
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manutenção
• Para garantir a segurança do seu bebê, por favor, verifique e
mantenha a manutenção periodicamente.
• Use escova para limpar a capa, use detergente neutro ou sabão
em pó natural para a limpeza.
• Verifique periodicamente o produto em caso de peças frouxas
ou componentes quebrados. Altere as peças danificadas, se
necessário.

Garantia
Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao
comprador que este produto é livre de defeitos quando usado
sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da
data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário.
Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação
a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério,
de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi
adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento
de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável
pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou
para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em
sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra.
Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou
consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for
decorrente de utilização indevida.
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INSTALAÇÃO

•
liberação
da roda

trava

•

• Abertura da estrutura: Desengate a
trava e eleve o punho até escutar um
clique. (Fig. 1 e 2)
• Fixação das rodas traseiras: levante a
parte traseira da estrutura, encaixe as
rodas traseiras no eixo, e certifique-se
que eles estão na posição e bem presos.
liberação
da roda

• Fixação da roda dianteira: Encaixe a
roda dianteira na parte da frente da
estrutura até ouvir um clique. Pressione
para baixo a roda dianteira certificando
que está bem fixa. Verifique se ela trava
no modo “direção fixa” e se destravado
ela gira livremente. (Fig. 4)
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•

•

• Bloqueio
das rodas:
Pise no
pedal entre
as rodas
movendo
pedal de bloqueio
para trás
para bloquear as rodas. Para
liberar, pise movendo
o pedal para frente.

botão

• Instalação do assento: Coloque
o assento nos pontos de fixação
em cada lado da estrutura do
carrinho, empurre para baixo
até que os botões apareçam
nos orifícios das fixações. (Fig. 6)

encaixe da barra frontal

frente
atrás

• Instalação da barra frontal: Insira
a barra frontal dentro do encaixe
para barra no assento. (Fig. 7)
• Instalação da capota: (Fig 8)
Encaixe a capota na parte
superior da estrutura do carrinho.
–– Uso: Puxe para frente para esticar a capota e empurre
para trás para recolher.
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• Abertura do cinto:
Aperte o botão da
fivela e puxe para
abrir.

botão

trava
rava
abertura

trava
rava

fechamento

botão

• Fechamento do
cinto: Inserir as
duas travas na
fivela em ambos
os lados até ouvir
um clique para
bloquear.
• As tiras do
cinto deve ser
cuidadosamente
ajustadas em cada
lado, de modo
que seu filho fique
confortavelmente
no carrinho.

botão

ajuste de reclínio
do encosto

• Ajuste e posições do assento: (Fig. 11) O assento possui 3
diferentes posições de reclínio. Pressione simultaneamente os
botões nas laterais do carrinho para ajusta-los.
• O encosto pode ser ajustado em múltiplas posições com ajuda
dos cintos localizados na parte de trás do encosto.
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• Modo berço: Prenda
todos os cintos da
parte de trás do
assento para ter um
carrinho de crianças
acima de 6 meses.

:

cinto da parte traseira do assento

abertur
abertura

fechamento
echamento

• Solte os cintos para
ter um assento modo
berço para crianças
recém nascidas.

AVISO: A fim de proteger o seu bebê, por favor, retirar os cintos
de segurança, quando o assento for convertido em berço
• Para retirar totalmente os cintos: Nas extremidades de cada tira
do cinto existe uma peça plástica que prende o cinto ao carrinho.
Pela parte de baixo do encosto sinta e manipule essas peça
plástica que estão sob o tecido para que ela passe pelo orifício
para soltar as tiras do carrinho.
• Para colocar novamente, passe a peça plástica pelo orifício de
modo que prenda atrás do tecido e da parte rígida do carrinho,
nunca prenda somente no tecido.
AVISO: O modo berço, é adequada para crianças com menos de
6 meses, quando o carrinho estiver ajustado na posição de assento,
ele é adequado para as crianças maiores de 6 meses a 36 meses.
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botão de segurança
alavanca de
fechamento

alavanca de
fechamento
botão
de segurança

ajuste do ângulo
do punho

• Fechamento: Pressione
o botão de segurança
(a direita na alça),
e puxe para trás as
alavancas (nas laterais
internas), dobre para
fechar e trave na
posição. Pressione
os botões da barra
do punho e gire para
ajustar a altura da alça.

• Travel system: Encaixe
os adaptadores de
cada lado da estrutura
do carrinho, empurre
para baixo até que
os botões apareçam
nos orifícios dos
adaptadores.
Importante: os adaptadores tem uma única posição correta,
os botões de liberação do bebê conforto devem estar voltados
para a frente do carrinho. Siga as indicações marcadas tanto nos
adaptadores quanto no bebê conforto.
• Coloque o bebê conforto nos adaptadores correspodentes a
cada lado, encaixados nas laterais do carrinho e empurre para
baixo até que o bebê conforto trave no lugar.
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IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS
Este carrinho é de travamento
destinado para estejam acionados
crianças a partir antes do uso.
dos 0 até 15 kg.
ATENÇÃO:
Não adicione
ATENÇÃO:
colchão extra.
Nunca deixe a
criança sozinha ATENÇÃO:
sem a supervisão Utilize sempre cinto
de um adulto.
de segurança.
ATENÇÃO:
ATENÇÃO: Este
Assegure-se
carrinho deve ser
de que todos
utilizado somente
os dispositivos
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para o número
de crianças ( 1 )
para o qual foi
projetado.

Declaramos
que acessórios
que não foram
aprovados
pelo fabricante
ATENÇÃO:
não podem ser
Acione os freios
utilizados.
durante o
carregamento e o ATENÇÃO: Não
descarregamento pendure nenhum
de crianças.
peso na alça do
carrinho.
ATENÇÃO:
Inspecione
ATENÇÃO:
periodicamente
Não podem
as condições
ser utilizados
mecânicas do
acessórios não
carrinho.
aprovados pelo
fabricante.
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ATENÇÃO:

Sempre utilize a
tira entrepernas
em combinação
com o cinto
abdominal.

ATENÇÃO:

Verificar se os
dispositivos de
fixação do cesto
para bebês ou
da unidade de
assento estão
corretamente
encaixados
antes do uso.

ADVERTÊNCIA:

Este produto não
pode ser utilizado
para correr ou
patinar.
Carga máxima do
cesto é de 5 kg
SEGURANÇA
• Não utilize o carrinho em
ladeiras, terrenos acidentados,
escadas ou escadas rolantes.
• Não erga o carrinho com a
criança dentro dele.
• Não utilize o modo berço
para crianças que possam se
levantar apoiando sobre mãos
e joelhos.

• Nunca coloque líquidos quentes
sobre a bandeja.
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Registre seu produto
Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de
segurança e informações associadas que podem surgir sobre o
item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um
serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma
necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em
sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o
registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que
julgamos de seu interesse.

20140206- REV3

• Visite o endereço http://www.safety1st.com.br/registro
• Preencha o formulário eletrônico identificando este produto
como Carrinho Mobi T5003 Safety 1st
• Você receberá a comprovação de seu registro por email

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
Atendimento ao Consumidor
Todos os direitos reservados
site: www.safety1st.com.br
Imagens Ilustrativas
email: sac@safety1st.com.br
Av. Francisco Gomes de Freitas, 1455
tel: (22) 4141-1111
Campos dos Goytacazes – RJ | CEP 28000-000
Fabricado na China
www.dorel.com.br

20140206 REV3 T5003 Mobi GUIDE.indd 12

14/02/14 12:10

