Importante - Conserve
estas instruções para futura
referência.
50262770

ECE R44/04
ISOFIX Classe E
Grupo 0+
Até 13kg
Idioma: Português
Base ISOFIX.
Manual do
utilizador

Base ISOFIX.
Guía del usuario

ECE R44/04
ISOFIX Clase E
Grupo 0+
Hasta 13kg
Idioma: Español
Importante - Conserve estas
instrucciones para poderlas
consultar más adelante.
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Felicidades por ter escolhido a Doona da Simple Parenting como
solução de segurança e mobilidade para o seu bebé.
Com o objetivo de proteger o seu bebé e permitir uma utilização fácil
da Doona dentro e fora do automóvel, a Base ISOFIX Doona tem de ser
usada e instalada sempre como se descreve neste manual.
Importante - Conserve estas instruções para futura referência. Leia atentamente estas instruções. A segurança da criança pode ser afetada se
não se seguirem estas instruções.
Se tiver alguma dúvida acerca da utilização desta base, entre em contacto connosco através do seguinte endereço:
Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefone: (852) 3580-1330
Correio electrónico: info@simpleparenting.co
Página web: www.simpleparenting.co

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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0 1/ Informação vital
/ advertências.
ATENÇÃO!
Leia atentamente este manual do utilizador
e conserve-o para futura referência. O não
cumprimento das instruções deste manual
poderá resultar em lesões graves para o seu
filho.
ATENÇÃO!
Utilize apenas acessórios originais e peças
sobresselentes aprovados pelo fabricante.
Não faça modificações nem adicione nada
à Base ISOFIX Doona.
ATENÇÃO!
Antes da instalação, veja bem a lista de
veículos compatíveis.
ATENÇÃO!
Em caso de acidente, produzem-se tensões
violentas. Se o produto estiver envolvido num
acidente, recomendamos que o troque.

INF ORM AÇÃO V IT AL / ADVERTÊN C IA S
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ATENÇÃO!
Não utilize este produto caso alguma peça
esteja estragada ou falte.

ATENÇÃO!
Qualquer bagagem ou outro objeto que
possa causar lesões em caso de colisão
deve estar devidamente preso. A base
ISOFIX Doona tem de estar sempre presa
com a perna de apoio, mesmo quando
não estiver a ser usada.

ATENÇÃO!
Nunca deixe o seu ilho sozinho na
Cadeirinha para Automóvel Doona, tanto
dentro como fora do automóvel.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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ATENÇÃO!
Não utilize a Base ISOFIX Doona em assentos
com airbag instalado.

ATENÇÃO!
Recomenda-se cobrir a Base ISOFIX Doona
quando o automóvel estiver estacionado ao
sol, dado que as peças de plástico e metal
podem atingir temperaturas muito elevadas.

INF ORM AÇÃO V IT AL / ADVERTÊN C IA S

10

0 2/ Adequação.
A Base ISOFIX Doona é compatível com a Cadeirinha para
Automóvel Doona e está pensada para ser usada unicamente no
sentido contrário ao da marcha.
Grupo: 0+
Peso: Até 13 kg
Informação de segurança:

ATENÇÃO!
Não utilize a Base ISOFIX Doona em assentos
com airbag instalado.
AVISO
• Este é um SISTEMA DE RETENÇÃO INFANTIL ISOFIX. Aprovado de
acordo com a Normativa nº 44, emendas da série para utilização
geral em veículos equipados com sistema de fixação ISOFIX.
• Indicada para veículos com posições homologadas como
posições ISOFIX (tal como especificado no manual do veículo),
dependendo da categoria
da cadeirinha infantil e da fixação.
2. Certification – Approval Mark
• O grupo de massa e a classe de tamanho ISOFIX a que se
destina este dispositivo é: E (0-13 Kg).
ECE. R44/04

0444 4404

E4

50261978

Marca de Certificação Aprovação

Doona ISOFIX Base
ISOFIX Class E

SemiUniversal
0-13 kg

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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0 3/ Descrição geral
do produto.
1. Pontos de ﬁxação Doona

2. Botão deslizante
3. Botão de desbloqueio
Doona

11. Fixação ISOFIX inferior

4. Indicador de cor Doona

12. Indicador do Conetor ISOFIX

5. Conexão ISOFIX

10. Perna de apoio
6. Botão ISOFIX
de desbloqueio

7. Botão de ajuste
da perna

8. Indicador de cor da perna de apoio
9. Pé da perna de apoio

DE S CRIÇÃO GE RAL DO P RODU TO
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0 4/ Utilização no
veículo.
E
Por favor, observe as instruções acerca da utilização de sistemas de retenção infantil e Bases ISOFIX descritos no manual de
instruções do seu veículo.

NÃO usar num assento com airbag frontal!
Para assentos com airbags laterais, por favor,
siga as instruções do manual do seu veículo.
A Base ISOFIX Doona só deve ser usada num
assento virado para a frente equipado com
pontos de fixação ISOFIX. Quer no lugar do
passageiro da frente ou no assento traseiro,
mas sempre virado para trás. Bloqueie os
assentos traseiros que possam ser rebatíveis.
É essencial fixar bem os pontos de fixação
ISOFIX para segurança da criança.
Nunca utilize um método de instalação
diferente do que se descreve no Manual do
utilizador.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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Nunca utilize um método de instalação
diferente do que se descreve no Manual do
utilizador.

A Base ISOFIX Doona está aprovada para ser utilizada com a Cadeirinha para Automóvel Doona.
A Base ISOFIX Doona é compatível para ser usada com pontos
de fixação ISOFIX homologados (ver o capítulo 7 para a lista de
veículos compatíveis).
Se o seu veículo estiver equipado com pontos de fixação ISOFIX,
pode instalar a Base ISOFIX Doona usando os conetores ISOFIX em
conjunto com a perna de apoio.

UT ILIZ AÇÃO N O VEÍC U LO
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ATENÇÃO!
Em caso de acidente podem produzir-se forças
enormes. Nunca tente segurar a criança no
seu colo com o cinto de segurança do veículo
ou segurando-a com os braços.
ATENÇÃO!
Ao bater na Cadeirinha para Automóvel
Doona, um airbag pode causar lesões graves
ao seu filho, podendo resultar em morte.
Este manual inclui instruções detalhadas apenas para a instalação
com uma base. Para instruções detalhadas relativas à utilização
num veículo com cinto de 3 pontos sem base, consulte o manual do
utilizador facilitado com a Cadeirinha para Automóvel Doona.
A fixação da Cadeirinha para Automóvel Doona ao veículo com
a Base ISOFIX Doona baseia-se numa aprovação semi-universal.
A cadeirinha só pode ser utilizada com uma base nos veículos
especificados na lista de tipos de veículos aprovados que se inclui
com a base. Esta lista é constantemente atualizada. A última
versão pode conseguir-se em www.simpleparenting.co
Para proteger o seu veículo
Alguns revestimentos para assentos fabricados com materiais
sensíveis (por exemplo, veludo, pele, etc.) podem ficar com
marcas de desgaste com a utilização de bases e cadeirinhas para
automóvel. Esta situação pode evitar-se colocando o Protetor de
Assento entre a Base ISOFIX Doona e o assento do veículo.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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0 5/ Instalação da
Base ISOFIX Doona no
veículo.
5.1. Fixação da Base ISOFIX
Doona ao veículo

E
Para prender a Base ISOFIX Doona ao seu veículo, faça o
seguinte:
Nota: Não se recomenda a instalação da Base ISOFIX Doona no
assento da frente do veículo apesar de ser possível (dependendo
da existência de fixações ISOFIX no assento da frente). Se decidir
instalar a sua Base ISOFIX Doona na parte da frente, certifique-se
que desativa o sistema de airbag.
IMPORTANTE! Prenda os assentos rebatíveis.

INS T ALAÇÃO DA BAS E IS OF IX DOONA N O VEÍC U LO
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Passo 1: Desdobre a perna de apoio (#10)
Passo 2: Certifique-se que os Conetores ISOFIX (#5) estão
esticados ao máximo do corpo principal Doona ISOFIX. Caso
contrário, levante o botão deslizante (#2) com uma mão e
empurre a perna de apoio com a outra mão na direção do
corpo até os Conetores ISOFIX (#5) ficarem à vista e atingirem
o comprimento máximo.
Passo 3: Coloque a Base ISOFIX Doona com os Conetores ISOFIX
(#5) virados para o assento do veículo. Alinhe os Conetores
ISOFIX (#5) com as fixações ISOFIX inferiores do veículo (#11).
Empurre a Base ISOFIX Doona desde a parte superior da perna
de apoio até a base fazer um clique e ficar bloqueada com
ambos os conetores.
Passo 4: Faça deslizar o corpo da Base ISOFIX Doona até chegar
à parte traseira do assento e até ficar colocada com firmeza.
Passo 5: Ajuste a perna de apoio (#10) premindo o botão de
ajuste da perna (#7) e esticando-a até ficar apoiada firmemente
no chão do veículo. Certifique-se que a cor do indicador da
perna de apoio (#8) muda de vermelho para verde.
IMPORTANTE! Utilize sempre a perna de apoio (#10) para garantir
uma utilização segura da Base ISOFIX Doona.
IMPORTANTE! A perna de apoio (#10) nunca deve ficar no ar ou
apoiada noutros objetos..
IMPORTANT! Não utilize este produto sob nenhuma circunstância se o
indicador de cor da perna de apoio (#8) continuar vermelho.
Nota Quando a perna de apoio (#10) estiver apoiada firmemente
no chão do veículo e o indicador de cor da perna de apoio (#8)
ficar verde, certifique-se que o espaço entre o corpo da Base ISOFIX
Doona e o assento do veículo é mínimo.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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1.

3.

2.

4.

5.

INS T ALAÇÃO DA BAS E IS OF IX DOONA N O VEÍC U LO
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5.2. Retirar a Base ISOFIX Doona do
veículo

Passo 1: Certifique-se de que a Cadeirinha Infantil Doona não
está presa à Base ISOFIX. Caso ainda esteja presa, solte-a
primeiro. É possível encontrar uma descrição detalhada para
retirar a Cadeirinha Infantil Doona da Base ISOFIX no capítulo 6.2.
Passo 2: Carregue no botão de desbloqueio ISOFIX (#6) de
cada lado da Base ISOFIX Doona, e retire a Base ISOFIX das
fixações ISOFIX inferiores do veículo até a Base ISOFIX Doona
ficar completamente solta.
Passo 3: Dobre a perna de apoio (#10).
Nota: Não deixe a Base ISOFIX Doona solta no interior do
veículo. Qualquer bagagem ou outro objeto que possa causar
lesões em caso de colisão deve estar devidamente preso.

1.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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2.

3.

INS T ALAÇÃO DA BAS E IS OF IX DOONA N O VEÍC U LO
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0 6 / Instalação e
retirada da Cadeirinha para Automóvel
Doona da Base ISOFIX
Doona.
6.1. Fixação da Cadeirinha para Automóvel
Doona à Base ISOFIX Doona
Após prender a Base ISOFIX Doona ao seu veículo (veja as instruções
no Capítulo 5), já pode fixar e retirar facilmente a Cadeirinha para
Automóvel Doona do seu veículo. Para isso, siga os passos indicados a
seguir:
IMPORTANTE! Antes de instalar a Cadeirinha para Automóvel Doona
na Base ISOFIX Doona, certifique-se de que o botão de desbloqueio
Doona (#3) fica pressionado, e que o indicador de cor Doona (#4) está
vermelho. Deve mudar para verde apenas quando a Cadeirinha para
Automóvel Doona estiver corretamente instalada na Base ISOFIX Doona.
Caso o indicador de cor Doona (#4) esteja verde antes de instalar a
Cadeirinha para Automóvel Doona, deve pressionar o pequeno botão
superior e, enquanto o mantém pressionado para baixo, pressione o
botão de desbloqueio Doona (#3) para a frente até encaixar no sítio e
o indicador de cor Doona (# 4) voltar a ficar vermelho.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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Passo 1: Quando a Doona estiver no modo assento de
automóvel (rodas dobradas) e a alça estiver na posição
vertical B, coloque a Cadeirinha para Automóvel Doona
virada para trás no carro (no sentido contrário à marcha).
Nota: Para mais informação relativa ao rebatimento da
Cadeirinha para Automóvel Doona e ao ajuste da alça, consulte
por favor o Manual da Cadeirinha para Automóvel Doona.
Passo 2: Coloque a Cadeirinha para Automóvel Doona e
alinhe as duas barras metálicas (ver imagem inferior) por cima
dos pontos de fixação Doona (#1) na Base ISOFIX Doona.
Faça deslizar a Cadeirinha para Automóvel Doona para
dentro dos pontos de fixação Doona (#1) até ouvir um clique
e esta ficar presa no sítio.
Passo 3: Verifique o indicador de cor da Doona (#4) - deve
passar de vermelho a verde quando a cadeirinha fica
corretamente colocada e bloqueada.
Passo 4: Mexa na alça para verificar se a Doona está bem
presa. A Doona deve ficar fixa no sítio.
Passo 5: Coloque a alça na posição C para uma total
proteção anti ricochete.
1.

Barras metálicas
Doona

(continua na página seguinte)

INSTALAÇÃO E RETIRADA DA CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL DOONA DA BASE ISOFIX DOONA
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2.

3.

4.

5.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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6.2. Retirar a Cadeirinha para Automóvel Doona da Base ISOFIX Doona
Passo 1: Desloque a alça da Cadeirinha para Automóvel
Doona da posição C para a posição vertical B.
Passo 2: Pegue na alça da Cadeirinha para Automóvel Doona
com uma mão e pressione o botão de desbloqueio da Doona
(#3) com a outra mão. Tem de pressionar o pequeno botão superior e, enquanto o mantém pressionado para baixo, pressione
todo o botão de desbloqueio da Doona (#3) para a frente até
encaixar no sítio e o indicador de cor Doona (# 4) voltar a ficar
vermelho. Enquanto pressiona o botão de desbloqueio da Doona
(#3), incline a Doona para si até se soltar dos pontos de fixação
da Doona (#1). Quando a Cadeirinha para Automóvel Doona se
soltar da base, levante a Doona e coloque-a fora do automóvel.
Passo 3: Desdobre as rodas da Cadeirinha para Automóvel
Doona, desloque e estique a alça para o “modo de passeio”
e já está pronta para andar!
Nota: Para mais informação acerca do rebatimento da Cadeirinha
para Automóvel Doona e o ajuste da alça, consulte o Manual do
Utilizador da Cadeirinha para Automóvel Doona.
1.

(continua na página seguinte)
INSTALAÇÃO E RETIRADA DA CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL DOONA DA BASE ISOFIX DOONA
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2.
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II

3.

I

II
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0 7/ Lista de veículos
compatíveis.
Para obter mais informação acerca da instalação da base
ISOFIX Doona em automóveis específicos, contacte-nos através
do correio eletrónico: info@simpleparenting.co ou visite a nossa
página web: www.simpleparenting.co

LIS T A DE V E ÍCULOS C OMP A TÍVEIS
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0 8/ Instruções de
manu.
ASSEGURAR UM FUNCIONAMENTO CORRETO
• Em caso de acidente, a uma velocidade de impacto superior
a 10 km/h, a Base ISOFIX Doona poderia sofrer danos que
podem não ser visíveis necessariamente. Nesse caso, a base
ISOFIX deve ser substituída. Elimine-a adequadamente.
• Verifique periodicamente todas as peças importantes para
o caso de alguma estar danificada. Assegure-se do correto
funcionamento de todos os componentes mecânicos.
• No caso de a Base ISOFIX Doona ficar danificada (por
exemplo, depois de uma queda) deve ser inspecionada.
• Nunca utilize peças sobresselentes ou acessórios não
proporcionados ou aprovados pelo fabricante; a Base ISOFIX
Doona só é compatível com a Cadeirinha para Automóvel
Doona.

8.1. Limpeza
Recomenda-se limpar periodicamente a Base ISOFIX Doona de modo
a mantê-la em perfeito estado. Retire sempre a Cadeirinha para
Automóvel Doona antes de limpar a Base ISOFIX Doona. Também se
recomenda retirar a Base ISOFIX Doona do automóvel para a limpar
corretamente. Para limpar a Base ISOFIX, passe uma esponja e limpe com
água morna, sabão e um pano. NÃO use dissolventes nem lubrificantes.
A utilização de qualquer produto que não seja água e sabão pode fazer
com que as partes móveis não funcionem corretamente.

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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0 9/ Garantia de dois
anos.
Garantimos que a Base ISOFIX Doona foi fabricada de acordo com
as normas e regulamentações europeias de segurança, e que
cumpre com os mais altos padrões de qualidade.
Para a Base ISOFIX Doona damos uma garantia de dois anos contra
defeitos de fabrico ou materiais.
O período de garantia é efetivo a partir da data de compra.
Como prova de compra, pedimos-lhe para preencher o Cartão de
Garantia. Conserve-o durante todo o período da garantia, junto
com o recibo da compra.
Em caso de reclamação da garantia, deverá entregar ao seu
distribuidor local o Cartão de Garantia com o produto.
Registe também online a sua Base ISOFIX Doona em: www.
simpleparenting.co
A garantia cobre uma Base ISOFIX Doona que tenha sido usada de
forma adequada.
A garantia não se aplica nos seguintes casos:

•
•

O produto mostra sinais normais de utilização e desgaste.
Dano provocado como resultado da exposição do produto a
uma tensão excessiva.

GARANT IA DE DOIS A N OS
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•

Dano provocado como resultado de uma utilização inadequada

•

Quando o produto tiver sido utilizado com uma finalidade

ou indevida.
diferente da especificada neste manual do utilizador.

Em caso de reclamação da garantia, contacte-nos diretamente
através do correio eletrónico info@simpleparenting.co

A C A D E IRA AU TO D A PR Ó XI MA GE RAÇÃO / BASE ISOF IX
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1 0/ Cartão de
Garantia.
Cartão de Garantia:
Nome:
Morada:
Post code:
Código postal:
Cidade / Localidade:
Distrito:
País:
Nº de telefone (incluindo prefixo):
Endereço de correio electrónico:
Número de série da Base ISOFIX Doona :
Loja onde comprou o produto:
Data de compra:

CART ÃO DE GA RA N TIA

simpleparenting.co
info@simpleparenting.co

