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Parabéns por ter escolhido a cadeira para criança Doona ™ da Simple
Parenting, como a solução de segurança e de mobilidade para o seu
bebé. Para proteger o seu bebé da forma correcta, a cadeira auto
Doona deve ser sempre instalada, tal como descrito nestas instruções.
Importante – guarde estas instruções, para referência futura. Leia
atentamente estas instruções. A segurança do seu filho pode ser
colocada em risco se não seguir estas instruções. Guarde as instruções
de utilização dentro no compartimento apropriado, na cadeira auto.
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 NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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1 / Informação
essencial / Avisos.
AVISO! Esta cadeira auto Doona não é
apropriada, como protecção do seu bebé, para
as seguintes situações:
• Como substituta de berço. As alcofas, as
cadeirinhas
e os carrinhos só devem ser utilizados para
transportar bebés ou crianças.
• Transportar mais do que uma criança.
• Para uso comercial.

AVISO!
Se a cadeira tiver sido submetida a um violento
esforço num acidente automóvel, ou se o seu
automóvel tiver sido envolvido num acidente,

AVISO!
Não efectue quaisquer alterações ou
complementos à cadeira auto Doona.

INF ORM AÇÃO E S S E NCIAL / AV ISOS
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AVISO!
Não utilize este produto, se algum dos seus
componentes estiver partido ou em falta.
AVISO!
Todos os objectos e bagagem que possam
causar lesões em caso de colisão, devem ser
arrumados no automóvel de forma segura.
AVISO!
Nunca deixe a criança sozinha, sem vigilância.
AVISO!
Este produto não é apropriado para correr ou
patinar.
AVISO!
Não deixe que o seu filho utilize este produto
como brinquedo.
AVISO!
Quando estiver fora do automóvel, utilize
sempre o travão de estacionamento ao sentar
e retirar a criança da cadeira auto Doona, ou
quando o carrinho estiver parado.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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2 / Utilização
adequada.
A cadeira auto Doona foi concebida para ser utilizada
apenas virada para trás (de costas para o trânsito).
Grupo: 0+
Peso: até 13 kg.
Este modelo Doona é adequado para crianças desde
a nascença até aos 13 kg.
Informação de segurança

AVISO! NÃO utilize a cadeira auto Doona, se se
verificar um dos seguintes pontos:
• A criança pesa mais do que 13 kg
• A parte de cima da cabeça fica a
uma distância inferior a 2,5 cm da
parte superior da cadeira auto Doona
(ver figura à esquerda).
mínimo
2,5 cm (1”)
• As faixas dos cintos nas ranhuras ficam
acima da altura dos ombros da criança.
Certificação – Marca de homologação

UT ILIZ AÇÃO ADE QU A DA
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3 / Vista geral do
produto.
2. pega
de
11. fecho do
transporte
9. linguetas de
arnês
1. botão de
fecho
extensão
3. guias do
10.
botão
da pega de
cinto
transporte 8. faixas dos para soltar as
cintos dos
linguetas
4. capota
ombros
12. botão para
de sol
5. botões
soltar o arnês
de rotação

da pega de
transporte

13. tira de
aperto do arnês
6. rodas
dianteiras

7. rodas
traseiras

15. pedal para
soltar o travão
(verde)

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO

14. pedal
para bloquear
o travão
(vermelho)
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24. almofadas
das faixas dos
cintos dos
23. encosto de
ombros
cabeça
9. linguetas de
fecho

16. alavanca 17. botão de
de desbloqueio segurança 18. suporte do
das rodas
cinto
19. ranhuras
25. faixas dos
para as faixas
cintos das
dos
cintos dos
ancas
ombros
27. almofada
redutora para
ajuste da altura

8. faixas dos
cintos dos
ombros
21. peça
metálica
22. barra
metálica
13. tira de
aperto do arnês

VISTA GERAL DO PROD U T O
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4 / Modos de
utilização.
4.1 Modos de utilização e suas finalidades
Modo “Cadeira auto”
Ao circular num automóvel, utilize sempre
o modo “Cadeira auto” Doona. (Ver o
capítulo 6 do presente manual, para
consultar as instruções sobre como fixar e
soltar a cadeira no automóvel).

Modo “Empurrar”
Utilize este modo, para manobrar o
produto facilmente enquanto passeia
ou enquanto estiver sentado junto da
cadeira.

Modo “Em trânsito”
Utilize o modo “Em trânsito”, quando sair
do automóvel e pretender passear com
o seu bebé.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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4.2 Ajustar o ângulo de rotação da
pega de transporte
Pode engatar a pega de transporte (2) em três posições:
B

A

C

A. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), ao
mesmo tempo, nos dois lados.
B. Com os botões de rotação da pega de transporte premidos (5),
comece a rodar a pega de transporte (2) para a posição pretendida.
C. Certifique-se de que a pega de transporte não roda para além da
posição pretendida (A, B ou C).
D. Largue os botões de rotação da pega de transporte (5) e continue
a rodar a pega de transporte, até engatar nos dois lados, na posição
pretendida. Deverá ouvir um “clique”.
2

1
1

MODOS DE UT ILIZ A Ç Ã O
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4.3. Mudar entre modos
AVISO! Antes de utilizar a cadeira, certifiquese de que os dispositivos de bloqueio estão
engatados.
AVISO! Para evitar lesões, certifique-se de que
a criança está longe da cadeira, quando
estiver a abrir e fechar o equipamento.
Quando stiver a abrir e a fechar a cadeira
auto Doona, certifique-se de que a criança
ou está amarrada com o arnês (braços e
pernas afastados das peças móveis), ou está
afastada da cadeira, se não estiver sentada.
Mudar do modo “Cadeira auto” para o modo “Em trânsito”
A. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos dois
lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte (2) para a osição
superior (B).
2

1

B. Solte a cadeira auto Doona do cinto do automóvel (ver o capítulo
6 do presente manual, para consultar as instruções sobre como fixar e
soltar a cadeira auto Doona no automóvel).

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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C. Tire a cadeira auto Donna do automóvel e segurea, depois, com
uma mão.
D. Pressione o botão de segurança vermelho (17) com a outra mão,
e aperte a alavanca de desbloqueio das rodas (16), para soltar o
mecanismo das rodas. As rodas abrir-se-ão.

2
1

*Como alternativa aos passos c-d: pode tirar a cadeira auto Doona
do automóvel e pousá-la no chão, e depois pressionar o botão de
segurança vermelho (17), e apertar a alavanca de desbloqueio das
rodas (16), para soltar o mecanismo das rodas. Nesta opção, tem de
levantar a cadeira auto Doona enquanto continua a apertar, para
permitir o desdobramento das rodas.
E. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos dois
lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte para a posição
em trânsito (A).
2

1
1

MODOS DE UT ILIZ A Ç Ã O
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F. Pressione o botão de extensão da pega de transporte (1), e puxe a
pega de transporte na sua direcção, para aumentar o seu omprimento.

Mudar do modo “Em trânsito” para o modo “Cadeira auto”
A. Pressione o botão de extensão da pega de transporte (1), e empurre
a pega de transporte (2) para baixo, para voltar a colocar a pega de
transporte na sua posição mais curta.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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B. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos
dois lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte (2) para a
posição superior (B).

2

1
1

C. Pise o pedal vermelho para bloquear o travão (14). Como alternativa,
coloque o seu pé em frente da roda, para bloquear o seu movimento.

MODOS DE UT ILIZ A Ç Ã O
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D. Segure a cadeira auto Doona pela pega de transporte, com uma
mão, e, com a outra, pressione o botão de segurança vermelho (17), e
aperte a alavanca de desbloqueio das rodas (16).

2
1

E. Enquanto aperta, incline a cadeira auto Doona contra as rodas
traseiras (7), até estas começarem a recolher, e, depois, baixe-a
totalmente até ao chão, até as rodas estarem totalmente recolhidas
e engatadas.

F. Levante a cadeira auto Doona pela pega de transporte (2), e
coloque-a dentro do automóvel.
A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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G. Prenda a cadeira auto Doona no automóvel (ver o capítulo 6 do
presente manual, para consultar as instruções sobre como fixar e soltar
a cadeira auto Doona no automóvel).
H. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos dois
lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte para
a posição A.

2

1
1

MODOS DE UT ILIZ A Ç Ã O
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4.4. Modo “Em trânsito”
Travões traseiros
As rodas traseiras estão equipadas com um sistema de travões,
que lhe permite utilizar apenas um pedal para controlar as duas
rodas traseiras. Para activar os travões, pise o pedal vermelho de
bloqueio do travão (14), situado ao lado da roda direita. Para
desbloquear os travões, pise o pedal verde para desbloquear
o travão (15), situado ao lado da roda
esquerda. O travão tem de estar sempre
activado, quando sentar ou retirar a
criança da cadeira auto. Utilize sempre o
travão de estacionamento, quando sentar
ou retirar a criança da cadeira, ou quando
a cadeira estiver parada, mesmo que por
breves momentos! Verifique, sempre, se o
15. pedal para
14. pedal travão está totalmente engatado.
soltar o travão para bloquear
(verde)
o travão
(vermelho)

AVISO!
Antes de utilizar a cadeira, certifique-se de que
os dispositivos de bloqueio estão engatados.
Utilização de acessórios de transporte de objectos
Estão disponíveis dois acessórios de transporte de objectos Doona:

Saco grande para todo
o dia

Saco pequeno para os
produtos essenciais

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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AVISO!
Não sobrecarregue o saco grande para
todo o dia com pesos superiores a 3 kg. Não
sobrecarregue o saco pequeno para os rodutos
essenciais com pesos superiores a 1,5 kg. Se
estes limites forem excedidos, a estabilidade do
carrinho pode ficar comprometida e fazer
tombar o carrinho. Os acessórios de transporte
de objectos não autorizados pelo fabricante
não devem ser utilizados.
AVISO!
Qualquer carga colocada na pega de
ransporte afecta a estabilidade do carrinho
Doona.
AVISO!
Qualquer carga colocada na pega de
transporte e/ou na parte de trás do encosto e/
ou nos lados do veículo, afecta a estabilidade
do carrinho Doona.
Nota importante: Antes de dobrar as rodas e
mudar para o modo cadeira auto, retire todos
os sacos do carrinho Doona.

MODOS DE UT ILIZ A Ç Ã O
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5 / Prender o seu
bebé na cadeira auto
Doona.
no banco do passageiro da frente, sem
airbag dianteiro
no banco traseiro do lado de fora
no banco traseiro do centro, com o cinto
de segurança de três pontos

sim

sim

sim

num banco virado para trás

não

em bancos virados para o lado

não

Respeite as normas em vigor no seu país.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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AVISO!
Para a protecção do seu bebé:
• Prenda sempre o seu bebé na cadeira auto
Doona com o sistema de retenção.
• Regra geral: quando a cadeira for utilizada
no automóvel, quanto mais ajustado estiver
o cinto ao corpo da criança, mais segura
ela estará. Certifique-se de que o cinto está
bem justo, quando a cadeira for utilizada no
automóvel.
• Verifique se o cinto está justo e não torcido.
• Recomendamos que não deixe a criança
sozinha na cadeira auto Doona, sem vigilância.
• É perigoso utilizar esta cadeira auto Doona
numa superfície elevada como, por ex.,
uma mesa.
PRENDER O SEU BEBÉ NA CADEIRA AUTO DOO N A
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AVISO!
• Nunca permita que a tira de aperto do arnês
(13) fique presa em peças móveis (por ex.,
portas automáticas, escadas rolantes, etc.).
• As peças metálicas e de plástico da cadeira
auto Doona podem aquecer ao sol. AVISO! O
seu filho pode queimar-se. Proteja o seu filho e
a cadeira auto Doona contra a exposição solar
intensa (por ex., colocando um pano leve sobre
a cadeira).
• Recomendamos que retire regularmente o
bebé da cadeira auto, de forma a aliviar a
coluna do bebé, tanto dentro, como fora do
automóvel. Lembre-se de que é aconselhável
fazer pausas frequentes durante viagens longas.
• O carrinho Doona não substitui um berço ou
uma cama. Se o seu filho tiver de dormir, deverá
deitá-lo numa alcofa, num berço ou numa
cama.
• Este produto não é apropriado para longos
períodos de sono.
• Se utilizar a cadeira Doona como um berço
reclinável, deixe de a utilizar assim que o seu
filho se conseguir sentar sem ajuda.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO G ERAÇÃO
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5.1. Ajustar as faixas dos cintos
dos ombros (8) à altura do seu
bebé

11. fecho do
9. linguetas de
arnês
fecho
10. botão
para soltar
8. faixas dos
as linguetas
cintos dos
ombros
12. botão para
soltar o arnês

23. encosto de
cabeça
9. linguetas de
fecho

13. tira de
aperto do
arnês
15. pedal para
soltar o travão
(verde)

24. almofadas
das faixas dos
cintos dos
ombros
25. faixas dos
cintos das
ancas
27. almofada
redutora para
ajuste da altura

14. pedal
para bloquear
o travão
(vermelho)

PRENDER O SEU BEBÉ NA CADEIRA AUTO DOO N A
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Na primeira vez que utilizar a cadeira auto Doona e, à medida que o seu
bebé for crescendo, tem de ajustar as faixas dos cintos dos ombros (8) à
altura do seu bebé, da seguinte forma:
• Se as faixas dos cintos dos ombros (8) estiverem bem
ajustadas, elas passam pelas respectivas ranhuras (19) à
altura do ombro ou ligeiramente abaixo.
• Sente o seu bebé na cadeira auto Doona e identifique,
quais as ranhuras das faixas dos cintos da dos ombros (19)
correctas para a altura do seu bebé. Depois, retire o seu bebé
da cadeira auto Doona.
• Na parte de trás da cadeira auto Doona, separe as faixas dos cintos dos
ombros (8) da peça metálica (21).
• Insira as faixas dos cintos dos ombros (8) nas ranhuras correctas (19).
• Volte a unir as faixas à peça metálica (21).

AVISO!
Certifique-se de que nenhuma faixa está
torcida e de que as faixas dos cintos dos ombros
(8) estão devidamente inseridas nas respectivas
ranhuras (19). Observe a imagem em baixo,
para garantir uma montagem correcta.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO G ERAÇÃO
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AVISO!
Certifique-se de que as faixas dos cintos dos
ombros (8) estão, de novo, correctamente
inseridas na peça metálica (21). Observe a
imagem em baixo, para garantir uma ontagem
correcta.
AVISO!
Certifique-se de que as faixas dos cintos dos
ombros (8) estão inseridas na peça metálica
(21), de forma que se situem entre a peça
metálica (22) e a estrutura da cadeira.
Nenhuma parte da faixa deverá exceder a
peça metálica (22). Observe a imagem em
baixo, para garantir uma montagem correcta.

PRENDER O SEU BEBÉ NA CADEIRA AUTO DOO N A
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5.2. Rodar a pega de transporte (2)
Rode a pega de transporte para a posição C.

5.3. Soltar as faixas dos cintos dos		
ombros (8)
Pressione o botão para soltar o arnês (12) e, ao mesmo tempo, puxe as
duas faixas dos cintos dos ombros (8) na sua direcção. Para crianças
pequenas, observe os seguintes passos 5.4 e 5.5. pequeño tamaño, véanse
los apartados 5.4 y 5.5.

2

1

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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5.4.Colocar a almofada redutora para
ajuste da altura da criança (27)
Coloque a almofada redutora para ajuste da altura da criança
(27) na parte inferior da cadeira. As faixas dos cintos dos ombros
(8) deverão passar pelas respectivas ranhuras (19) à altura dos
ombros ou ligeiramente abaixo. Quando as faixas dos cintos dos
ombros passarem nas respectivas ranhuras, à altura dos ombros ou
ligeiramente abaixo, sem ter de se usar a almofada redutora, esta
pode ser retirada.

5.5. Ajustar a posição do encosto de
cabeça (23)
• Certifique-se de que as faixas do encosto de cabeça estão
unidas às costas da almofada redutora para ajuste da altura (27).
• O encosto de cabeça (23) deverá estar ajustado, de forma que
as faixas dos cintos dos cintos dos ombros (8) se encontrem ao
mesmo nível dos ombros do seu bebé, ou ligeiramente abaixo.

PRENDER O SEU BEBÉ NA CADEIRA AUTO DOO N A
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5.6. Prender o seu bebé com
o arnês

Clique!

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO AUT O X IMA
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11. fecho do
9. linguetas de
arnês
fecho
10. botão
8. faixas dos para soltar as
cintos dos
linguetas
ombros
12. botão para
soltar o arnês

24. almofadas
23. encosto de das faixas dos
cintos dos
cabeça
ombros
9. linguetas de
fecho

13. tira de
aperto do
arnês
15. pedal para
soltar o travão
(verde)

25. faixas dos
cintos das
ancas
27. almofada
redutora para
ajuste da altura

14. pedal
para bloquear
o travão
(vermelho)

• Solte as faixas dos cintos dos ombros (ver o capítulo 5.3).
• Solte as linguetas de fecho (9) do fecho do arnês (11), pressionando o
botão para soltar as linguetas (10).
• Sente o seu bebé na cadeira auto Doona.
• Coloque as faixas dos cintos dos ombros (8) sobre os ombros
do seu bebé.

PRENDER O SEU BEBÉ NA CADEIRA AUTO DOO N A
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AVISO!
As faixas dos cintos das ancas (25) têm de
assentar o mais baixo possível sobre as ancas
do seu bebé.
• Recomendamos que não utilize as faixas dos
cintos dos ombros sem as respectivas lmofadas.
AVISO!
Não torça nem troque as faixas dos cintos dos
ombros (8).
• Junte as duas linguetas de fecho (9) e encaixe-as no fecho do arnês
(11), até ouvir um CLIQUE!
• Certifique-se de que o encosto de cabeça (23) está posicionado
correctamente.
• Aperte as faixas, até ficarem em contacto com o corpo do seu bebé.
(ver capítulo seguinte 5.7)

5.7. Apertar as faixas
Puxe a tira de aperto do arnês (13), até o arnês ficar direito e em
contacto com o corpo do seu bebé.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO G ERAÇÃO
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AVISO!
Nunca deverá existir mais do que um dedo de
folga entre as faixas dos cintos dos ombros e os
ombros do seu bebé.

5.8. Lista de verificação para garantir
que o seu bebé está bem preso

PARA A SEGURANÇA DO SEU BEBÉ, VERIFIQUE
AS SEGUINTES SITUAÇÕES
• As faixas dos cintos dos ombros (8) da cadeira
auto Doona estão juntas ao corpo do bebé,
sem restringir os seus movimentos.
• As faixas dos cintos dos ombros (8) estão
ajustadas correctamente e não estão torcidas.
• As linguetas de fecho (9) estão engatadas no
fecho do arnês (11).

PRENDER O SEU BEBÉ NA CADEIRA AUTO DOO N A
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6 / Utilização da
cadeira auto Doona
no automóvel.
Consulte as instruções sobre a utilização de sistemas de retenção para
crianças, no manual de utilizador do seu automóvel.

AVISO!
Um acidente envolve forças enormes. Nunca
tente segurar uma criança ao seu colo, com
o cinto de segurança do automóvel, ou
puxando-a para si.
Prenda sempre o seu filho na cadeira auto, em
qualquer deslocação!
Fixe a cadeira auto Doona no banco do
automóvel, sempre virada de costas para a
estrada.
AVISO!
Se um airbag disparado atingir a cadeira
auto Doona, poderá causar graves lesões na
criança, que poderão levar à morte.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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NÃO utilize a cadeira num banco com airbag
dianteiro!
Relativamente aos bancos com airbags laterais,
consulte as respectivas instruções, no manual
de utilizador do seu automóvel.
AVISO!
Lembramos-lhe de que todos os objectos rígidos
e peças de plástico da cadeira auto Doona
devem ser colocados, de forma a não poderem
ficar presos por um banco removível ou na
porta do automóvel, durante a utilização diária
da cadeira.
A cadeira auto Doona está homologada para utilização com o cinto
de segurança de 3 pontos do automóvel (universal)
Este manual inclui instruções pormenorizadas, apenas em relação à
instalação sem uma base.
*Para mais instruções pormenorizadas relativamente à instalação com
uma base, consulte o manual de instruções fornecido com a
base, caso tenha comprado uma. A fixação da cadeira
auto Doona no automóvel através de uma base pertence
à categoria semi-universal. Se optar por adquirir a base, a
cadeira só pode ser utilizada com a base nos modelos de
automóveis homologados indicados na lista em anexo. A lista está
em permanente actualização. A última versão pode ser descarregada
em www.simpleparenting.co

U TILIZ AÇÃO DA CADE IRA AUT O DOONA NO AUT OMÓVEL
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Instalação com o cinto de segurança de 3 pontos do automóvel (universal)

AVISO!
A utilização de um cinto de segurança de 2
pontos aumenta, substancialmente, o risco de
lesão para a criança, em caso de acidente.

Utilize sempre um cinto de segurança de 3
pontos homologado.
O cinto de segurança do automóvel deve estar
homologado, segundo a norma ECE R 16 ou
equiparada (ver etiqueta de ensaio num cinto
com um E” ou “e” dentro de um círculo).
Siga estas instruções, quando utilizar a sua cadeira auto Doona:

no sentido da marcha

não

no sentido oposto ao da marcha

sim

com cinto de segurança de 2 pontos

não

com cinto de segurança de 3 pontos

sim

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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Não deixe o seu filho sozinho dentro do
automóvel, na cadeira auto Doona.

Para a protecção de todos os passageiros
Em caso de uma travagem de emergência
ou de um acidente, as pessoas e os objectos
que não se encontrem devidamente presos
podem lesionar os outros passageiros. Por favor,
verifique sempre se...
• os encostos das costas dos bancos do
automóvel estão bloqueados (ou seja, se a
alavanca de fecho do banco traseiro rebatível
está engatada).
• todos os objectos pesados ou pontiagudos no
interior do automóvel (por ex., na chapeleira)
estão presos.
• todos os passageiros têm o cinto de
segurança devidamente colocado.
• a cadeira auto Doona está bem fixa no
automóvel, mesmo que esteja vazia.

Para proteger o seu automóvel
Alguns estofos dos automóveis fabricados em tecidos sensíveis
(por ex., veludo, pele, etc.) podem vir a apresentar marcas de
desgaste, com a utilização das cadeiras auto. Esta situação pode
ser evitada, colocando a proteção do banco, por baixo da adeira
auto Doona.
U TILIZ AÇÃO DA CADE IRA AUT O DOONA NO AUT OMÓVEL
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6.1. Fixar a cadeira auto Doona no seu
automóvel

Para fixar a cadeira auto Doona com o cinto de segurança de 3 pontos
do automóvel, proceda da seguinte forma:

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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28. faixa
diagonal
29. cinto
abdominal
30. lingueta de
fecho do cinto
abdominal
31. fecho
do cinto do
automóvel

• Coloque a cadeira auto Doona virada de costas para a dianteira
do automóvel (o bebé fica virado para trás).
Nota: A instalação da cadeira auto Doona no banco da frente do
automóvel não é recomendada, mas é possível. Se decidir instalar
a sua cadeira auto Doona à frente, desloque o banco dianteiro
totalmente para trás, antes de passar aos passos seguintes. Quando
terminar a instalação, de acordo com as instruções indicadas em
baixo, desloque o banco para a frente.
• Certifique-se de que a alavanca (#2) está na posição vertical B.
• Puxe o cinto de segurança do automóvel e passe-o pelas costas da
cadeira auto Doona.
• Engate a lingueta de fecho do cinto do automóvel (30) no fecho do
banco do automóvel (31).
• Coloque a secção do cinto abdominal do cinto do automóvel (29)
nas guias azuis do cinto (3), nos dois lados da cadeira auto Doona.

U TILIZ AÇÃO DA CADE IRA AUT O DOONA NO AUT OMÓVEL
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AVISO!
Não torça o cinto.
• Aperte a secção do cinto abdominal do cinto do automóvel (29),
puxando pela faixa diagonal (28).

AVISO!
O fecho do banco do automóvel (31) não deve
estar colocado na guia azul do cinto (3), nem
encontrar-se tão para a frente, que fique à frente
(no sentido da marcha) da guia azul do cinto (3).
Nota: se for este o caso, tente num outro banco
do automóvel. Se tiver alguma dúvida sobre a
instalação, por favor, não hesite
em contactar-nos.
• Passe a faixa diagonal do cinto do automóvel (28) por detrás da
extremidade superior da cadeira auto Doona.
• Coloque a faixa diagonal do cinto do automóvel (28) entre o suporte
azul do cinto (18) e a cadeira auto Doona.

AVISO!
Não torça o cinto.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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• Aperte a secção da faixa diagonal do cinto do automóvel (28).
• Rode a alavanca (2) para a posição do banco do automóvel A (para
mais instruções sobre como rodar a alavanca, consulte o capítulo 4.2).

AVISO!
Não utilize outros pontos de contacto de
suporte de
carga, para além daqueles descritos em cima,

U TILIZ AÇÃO DA CADE IRA AUT O DOONA NO AUT OMÓVEL
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6.2. Lista de verificação para garantir que
a sua cadeira auto Doona está instalada
correctamente

Para a segurança do seu bebé, verifique se:
• A cadeira auto Doona está presa no
automóvel, no sentido oposto ao da marcha.
• A cadeira auto está instalada no banco do
passageiro da frente, se não existir airbag
dianteiro, ou se o airbag tiver sido desactivado.
• A cadeira auto Doona está presa apenas
pelo cinto de segurança de 3 pontos.
• A secção do cinto abdominal do cinto do
automóvel (29) passa pelas duas guias azuis do
cinto (3), na cadeira auto Doona.
• A secção da faixa diagonal do cinto do
automóvel (28) passa entre o suporte azul do
cinto (18) e a cadeira auto Doona.
• O fecho do banco do automóvel (31) não
está colocado na guia azul do cinto (3), nem
antes da guia azul do cinto (3).
• O cinto do automóvel está ajustado e não
torcido.

A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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6.3. Retirar a cadeira auto Doona do
automóvel

• Solte a faixa diagonal do cinto do automóvel (28) do suporte azul do
cinto (18).
• Desengate o fecho do banco do automóvel (31) e retire a secção
do cinto abdominal do cinto do automóvel (29) das guias azuis do
cinto (3).

U TILIZ AÇÃO DA CADE IRA AUT O DOONA NO AUT OMÓVEL
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7 / Instruções de
conservação.
Para manter o efeito de protecção
• Em caso de acidente ou colisão, a uma
velocidade superior a 10 km/h, a cadeira auto
Doona pode ficar danificada, mesmo que não
seja visível. Neste caso, a cadeira auto tem
de ser substituída. Por favor, elimine a cadeira
como resíduo correctamente.
• Verifique regularmente todas as peças
importantes quanto a danos. Garanta
o funcionamento correcto de todos os
componentes mecânicos.
• Para evitar danificar ou quebrar a cadeira,
certifiquese de que a cadeira auto Doona
não fica entalada na porta do automóvel, nas
calhas dos bancos, etc.
• Se a cadeira auto Doona for danificada
(por exemplo, depois de ter caído), tem de ser
inspeccionada.
• A cadeira auto Doona não pode ser utilizada
sem a capa.
• Nunca utilize peças de substituição ou
acessórios para além daqueles fornecidos –
nunca substitua a capa para o banco por
outra que não seja a capa original da cadeira
auto Doona, pois a capa é parte integrante do
desempenho da retenção.
A NO V A G E R A Ç Ã O D E CAD EI R AS AU TO
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O funcionamento do fecho do arnês é importante para a segurança
do seu filho. O mau funcionamento do fecho do arnês deve-se, em
grande parte, à acumulação de sujidade e pó. Recomendamos que
limpe o sistema do fecho do arnês regularmente, para garantir o seu
funcionamento correcto.
Para limpar o fecho do arnês, utilize uma esponja ou enxagúe
com água com água morna. NÃO UTILIZE sabonetes, solventes ou
lubrificantes. Se utilizar outro produto, que não a água, o fecho
poderá funcionar incorrectamente.

7.2. Limpeza
Utilize apenas capas têxteis originais da cadeira auto Doona, uma vez
que a capa é parte integrante do sistema da cadeira auto Doona. A
utilização das capas originais da cadeira ajuda a manter um sistema
seguro e funcional.

A cadeira auto Doona não pode ser utilizada
sem a respectiva capa.
• A capa pode ser retirada e lavada à mão com um detergente
suave. Siga estas instruções de lavagem, para evitar danificar a capa:
Lavar apenas à mão; Não branquear; Não utilizar máquina de secar;
Pendurar para secar; Não torcer, Não engomar; Não limpar a seco.
Respeite as instruções na etiqueta de lavagem da capa. Respeite as
mesmas instruções ao lavar a capota de sol.
• As peças de plástico podem ser lavadas com água e sabão. Não
utilize detergentes (como solventes).

INS T RUÇÕE S DE CONS E RV A Ç Ã O
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AVISO!
Nunca retire as linguetas de fecho (#9) das
faixas do cinto.

7.3. Retirar a capa têxtil da cadeira e a
capota de
• Puxe os 3 pinos traseiros da capota de sol (33), situados na parte
superior da capota.
• Puxe a estrutura de plástico da capota de sol (32) da articulação
da capota (34) e retire o tecido da estrutura. Volte a unir a estrutura à
articulação.
• Desprenda os 4 ganchos (35) situados na zona superior da capa têxtil
da cadeira auto Doona.
• Puxe a capa, para colocar os 2 pinos laterais de plástico (36) a
descoberto, nos dois lados da cadeira auto Doona.
• Puxe a capa têxtil à volta das guias de plástico azuis do cinto (3).
• Clique nos pinos de guia do cinto (37) que estão escondidos por baixo
da capa, à frente das guias dos cintos (3).
• Clique no pino inferior (38), que se encontra ao centro, na zona dos
pés da capa da cadeira auto Doona.
• Puxe a capa têxtil à volta do botão para soltar o arnês (12).
• Na parte de trás da cadeira auto Doona, separe as faixas dos cintos
dos ombros (8) da peça metálica (21).
• Puxe as faixas dos cintos dos ombros (8) e o fecho do arnês (11)
totalmente para fora da capa.
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32. estrutura
de plástico da
capota de sol

33. pinos
traseiros
da
capota
de sol

35.
ganchos
34.
articulações
da capota
de sol

36.
pinos de
plástico
laterais

38. pino
inferior
37. pinos
de guia
do cinto

7.4. Voltar a colocar a capa têxtil da cadeira e a
capota de sol
Proceda pela ordem inversa da secção (7.3).

AVISO!
Certifique-se de que nenhuma faixa está orcida
e que as faixas dos cintos dos ombros (8) estão
devidamente inseridas nas respectivas ranhuras
(19). Observe a imagem em baixo, para garantir
uma montagem correcta.
AVISO!
Certifique-se de que as faixas dos cintos dos
ombros (8) estão, de novo, correctamente
inseridas na peça metálica (21). Observe a
imagem em baixo, para garantir uma ontagem
correcta.

INS T RUÇÕE S DE CONS E RV A Ç Ã O
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AVISO!
Certifique-se de que as faixas dos cintos
dos ombros (8) estão encaixadas na peça
metálica (21,) de forma a que se situem entre
a peça metálica (22) e a estrutura da cadeira.
Nenhuma parte da faixa deverá exceder a
peça metálica (22). Observe a imagem em
baixo, para garantir uma montagem correcta.
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8 / Garantia de dois
anos.
Asseguramos que a cadeira auto Doona foi fabricada de acordo com
as normas e regulamentos de segurança europeus e que cumpre os
mais elevados requisitos de qualidade. Oferecemos uma garantia de 2
anos para a cadeira auto Doona, relativamente a defeitos de fabrico
ou de material. O período da garantia tem início a partir do dia da
compra do produto. Como prova de compra, solicitamos que
preencha o Cartão da Garantia e o guarde durante todo o período
da garantia, juntamente com o talão de compra. Em caso de
reclamação ao abrigo da garantia, o Cartão da Garantia tem de ser
devolvido ao seu distribuidor local, juntamente com o produto.
Por favor, registe também a sua cadeira auto Doona online em:
www.simpleparenting.co

A garantia cobre as cadeiras auto Doona que tenham sido
manuseadas correctamente e que nos tenham sido enviadas num
bom estado de limpeza. A garantia não se aplica nos seguintes casos:
• Sinais naturais de desgaste e danos, causados por excesso de
esforço.
• Danos resultantes de uma utilização inadequada ou imprópria.
• Se o produto tiver sido utilizado para um outro fim, que não aquele
mencionado nas instruções de utilização.
Em caso de reclamação ao abrigo da garantia, contacte-nos
directamente através de:
info@simpleparenting.co

GARANT IA DE DOIS A N OS
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9 / Cartão da
garantia.
Cartão da garantia:
Nome:
Endereço:
Código Postal:
Cidade:
N.º de telefone (incluindo código da área de:
residência:
Endereço de e-mail:
Número de série da cadeira auto Doona:
A loja onde comprou o seu produto:
Cor do tecido (design):
Acessórios:
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