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PT_Português
Obrigado por ter escolhido um
produto Peg-Pérego.
Características do produto
•

•
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•
•
•

•

•

IMPORTANTE: "Belted Base" é a
base para carro para usar junto com as
cadeirinhas para carro: PRIMO VIAGGIO
SIP, PRIMO VIAGGIO TRI-FIX, PRIMO
VIAGGIO TRI-FIX K, PRIMO VIAGGIO SL.
MPORTANTE: A "Belted Base", grupo 0+,
deve ser instalada no sentido contrário ao
da marcha, nos bancos sem airbag. Não
instalar a “Belted Base” em bancos virados
na direção oposta ou na transversal em
relação à marcha normal do veículo.
O uso da "Belted Base" garante maior
segurança e facilita a instalação correta da
cadeirinha no carro.
A "Belted Base" é
no carro com o cinto
de segurança e permanece no carro pronta
para o encaixe da cadeirinha para carro.
A cadeirinha para carro pode ser
no
banco dianteiro, se este não estiver equipado
com AIRBAG, ou no banco traseiro. Não é
permitido enganchar a cadeirinha com o
cinto do carro de dois pontos/abdominais,
pois não garante a segurança da cadeirinha.
É permitido enganchar a cadeirinha apenas
com o cinto de segurança de três pontos.
A cadeirinha para carro é engatada facilmente
na "Belted Base" graças ao "Ganciomatic
System", sistema que permite encaixar a
cadeirinha para carro também nos carrinhos
de bebê e de passeio Peg-Pérego.
A cadeirinha para carro, grupo 0+, foi
submetida a todos os testes de segurança
e homologada de acordo com a legislação
Europeia em vigor ECE R44/04, para crianças
com peso de 0-13 kg (0-12/14 meses).

ADVERTÊNCIA

• Leia atentamente as instruções antes de usar
e conserve-as em seu lugar para reutilizálas no futuro. O desrespeito das instruções
de instalação da cadeira para automóvel
acarretaria graves riscos para sua criança.
• As operações de montagem e instalação
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devem ser efectuadas somente por adultos.
• Evite introduzir os dedos nos mecanismos.
• Instale esta base para a cadeira de automóvel
grupo 0+ no sentido contrário em relação à
direcção do movimento.
• A causa de risco de morte ou lesões graves, não
instale esta base para cadeira de automóvel
sobre o assento do passageiro dotado de airbag.
• A causa de perigo na activação do airbag,
desactive o airbag próximo da cadeirinha para
automóvel.
• Em caso de assentos giratórios ou deslocáveis,
aconselha-se instalar esta base para cadeira
de automóvel no sentido contrário ao sentido
do movimento.
• Quando no automóvel, preste atenção à
bagagens ou outros objectos que possam
causar lesões à criança na cadeira para
automóvel, em caso de acidente.
• Não utilize métodos de instalação diferentes
daqueles indicados, a causa de risco de
desenganche do assento.
• Base de cadeira para automóvel grupo 0+,
categoria “Universal”, homologada de acordo
com a norma Europeia ECE R44/04, para
crianças com peso de 0 a 13 kg (0-12/14
meses). Adequada para a maioria dos
assentos em automóveis, mas não para todos.
• A base de cadeira para automóvel pode ser
correctamente instalada se no manual de
uso e manutenção do veículo encontra-se
indicada a compatibilidade com sistemas de
retenção “Universais” do grupo 0+.
• Esta base de cadeira para automóvel é
classificada “Universal”, de acordo com
critérios de homologação severos com
relação aos modelos anteriores que não
dispõem da etiqueta de homologação.
• Esta base de cadeira para automóvel pode
ser usada somente em veículos aprovados,
dotados de cinto com três pontos estático ou
com rebobinador, homologados de acordo
com o regulamento UN/ECE n°16 ou normas
equivalentes. Não é permitido usar o cinto
com dois pontos ou abdominal.
• Para a instalação da base de cadeira para
automóvel, faça com que o cinto de
três pontos do veículo passe nos sítios
apropriados indicados pela cor azul. Não
utilize métodos de instalação diferentes

daqueles indicados, a causa de risco de
desenganche do assento.
• Certifique-se que o cinto com três pontos
do veículo no qual fixar a base e a cadeira
para automóvel esteja sempre esticado e não
enrolado, aconselha-se sua substituição em caso
de solicitações excessivas devido a um acidente.
• Em caso de dúvidas, consulte o fabricante ou
o revendedor desta cadeira para automóvel.
• Não solte as etiquetas adesivas; isso pode
tornar o produto não conforme às exigências
de norma.
• Não utilize esta base para cadeira de
automóvel caso apresente rachaduras ou
faltem peças, se for de segunda mão, ou se
foi submetida a solicitações violentas num
acidente, pois poderia ter sofrido danos
estruturais extremamente perigosos.
• Não efectue alterações no produto.
• Para eventuais reparos, substituições de peças e
informações sobre o produto, contacte o serviço
de assistência de vendas. As várias informações
estão na última página deste manual.
• Não utilize esta base para cadeira de
automóvel depois de cinco anos da data da
fabricação indicada na estrutura; por causa
do envelhecimento normal dos materiais
poderia não encontrar-se de acordo com as
exigências de norma.

Instruções de uso no carro

• Coloque a base no banco traseiro com a barra
anti-recuo apoiada no encosto do banco.
ATENÇÃO: a barra anti-recuo deve ser
parafusada e nunca deve ser removida,
pois faz parte do produto.
1• Passe a parte abdominal do cinto de
segurança nas duas guias laterais da base,
verificando que esteja bem esticada, e
enganche o cinto do carro no banco como
mostrado na figura.
2• Encaixe a cadeirinha na base, na direção
oposta ao sentido de marcha do carro.
• Segure a cadeirinha, pressione-a para baixo
até ouvir o clique de encaixe.
• Coloque a criança na cadeirinha lembrando-se
de afivelar o cinto de segurança da cadeirinha.
3• Pegue novamente o cinto de segurança
do carro, passe-o por trás do encosto da
cadeirinha enfiando-o na guia traseira e, por
fim, estique o cinto, como mostrado na figura.
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4• Para desencaixar a cadeirinha da base, é
necessário: soltar o cinto de segurança do
carro e desenfiá-lo dos ganchos situados atrás
do encosto;
5• pressione a alavanca situada no encosto
da cadeirinha para cima, levantando-a, ao
mesmo tempo.
A base permanece encaixada no carro,
pronta para o uso.

• Norma de referência: ECE R44/04.
• Número progressivo da produção: Personaliza
cada cadeirinha, a partir da emissão da
homologação, cada uma é identificada pelo
próprio número.

PEG-PÉREGO S.p.A.
Peg-Pérego S.p.A é certificada
ISO 9001. A certificação oferece
aos clientes e aos
consumidores a garantia de
transparência e confiança no
que se refere ao modo com
que a empresa trabalha. Peg Pérego poderá
realizar em qualquer momento alterações nos
modelos descritos nesta publicação, por
motivos técnicos ou comerciais.Peg Perego
está à disposição dos seus Consumadores
para satisfazer ao máximo suas exigências.
Portanto, conhecer a opinião de nossos
Clientes, é para nós extremamente
importante e precioso. Ficaremos muito
agradecidos se depois de ter utilizado um
nosso produto, quiser preencher o
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DO
CONSUMADOR, a indicar eventuais
observações ou sugestões, que encontrará
em nosso site Internet: www.pegperego.com

Números de série

6• As seguintes informações estão contidas no
painel da Belted Base: nome do produto, data
de fabricação e número de série do mesmo e
a etiqueta alaranjada de homologação.
Estas informações são indispensáveis em
caso de reclamação.

Limpeza e manutenção

• O seu produto precisa de uma manutenção
mínima. As operações de limpeza e manutenção
devem ser efectuadas somente por adultos.
• Periodicamente limpe as partes em plástico
com um pano húmido, não use solventes ou
outros produtos similares.
• Proteja o produto dos agentes atmosféricos,
água, chuva ou neve; a exposição contínua e
prolongada ao sol poderia causar alterações
na cor de muitos materiais.
• Conserve o produto num sítio seco.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
PEG-PÉREGO

Como ler a etiqueta de
homologação
•
•
•

•

Se, inadvertidamente, uma peça do modelo
se perder ou danificar, utilizar apenas
peças de substituição Peg Pérego originais.
Para eventuais reparações, substituições,
informações sobre os produtos, venda de peças
originais e acessórios, contactar o Serviço de
Assistência Peg Pérego, indicando o número de
série do produto, caso este esteja presente.

Neste parágrafo, descrevemos como ler a
etiqueta de homologação (etiqueta cor laranja).
A escrita UNIVERSAL indica a compatibilidade
da cadeirinha em veículos que possuem cintos
com três pontos estático ou com enrolador.
Na parte de cima da etiqueta, encontra-se a marca
da empresa fabricante e o nome do produto.
A letra E num circulo: Indica a marca de
homologação Europeia e o número define o
país que emitiu a homologação (1: Alemanha,
2: França, 3: Itália, 4: Países Baixos, 11:
Inglaterra e 24: Irlanda).
Número da homologação: Se começa
com 04 significa que se trata da quarta
adenda (aquela actualmente em vigor) do
regulamento R44

tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
site internet www.pegperego.com
Todos os direitos de propriedade intelectual
relativos aos conteúdos deste manual de
instruções pertencem à PEG PEREGO S.p.A. e
estão protegidos pelas leis vigentes.
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PEG PEREGO U.S.A.
Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701
PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050
www.pegperego.com

belted base

PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20862 ARCORE MB ITALIA
tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:
tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d’istruzione
appartengono a PEG PEREGO S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to
PEG PEREGO S.p.A. and are protected by the laws in force.
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