Manual de instruções

Recomendado a partir dos 2 meses de gravidez

Obrigado por optar pela BeSafe Pregnant
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O BeSafe Pregnant iZi FIX é um produto para mulheres grávidas
para ajudá-las a posicionar o cinto transversal do cinto de 3 pontos
de fixação do carro de forma correta.

1
2

Índice

Informação vital
Preparar para a instalação
Instalação do cinto de gravida em banco com ganchos
isofix
Instalação do cinto de gravida em banco sem ganchos
isofix
Utilização do BeSafe Pregnant
Instruções de limpeza
Aviso: potencial utilização incorrecta
Informação do ponto de venda
Aviso importante
Garantia

4
3
6
5

12
7

8

6
7
7

Informação vital
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• NÃO DESLIGUE o airbag ou qualquer outro sistema de
segurança do banco do veículo onde utilizar o BeSafe Pregnant.
• Utilize o BeSafe Pregnant apenas em combinação com um cinto
de 3 pontos de fixação (cinto oblíquo (1), cinto transversal (2)).
• Utilize o BeSafe Pregnant a partir dos 2 meses de gravidez.
• Após um acidente, o BeSafe Pregnant deve ser substituído.
Embora possa parecer não danificado, o BeSafe Pregnant
poderá não estar apto a proteger a mãe e o feto tão bem como
deveria no caso de outro acidente.
• Antes de cada utilização, verifique sempre se o cinto de 3
pontos não está danificado ou torcido ou se está bem apertado.
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Peças essenciais
• Fita (3)
• Fivela da fita (4)
• Anel da fita (2x) (5)
• Conectores FIX (2x) (6)
• Fita de entrepernas (7)
• Aba do conector de cinto (8)
• Gancho isofix do carro (2x) (9)
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Preparar para a instalação

Instalação do cinto de gravida em banco com
ganchos isofix

Em bancos com ganchos isofix o Besafe Pregnant pode ser
instalado com os conectores fix.
1. Retire a fita do cinto de gravida.
2. Ligue ambos os conectores fix aos ganchos isofix do banco do
veículo.
3. click! (10)

Instalação do cinto de gravida em banco sem
ganchos isofix

Em bancos sem ganchos isofix o Besafe Pregnant pode ser
instalado com a fita.
1. Ponha a fita por trás das costas do banco do carro e feche a
fivela (11).
2. click! (12)
3. Puxe a fita pela fivela até que esteja apertada (13).
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No caso dos bancos do veículo não possuírem ganchos isofix
ou possibilidade de colocar a fita em volta do banco, o BeSafe
Pregnant não pode ser utilizado.
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Utilização do BeSafe Pregnant

Pode utilizar o BeSafe Pregnant depois de o instalar no banco do
veículo.
1. Sente-se em cima do cinto de gravida e instale o cinto de 3
pontos de fixação da forma usual (14).
2. Puxe a aba do conector do cinto transversal para cima entre as
suas pernas e coloque a aba por trás do cinto transversal (15).
3. Feche a aba do conector do cinto transversal sobre o cinto
transversal fechando ambas as molas (15).
4. Certifique-se que não existe qualquer folga no cinto de 3 pontos
de fixação.
5. Certifique-se que o cinto transversal está colocado em posição
baixa ao nível das ancas.
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Utilize o BeSafe Pregnant unicamente em combinação com um cinto
de 3 pontos de fixação.

Instruções de limpeza

• O cinto de gravida deve ser lavado de acordo com as instruções
do produto.
• NÃO utilize nenhuns produtos de limpeza agressivos; tais
produtos podem danificar o material de construção da cadeira.

Aviso: potencial utilização incorrecta
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• NÃO DESLIGUE o airbag ou qualquer outro sistema de
segurança do banco do carro onde utiliza o BeSafe Pregnant.
• NÃO USE o BeSafe Pregnant sem um cinto de 3 pontos de
fixação.
• NÃO USE o BeSafe Pregnant sem ligação ao banco do veículo.
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Informação do ponto de venda

• O BeSafe Pregnant torna possível que o cinto transversal do
cinto de 3 pontos de fixação do carro esteja sempre na posição
correta para proteger a mãe e o feto.
• O BeSafe Pregnant pode ser usado em qualquer posição do
banco de veículo, seja com uma fita em volta do banco ou com
utilização dos ganchos isofix do banco do veículo.

Aviso importante

!

• NÃO tente desmontar, modificar ou acrescentar nenhuma peça
à cadeira. A garantia não será válida se forem usadas peças ou
acessórios que não são de origem.
• GUARDE este manual de instruções junto da cadeira para
utilização futura.

Garantia

• No caso de este produto se provar defeituoso dentro de 12
meses após a sua compra devido a materiais ou defeitos de
fabrico, por favor devolva-o ao ponto de venda original.
• A garantia só é válida se usar o seu produto de forma adequada
e com cuidado. Por favor contacte o seu vendedor e este
decidirá se o produto será devolvido ao fabricante para ser
reparado. Não poderá exigir substituição ou devolução. A
garantia não se extende com a reparação.
• A garantia perde a validade quando não existe recibo, quando
os defeitos são causados por uma utilização incorrecta e
inapropriada, quando os defeitos são causados por utilização
abusiva, errada ou negligente.
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