
MANUAL DE INSTALAÇÃO E CUIDADOS DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA   FB802    

ABC-DESIGN RISUS 

 

Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de 

acidente. 

Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do 

veículo, de forma a reduzir o risco do usuário em casos de colisão ou de desaceleração repentina, limitando 

o deslocamento do corpo da criança. 

O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança 

ou no porta-malas do veículo. 

Nunca efetue qualquer modificação no dispositivo de retenção para crianças. O conjunto de componentes do 

dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por 

qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará 

a segurança da criança. 

Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0 kg e 13kg.  

Por motivos de segurança e sua correta utilização, é desaconselhável a utilização das cadeiras de auto por 

mais de 5 anos a partir da data de sua aquisição.  

Devido ao processo lento de envelhecimento das peças de plástico, como os causados pela luz solar (UV), as 

características do produto podem se alterar de modo imperceptível. 

Aconselhamos a não utilização da cadeira de auto quando esta se tornar pequena para a criança. 

No sentido de respeitar o ambiente, solicitamos que separe o lixo ao adquirir o produto (embalagem) e 

componentes do produto, depositando-os nos locais de recolha indicados. 

AVISO: Mantenha os materiais de plástico da embalagem fora do alcance de crianças, para evitar riscos de 

sufocamento. 

ABC-Design Risus é um produto de segurança, e esta apenas estará garantida quando utilizado em 

conformidade com as instruções. 

• AVISO: Para a utilização futura da cadeira de auto, é importante que as instruções de uso sejam 

guardadas no compartimento de armazenagem na parte traseira do produto. 

• AVISO: Nunca deixe a criança sozinha na cadeira de auto, no carro ou em qualquer outro lugar. 

Nunca prenda o cinto de segurança passando de modo diferente do indicado. 

• AVISO: Não utilize a ABC Design Risus num banco equipado com airbag frontal, por ser 

extremamente perigoso. 

ABC Design Risus foi projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares VOLTADOS PARA 

FRENTE. Contudo, deve sempre ser instalada no sentido contrário à marcha. Trave os bancos traseiros 

reclináveis. 

• AVISO: É perigoso colocar a ABC Design Risus em superfícies altas quando utilizada por uma 

criança, por exemplo sobre mesas, bancadas, camas, carrinhos de lojas, etc., devido ao perigo de quedas. 

• Prenda sempre a criança com o cinto de segurança, mesmo quando fora do carro. 

• No caso de um acidente a cadeira pode tornar-se insegura devido a danos imperceptíveis e, por essa 

razão, deve ser substituída. 

• O fabricante somente poderá garantir a segurança da cadeira de auto quando esta se encontra na 

posse do primeiro utilizador. 

• Aconselhamos que nunca utilize produtos de segunda mão, por desconhecer possíveis danos. 

A ABC Design Risus é fornecida com uma almofada de assento removível para adaptar a posição 

deitada e oferecer apoio lateral para a cabeça. A almofada deve ser utilizada em bebês recém-nascidos. Não 

a utilize para bebês maiores (a partir de 4 a 5 meses aprox.). 

Assento de carro do grupo 0 +, Desde o nascimento até aprox. 15 meses de idade (kg0-13)  

•Peso:3,35kg  

 Os materiais utilizados para a fabricação de nossos produtos cumprem as normas relativas à utilização de 

corantes  azo, EN71-2 e EN71-3, e no revestimento de resistência à luz. No entanto, não é aconselhável 

expor o modelo ao sol  intensivo durante um período prolongado.  

Instruções de segurança  

• A cadeira deve sempre ser fixada pelo cinto, mesmo quando não é utilizada. Numa frenagem ou 

parada brusca, a cadeira de auto pode se solta causando danos aos seus ocupantes. 



• Ajuste a altura do cinto do carro, se for este o caso, na posição mais baixa possível. 

• Quando utilizar a ABC Design Risus num banco de passageiros, este deve estar sempre na posição 

mais afastada possível. O encosto do banco tem de estar o mais reto possível e o apoio para a cabeça 

rebaixado. Coloque o banco (e o apoio para a cabeça) em sua posição normal quando este for novamente 

utilizado por um adulto. 

• Certifique-se de que a cadeira não fique presa ou pressionada por bagagens pesadas, bancos 

reclináveis ou ao fechar as portas. 

• Tenha o cuidado de prender sempre a bagagem e outros objetos de forma que estes não danifiquem 

a cadeira em caso de acidente. 

• No verão as partes de plástico e de metal da ABC Design Risus podem ficar muito quentes e, por 

essa razão, cubra-as sempre quando o seu carro estiver exposto ao sol. 

NUNCA transporte o bebê no colo durante uma viagem. Devido à grande força exercida em caso de  

acidente, será impossível segurar o bebê adequadamente. 

• Nunca transporte uma criança juntamente consigo ou utilizando cinto de segurança. 

• Não lubrifique, de forma alguma, as partes móveis da ABC Design Rider 

• Não são permitidas quaisquer modificações na ABC Design Risus, pois podem implicar na perda 

parcial ou mesmo total da segurança oferecida. 

• Antes de adquirir a cadeira de auto, verifique se esta se ajusta bem ao seu veículo. 

• Utilize sempre a cadeira, mesmo nas viagens mais curtas. É nestas situações que ocorre a maioria 

dos acidentes. 

Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a 

sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente. 

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra 

movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja 

bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à 

criança. 

• Utilize apenas os assentos de carro orientados no sentido de viagem, ou seja, Este equipamento é 

projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente. 

Nunca use este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag. Portanto não 

é permitido a instalação em veículos cujo os bancos possuam airbags laterais 

• Certifique-se que o cinto de segurança do carro não está danificado e está em plena condições de 

uso.  

• Todos os cintos que são projetados para o sistema de retenção devem ser esticados. Os cintos que irão 

segurar a criança nunca podem estar torcidos. Certifique-se destas condições, pois isso reduz a capacidade 

de retenção da cadeira de auto.  

• Nunca deixe a criança na ABC Design Risus por muitas horas seguidas. Para um bom desenvolvimento 

dos músculos/controle motor, é importante que a criança seja alternadamente deitada sobre as costas ou 

sobre a barriga. Isso promove o desenvolvimento saudável.  

• Para evitar a exposição desnecessária de seu filho à cargas térmicas, não deixe o assento infantil exposto ao 

sol quando não necessário.  

• Nunca deixe a criança sozinha sem vigilância no assento infantil ou no carro.  

• Crie um bom exemplo, utilize sempre o cinto de segurança.  

• Faça pequenas pausas para uma viagem mais longa para que o seu filho tenha chance de mudar de posição 

devido à fadiga da viagem.  

• O assento infantil é verificado e aprovado de acordo com as normas da NBR 14400:1999. É apropriado 

para lactentes e crianças desde o nascimento até aprox. 15 meses de idade (0-13kg de peso corporal).  

• Uma cadeira colocada frouxamente pode ferir os ocupantes do carro em caso de travagem brusca ou 

acidente.  

* As crianças tendem a se mover mais, e devem ser sempre contidos em sua cadeira para bebês, mesmo fora 

do carro.  

 Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, 

sem a devida supervisão de um adulto. 

Instruções de limpeza: 

Lavar tecido com água e sabão neutro. Não recomenda-se o uso de máquina de lavar. 



Modo de instalação 

A. Das partes do assento de carro "Risus" (Figura A  ilustrativa) 

1. Cadeira Bebê Conforto Moldada 

2. Sistema de retenção estofado 

3. Desativamento do sistema de retenção (botão vermelho)  

4. Ajuste do cinto de segurança  

5. Alça ajustável  

6. Almofada removível  

7. Guias de cintura para passar o cinto pélvico  

8. botão para a alça ajustável  

9. botão para ajuste do cinto  

(figura A) 

B. Dos Acessórios so assento de caro Risus (Ffigura B  ilustrativa) 

1.Alça ajustável  

2. Capota de sol  

3. Guias de para passar cinto de segurança automático ou estático de 3 pontos de fixação 

(figura B) 

 

C. Do Cinto de segurança do assento de carro Risus (Figura C ilustrativa)  

Cintos final Abertura: pressione o botão vermelhor de encerramento do cinto. 

Coloque o bebê cuidadosamente moldados na concha da cadeira.  

As costas do bebê deve repousar exclusivamente sobre a concha assento moldado.  

 Coloque as pontas de ambos os cintos em cima uma da outra.  

Trave encaixando as duas juntas no orificio do botão vermelho.  

Puxe a extremidade solta do cinto de ajuste até  a tensão desejada. 

 

(figura C) 

 

D.  Ajuste do sistema de retenção (Figura D ilustrativa) 

O sistema de retenção deve se ajustar ao tamanho do bebê. Os cintos na parte superior devem passar 



através das aberturas na altura dos ombros do bebe. Escolha o cinto de ombro na altura desejada e passe 

os cintos pelas aberturas correspondentes de acordo com o tamanho do bebe.  

Para soltar: Pressione o botão de ajuste (1), localizado na frente, e puxe os cintos de ombro 

simultaneamente. Para apertar: Puxe a extremidade solta do cinto de ajuste (2) até que tenha a tensão 

desejada do cinto de segurança. Isso é possivel pressionando o botão de ajuste.  

 

 (figura D) 

 

Obs: Certifique-se de que seu bebê esteja bem fixado na cadeira e que o cinto esteja ajustado (com 1cm de 

folga). Os cintos de segurança não devem estar torcidos. 

E. Fixando o assento de carro infantil no carro (Figura E ilustrativa) 

Coloque o assento infantil sempre contra a direção da marcha (figura 1). 

 Passar o cinto da cintura pélvica através da abertura indicativa prevista para esta passagem (figura 

2).Fixe-o fazendo um click no cinto de segurança de 3 pontos. Passe o cinto através da parte traseira da 

cadeira na concha moldada (figura 3) e ao mesmo tempo passar o cinto correspondente atraves da 

indiçacao no encosto da cadeira para bebés (figura 4). Apertar o cinto. Certifique-se que o cinto não esta 

torcido e que o assento para carro esteja bem fixado 

(figura E) 

 

 

 

F. Ajuste a alça (Figura F ilustrativa) 

A alça tem quatro posições de ajuste. 

1. Posiçao de fixação dentro do automóvel  

2. Posição para transporte 

3. Posição balanceadora  

4. Posição para sentar 

Para ajustar a alça pressionar os botões no ambos os lados da alça ao mesmo tempo. 

Agora você pode ajustar a alça. Certifique-se que a alça se encaixa na posicao desejada. 



(figura F) 

 


