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KING II / ATS / LS
Instruções do Utilizador

www.britax.com
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9 kg - 18 kg

~9 meses a 4 anos

2. INTRODUÇÃO
Estamos muito satisfeitos pelo facto de o nosso KING II/ATS/LS poder acom-
panhar com segurança a sua criança ao longo desta nova fase da sua vida.

Para proteger correctamente a criança, o KING II / ATS / LS deve ser 
sempre utilizado e instalado conforme descrito nestas instruções.

Caso tenha quaisquer dúvidas quanto à sua utilização, não hesite em contactar-nos:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Alemanha

T.: +49 (0) 8221 3670 -199  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210 
E.: service.de@britax.com 
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR 
LIMITED 
1 Churchill Way West 
Andover 
Hampshire SP10 3UW 
Reino Unido 

T.: +44 (0) 1264 333343   
F.: +44 (0) 1264 334146 
E.: service.uk@britax.com 
www.britax.com

Nestas instruções são utilizados os símbolos abaixo indicados: 

Símbolo Palavra-chave Explicação
PERIGO! Risco de lesões pessoais graves

AVISO! Risco de lesões pessoais leves

CUIDADO! Risco de danos materiais 

 CONSELHO: Notas úteis 

As instruções que seguem uma sequência definida estão numeradas.
Exemplo: 
1. Pressione o botão...

21

22

Cores das guias do cinto
Para uma melhor diferenciação, os dois cintos 
de segurança do veículo estão realçados 
com cores diferentes. O cinto de segurança 
diagonal 21  a vermelho-escuro e o cinto de 
segurança subabdominal 22  a vermelho-claro. 
A cor das guias do cinto do assento de segu-
rança para crianças segue o mesmo esquema 
de cores. 

4. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

3. CERTIFICAÇÃO /UTILIZAÇÃOPÁGINA I

5. DESMONTAGEM E ELIMINAÇÃO

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

ELIMINAÇÃO:
Tenha em atenção os regulamentos relativos à eliminação de resí-
duos em vigor no seu país.

Eliminação da embalagem Contentor para caixas de cartão
Revestimento do assento Resíduos, aproveitamento térmico
Peças de plástico De acordo com a marcação existente na 

respectiva embalagem
Peças de metal Contentor para metais
Fitas do cinto Contentor para poliéster
Fecho e lingueta Resíduos

Pilhas Contentor para pilhas 

REMOÇÃO:

SOLTAR A CRIANÇA:
1. Para soltar a criança, prima o botão de libertação vermelho do fecho do

arnês de 5 pontos 12 .

1.  Desaperte o fecho do cinto de segurança do veículo 20 e solte as cintas do
arnês.

2.  Solte a secção diagonal do cinto de segurança 21 da guia superior do cinto 01.
3.  Para abrir a concha: prima um dos botões de libertação cinzentos 03  e, simul-

taneamente, puxe a concha do assento 02  o mais possível para a frente.
4.  Remova as secções diagonal  21 e subabdominal 22 do cinto de segurança

das guias inferiores do cinto 04 a vermelho-claro.
5.  Segure a concha do assento 02  com uma mão enquanto puxa a alavanca de

ajuste  05  cinzenta para a frente com a outra mão.
6.  Para fechar a concha: incline a concha do assento 02  contra a base do

assento 06  sobre ambas as posições de encaixe.
 AVISO! Para evitar lesões, retire a mão da alavanca de ajuste 05  cin-
zenta assim que estiver sobre as duas posições de encaixe. 

7. Pressione a concha do assento 02  com as duas mãos contra a base do
assento 06  até estar totalmente encaixada.

BRITAX RÖMER 
Assento de seguran-

ça para crianças

Testado e certificado
Em conformidade com a norma ECE* R 44/04

*ECE = Norma Europeia relativa a Equipamentos de Segurança para Crianças
Grupo Peso corporal

KING II/ATS/LS I 9 a 18 kg
O assento de segurança para crianças foi concebido, testado e certificado em 
conformidade com os requisitos da Norma Europeia relativa a Equipamentos de 
Segurança para Crianças (ECE R 44/04). O selo de aprovação E (num círculo) e 
o número de aprovação estão localizados na etiqueta de aprovação cor-de-laranja
(autocolante existente no assento de segurança para crianças).

 PERIGO!    Esta aprovação será anulada se efectuar quaisquer modificações 
ao assento de segurança para crianças. Apenas o fabricante está 
autorizado a efectuar modificações ao assento de segurança para 
crianças.

 PERIGO!   Nunca prenda a criança ou o assento de segurança para crianças 
com um cinto de segurança de 2 pontos. Se prender a criança no 
assento para crianças com um cinto de segurança de apenas 2 
pontos, em caso de acidente, a criança poderá sofrer lesões graves, 
que poderão resultar em morte.

Tenha em atenção as instruções de utilização dos sistemas de retenção para crianças apresentadas no manual 
de instruções do seu veículo. O assento pode ser utilizado em veículos com um cinto de segurança de 3 pontos. 
Consulte as informações relativas aos assentos aprovados como assentos de segurança para crianças com um peso 
entre 9 e 18 kg apresentadas no manual de instruções do seu veículo. 

Pode utilizar o seu assento de segurança para crianças da seguinte forma:
No sentido da direcção de condução sim
No sentido inverso à direcção de 
condução

não1)

com um cinto de segurança de 2 pontos não

com um cinto de segurança de 3 pontos2) sim

no banco do passageiro dianteiro sim3)

nas extremidades do banco traseiro sim

no centro do banco traseiro (com um cinto 
de segurança de 3 pontos)

sim4)

1) Apenas é permitida a utilização num banco do veículo virado para a retaguarda (por exemplo, numa carrinha ou 
mini-autocarro) se o banco do veículo também estiver aprovado para utilização por adultos. O assento não poderá
ficar localizado na área de efeito de um airbag.
2) O cinto de segurança deve estar aprovado em conformidade com a ECE R 16 ou outra norma semelhante (con-
sulte a etiqueta de teste existente no cinto assinalada com um "E" ou um "e" num círculo).
3) Se existir um airbag frontal: Faça deslizar o banco do veículo bastante para trás e consulte quaisquer instruções
apresentadas no manual do proprietário do veículo.
4) Não pode ser utilizado se o banco do veículo apenas estiver equipado com um cinto de segurança de 2 pontos.

9 - 18 kg

Remover o revestimento
Solte o máximo possível as cintas do arnês.
1. Abra o fecho do arnês 12  (prima o botão vermelho).
2. Remova o revestimento do apoio para a cabeça 09 .
3. Abra os botões de pressão 29  dos lados esquerdo e

direito da parte traseira do revestimento.
4. Solte a faixa elástica do revestimento por baixo da extre-

midade da concha do assento.
CONSELHO: Comece dos lados da concha do assento.

5. Puxe o revestimento para cima e sobre o aro do regula-
dor da cinta.

6. Retire o fecho do arnês 12  e a extremidade da cinta do
revestimento.

7. Puxe o revestimento para cima e retire-o através do
apoio para a cabeça 09 .

O revestimento pode agora ser lavado. Tenha em atenção 
as instruções apresentadas na etiqueta de lavagem do 
revestimento:

Colocar novamente o revestimento
Efectue o procedimento pela ordem inversa para colocar o 
revestimento.

09

29

12

Certifique-se de que apenas utiliza revestimentos de substituição para assentos 
originais da BRITAX RÖMER, uma vez que o revestimento do assento faz parte 
integrante do assento de segurança para crianças e desempenha funções impor-
tantes para assegurar o correcto funcionamento do sistema. Os revestimentos de 
assento de substituição estão disponíveis no seu revendedor.
•  O revestimento pode ser removido e lavado utilizando o programa para peças

delicadas da máquina de lavar roupa (30 °C). Tenha em atenção as instruções
apresentadas na etiqueta de lavagem do revestimento.

•  As peças de plástico podem ser limpas com um pano húmido. Não utilize quais-
quer agentes de limpeza corrosivos (por exemplo, solventes).

 PERIGO! O assento para crianças não deve ser utilizado sem o revestimento 
do assento.

Cuidados a ter com o fecho do arnês
É vital para a segurança da criança que o fecho do arnês funcione correctamente. Os 
defeitos no fecho do arnês são, normalmente, provocados por acumulações de sujidade 
ou corpos estranhos. As avarias incluem as seguintes:
•  Quando o botão de libertação vermelho é premido, os trincos do fecho são ejectados 

lentamente.
•  Os trincos do fecho não fixam (ou seja, são ejectados novamente se tenta pressioná-

los).
• Os trincos do fecho encaixam sem emitir um "clique" audível.
• Tem dificuldade em encaixar os trincos do fecho (sente resistência).
• O fecho apenas abre com aplicação excessiva de força.

Solução: limpe o fecho do arnês para que volte a funcionar de forma adequada.

25

12

12

27
26

Limpeza do fecho do arnês
1.  Abra o fecho do arnês 12 (prima o botão vermelho).
2.   Ajuste a concha do assento 02 para a posição

vertical.
3.   Abra o fecho de Velcro na protecção das virilhas

25 , retire-o e guarde-o.
4.  Segure, abaixo da área para sentar, a placa de me-

tal 26  que mantém o fecho 12  na base do assento
e coloque na vertical.

5.  Faça deslizar a placa de metal 26  através da
ranhura 27 .

6.  Coloque o fecho do arnês 12 em água quente com
detergente lava-louça durante, pelo menos, uma hora.

7.  Lave e seque cuidadosamente o fecho do arnês 12.
8.  Faça deslizar a placa de metal 26  longitudinal-

mente através da ranhura 27  no revestimento e na
base do assento.

9. Rode a placa de metal 26  90°
PERIGO! Puxe firmemente o fecho do arnês 12  para
se certificar de que está fixo de forma segura.

10. Insira a protecção das virilhas 25  através da
ranhura 27  e prenda o fecho de Velcro.

Limpeza sensor de ocupação
1. Dobre a parte inferior do revestimento para cima.
2. Elimine a sujidade e o pó existentes na área do sensor

de ocupação 28  com um aspirador.
 PERIGO! O sensor de ocupação 28  não deve entrar
em contacto com a água.

28



beep!

15

9.2  APERTAR O CINTO DE SEGURANÇA  
DA CRIANÇA

Variante KING II do produto: 

Variante KING II LS do produto: 

 AVISO! Puxe a cinta de ajuste para a 16  frente  
(e não para cima ou para baixo)

1.  Puxe a cinta de ajuste 16  até a luz indicadora 15  
se acender a "verde" e ser emitido um som  
audível.

 ►O tensionamento do cinto de segurança do assento 
para crianças está agora activo e elimina automati-
camente o comprimento do cinto em excesso dentro 
de uma margem de funcionamento definida.
 CONSELHO! A luz indicadora verde 15  apaga-se 

automaticamente após alguns segundos, mas o sistema 
continua em funcionamento.   
É possível repetir o passo 1 a qualquer momento.

O assento para crianças está equipado com um sistema que mantém automati-
camente a tensão dentro de uma margem de funcionamento definida no arnês, 
depois de correctamente ajustado, bem como um indicador e funções de alerta.  
O sistema funciona com um sensor de ocupação, pelo que, se a criança não 
estiver sentada no assento, a luz indicadora estará apagada. 

 PERIGO! O sistema automático de tensão do arnês, o indicador e as funções 
de alerta funcionam dentro de limites e apenas mediante uma utilização correcta. 
São apenas um elemento de apoio e não substituem verificações, recomen-
dações ou requisitos de segurança nem invalidam a responsabilidade por estas 
acções. Deverá em todos os momentos assumir total responsabilidade e verificar 
periodicamente a segurança da sua criança.

Variante KING II ATS do produto: 

 PERIGO! Quando a luz indicadora 15  acende 
a vermelho, a criança não está bem segura ou o 
sistema de retracção automática atingiu o limite. 
Pare logo que seja possível fazê-lo com seguran-
ça e repita os passos do capítulo "9.3 Prender a 
criança".

 CONSELHO! Se a criança ainda estiver com o 
cinto de segurança colocado, o alerta pode significar 
que o sistema de retracção automática atingiu o limite 
da margem de funcionamento. Ainda pode existir uma 
margem muito além da primeira instalação, mas o 
ajuste automático parou. Pode optar por concluir a via-
gem (observando ocasionalmente a criança) ou parar 
o carro num local conveniente e puxar o cinto de ajus-
te novamente (sem desapertar o cinto) até ficar verde 
para recarregar o sistema de retracção automática;  
o sistema de alerta também será reiniciado.

 CONSELHO! Se a criança estiver a dormir, pode 
retirá-la em primeiro lugar premindo sem soltar o botão 
de interrupção do som enquanto retira a fivela. 

  PERIGO! Quando a luz indicadora 15  piscar a 
vermelho e verde, as pilhas devem ser substituídas.

Levante o revestimento do assento e a almofada de 
espuma da superfície do assento e mude as duas 
pilhas de tipo AAA existente no compartimento das 
pilhas 24 .

8. INSTALAÇÃO DO ASSENTO PARA CRIANÇAS
1. Coloque o assento para crianças no sentido da 

direcção de condução sobre o banco do veículo. 
2. Prima um dos botões de libertação cinzentos 03  e, 

simultaneamente, puxe a concha do assento 02  o 
mais possível para a frente.
 PERIGO! Ao abrir ou fechar, não deve existir 
qualquer objecto entre a concha do assento 02  e 
a base do assento 06 .  Os seus dedos ou os da 
criança podem ficar presos, ferindo-os. 

3. Puxe o cinto de segurança do veículo e coloque-o 
entre a concha do assento 02  e a base do assen-
to 06  através das duas guias inferiores do cinto 
04  a vermelho-claro.

 PERIGO! Certifique-se de que o cinto de seguran-
ça diagonal 21  e o cinto de segurança subab-
dominal 22  ficam colocados em ambas as guias 
inferiores do cinto 04  a vermelho-claro e de que 
ambos os cintos não estão torcidos. 

4. Encaixe a lingueta do fecho no fecho do banco do 
veículo 20  até ser emitido um "CLIQUE" audível. 

5. Aperte a secção diagonal do cinto de segurança 21  
puxando o cinto diagonal 21  com força do lado 
oposto do fecho do cinto de segurança do veículo. 

6. Segure a concha do assento 02  com uma mão en-
quanto puxa a alavanca de ajuste  05  cinzenta 
para a frente com a outra mão. Incline a concha 
do assento 02  contra a base do assento 06  sobre 
ambas as posições de encaixe.
 AVISO! Para evitar lesões, retire a mão da ala-
vanca de ajuste 05  cinzenta assim que estiver 
sobre as duas posições de encaixe. 

7.  Pressione a concha do assento 02  com as duas mãos 
contra a base do assento 06  até estar totalmente 
encaixada. 
 PERIGO! As duas marcas de segurança vermelhas 
nos botões de libertação cinzentos não devem estar 
visíveis.

8.  Coloque a secção diagonal do cinto de segurança 21  
na guia superior do cinto 01  a vermelho-escuro. 

9.  Puxe firmemente o assento para crianças para a fren-
te para se certificar de que está fixo de forma segura. 

10. Tenha em atenção os passos indicados no capítulo  
10.1 "AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA".

11.  Tenha em atenção os passos indicados no capítulo 
 10.2 "APERTAR O CINTO DE SEGURANÇA DA 
CRIANÇA". 

9.1 AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA

1. Soltar o arnês 
Prima o botão de ajuste 13  e, simultaneamente, segure 
abaixo das protecções para os ombros 10  e puxe as 
duas cintas de ombros 11  para a frente.

O apoio para a cabeça 09  deve estar ajustado de 
forma a que as almofadas de ombro estejam ao 
mesmo nível dos ombros da criança.
Se a criança usar roupa grossa poderá ter de voltar a 
levantar o apoio para a cabeça, para garantir  
o posicionamento correcto do arnês.

2. Ajustar o apoio para a cabeça para o:
KING II ATS/LS
1.  Sente a criança no assento e verifique a altura do 

apoio para a cabeça 09 .
2.  Puxe/empurre o regulador do apoio para a  

cabeça 07  para o mover para cima ou para baixo. 
3.  Repita o procedimento até o apoio para a cabeça 09  

estar à altura correcta. 
 AVISO! Se o apoio para a cabeça estiver demasiado 

abaixo pode comprometer seriamente a eficácia do arnês 
e os sistemas indicadores.
KING II 
1.  Puxe a alavanca do regulador do apoio para a cabe-

ça 08  na parte traseira da concha do assento 02   
O apoio para a cabeça fica desbloqueado.

2.  Faça deslizar o regulador do apoio para a cabeça 09  
desbloqueado na direcção pretendida para a altura 
correcta. Assim que soltar a alavanca do regulador 
do apoio para a cabeça 08 , o apoio para a cabeça 
09  encaixa. 

3.  Sente a criança no assento e verifique a altura do 
apoio para a cabeça 09 . Repita o procedimento até 
o apoio para a cabeça 09  estar à altura correcta.

É importante definir correctamente a posição em altura do apoio para  
a cabeça 09  para um funcionamento ideal do arnês de 5 pontos e para 
garantir a segurança da criança. 

Para ajustar a altura do apoio para a cabeça à criança:

A concha do assento do KING II/ATS/LS pode ser colocada em quatro 
ângulos diferentes:

secção subabdominal, 
certificando-se de que o 
arnês fica nivelado e bem 
ajustado.

1.  Abra o fecho do arnês 12  (prima o botão vermelho).
2.  Prima o botão de ajuste 13  e, simultaneamente, segure 

abaixo das protecções para os ombros 11   
e puxe as duas cintas de ombros 10  para a frente.

3.  Sente a criança no assento.
4.  Verifique a altura correcta do apoio para a cabeça  

e ajuste, se necessário [consulte acima]. 
5.  Certifique-se de que as costas da criança ficam nivela-

das contra o encosto do assento para crianças.
6.  Solte as linguetas do fecho 23  do mecanismo de 

retenção do arnês 19 .
7.  Junte os dois trincos do fecho 23  e encaixe-os antes 

de os colocar no fecho do arnês 12  – deve ser 
emitido um deve ser emitido um.

8.  Puxe as cintas de ombro 11  para retirar a folga da 

 PERIGO! As cintas da cintura 24  devem estar posicionadas tão baixas  
quanto possível mas por cima da cintura da criança.

9. Efectue os passos indicados na secção "9.3 PRENDER A CRIANÇA"  
referente à sua variante específica do produto.  

1.  Puxe a cinta de ajuste 16  até o arnês ficar nivelado 
e junto ao corpo da criança.

 AVISO! Puxe a cinta de ajuste para a 16  frente  
(e não para cima ou para baixo).

1.  Puxe a cinta de ajuste 16  até a luz indicadora 14  se 
acender a "verde" e ser emitido um "clique" audível, 
que indica que o arnês está devidamente apertado. 

  CONSELHO! A luz indicadora verde apaga-se  
automaticamente após alguns segundos. 

2.  Tenha em atenção as notas de segurança do capítulo 
"8. INSTALAÇÃO DO ASSENTO PARA CRIANÇAS" 

9.3 PRENDER A CRIANÇA

 AVISO! Puxe a cinta de ajuste 16  para a frente.

Quanto mais junto ao corpo da criança estiver o arnês, mais protegida ela estará. 
Assim, evite vestir a criança com roupas grossas quando utilizar o cinto de segurança.

2.  Tenha em atenção as notas de segurança do capítulo  
"8. INSTALAÇÃO DO ASSENTO PARA CRIANÇAS" 

O que fazer quando a luz indicadora não se acender a "verde"...
●  Verifique se o apoio para a cabeça está correctamente ajustado de acordo com 

o capítulo "9.1 AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA". 
● Certifique-se de que puxou a cinta de ajuste com força suficiente.
●  Em geral, as pilhas incluídas no produto são um item não substituível e não 

devem ser mudadas devido à sua longa duração.
●  Se não for possível resolver o problema utilizando os métodos acima indica-

dos, contacte o seu técnico de assistência ou o Serviço de Apoio ao Cliente da 
BRITAX RÖMER. 

O que fazer quando a luz indicadora não se acender...
●  Verifique se o apoio para a cabeça está correctamente ajustado de acordo  

com o capítulo "9.1 AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA".
●  Verifique se existe qualquer acumulação de sujidade ou objectos  

estranhos na área do assento por baixo do sensor de ocupação.    
Se necessário, limpe a área conforme descrito no capítulo 4 [página I].

● Substitua as duas pilhas
● Certifique-se de que puxou a cinta de ajuste com força suficiente.
Se não for possível resolver o problema utilizando os métodos acima indicados, 
contacte o seu técnico de assistência ou o serviço de apoio ao cliente da  
BRITAX RÖMER. 

 Reserve algum tempo para ler cuidadosamente estas instruções e 
guarde-as sempre no compartimento de armazenamento dedicado 18  
do assento de segurança para crianças! As instruções devem permane-
cer com o assento de segurança para crianças caso este seja transmiti-
do a terceiros.  

 PERIGO! Para a protecção da criança:
•  Utilize o KING II/ATS/LS exclusivamente para prender a criança no seu  

veículo. Este não é adequado para ser utilizado como um assento ou um  
brinquedo em casa. 

 •  Na eventualidade de um acidente com uma velocidade de impacto superior  
a 10 km/h, o assento de segurança para crianças poderá ficar danificado sem 
que os danos sejam imediatamente perceptíveis. Neste caso, o assento de 
segurança para crianças deve ser substituído. Por favor elimine-o de forma 
adequada.

•  Caso fique danificado, o assento de segurança para crianças deve ser verificado 
(por exemplo, se estiver sujeito a quedas).

•  Verifique regularmente se existem danos nas peças importantes. Certifique-se de 
que todas as peças mecânicas, em particular, estão totalmente funcionais.

•  Nunca lubrifique ou aplique massa lubrificante nas peças do assento para 
crianças.

• Nunca deixe a criança desacompanhada no assento para crianças no veículo.
•  Em geral, a entrada e saída da criança no veículo devem ser efectuadas pelo 

lado do passeio.
•  Proteja o assento de segurança para crianças contra a luz solar directa intensa, 

enquanto não estiver a ser utilizado. Se ficar exposto à luz solar directa, o 
assento de segurança para crianças poderá aquecer demasiado. A pele das 
crianças é sensível e poderá sofrer lesões.

•  Quanto mais junto ao corpo da criança estiver o arnês, mais protegida ela estará. Assim, 
evite vestir a criança com roupas grossas quando utilizar o cinto de segurança. 

•  Faça pausas regulares em viagens longas para que a criança possa brincar 
quando a retirar do assento para crianças.

•  Utilização no banco traseiro: Puxe o banco dianteiro para a frente o suficiente 
para que os pés da criança não possam bater no encosto do banco dianteiro 
(para evitar o risco de lesões).

 PERIGO! Para a protecção de todos os ocupantes do veículo:
Em caso de uma paragem de emergência ou de um acidente, as pessoas ou 
objectos que não estejam presos podem causar lesões a outros ocupantes do 
veículo. Verifique sempre se...
•  os encostos dos bancos do veículo estão bloqueados (ou seja, se o trinco do 

banco traseiro rebatível está encaixado).
•  todos os objectos pesados ou com extremidades afiadas no veículo (por ex.,  

na chapeleira) estão presos.
• todas as pessoas no veículo têm os cintos de segurança colocados.
•  o assento de segurança para crianças está sempre fixo quando se encontra no 

veículo, mesmo quando não está a ser transportada qualquer criança.

 AVISO! Para sua protecção quando manusear o assento para crianças:
•  Nunca utilize o assento de segurança para crianças sem estar fixo, mesmo que 

se trate de um teste.
•  Ao abrir ou fechar, não deve existir qualquer objecto entre a concha do  

assento 02  e a base do assento 06 . Os seus dedos ou os da criança  
podem ficar presos, ferindo-os.

•  Para evitar danos, certifique-se de que o assento de segurança para crianças 
não fica preso entre objectos rígidos (porta do automóvel, calhas de desloca-
mento do banco, etc.).

•  Quando não estiver a ser utilizado, guarde o assento de segurança para crian-
ças num local seguro. Não coloque quaisquer objectos pesados no assento e 
não o guarde directamente junto a fontes de calor ou exposto à luz solar directa.

•  Retirar sempre as pilhas antes de armazenar.
 CUIDADO! Para proteger o seu veículo:

• Alguns revestimentos de bancos de veículos, feitos com materiais mais deli-
cados (por exemplo, veludo, couro, etc.) podem ficar com marcas de desgaste 
quando são utilizados assentos de segurança para crianças. Para uma protecção 
perfeita dos revestimentos dos bancos do seu veículo, recomendamos a  
utilização do Protector para Bancos de Automóveis BRITAX RÖMER, que se 
encontra disponível através do nosso programa de acessórios.

 PERIGO! Pilhas para a variante ATS do produto:
• As pilhas devem ser substituídas por um adulto. • Mantenha as pilhas fora do 
alcance das crianças. • Utilize apenas pilhas novas do mesmo tipo. • Utilize ape-
nas 2x pilhas AAA de 1,5 volts. • Nunca utilize pilhas que apresentem sinais de 
derrame. • Retire as pilhas usadas e elimine-as de acordo com as instruções da 
página I, capítulo 5. • Não exponha as pilhas a calor excessivo ou ao fogo,  
pois poderão rebentar ou explodir. • Devido à sua tensão inferior, não utilize pilhas recar-
regáveis. • Tenha em atenção o aviso apresentado na embalagem das pilhas.

6. NOTAS DE SEGURANÇA 

PÁGINA II

7. AJUSTE DO ÂNGULO 

Para ajustar o ângulo:
Eleve a patilha de ajuste 17  e puxe/empurre a concha 
do assento 02  para a posição pretendida. 

 PERIGO! A concha do assento 02  deve encaixar 
de forma segura, independentemente da posição. 
Puxe a concha do assento 02  para se certificar de 
que está encaixada de forma segura.

 CONSELHO! Pode também ajustar o ângulo da 
concha do assento 02  quando a criança estiver 
sentada no assento para crianças. 

 Para a segurança da criança, antes de cada viagem no veículo verifique se...
 ► o assento de segurança para crianças está fixo de forma segura,
 ► a concha do assento 02  e a base do assento 06  estão totalmente 
encaixadas. As duas marcas de segurança vermelhas nos botões de 
libertação cinzentos 03  não devem estar visíveis. 
 ►as secções diagonal 21  e subabdominal 22  do cinto de segurança pas-
sam através das guias inferiores do cinto 04  a vermelho-claro,
 ►a secção diagonal do cinto de segurança 21  passa através da guia supe-
rior do cinto 01  a vermelho-escuro,
 ►as secções diagonal 21  e subabdominal 22  do cinto de segurança estão 
apertadas e não torcidas,
 ►o fecho do cinto de segurança do veículo 20  não está posicionado entre 
as guias inferiores do cinto 04  a vermelho-claro do assento para crianças.
 ►o apoio para a cabeça está correctamente ajustado, 
 ►o arnês de 5 pontos do assento para crianças se ajusta de forma confortá-
vel mas FIRME em torno da criança,
 ►as cintas do arnês de 5 pontos não estão torcidas,
 ►as linguetas do fecho 23  estão encaixadas no fecho do arnês 12 . 

  PERIGO! Se a criança tentar abrir o fecho do cinto de segurança do 
veículo 20  ou o fecho do arnês de 5 pontos 12 , pare logo que seja possível 
fazê-lo com segurança. Verifique se o assento de segurança para crianças 
está correctamente fixo e assegure-se de que a criança está devidamente 
presa. Explique à criança os perigos associados às suas acções.

SOLTAR A CRIANÇA E REMOÇÃO:
Para soltar a criança ou remover o assento de segurança para crianças, 
tenha em atenção os passos indicados na secção 5 "DESMONTAGEM E 
ELIMINAÇÃO" [PÁGINA I]
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