Thule Urban Glide Bassinet
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• A cabeça da criança transportada na alcofa nunca
deve estar mais baixa do que o corpo.
• Não coloque outro colchão em cima do colchão
fornecido ou recomendado pelo fabricante.
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AVISO ASTM F2050-16
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DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
A. Alcofa
B. Cobertura para os pés
C. Cobertura de rede
D. Suporte de montagem esquerdo
E. Suporte de montagem direito

• NUNCA deixe uma criança sem supervisão.
• Perigo de sufocação: o transportador infantil pode
tombar quando colocado em superfícies macias
e sufocar a criança. NUNCA coloque o transportador
sobre camas, sofás ou outras superfícies macias.
• Perigo de queda: a actividade da criança pode
fazer mover o transportador. NUNCA coloque
o transportador sobre balcões, mesas ou qualquer
outra superfície elevada.
• NUNCA utilize este transportador como meio de
transporte de uma criança num veículo motorizado.
• Leia as instruções na íntegra antes de utilizar
o transportador infantil.
• Não utilize o transportador infantil se este estiver
danificado ou partido.

AVISO
Importante: guarde estas instruções para
referência futura.

AVISO EN 1466:2014
• Nunca deixe uma criança sem supervisão.
• Este produto só é adequado para crianças que não
se conseguem sentar sem ajuda.
• Utilize apenas numa superfície firme, horizontal,
plana e seca.
• Nunca permita que outras crianças brinquem
sem supervisão perto da alcofa de transporte.
• Não utilize se faltar qualquer uma das peças da
alcofa de transporte ou se uma peça estiver partida
ou danificada.
• Utilize apenas peças de substituição fornecidas
ou aprovadas pelo fabricante.
• A negligência pode causar incêndios! Não utilize
perto de chama aberta.
• As pegas e o fundo da alcofa de transporte devem
ser regularmente inspeccionados para detecção de
danos e de sinais de desgaste.
• Antes de transportar ou de levantar, certifique-se de
que a pega se encontra na posição de utilização
correcta.
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DESDOBRAR O THULE BASSINET
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DOBRAR O THULE BASSINET
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Para desdobrar, segure a alcofa de lado, aperte
o botão de dobragem e faça-o deslizar em toda
a extensão até ouvir um “clique”. (Ver a imagem 1)
Rode os adaptadores de montagem para fora até
ouvir um “clique”. (Ver a imagem 2)
Puxe a pega da protecção do sol para cima até
ouvir um “clique”. (Ver a imagem 3)
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A.
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Para dobrar, prima o botão da protecção do sol
e baixe-a. (Ver a imagem 4)
Faça deslizar o fecho do adaptador para a frente
ao mesmo tempo que dobra os adaptadores
de montagem para dentro. (Ver a imagem 5).
Segure a alcofa de lado, aperte o botão de
dobragem e faça-o deslizar em toda a extensão
até ouvir um “clique”. (Ver a imagem 6)
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INSTALAÇÃO DO COLCHÃO NO THULE
BASSINET

INSTALAÇÃO DA COBERTURA PARA
OS PÉS NO THULE BASSINET
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O colchão pode ser removido.
Quando voltar a colocar o colchão, certifique-se
de que este se encontra na direcção correcta.
(Ver a imagem 1)
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Alinhe a cobertura para os pés sobre a alcofa.
(Ver a imagem 2)
Prenda o fecho e o anel entre a cobertura para
os pés e a protecção do sol. (Ver a imagem 3)
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ADAPTADOR PARA BANCO DE CARRO

INSTALAÇÃO DA COBERTURA DE REDE NO
THULE BASSINET

Alinhe a extremidade arredondada da cobertura
de rede com o lado dos pés da alcofa.
(Ver a imagem 1)
Coloque a outra extremidade da cobertura de
rede sobre a zona principal da protecção do sol.
(Ver a imagem 2)
Prenda o fecho e o anel entre a cobertura para
os pés e a protecção do sol. (Ver a imagem 3)
A cobertura de rede pode ser utilizada sobre
a cobertura para os pés, se desejado.
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INSTALAÇÃO DO THULE BASSINET
NO GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2
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Engate o travão de estacionamento no transportador
infantil. Baixe o assento até este se encontrar numa
posição totalmente reclinada.
Abra os grampos nos suportes de montagem
esquerdo e direito. (Ver a imagem 1)
Localize o suporte de montagem direito no lado
direito do quadro do transportador infantil ao alinhar
o grampo com o perno do quadro. (Ver a imagem 2)
Feche o grampo no suporte de montagem e
bloqueie a alavanca secundária. (Ver a imagem 3)
Repita estes passos para o suporte de montagem
esquerdo no lado esquerdo do quadro.
Confirme se ambos os suportes de montagem estão
presos de forma segura dando um puxão firme em
cada suporte para o lado de fora do transportador.

H.

I.

A alcofa tem de ser posicionada de forma a que
a criança se encontre de frente para o guiador do
carrinho de passeio. Baixe a alcofa sobre a estrutura
do carrinho; certifique-se de que os adaptadores de
montagem estão alinhados e deslizam na direcção
dos suportes de montagem até ouvir um “clique”.
(Ver a imagem 4)
Confirme se o Thule Bassinet está preso de forma
segura dando-lhe um puxão firme para o lado
de fora do transportador.
Para remover, aperte ambas as alavancas azuis
nos adaptadores de montagem e levante a alcofa
Thule Bassinet, retirando-a do carrinho.

AVISO
Certifique-se de que os suportes de
montagem estão alinhados nos pernos
do quadro durante a instalação.
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INSTALAÇÃO DO THULE BASSINET
NO URBAN GLIDE 2 DOUBLE
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Engate o travão de estacionamento no transportador
infantil.
Abra os grampos nos suportes de montagem
esquerdo e direito. (Ver a imagem 1)
O Thule Bassinet tem de ser instalado no
assento esquerdo (voltado para o transportador).
(Ver a imagem 2)
Localize o suporte de montagem direito no lado
direito do quadro do transportador infantil ao alinhar
o grampo com o perno do quadro. (Ver a imagem 3)
Feche o grampo no suporte de montagem
e bloqueie a alavanca secundária. (Ver a imagem 4)
Abra o velcro e o fecho de correr na divisória central
do assento para expor o adaptador acessório
integrado. (Ver a imagem 5)

Continua na página seguinte

AVISO
Certifique-se de que os suportes de
montagem estão alinhados nos pernos
do quadro durante a instalação.
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CUIDADOS E ASSISTÊNCIA DO THULE
BASSINET
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A.
B.

C.

Examine o tecido com regularidade para detectar
rasgões, zonas gastas ou outros sinais de dano.
Guarde o Thule Bassinet numa área seca ao
abrigo da luz solar directa. Se possível, pendure
o Thule Bassinet longe do chão. Antes de guardar
o Thule Bassinet, este deve estar seco para evitar
o crescimento de bolores ou de bactérias.
Lave as zonas que necessitem de limpeza com um
detergente suave e água quente. Não utilize lixívia.
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Alinhe o grampo do suporte de montagem esquerdo
com o adaptador acessório integrado, garantindo
que o tecido não fica colocado por baixo do
adaptador. (Ver a imagem 6)
Feche o grampo no suporte de montagem
e bloqueie a alavanca secundária. Feche o velcro.
Confirme se ambos os suportes de montagem estão
presos de forma segura dando um puxão firme em
cada suporte para o lado de fora do transportador.
A alcofa tem de ser posicionada de forma a que
a criança se encontre de frente para o guiador do
carrinho de passeio. Baixe a alcofa sobre a estrutura
do carrinho; certifique-se de que os adaptadores
estão alinhados e deslizam na direcção dos suportes
de montagem até ouvir um “clique”. (Ver a imagem 7)
Confirme se o Thule Bassinet está preso de forma
segura dando à alcofa um puxão firme para o lado
de fora do transportador.

Thule Canada Inc.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
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