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100cm-150cm
4-12 anos
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1. Guia do cinto do ombro

Fabricado na Alemanha
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INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher AVOVA Star para assegurar a viagem segura da sua
criança. O assento foi desenhado, testado e certiﬁcado de acordo com os
requisitos dos Sistemas de Retenção Para Crianças Melhorados (ECE R129),
como um assento de melhoramento de veículo especíﬁco. O selo de
aprovação E (num círculo) e o número da aprovação situam-se na etiqueta
de aprovação laranja (um adesivo no assento da criança). O assento de
criança foi desenhado para uma criança com altura de 100cm-150cm,
aproximadamente 4 a 12 anos. Quando utilizado para alturas entre 135 cm
e 150cm, o Star poderá não se adequar a todos os veículos devido à posição
baixa do tecto do veículo no lado escolhido para a posição de instalação.
É importante que leia este manual do utilizador ANTES de instalar o seu
assento. A instalação e/ou utilização incorrectas do assento podem pôr em
perigo a sua criança. Este manual deve ser sempre guardado no
compartimento do Manual do utilizador do assento de criança ⑦.

Os símbolos seguintes são utilizados neste manual do utilizador:
PERIGO PERIGO indica uma situação perigosa que, se não for
evitada, resulta em morte ou ferimentos graves.

AVISO

AVISO indica uma situação perigosa que, se não for evitada,
pode resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não for
evitada, pode resultar em ferimentos menos ou moderados.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA GERAL
PERIGO AVOVA Star foi aprovado para a altura de 100cm – 150cm,
na direcção para a frente.
PERIGO Quando a criança for mais alta que 150cm ou os ombros
ultrapassam a posição mais alta do guia do cinto do ombro, a criança
deve mudar para um assento que se adeque a crianças mais altas, o qual
poderá ser o assento do próprio veículo.

AVISO Para as posições adequadas no carro, leia o manual de
instruções do seu veículo.

3. Almofada do assento

2. Guia do cinto do colo

7. Compartimento do manual do utilizador

5. Apoio da cabeça

8. Assento

6. Protecção de impacto do lado integrado

PERIGO Nunca segure a sua criança ou o assento de criança com

AVISO

um cinto de 2 pontos uma vez que pode criar ferimentos sérios ou morte
no caso de acidente.

Certiﬁque-se que as malas e outros objectos estão bem
seguros. Malas não seguras podem causar ferimentos graves nas crianças e
adultos no caso de acidente.

AVISO O assento de criança deve ser sempre bem seguro quando
estiver no veículo, mesmo que não esteja a transportar nenhuma criança.

CUIDADO Não utilize nenhum produto de limpeza agressivo que
possa daniﬁcar o material de construção do assento de criança.

AVISO O assento de criança deve ser inspeccionado regularmente
para assegurar que todas as peças funcionam correctamente e não têm danos.
PERIGO Elimine o seu assento no caso de alguma colisão de veículo
e/ou violenta uma vez que o assento de criança pode ser daniﬁcado, mas o
dano não ser visível de imediato.
PERIGO Não podem ser realizadas nenhumas modiﬁcações,

lubriﬁcações e/ou alterações de peças no assento de criança. Unicamente a
AVOVA tem autorização para realizar qualquer modiﬁcação ou alteração de
peças no assento de criança.

AVISO Não exponha o assento de criança à luz solar directa. Sob a
luz solar directa, o assento de criança ou alguma parte do mesmo pode ﬁcar
muito quente e causar perigo à criança.
PERIGO O apoio das costas pode inclinar para trás quando o assento
de criança estiver numa posição livre. Instale sempre o almofada do assento
no assento do veículo antes de sentar a criança.

AVISO O apoio das costas do assento de criança pode rodar na
direcção da almofada do assento ou na direcção contrária. Mantenha
sempre os seus dedos longe devido a poder entalá-los quando rodar o apoio
das costas do assento de criança.
PERIGO Utilização no assento traseiro: Como medida de segurança

adicional, mova o assento frontal para a frente o suﬁciente para que os pés
da criança não alcancem o apoio das costas do assento frontal.

AVISO

Por favor, note que todos os itens e partes do Star são
projetados para serem localizados corretamente em um veículo. Nenhum
item ou peça será preso por um assento de veículo móvel ou porta do veículo.

AVISO

CUIDADO Os assentos do veículo mostram sinais de desgaste quando
utiliza o assento de criança. Para evitar isso, protetores de assento de carro
podem ser usados.

PERIGO Nunca deixe a sua criança sem supervisão no assento de criança.

PERIGO Certiﬁque-se que todos os passageiros estão informados
sobre como libertar a sua criança em caso de emergência.

Compatível com posições de assentos universais em
veículos. Leia o manual de instruções do seu veículo.

4. Punho de ajuste do apoio da cabeça

PERIGO AVOVA recomenda que os assentos de criança não sejam
comprados ou vendidos em segunda mão.
PERIGO NÃO utilize o assento de criança por mais de 12 anos. A
qualidade pode alterar-se devido ao desgaste.

AVISO NÃO utilize em casa. Não foi desenhado para utilização
doméstica e só pode ser utilizado em veículos.
PERIGO No caso de dúvidas, consulte o fabricante do assento do
carro ou o revendedor.
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INSTALAÇÃO

PREPARAÇÃO

Remova o apoio da cabeça do assento do veículo ou mova-o para a posição
mais alta para que não interﬁra com o apoio da cabeça do assento de
criança ⑤ na posição mais alta.
AVOVA Star pode ser ajustado para qualquer inclinação do assento do
veículo uma vez que o seu apoio de costas se conecta à almofada do
assento da criança ③ através de um eixo articulado.

PERIGO Assegure-se que o assento do veículo que tem o assento de criança
instalado está na posição vertical caso o assento do veículo seja reclinável.
PERIGO Certiﬁque-se que o apoio das costas do assento da criança
⑧ toca no apoio das costas do veículo e que o apoio da cabeça do veículo
não está a empurrar o assento da criança do apoio das costas do veículo. O
utilizador poderá ajustar ou remover o apoio da cabeça do assento do
veículo, se necessário.
Star pode ser instalado virado para a frente com um cinto de 3 pontos
do veículo, aprovado pelo Regulamento UNECE nº 16 ou outro. É
compatível com posições de assentos universais em veículos. Leia o
manual de instruções do seu veículo.

1. Posicione o assento de criança Star no
assento do veículo. Empurre o assento de
criança em direcção ao assento do veículo até
que ﬁque contra o apoio das costas do assento
do veículo.

5. Posicione o cinto de 3 pontos do
veículo à frente da criança e prenda o
cinto na ﬁvela do veículo.

PERIGO Certiﬁque-se que o cinto
de 3 pontos não está torcido.

2. Siga os passos em “Posicionamento da
criança”.
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POSICIONAMENTO DA CRIANÇA
5
1

6. Coloque a secção do cinto do ombro
⑨ e secção do cinto do colo ⑩ do lado
da ﬁvela do cinto do assento do veículo
⑪ no guia do cinto do colo vermelho ②
da almofada do assento ③.

1. Sente a criança no assento de criança.
2. O apoio da cabeça ⑤ deve ser
ajustado para um nível no qual o guia do
cinto do ombro ① ﬁque acima dos
ombros da criança.
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Clique!
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8. Direccione o cinto do ombro ⑨ para
o guia do cinto do ombro vermelho ①
do apoio da cabeça até que pouse
completamente no guia do cinto do
ombro ① e a chave de bloqueio ⑫
esteja fechada e o cinto do ombro não
esteja torcido.

AVISO Se o guia do cinto do ombro ① estiver escondido pelo
apoio das costas ⑧, ajuste o apoio da cabeça ⑤ para cima para
permitir que a secção do cinto o ombro ⑨ possa ser facilmente
inserida no guia do cinto do ombro ① e volte a ajustar o apoio da
cabeça ⑤ para a posição correcta.
PERIGO Veriﬁque se o cinto do
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3. Puxe o punho de libertação do apoio
da cabela ④ na parte de trás do apoio
da cabeça; isto irá soltar o apoio.

7. Coloque a posição do cinto do colo ⑩
do outro lado da almofada do assento no
guia do cinto do colo vermelho ②.

PERIGO O apoio da cabeça do

1. O assento da criança está bem seguro. O cinto do colo ⑩ passa no
guia do cinto do colo ② em ambos os lados da almofada do assento ③.

PERIGO A secção do cinto do colo
⑩ deve ﬁcar o mais baixo possível sobre
as ancas da criança em ambos os lados
para fornecer a melhor protecção.
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assento de criança terá de ser ajustado de
vez em quando conforme a criança crescer.
Os ombros da criança devem ﬁcar abaixo
da guia do cinto do ombro ①.

3. O cinto de 3 pontos do veículo está justo e não está torcido. A ﬁvela
do cinto de 3 pontos ⑪ não deve ser posicionado no guia do cinto
do colo ②.

REMOVER E VOLTAR A COLOCAR A CAPA DO ASSENTO

Remova a capa na ordem seguinte: 1. Capa do apoio das costas. 2. Capa
da almofada do assento e 3. Capa do apoio da cabeça. Volte a colocar as
capas na ordem contrária.
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DESAPERTAR O CINTO DA CRIANÇA:

2. Liberte a banda elástica da capa ⑯
na parte de trás da almofada do assento
e liberte os ganchos da capa ⑰ na
parte da frente da almofada do assento.
De seguida, retire a capa da almofada
do assento.
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REMOVER O ASSENTO DE CRIANÇA:
Empurre a tecla ⑫ no guia do cinto do ombro ① para dentro e
desalinhe o cinto do ombro ⑨ do guia do cinto do ombro ①.

6

CUIDADO E MANUTENÇÃO

1. Ajuste o apoio da cabeça ⑤ para a
posição mais alta. Liberte os ganchos da
capa ⑬ e as bandas elásticas ⑭ atrás
do apoio das costas ⑧. Liberte os
ganchos da capa ⑮ no lado frontal do
apoio das costas. De seguida, retire a
capa do apoio das costas.
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PERIGO O assento de criança não deve ser utilizado sem a capa de
assento AVOVA. A capa é uma função de segurança e só pode ser
substituída por uma capa AVOVA original.

1. A garantia do AVOVA Star é de 2 anos após a compra. A utilização
do produto deve ser de acordo com este manual do utilizador.
Qualquer dano causado por operações não incluídas nas instruções
deste manual anulam a garantia.
2. Guarde a prova de compra para o caso de reivindicação de
garantia.
3. Nunca utilize terceiros para a manutenção, reparação ou
modiﬁcação, caso contrário vai anular a garantia. Peça sempre a
opinião dos revendedores AVOVA.
Se tiver alguma questão em relação à utilização do assento de
criança, contacte-nos:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Alemanha
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

8 ELIMINAÇÃO

CUIDADO E MANUTENÇÃO
O utilizador poderá desejar remover e lavar a capa de vez em quando;
lave com detergente suave no programa de delicados da máquina da
roupa (30⁰C). Consulte a etiqueta de lavagem da capa. As peças de
plástico podem ser limpas com sabão suave e água.

7 GARANTIA
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REMOÇÃO

Pressione o botão de libertação da ﬁvela do cinto do veículo para
desapertar o cinto da criança.

9

9. Primeiro puxe a parte do cinto do
ombro que cruza o corpo da criança para
remover a folga da secção do colo. De
seguida, puxe a parte do cinto do ombro
⑨ por cima do assento da criança para
remover a folga restante.
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2. O cinto do ombro ⑨ passa no guia do cinto do colo ② no lado da
ﬁvela do cinto de 3 pontos do veículo ⑪ e o guia do cinto do ombro
① no outro lado do apoio da cabeça ⑤.
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4. Enquanto puxa e segura o punho de
libertação do apoio da cabeça ④, mova
o apoio da cabeça solto ⑤ para a altura
desejada. Liberte o punho para prender
o apoio da cabela na posição desejada.

PERIGO APÓS SEGURAR A SUA CRIANÇA, VERIFIQUE
OS SEGUINTES PONTOS ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM:

ombro ⑨ passa sobre a clavícula da sua
criança; não por cima do pescoço.
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3. Puxe a beira da capa do apoio da
cabeça da parte de plástico. De seguida,
liberte os laços atrás da capa do apoio da
cabeça.

Quando precisar de eliminar o assento de criança, consulte os
regulamentos locais de eliminação de lixo. Se tiver mais questões,
contacte a gestão ou administração de lixo público da sua cidade.

