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O Pocket da Multikids Baby é o carrinho ideal para passear
com o seu bebê

• Super leve e compacto quando fechado

• Possui múltiplas posições de reclínio do assento

• Articulações laterais com proteção

• Mais espaço interno

• Fácil de transportar

• Capota e freios

• Design inovador

CONHECENDO O PRODUTO
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Montagem e utilização

3) Levante a capota para a frente e fixe o velcro em ambos os lados. (Fig.3 & fig.4)

(fig. 3)

4) Empurre para baixo o conjunto de travamento na 

parte de trás do carrinho até que ele se encaixe no 

lugar (Fig.5). Certifique-se pressionando o centro 

do conjunto de travamento para baixo e trave a 

lingueta para cima.

(fig. 5)

5) Para montar as rodas dianteiras encaixe 

os soquetes das rodas nas extremidades da 

estrutura. (Fig.6)1) Para abrir o carrinho solte o clipe lateral (fig. 1).

(fig. 1)

2) Empurre as rodas dianteiras para baixo e 

puxe a manopla até a estrutura do carrinho ficar 

em posição vertical e firme. (Fig.2)

(fig. 2) 

(fig. 4)

(fig. 6)

Nota: Identificar rodas dianteiras pelas setas.

6) Ajustando o assento: para ajustar o reclínio do assento afrouxe as 2 borboletas nas laterais do carrinho, 

posicione o assento na posição desejada e volte a apertar bem as 2 borboletas. (Fig.7)

(fig. 7)
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8) Fechando o carrinho: antes de fechar dobre a capota para trás (fig. 9 e fig. 10). Destrave a lingueta 

do conjunto de travamento inferior do carrinho puxando-a para a direita com os pés (fig. 11); ao mesmo 

tempo levante o conjunto e travamento superior do carrinho puxando-o para cima (fig. 12); segure as 

manoplas e empurre-as para dentro e para baixo até fechar o carrinho (fig. 13); prenda o clipe lateral 

para manter o carrinho fechado (fig. 14 e fig. 15).

(fig. 9) (fig. 10)

(fig. 11) (fig. 12)

(fig. 13) (fig. 14)

(fig. 15)

7) Usando os freios: empurre para baixo as travas dos freios para freiar o carrinho. 

Para soltar empurre a trava para cima. (Fig.8)

ATENÇÃO: Antes de 

apertar as borboletas vermelhas, pressionar 

para baixo o suporte de metal (fig. 7.1 e fig. 

7.2), em seguida apertar bem as borboletas.

(fig. 8)

(fig. 7.1) (fig. 7.2)
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INFORMAÇÕES DE LIMPEZA

CUIDADOS
LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE O MANUAL PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Cinto de segurança
Este carrinho tem um sistema de cinto de segurança de 5 pontos. Para segurança extra, os anéis em 

formato “D” são usados para prender a criança que usa um cinto de segurança separado.

ATENÇÃO:
Utilize a cinto de segurança a todo momento.

Para fechar: Encaixe as duas pontas das fivelas 

até ouvir um ‘clic’. (fig.17)

Para encurtar: puxe para cima a parte P da fita através da fivela. Para alongar, proceda inversamente. 

(fig.18). Ajuste a fita para segurar com firmeza e de maneira confortável para a criança.

Para abrir: Pressione o encaixe das fivelas “N” 

e puxe. (fig.16)

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 18

ATENÇÃO:
Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um 

ATENÇÃO:
Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento 
estejam acionados antes do uso.

ATENÇÃO:
Utilize sempre o cinto de segurança.

ATENÇÃO:
Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo 
fabricante.

ATENÇÃO:
Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de 
crianças para o qual foi projetado (1 criança).

ATENÇÃO:
Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto 
abdominal.

ATENÇÃO:
Verificar se os dispositivos de fixação da unidade de assento 
estão corretamente encaixados antes do uso.
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ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a 
supervisão de um adulto.

ADVERTÊNCIAS
Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.

Este carrinho é destinado para crianças dos 6 meses até 15 kg.

Ajuste a posição desejada e acione as travas antes de colocar a criança no carrinho.

Não use o carrinho com excesso de peso, pois pode causar perigosa instabilidade.

Nunca deixe a criança ficar de pé, subir ou descer sozinha do carrinho.

Nunca utilize o carrinho como um brinquedo.

Inspecione periodicamente as condições mecânicas do carrinho.

Não utilize o carrinho em escadas fixas nem escadas rolantes.

Não use o carrinho com o encosto em posição vertical para recém nascidos.

Certifique-se de que o carrinho está completamente aberto e travado antes de usar.

Trave os freios do carrinho quando não estiver em movimento.

Nunca erga o carrinho enquanto a criança estiver sentada.

Não remova a capa de tecido quando for utilizar o carrinho como berço.

A montagem e os ajustes devem ser feitos por um adulto.

Ao abrir e fechar o carrinho mantenha a criança longe das partes móveis.

Remova os materiais de proteção e mantenha os sacos plásticos longe do alcance das crianças.

As ilustrações do manual são apenas referência e podem ser diferentes do produto.

INFORMAÇÕES DA GARANTIA
• Garantimos Assistência Técnica e troca de peças por defeito de fabricação deste produto pelo prazo de 

90 dias comprovado pela nota fiscal de compra

• O produto será trocado em caso de defeito de fabricação que não tenha conserto; reservamo-nos o 

direito de decidir sobre estes casos

• O artigo consertado terá a mesma garantia do produto original

• A garantia perde a validade se o defeito do produto for causado por maus tratos, uso indevido ou se for 
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SAC: www.multilaser.com.br.

Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial para

(0xx11) 3198-0004 (cobertura para todo o Brasil).

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, 

juntamente com as imagens,  foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.


