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IMPORTANTE LER COM 
ATENÇÃO E GUARDAR PARA 

EVENTUAIS CONSULTAS

manual de instruções

Carrinho 3 rodas Ágile
Nascimento até 15 kg
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Carrinho 3 rodas Ágile - Nascimento até 15 Kg

O Ágile da Multikids Baby é a companhia perfeita para o passeio nos mais
variados tipos de terreno.

CARACTERÍSTICAS
•	 Suspensão em todas as rodas;
•	 Sistema de fechamento na barra;
•	 Capota retrátil com para sol rebatível e teto solar;
•	 Bandeja frontal com porta-copos;
•	 Encosto reclinável;
•	 Apoio para os pés reclinável;
•	 Cesto e bolso porta-objetos;

MONTAGEM DO CARRINHO
As imagens desse catálogo são meramente ilustrativas, podendo conter
diferenças do produto original que não comprometem o manuseio.
1. Abra o carrinho, liberando a trava automática.
2. Puxe a alça para cima, afastando-a da estrutura traseira do carrinho, até
que o carrinho de bebê esteja totalmente aberto.
3. Quando ouvir um “clique”, o carrinho estará completamente aberto e
travado para o uso.A. Carrinho;
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4. Para instalar os freios traseiros, insira o conjunto no eixo da estrutura 
anterior do carrinho e empurre até que esteja propriamente encaixado.

5. Para instalar as rodas traseiras, certifique-se de que a tampa do eixo esteja 
removida antes de continuar. Em seguida, deslize a arruela de metal sobre 
o eixo, seguido por uma das rodas traseiras. Prenda a tampa de retenção da 
roda ao eixo e, em seguida, encaixe a tampa do eixo. Repita os passos para 
anexar outra roda.

6. Para instalar as rodas dianteiras, certifique-se de que a seta esteja
apontando para cima. Verifique também se a trava giratória está
posicionada corretamente, voltada para frente. Insira o conjunto da roda
dianteira no tubo da estrutura, e então ouvirá um “clique” assim que
estiver instalado corretamente.
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7. Bloqueio giratório dianteiro: Para bloquear o giro das rodas, alinhe o 
botão de bloqueio giratório com a estrutura do carrinho e puxe a trava para 
cima. Para destravar, pressione a trava para baixo.
8. Para colocar a bandeja frontal, posicione-a de forma alinhada à estrutura 
do carrinho, logo abaixo das articulações de dobramento do carrinho. 
Empurre os grampos para baixo nos dois lados para fixar. Para remover a 
bandeja, levante a braçadeira de um lado e puxe do outro, removendo-a da 
estrutura do carrinho.

9. Para ajustar a capota, puxe a 
parte frontal para abri-la. Para 
fechá-la, basta empurrar para trás.

10. Para ajuste do apoio de pés, 
pressione simultaneamente os 
botões em ambos os lados e 
posicione conforme desejado.



6

Manual de Instruções

UTILIZAÇÃO DO CARRINHO
1. Para acionar os freios, basta pressionar 
firmemente o pedal para baixo, usando a ponta 
dos pés. Para desativar os freios, levante o pedal 
com os pés até que os freios estejam totalmente 
liberados.

2. Para reclinar o encosto do carrinho, ajuste simultaneamente as alavancas 
de ambos os lados até a posição desejada, dentre as três disponíveis. Para 
retornar à posição inicial, basta empurrar a parte de trás do encosto.

3. 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. Para abrir: Pressione o encaixe das 
fivelas “N” e puxe. (fig.1) Para fechar: Encaixe as duas pontas das fivelas até 
ouvir um ‘clic’. (fig.2) Para encurtar: puxe para cima a parte P da fita através 
da fivela. Para alongar, proceda inversamente. (fig.3). Ajuste a fita para 
segurar com firmeza e de maneira confortável para a criança.

ATENÇÃO: Utilize a cinto de segurança a todo momento.

ATENÇÃO: Ative todos os freios sempre que 
estacionar o carrinho. 
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FECHAMENTO DO CARRINHO
1. Ative todos os freios
2. Destrave o bloqueio de rodas giratórias
3. Retraia a capota
4. Ajuste o encosto do carrinho na posição 100% deitado (berço)
5. Segure as travas de fechamento de cada lado da alça, puxando-as para
destravar o carrinho.
6. Pressione a alça para baixo para dobrar o carrinho enquanto mantém-se
puxando as travas de fechamento
7. Certifique-se de que a trava esteja encaixada quando o carrinho estiver
completamente dobrado

ATENÇÃO: Certifique-se de que o encosto do assento esteja ajustado 
para a posição totalmente em pé antes de fechar o carrinho.



8

Manual de Instruções

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
MANUTENÇÃO

 Lubrifique as peças móveis somente se necessário, aplicando levemente 
um lubrificante à base de silicone. Rotineiramente, verifique a situação 
das rodas e de todas as peças móveis. Mantenha-as livres de poeira, sujeira 
e areia. Para evitar atrito, que pode impedir o uso correto do carrinho, 
certifique-se de que todas as peças de plástico móveis estejam guardadas 
em locar apropriado e mantenha o carrinho em local seco.

LIMPEZA
O usuário deve realizar a limpeza e a manutenção deste produto 
regularmente. A limpeza e manutenção do carrinho somente devem ser 
realizadas por um adulto.

INFORMAÇÕES DE LIMPEZA

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a 
supervisão de um adulto.
ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos 
de travamento estejam acionados antes do uso.
ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.
ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o 
número de crianças para o qual foi projetado (1 criança).
ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não 
aprovados pelo fabricante.
ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em 
combinação com o cinto abdominal.
ATENÇÃO: O freio de estacionamento deve ser ativado 
durante o carregamento e descarregamento de crianças.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
ADVERTÊNCIAS
•	 Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar. 
•	 Este carrinho é destinado para crianças do nascimento até 15 kg. 
•	 Carga máxima do cesto: 3Kg. 
•	 Carga máxima do bolso da capota e da bandeja frontal 0,5Kg. 
•	 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.

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do 
carrinho.
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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 consertado por pessoas não autorizadas pelo 
fabricante. 

•	 O produto não será trocado se for submetido a acidente 
•	 Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor ou 

no website para que possamos prestar o melhor atendimento a você.
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SAC: www.multikidsbaby.com.br
atendimento@multikidsbaby.com.br

Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial 
para (0xx11) 3198-0004 (cobertura para todo o Brasil).


