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Instruções
Thule Glide/Urban Glide 1 & 2 
Adaptador para assento de carro
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CONECTORES
A. Clipes de fixação

B. Cinto do assento

INFORMAÇÕES GERAIS

Estas informações contém muitas ADVERTÊNCIAS. Leia 
e siga todas as ADVERTÊNCIAS. A falha na montagem e 
o uso incorreto deste acessório  pode provocar sérios 
danos pessoais ou morte do passageiro. 
•	 		Este adaptador para assento de carro Thule foi 

desenvolvido para carrinhos de criança Thule Glide e 
Thule Urban Glide 1 & 2.

•  Para que o adaptador para assento de carro Thule
esteja totalmente seguro, os clipes quick release 
devem estar completamente fechados e a fivela do 
cinto deve estar plugada ao assento do carro. A falha 
no fechamento completo dos clipes e do cinto no 
assento do carro podem fazer com que essas partes 
se soltem uma da outra.

A

Compatibilidade dos assentos de carros com 
adaptadores disponível no site: thule.com.
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INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR PARA ASSENTO 
DE CARRO THULE NO URBAN GLIDE 2

A. Prenda o freio de estacionamento ao suporte para 
        crianças.
B. Abra os clipes do adaptador para assento de carro 
         Thule. (Ver imagem 1) 

C. O adaptador para assento de carro deve ser instalado
         no lado direito do suporte (de frente para o suporte).      
        (Ver imagem 2) 2

D. Abra o velcro e o zíper no divisor central do assento 
        p ara expor os acessórios integrados do adaptador.
        ( Ver imagem 3)

E. Alinhe o clipe do adaptador para assento de carro Thule 
 com o acessório integrado do adaptador e feche o 
 clipe, certificando-se de que o tecido  não esteja 
 pegando no adaptador. (Ver imagem 4)

F. Posicione e alinhe  o pino no lado direito do quadro do 
         suporte e feche o clipe para prender o adapatador para 
         assento de carro Thule. (Ver imagem 5)

G. Verifique se o adaptador para assento de carro Thule 
         está fixado de forma segura ao suporte,  dando um 
         p uxão para fora do suporte. Feche o velcro.

H.     Desdobre o adaptador para assento de carro Thule.
I. Para remover o adaptador, abra todos os clipes e erga

o adaptador para fora do suporte.

J. Para dobrar o suporte com o adaptador para assento de 
        carro Thule nele, dobre o adaptador e o cinto do 
        assento e então dobre o carrinho.
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ATENÇÃO
Verifique sempre se o adaptador para 
assento de carro Thule está preso de forma 
segura ao suporte, especialmente após 
transportar o suporte no veículo e dobrar.
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INSTALAÇÃO E REMOCÇÃO DO ASSENTO DO CARRO

A. Prenda o freio de estacionamento no suporte. Insisra 
o assento para carro (Ver imagem 1) com o 
ocupante virado de frente para o guidão. O assento 
do carro deve  angulado de acordo com as 
instruções de fábrica do assento. 

B. Afivele o cinto do assento sobre  o assento do carro 
        puxe para apertar o cinto. (Ver imagem 2)

C. Verifique se o assento do carro está fixo de forma 
        segura ao suporte, dando uma leve erguida no 
        pegador do assento do carro.

D. Para remover o assento do carro do suporte,  freie 
        com o freio de estacionamento, desafivele o cinto 
        do assento e erga o assento do carro para fora do 
        adaptador.

ATENÇÃO
Se o ângulo do assento do carro não 
ficar correto é porque o assento não é 
compatível ao adaptador. Neste caso, o 
assento não pode ser usado com o 
adaptador para assento de carro Thule.

ATENÇÃO
A criança deve sempre ficar virada para você  
enquanto estiver usando o adaptador para 
assento de carro Thule. Nunca coloque o 
assento do carro no adaptador com a criança 
virada para trás do suporte. 
Nunca deixe o suporte desacompanhado 
enquanto a criança estiver no assento do 
carro fixado ao suporte.  

Utilize o cinto de segurança do veículo para 
deixar a criança segura no assento do carro 
enquanto estiver usando o adaptador.
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