MANUAL DE INSTRUÇÕES CARRINHO BERÇO REF. 147

Baby First Comércio Importação Exportação Ltda
Rua: Barra do Tibagi, 1071 - Bom Retiro - SP - SP Brasil 01128-000
www.babyfirst.com.br / love@babyfirst.com.br
011 3335-3350 3223-6656

3362-9615

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

CONHECENDO O PRODUTO

MONTAGEM
Abrindo o carrinho: Libere a trava localizada na lateral da alça; afaste as duas até ouvir um
click (foto2). Depois de aberto trave o carrinho com o gancho inferior (foto 3).

Montando as rodas dianteiras: encaixe os soquetes das rodas nos tubos dianteiros e empurre
até encaixar (foto 1). Para soltar as rodas aperte a trava indicada na imagem (foto 2) .
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Instalando a roda traseira: encaixe o soquete da roda no tubo traseiro (com freio virado para
fora do carrinho conforme imagem abaixo).

Reclinando o encosto (3 posições): puxe a barra de ajuste nas costas do carrinho e empurre o
encosto para baixo ou para cima até atingir a posição desejada.

Freios: Pise nos freios para que o carrinho fique parado; para movê-lo, destrave os pedais
puxando-os para cima.

Trava de movimento: abaixe a trava vermelha para fixar as rodas e levante a trava para
destravar a roda.
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INSTRUÇÕES DE USO
Descanso para os pés (com 2 posições): ajuste a posição utilizando o apoio de ferro que foca
abaixo do descanso dos pés.

Desmontando o carrinho: solte o gancho que trava o carrinho (fotos 1 e 2); junte a alça à barra
de proteção frontal (foto 3) e prenda a trava na lateral da alça (foto 4).
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Cintos de segurança: Sente a criança no carrinho e coloque a correia do cinto de segurança
entre as pernas da criança, encaixe as duas fivelas. Em seguida, prenda as duas fivelas
superiores no cinto abdominal. Para encurtar, puxe a porção final da fita. Para alargar, proceda
inversamente. Cinto segurança de 5 pontos.

IMPORTANTE
1. ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto
2. ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes
de uso.
3. ATENÇÃO: Não adicione colchão extra.
4. ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.
5. ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual
foi projetado (1 criança).
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6. ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.
7. ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.
8. ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entre as pernas em combinação com o cinto abdominal.
9. ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade.
10. ADVERTÊNCIA: Este produto não pode utilizado para correr ou patinar.
11. Este carrinho é destinado para crianças do nascimento até 18kg.
12. Carga máxima do cesto: 3kg
13. Ajuste a posição desejada e acione as trava antes de colocar a criança no carrinho.
14. Não use o carrinho com excesso de peso, pois pode causar perigosa instabilidade.
15. Nunca deixe a criança ficar de pé, subir ou descer sozinha do carrinho.
16. Nunca utilize o carrinho como um brinquedo.
17. Inspecione periodicamente as condições mecânicas do carrinho.
18. Não utilize o carrinho em escadas fixas ou em escadas rolantes.
19. Não use o carrinho com o encosto em posição vertical para recém-nascidos.
20. Não utilize o modo berço para crianças que possam se levantar apoiando sobre mãos e
joelhos.
21. Certifique-se de que o carrinho está completamente aberto e travado antes de usar.
22. Trave os freios do carrinho quando não estiver em movimento.
23. Nunca erga o carrinho enquanto a criança estiver sentada.
24. Não remova a capa de tecido quando for utilizar o carrinho como berço.
25. O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento
de crianças.
26. A montagem e os ajustes devem ser feitos por um adulto.
27. Ao abrir e fechar o carrinho mantenha a criança longe das partes móveis.
28. Remova os materiais de proteção e sacos plásticos e descarte-os antes de montar o
produto.
29. As ilustrações do manual são apenas referência e podem ser diferentes do produto.
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INFORMAÇÕES DE GARANTIA
1. Garantimos assistência técnica e troca de peças por defeito de fabricação deste produto
pelo prazo de 90 dias comprovado pela nota fiscal de compra.
2. O produto será trocado em caso de defeito de fabricação que não tenha conserto,
reservamo-nos o direito de decidir sobre estes casos.
3. O artigo consertado terá um mês de garantia do produto original.
4. 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.
5. Só conserte seu produto na rede autorizada, entre em contato com o nosso serviço de
atendimento ao consumidor ou na web site para encontrar assistência perto de você.
6. O produto não será trocado se for submetido a acidente.

LIMPEZA
Não lavar, limpar com pano úmido.
Não alvejar / Não branquear
Não secar em tambor rotativo
Secar à sombra
Não passar a ferro e/ou não vaporizar
Não limpar a seco

•
•
•
•

Para evitar o risco de acidentes, verifique o carrinho periodicamente.
Se tiver dificuldade para montar e desmontar, siga atentamente as instruções deste
manual.
Antes de usar, e periodicamente ao longo do uso, tenha certeza de que as peças estão
completas.
Limpe as peças com pano úmido ao invés de lavar. Não deixe a forração de molho, use
pano úmido e sabão neutro.
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