MANUAL DE INSTRUÇÕES
BERÇO COMPACTO

IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS
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DIMENSÕES:
•
•
•
•

Altura: 74 cm
Largura: 73 cm
Comprimento:102  cm
Peso suportado:18  kg

COMPONENTES:
•
•
•
•
•
•

01 berço dobrável;
01 colchonete de espuma revestido;
01 mosquiteiro de tela;
01 acessório para 2 alturas
04 tubos para sustentação da 2ª. altura;
01 sacola para carregar o berço dobrado com todos os componentes.

O BERÇO COMPACTO foi desenvolvido para atender a necessidade do bebê
quando ainda é recém-nascido. O acessório para a segunda altura coloca o
bebê em um nível mais elevado (50cm) do chão, facilitando o trabalho dos
pais quando for colocar o bebê para dormir.

AVISOS
· Advertência: Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais
como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do berço.
· Advertência: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou
faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
· Advertência: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa
servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como
por exemplo: cordas, cordões de persiana/cortina, etc.
· Advertência: Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
· Advertência: Para evitar riscos de quedas: quando a criança for capaz de escalar
o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.
O berço estará pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento
estiverem devidamente acionados.
· Antes de colocar o bebê no berço verifique se o mesmo está montado de forma
correta e segura. Repita esta verificação periodicamente.
-Se a altura da base do berço é ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a
base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

Somente utilize o berço na 2ᵃ altura com bebês de no máximo 3 meses ou 6kg,
ou que ainda não são capazes de sentar ou movimentar-se.
Após esta idade, é indicada a utilização da 1ᵃ altura (a mais baixa e mais segu2

ra). Sendo assim, destinada a bebês de até 24 meses ou 18 kg.
· Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço
acima da sua posição mais baixa, uma advertência de que é essencial remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa.
· Certifique-se de que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas
adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas,
conforme necessário.
· Somente utilize o colchão fornecido com o berço.
A espressura do colchão deve ser tal que a altura interna ( da superfice do colchão
até a borda superior da armação de berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais
baixa do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada do berço.
· NÃO modifique, nem substitua nenhuma parte do produto, pois acarretará em perda
da garantia.
· Nunca deixe o bebê sem a supervisão de um adulto.
Para evitar perigo de asfixia mantenha o saco plástico longe do alcance das crianças.
Nunca utilize esse berço como cercado ou chiqueirinho. Os produtos específicos
para esse fim contam com colchonetes firmes que permitem que a criança se movimente sobre ele.
Advertência: Não permita que este berço seja utilizado por mais de uma criança por
vez.
Cuidado: Mantenha o saco plástico da embalagem longe do alcance das crianças,
evitando o perigo de asfixia.
Não utilize no berço outros tecidos acolchoados como travesseiros, edredons e almofadas além dos que foram fornecidos pelo fabricante juntamente com este produto,
evite o risco de sufocamento de seu bebê.
A Baby Style não se responsabiliza por danos provocados por montagem ou uso
inadequado do berço.   
· Para limpeza utilize apenas água morna e sabão neutro.
NUNCA UTILIZE ALVEJANTES OU SOLVENTES.
ESTE PRODUTO TEM GARANTIA DE 120 DIAS CONTRA QUALQUER DEFEITO
DE FABRICAÇÃO

ATENÇÃO: PARA EVITAR
PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO PLÁSTICO
FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
1. Retire o produto da embalagem
e confira a presença de todos os
componentes;

2. Retire o berço da sacola;

3. Abra os fechos de velcro do colchonete e separe o berço;
Em seguida afaste as colunas dos
berços como na figura abaixo;

4. Mantendo o fundo levantado,
levante as 4 bordas até o travamento das mesma, quando ocorre um
“click”:
Somente após o travamento das 4
laterais, empurre o centro do berço
para baixo até que trave.

ATENÇÃO:
O berço somente estará pronto para o uso se a
ordem de montagem for seguida rigorosamente.
Se alguma das laterais não for travada o fundo do
berço não abaixará.
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Instalando o colchonete:
Uma vez aberto o berço, prepare o colchonete.
Encontre no inferior do berço a abertura para inserir o colchonete.
Insira o colchonete e feche a abertura utilizando o velcro.

Instalando a segunda altura:
Prepare as peças da segunda altura como demonstrado na imagem.
Em seguida localize a abertura na parte inferior do acessório de segunda altura e
insira o colchonete.
Em seguida insira os tubos macho e fêmea nas entradas no inferior do acessório
de segunda altura.
Vire o acessório de segunda altura agora já montado e encaixe-o no berço com
os ganchos.

ATENÇÃO: O colchonete quando corretamente instalado tanto na primeira
quanto na segunda altura nunca deverá
estar visível e sim, estará coberto pelo
tecido do chão do berço.
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PARA FECHAR O BERÇO
Caso esteja utilizando a 2ª altura, primeiramente realize as operações 6, 7 e 8
na ordem inversa. O berço não pode ser dobrado com a 2ª altura montada. Para
completar a operação siga os próximos passos;
Caso esteja utilizando a 1ª altura, retire o colchonete do fundo do berço antes de
fechá-lo. O berço não pode ser fechado com o colchonete em seu interior. Puxe
o centro do fundo para cima, segurando pela alça conforme as figuras abaixo.
Para desarmar cada uma das bordas é preciso apertar a trava do mecanismo
para cima e depois puxá-lo para baixo.

ATENÇÃO: NUNCA TENTE DESTRAVAR OS MECANISMOS DO BERÇO OU
EMPURRAR AS BORDAS PARA BAIXO SEM LEVANTAR O FUNDO, CASO
CONTRÁRIO O MECANISMO DO BERÇO SERÁ DANIFICADO.

Atenção: Antes de abaixar o centro do berço certifique se todas as laterais estejam travadas caso contrário o berço não irá se abrir.
Para fechar o berço é necessário antes levantar o fundo do berço para somente
depois destravar as laterais.
Em seguida repita os passos 2, 3 e 4 na ordem inversa para fechar o berço e
guardá-lo na sacola;
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:
Lavar o tecido a mão com temperatura abaixo de 30 graus;
Utilize somente detergente neutro;
Não utilize alvejantes;
Não utilizar máquinas de lavar e/ou secar;
Nas partes plásticas utilizar somente pano úmido
Secar tecido a sombra.
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A EMBALAGEM DEVE SER GUARDADA POR
CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES
SAC:
Baby Style Brasil
sac@babystilebrasil.com.br
www.babystylebrasil.com.br
(11) 3856-9063
Av. Monte Celeste, 230 - Vila Santa Maria
CEP 02561-000 - São Paulo / SP
Distribuído por Tapuzim Comercial Ltda.
CNPJ. 00.513.418/0001-00
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