MANUAL DE INSTRUÇÕES
CARRINHO SMART

MANUAL DE INSTRUÇÕES
IMPORTANTE
LER COM ATENKDD-6588
ÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL
PARA EVENTUAIS CONSULTAS
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Introdução e instruções
Leia e compreenda as instruções de instalação.
menores de seis meses.
- Este carrinho foi aprovado pela norma ABNT/
NBR:14.389:2010
ATENÇÃO: Este
carrinho deve ser utilizado somente para o
número de crianças
para o qual foi projetado.
- Não levar mais que
uma (1) criança no
carrinho.
- Inspecione regularmente os dispositivos de
fixação, como: rodas,
ajustes do assento e
cinto de segurança,
para assegurar-se que
estão funcionando normalmente.
ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os
dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
ATENÇÃO: Não adi-

- Não levante e nem
carregue o carrinho aberto se a criança estiver
sentada nele.
ATENÇÃO: Nunca
deixe a criança sozinha
sem a supervisão de um
adulto.
ATENÇÃO: Utilize
sempre o cinto de segurança.
- Não permita que a
criança fique de pé dentro do carrinho.
- Este carrinho é destinado para crianças a
partir de 6 meses, e
com o peso de até 15
kg.
- Carrinho recomendado
para crianças de até 3
anos de idade, o equivalente a 15 kg, aproximadamente.
ATENÇÃO: Este
carrinho não pode ser
usado por crianças
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cione um colchão com
espessura maior que
30mm.
ATENÇÃO: Não
podem ser utilizados
acessórios não aprovados pelo fabricante.
ATENÇÃO: Não
pendure nenhum peso
na alça do carrinho.
ATENÇÃO: Sempre
utilize a tira entrepernas
em combinação com o
cinto abdominal.

sa ferir-lo no processo.
ATENÇÃO: Sempre
acione os freios quando
o carrinho estiver estacionado no momento de
carregamento ou
descarregamento.
- Certifique-se de que o
carrinho está completamente aberto e todas as
travas de segurança
estão acionadas antes
de colocar o seu filho no
carrinho.
- Não suba com o carADVERTÊNCIA: rinho em escadas ou
Este produto não pode escadas rolantes.
ser utilizado para correr - Nunca aproxime-se de
ou patinar.
uma chama exposta
ATENÇÃO: O peso com o carrinho.
máximo a ser colocado - Acione a trava de
posição de rodas diantna cesta não deve exeiras quando caminhanceder 4,5 kgs.
do em superfícies
- Guarde estas indesniveladas.
struções para futuras
- Sempre siga as inconsultas.
- Ao fazer algum ajuste struções do fabricante.
no carrinho, certifiquese que seu filho esteja a
uma distância segura de
qualquer peça que pos4

ESTAS INSTRUÇÕES EXPLICAM COMO MANTER, OPERAR E USAR SEGURAMENTE ESTE CARRINHO.
POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E ASSEGURE-SE
DE QUE SEJAM SEGUIDAS A TODA HORA.

1. Abrindo o carrinho:

2. Encaixando a alça:

Puxe simultaneamente a alça do carrinho para
cima e o assento para baixo até que trave.
O carrinho fará um som de “click”.
Certifique-se de que o carrinho está travado.

Name for every parts

Lista das peças
Name for every parts

Pushbar
Alça
Pushbar
Coke cup
Porta
Cokecopos
cup

Instruções
paraEmontagem
INTRODUÇÃO
INSTRUÇÕESe uso
Encaixe as pontas da alça nas entradas na
estrutura do carrinho como demonstrado na
imagem abaixo. Ao mesmo tempo apertando
os botões em ambas as laterais e empurrando até ouvir um som de “click”

Canopy
Canopy
Capota

Front
meal
Front
meal
tray tray
Bandeja
frontal
Backrestadjustment
adjustment
Backrest
in
random
position
do encosto
in Ajuste
random
position

Cinto
de
segurança
FiveFive
points
points
safety-harness
de
cinco
pontos
safety-harness

3. Montando a bandeja superior:

Cesto
Storage basket
Storage basket
Freio
One foot brake
One foot brake
Rodas
RearTraseiras
wheels
Rear wheels

Footrest
Descanso
para os pés
Footrest
Front
Controle
de direção
direction
Front
das rodasfixer
dianteiras
direction fixer

4. Montando a bandeja frontal:
Para montar a bandeja, insira as laterais da
bandeja nos encaixes em ambos os lados do
carrinho até que faça um som de “click”. Para
remover a bandeja, pressione nos botões vermelhos em ambos os lados e puxe confirme
a imagem.

Encaixe as lateirais da bandeja nos
encaixes em ambos os lados até que
faça um som de “click”.

Botão da bandeja

Rodas
Front dianteiras
wheels
Front wheels

Peças avulsas
Other spare part

Other spare part

【Front wheels】

Rodas wheels】
dianteiras
【Front

6. Ajustando a capota:

5. Encaixando as rodas dianteiras:
Encaixe as rodas nos eixos dianteiros do
carrinho até que façam um som de “click”.

Puxe a capota para frente ou para trás para
abrir ou fechá-la.

【Pushingbar tube】

【Pushingbar tube】

Alça

【Rear wheels】
【Front cup】

Bandejacup】
frontal
【Front

【Coke cup】

Bandeja
【Coke superior
cup】
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【Rear
wheels】
Rodas
Traseiras

1

1
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7. Montando as rodas traseiras:
Monte as rodas traseiras no eixo utilizando os dois pinos de metal e as porcas do eixo.
Encaixe o conjunto do eixo com as rodas na estrutura do carrinho, através dos soquetes localizados nos suportes de roda.

11. Fechando o carrinho:
Para fechar o carrinho feche a capota então empurre as duas manivelas em ambos os lados
da alça enquanto empurra a alça para frente e para baixo.
Por fim encaixe a trava de fechamento.

Manivelas
Trava de
fechamento

8. Ajustando o assento:
Para reclinar o assento, solte a tira usando a fivela e ajuste-a até a posição desejada.
Para colocar o assento numa posição mais vertical, empurre-o para frente com uma mão, e com a
outra ajuste a fivela puxando-a para cima.

Instruções de lavagem

9.Usando o freio:

- Lavar tecido a mão com temperatura abaixo de 30 graus.
- Utilize somente detergentes neutros.
- Não utilize alvejantes.
- Não utilizar máquina de lavar e/ou secar roupas.
- Na parte plástica utilize somente pano úmido.
- Secar tecido á sombra.
Garantia: 120 dias

Para frear o carrinho, pise na barra do freio.

10. Ajustando o cinto de segurança:
Sempre feche o cinto antes de usar o carrinho.
Para abrir, pressione o encaixe das fivelas e puxe.
Para fechar, encaixe as duas pontas das fivelas até ouvir um som de “click”.
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SAC
SAC: Serviço de atendimento ao consumidor:
E-mail: sac@babystylebrasil.com.br
Telefone: (11) 3856-9063
Endereço: Av. Monte Celeste, 230 - Vila S. Maria
CEP: 02561-000 - São Paulo
Distribuido por: Tapuzim Comercial Ltda 00.513.418/0001-00
www.facebook.com/babystylebrasil
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