ABNT NBR 15860-1:2010

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Berço Toybar

berço portátil C66T-NBR

M O N TA N DO O BER Ç O

SEGUNDA A LTURA
A segunda altura só pode ser utilizada por bebês com peso
máximo de 5kg e que ainda não se apoiam sobre mãos e joelhos.
A. Prenda as alças do suporte do
colchão às barras laterais superiores.

A. Abra a bolsa de transporte
e retire o berço.

B. Solte as fitas de velcro do
colchão e coloque-o de lado.

B. Monte os tubos metálicos que servirão de apoio para o
colchão e instale no suporte do colchão. Encaixe cada uma das
extremidades e em seguida, conecte os tubos, conforme mostra a
imagem B.
C. Colchão
C. Coloque o colchão sobre o suporte.
A. Alças do suporte do colchão

C. Mantenha a alça de travamento no fundo do berço levantada e afaste as 4
laterais do berço para abrir o conjunto.
NOTA: Para travar ou destravar as laterais, a alça de travamento no fundo do
berço deve estar levantada.

D. Levante as juntas das laterais em
sequencia até que todas estejam
estendidas e travadas.

F. Coloque o colchão sobre o fundo do
berço com a parte macia para cima.

E. Pressione o centro do fundo do
berço até que os 4 pés estejam
travados em suas posições.

G. Encaixe a barra de brinquedos
nas laterais próximo às
extremidade do berço. Devido as
travas de segurança, não deve ser
instalado no centro do berço.

B. Tubos metálicos para o suporte do colchão

LIMPEZA
Não lavar, limpar com pano úmido
Não alvejar/ não branquear
Secar à sombra
Não é permitido secar em tambor
Não passar a ferro e/ou vaporizar
Não limpar à seco
LIMPE O TECIDO E AS PARTES PLÁSTICAS UTILIZANDO UM PANO ÚMIDO E
SABÃO NEUTRO QUANDO NECESSÁRIO.

F E C H A N D O O BER ÇO
A

B

A. Primeiramente levante o dispositivo de
travamento no centro do fundo do berço para
liberar a estrutura.
B. Aperte os botões que estão sob as articulações
no centro de cada lateral em sequencia.
C. Aproxime as 4 laterais simultaneamente.

NOTA: para destravar e fechar o berço, a alça
de travamento no centro do fundo precisa ser
levantada antes de dobrar as laterais.
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Nota: Antes de fechar o berço
certifique que as juntas das 4
laterais estão destravadas por
completo.
D. Enrole o colchão em volta
do berço fechado e prenda-o
com as fitas de velcro.

E. Coloque o conjunto dentro da
bolsa de transporte.
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IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS
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.
ATENÇÃO: o berço estará pronto para o uso somente quando os mecanismos
de travamento estiverem devidamente acionados.
ATENÇÃO: a posição mais baixa da base do berço é a mais segura e a
base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade
suficiente para sentar-se.
ATENÇÃO: é essencial remover os dispositivos de apoio descartáveis antes
que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa.

ATENÇÃO: não substitua o colchão que acompanha o produto nem adicione
um colchão extra para não alterar as medidas do espaço interno do berço.
ATENÇÃO: todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas
adequadamente, verificadas regularmente e reapertadas, conforme
necessário.
ATENÇÃO: para evitar riscos de quedas, quando a criança for capaz de
escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.
ATENÇÃO: um móbile de berço não é feito para ser agarrado pela criança, o
móbile deve ser retirado quando o bebê começar a levantar-se sobre as mãos
e os joelhos.
ADVERTÊNCIA: nunca deixe a criança sem a supervisão de um adulto.
ADVERTÊNCIA: não utilize o berço em pisos irregulares, próximo a escadas,
degraus ou janelas.
ATENÇÃO: recomendado para crianças com até 15 kg.
ATENÇÃO: este berço deve ser utilizado no máximo para uma criança por vez.
As ilustrações do manual são apenas referência e podem diferir do produto.

GA R A N T IA
1 garantimos Assistência Técnica e troca de peças por defeito de fabricação
deste produto pelo prazo 1 ano 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 a mesma 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 o produto não será trocado se for submetido a acidente
6 só conserte seu produto na rede autorizada; entre em contato com o nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor ou no website para encontrar
assistência perto de você

RE GIS T R E SEU P R O D UT O
Registre seu produto através da internet ou do cupom abaixo e mantenha-se informado dos alertas de segurança e
informações associadas que podem surgir sobre o produto que você adquiriu.
Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo em caso de uma necessidade especial.
Os dados informados serão mantidos em sigilo, não serão compartilhados nem utilizados para fins comerciais.
Ao enviar o registro, você autorizará somente o envio de informações importantes e extraordinárias sobre este produto.
Não informar o registro não altera as condições de garantia.

A. REGISTRO PELA INTERNET
Visite o endereço http://www.coscoinfantil.com.br/registro e preencha o formulário eletrônico.
Você receberá a comprovação de seu registro por email.

B. REGISTRO PELO CUPOM
Envie este cupom preenchido para o
fax (11) 2063 3827 ou pelo correio para

NOME: _________________________________________________

DOREL BRASIL
Av. Moema, 177 - Térreo - Moema
São Paulo/SP - CEP 04077-020

ENDEREÇO: ______________________________________________
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EMAIL: _________________________________________________
DATA DA COMPRA: ___ / ___ / ___
N. DA NOTA FISCAL: ____________

C66T-NBR

Caso informe seu email, enviaremos
uma comprovação do registro.

CPF: ____________________ TELEFONE: ( ___ ) _________________

Fabricado na China.
Importado por:
COMPANHIA DOREL BRASIL
Todos os direitos reservados.
CNPJ 10.659.948/0001-07
Av. Francisco Gomes de Freitas, 1455
Campos dos Goytacazes - RJ
CEP: 28000-000
www.dorelbrasil.com.br
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
email: sac@dorelbrasil.com.br
tel: [22] 4141 1111
skype: sacdorel
#20120914

LOCAL DE COMPRA: _____________________________________
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