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Guia do Usuário

LA36 | SUNSHINE BABY

ATENÇÃO: Este produto é destinado para crianças do nascimento aos 18 Kg.

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam 
acionados antes do uso.

ATENÇÃO: Não adicione colchão extra.

ATENÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente para o número de crianças 
para o qual foi projetado (1 criança).

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

IMPORTANTE

1 O peso excessivo pode causar perigosa instabilidade. 

2 É necessário ajustar a posição desejada e acionar as travas antes de colocar a criança no produto.

3 Certifique-se de que o produto está completamente aberto e travado antes de usar.

4 Verifique se as peças estão montadas corretamente e bem fixas antes de usar.

5 Inspecione periodicamente as condições mecânicas do produto.

6 Não utilize este produto em terrenos acidentados, escadas ou escadas rolantes.

7 Nunca utilize como um brinquedo. 

8 Não erga o produto com a criança dentro dele.

9  A montagem deve ser feita por um adulto.

10  Antes de montar, identifique e separe todas as peças e certifique-se de que não há peças faltando. 

11 Se faltar alguma peça entre em contato com o SAC.

Esta embalagem contém peças pequenas, 
mantenha-a longe do alcance das crianças.
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1 – Posicione as pernas do Bouncer com o botão de reclínio voltados para cima e virados para fora.

Insira a barra do assento no encaixe respectivo de cada lado. Empurre a barra do assento até ouvir um clique, assegure-se 
de que a barra foi devidamente travada, como demonstra a figura 1.

2 – Instale a barra transversal entre as duas pernas com uma porca em cada lado e parafuse-os, como mostra a figura 2.

3 - Passe as tiras da base do assento na barra frontal e alinhe as extremidades com os respectivos encaixes e parafuse-os, 
de forma que encaixem-se nas porcas, conforme mostra a figura 3.

4 – Encaixe o apoio para as pernas nas extremidades como mostra figura 4 e parafuse-os.
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5 – Posicione a estrutura com as pernas para baixo. 

Abra o velcro localizado na parte traseira superior do acolchoado e encaixe-o na barra do assento, fixe o velcro.

6 - Prenda nas laterais do assento as fivelas (macho e fêmea) de forma que fiquem presas às pernas.

7 – Ajustes do assento (figura 7)

Para levantar: pressione os botões nas laterais do suporte e levante o assento.

Para reclinar: pressione os botões nas laterais do suporte e recline o assento.

8 - Barra de apoio (figura 8)

Empurre para baixo a barra de apoio para coloca-la na posição correta.
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9 –  Ajustes das tiras de segurança

Sente a criança no Bouncer 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. Ajuste a correia para apertá-las, de modo que fique um dedo de 
espaço entre a criança e o cinto de segurança.

10 - Barra de brinquedos

Encaixe os plugs da barra de brinquedos nas laterais do assento.

Coloque os brinquedos na barra de brinquedos (figura 11).

A barra de brinquedos deve ser fixada corretamente, não deixe seu filho toca-la.

Não utilize a barra de brinquedos se algum brinquedo estiver danificado.

11 - Mosquiteiro

Prenda nas laterais do Bouncer o elástico e posicione o mosquiteiro de forma que cubra o Bouncer até o apoio para as pernas.

12 - Luzes, músicas e vibração

Para usar as músicas, luzes e vibração, use os botões correspondentes conforme as instruções abaixo:

- o primeiro toque ativa o recurso

- o segundo toque aumenta a intensidade

- o terceiro toque torna a intensidade máxima

- o quarto toque desliga o recurso

Músicas distintas se sucederão enquanto este recurso estiver ativado.

Para trocar as pilhas:

Solte as fivelas localizadas na parte frontal inferior do Bouncer.

Solte os parafusos do compartimento de pilhas com uma chave de fenda Phillips (não incluída). 

Remova a tampa do compartimento e insira 3 pilhas alcalinas AA 1,5V nas posições (polaridades) corretas.

Feche o compartimento e recoloque-o na estrutura do Bouncer.

Não misture pilhas novas com usadas.

Não misture pilhas alcalinas com recarregáveis, utilize somente a pilha recomendada.

Se o produto não for utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas do compartimento.

Recomendamos a utilização de pilhas alcalinas para maior durabilidade.

Não recarregue pilhas alcalinas.

Verifique as pilhas regularmente.

Para proteger o meio ambiente, descarte as pilhas utilizadas em lugares adequados para serem recicladas.
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Produto 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.dorel.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
email: sac@dorel.com.br

tel: [22] 4141 1111
skype: sacdorel

REGISTRE SEU PRODUTO

GARANTIA

Garantimos Assistência Técnica e troca de peças por defeito de fabricação 
deste produto pelo prazo de 1 ano comprovado pela nota fiscal de compra.

O produto será trocado em caso de defeito de fabricação que não tenha 
conserto; reservamo-nos o direito de decidir sobre estes casos.

O artigo consertado terá a mesma garantia do produto original.

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; o produto não será trocado se for submetido a acidente.

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.

Lave à mão, com água fria, delicadamente. 

Não alvejar e/ou não branquear.

Secar à sombra.

Não passar a ferro e/ou não vaporizar.

Não secar em tambor.

Não limpar a seco.

Os cintos de segurança e outras tiras devem ser limpas superficialmente. Não as coloque na máquina de lavar.

Limpe as partes plásticas e metálicas com pano úmido e sabão neutro.

Periodicamente verifique a montagem e a integridade das peças.

Conserte ou reponha imediatamente as peças defeituosas ou perdidas na rede de Assistência Técnica Autorizada.

MANUTENÇãO E LIMPEZA

Registre seu produto e mantenha-se informado dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item 
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 e não serão compartilhados com terceiros.

Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

Não informar o registro não altera as condições de garantia.

1. Visite o endereço http://www.safety1st.com.br/registro

2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como “Bouncer Sunshine Baby Safety1st - LA36”

3. Você receberá a comprovação de seu registro por email.


