
Cadeira Balancinho Baby

Montagem:

Encaixe o suporte traseiro do assento no 
buraco da parte superior das estruturas 
laterais, como demonstrado na imagem. 
Pressione os botões enquanto insere a 
estrutura traseira do assento. Os botões 
devem saltar e travar as estruturas.
Puxe para cima o suporte traseiro do 
assento para conferir que a colocação das 
estruturas laterais seja correta. 

1

2 Encaixe as duas pontas das estruturas laterais nos 
buracos da extremidade do pé correspondente.

Note que cada pé possui o encaixe único. Caso 
observe que o pé parece não encaixar, remova e 
tente encaixar na outra estrutura de suporte. 

Atenção!
IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL PARA EVENTUAIS CONSULTAS.
- Esta cadeira deve ser utilizada em superfície plana e firme. Utilize somente no chão.
- Nunca utilize a cadeira no alto ou em superfície macia pois a cadeira pode virar provocando um acidente.
- Sempre utilize o cinto de segurança.
- Nunca deixe a criança sem a supervisão de um adulto.
- Nunca utilize essa cadeira para carregar seu filho.
- Nunca carregue a cadeira pela barra de brinquedos.
- Esta cadeira não substitui o berço. Não deve ser utilizada para períodos prolongados de sono.
- Não utilize essa cadeira em automóveis.
- Este produto deve ser montado por um adulto.
- Não use a cadeira com algum componente quebrado ou faltando.
- Verifique sempre a cadeira antes de colocar a criança nela.
- Guarde a cadeira fora do alcance da criança, sempre que não estiver sendo utilizada.
- Somente utilize a cadeira na posição sentada (vertical) quando a criança apresentar firmeza para esta posição.
- Peso máximo suportado: 18Kg

Conteúdo da embalagem:

01 assento
(tecido)

01 suporte traseiro do 
assento 02 estruturas laterais

02 pés01 módulo de vibração

02 travas 
(retentores de 

parafusos)

01 suporte inferior01 suporte frontal

02 parafusos de 30 mm

02 parafusos de 42 mm

02 parafusos de 50 mm

02 porcas
Ferragens:

01 arco com 
02 brinquedos removíveis

(tipo móbile)

Pilhas e baterias
Para trocar as pilhas da cadeira
1. Abra a tampa do compartimento de pilhas localizado na parte de 
baixo do módulo de vibração com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 2 pilhas tamanho “AA” como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma 
chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude a chave “ON/OFF” para a posição “ON”.

Utiliza 2 pilhas “AA” (não incluídas)

Para trocar as baterias do brinquedo móbile (sol)
1. Abra a tampa do compartimento de baterias na parte 
de trás do brinquedo com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 3 baterias “AG10” como mostra a imagem 
abaixo.
3. Feche a tampa do compartimento de baterias com o 
auxílio de uma chave philips.

Utiliza 3 baterias 
“AG10” (incluídas)



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Peças plásticas: Passar um pano úmido. (As partes eletrônicas não 
podem ser molhadas). Não utilize detergentes ou solventes. Seque ao ar 
livre e evite o sol direto.
2. Peças de tecido: Lavável na máquina. Secar ao ar. Sempre que sujar 
procure limpar na hora para evitar manchas. 

Para ligar o módulo de vibração, 
mude a chave liga/desliga da 
posição “OFF” para a posição “ON” .

12 Como colocar o bebê na cadeira:
Posicione o bebê com a 
almofada de contenção entre as 
pernas e prenda os cintos de 
segurança em cada lado da 
almofada de contenção. 
Verifique se as fivelas estão 
corretamente encaixadas, você 
deverá ouvir um clique de ambos 
os lados. 
Puxe o cinto para se certificar 
que está bem preso. 

11 A barra de brinquedos é removível. Ela 
deve ser encaixada nos buracos de 
cada estrutura lateral. Para remover, 
pressione as extremidades das travas. 

8 Encaixe o assento de forma que o módulo de 
vibração fique para fora. Prenda as fivelas da 
lateral do assento pela parte de baixo.

MÓDULO 
DE VIBRAÇÃO

6 Encaixe o tecido na estrutura montada. 
Comece colocando a parte superior do 
tecido do assento no suporte traseiro do 
assento, conforme mostrado na imagem. 

9 Para mudar a inclinação do assento: 
Pressione o botão das estruturas laterais 
nos dois lados e empurre o encosto para 
cima ou para baixo. 

FIXE A FIVELA 
NO SUPORTE 

INFERIOR.

5 Coloque o suporte inferior entre as estruturas 
laterais, como mostrado na imagem. 
Insira um dos parafusos de 30mm. Aparafuse o 
lado de fora de uma das estruturas laterais e 
aperte-a. Faça o mesmo com a estrutura do 
outro lado.  Siga cuidadosamente o passo para 
fixar perfeitamente o suporte inferior nas 
estruturas laterais. 

3 Com o dispositivo de vibração voltado 
para a frente, encaixe o módulo nas 
estruturas laterais conforme mostrado 
na imagem. 
Com um parafuso de 42 mm, aparafuse o 
módulo de vibração à estrutura lateral 
pelo lado de fora. Aperte o parafuso para 
conectá-los. Faça o mesmo com a 
estrutura do outro lado. 

4 Encaixe as extremidades do suporte 
frontal em cada um dos pés no local 
indicado na imagem. Fixe com o 
parafuso de 50 mm. Aparafuse do lado 
de fora de uma das estruturas laterais e 
aperte-a. Faça o mesmo com a 
estrutura do outro lado. 
aperte-a. Faça o mesmo com a 
estrutura do outro lado. 

7 Encaixe as fivelas na parte de trás.
Certifique-se de ouvir um clique. 

10 Para alternar entre o modo cadeira de 
balanço e parada:
Gire o suporte frontal para fora para 
deixar a cadeira fixa, e para dentro para 
deixá-la em modo de balanço. 

BALANÇO

PARADA
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