
Funny
Carrinho BErço

Para crianças do nascimento aos 15 kg

LS2058-nBr

Manual de Instruções

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao 
comprador que este produto é livre de defeitos quando usado 
sob condições normais, por um período de 3 meses a partir da 
data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. 
Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação 
a Voyage reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, 
de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja 
onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o 
departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador 
é responsável pelos custos de envio do produto para a 
Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso 
deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado 
da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se 
o produto for modificado ou consertado por profissional não 
autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO

EstE carrinho é dEstinado para crianças 
a partir dos 0 mEsEs até 15 kg.

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:  
utilizE sEmprE cinto dE sEgurança.

ATENÇÃO: EsTE cArriNhO dEvE sEr 
uTilizAdO sOmENTE pArA O NúmErO dE 
criANÇAs (1) pArA O quAl fOi prOjETAdO 

ATENÇÃO: acionE os frEios durantE  
o carrEgamEnto E o dEscarrEgamEnto  
dE crianças

impOrTANTE lEr cOm 
ATENÇÃO E GuArdAr pArA 
EvENTuAis cONsulTAs

ATENÇÃO: inspEcionE pEriodicamEntE  
as condiçõEs mEcânicas do carrinho

dEclaramos quE acEssórios quE não 
foram aprovados pElo fabricantE não 
podEm sEr utilizados

ATENÇÃO: não pEndurE nEnhum pEso  
na alça do carrinho

ATENÇÃO:  
não podEm sEr utilizados acEssórios não 
aprovados pElo fabricantE

ATENÇÃO:  
sEmprE utilizE a tira EntrEpErnas Em 
combinação com o cinto abdominal

ATENÇÃO: vErificar sE os 
dispositivos dE fixação do cEsto para 
bEbês ou da unidadE dE assEnto Estão 
corrEtamEntE Encaixados antEs do uso.

AdvErTÊNciA: EstE produto não 
podE sEr utilizado para corrEr ou patinar

carga máxima do cEsto é dE 5 kg

1 Nunca deixe a criança 
ficar de pé, subir ou descer 
sozinha do carrinho.

2 Não utilize o carrinho 
em escadas fixas ou em 
escadas rolantes.

3 Não use o carrinho com o 
encosto em posição vertical 
para recém nascidos.
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Importado por: 
cOmpANhiA dOrEl BrAsil

CNPJ 10.659.948/0001-07 

Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto

Estilos e cores podem variar

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582 
Campos dos Goytacazes – RJ 

CEP 28030-035 
www.dorel.com.br 

ATENdimENTO AO cONsumidOr
site: www.voyageinfantil.com.br

email: sac@voyageinfantil.com.br
tel: [22] 4141 1111

fabricado na china

Limpeza

Registro

•	Limpe as peças com pano úmido e sabão neutro  
ao invés de lavar.

•	Não deixe o forro de molho.

•	Consulte a etiqueta de lavagem na parte de trás  
do carrinho para instruções de limpeza do tecido.

4 Nunca erga o carrinho 
enquanto a criança estiver 
sentada.

5 Ao abrir e fechar o carrinho 
mantenha a criança longe 
das partes móveis.

6 Mantenha longe de fogo 
ou qualquer fonte de calor 
extremo.

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) 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(a) 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.
•	Visite o endereço  

http://www.voyageinfantil.com.br/registro

•	Preencha o formulário eletrônico identificando este 
produto como Carrinho Funny - LS2058-NBR Voyage

•	Você receberá a comprovação de seu registro por email



Apresentação Montagem Montagem Instrução de uso Instrução de uso Fechando o carrinho

capota

barra de proteção divisor entrepernas

descanso para os pés
roda dianteira

alça

ajuste do encosto  
(parte de trás)

encosto

cesta inferior

gancho para 
travar o carrinho

roda traseira
freio

cinto de segurança

Abrindo o carrinho: libere a trava vermelha localizada na lateral 
da alça (1). Com uma mão segure a barra de proteção frontal e 
com a outra a alça (2); afaste as duas até ouvir um click. (3).

montando as rodas dianteiras: encaixe os 
soquetes das rodas nos tubos dianteiros e 
empurre até encaixar (1).

freios: pise nos freios para 
que o carrinho fique parado; 
para movê-lo, destrave os 
pedais puxando-os para cima.

Trava de movimento: 
abaixe as travas vermelhas, 
localizadas nas rodas 
dianteiras, para fixar as 
rodas e levante a trava para 
destravar a roda.

reclinando o encosto em até 3 
posições: puxe para cima a barra 
de ajuste nas costas do carrinho 
e empurre, ao mesmo tempo, o 
encosto para baixo ou para cima até 
atingir a posição desejada.

ATENÇÃO: puxE a barra com cuidado E cErtifiquE-sE quE 
as duas molas latErais foram Esticadas juntas. não 
usE força Em ExcEsso, isso podE quEbrar o carrinho.

barra de ajuste

descanso para os pés com 2 posições: ajuste a posição 
utilizando o apoio de ferro que fica abaixo do descanso dos pés.

capota: puxe para frente ou para trás até a posição desejada.

sente a criança no carrinho 
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. Para encurtar, puxe 
a porção final da fita. Para 
alargar, proceda inversamente.

abrir

fechar

solte a trava do carrinho encontrada na lateral (1 e 2); puxe 
para cima a alavanca de plástico, também encontrada na lateral 
(3 e 4); enquanto puxa a alavanca, faça um movimento para 
baixo com o encosto(5) até que se feche (6). volte a travar o 
carrinho com a trava vermelha. localizada na lateral.

1 2 3

montando as rodas traseiras: verifique a presença de 
todos os componentes antes da montagem. A rodas serão 
unidas pelo eixo que deve passar através de uma arruela, 
roda, arruela, estrutura de união e mais uma arruela (1 e 2). 
Encaixe o freio também, na estrutura de união. Para finalizar 
o processo coloque os pinos metálicos um em cada roda e 
coloque a calota (3 e 4).

estrutura de união

calota
pino metálico
arruela

eixofreiorodas traseiras

1 2 3

4 5

Quando encaixar as rodas ao carrinho, lembre-se de 
posicionar os freios para fora (5).

Cinto  de segurança

1 2 3

4 5 6

de acordo com a norma ABNT NBr 14389: 2010


