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IMPORTANTE, LER COM 
ATENÇÃO E GUARDAR ESTE 
MANUAL PARA EVENTUAIS 

CONSULTAS.

Leia e compreenda as instruções de instalação.
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Encaixe o assento nas entradas na 
bandeja como demonstrado na imagem.

Montagem e uso

Avisos Peças
Ferramentas necessárias para montagem: Chave de fenda (não inclusa).
Necessária uma pilha D (LR20) alcalina não inclusa.
Separe todas as peças e identifique-as antes de iniciar a montagem.
O andador permite que a criança se movimente mais rápido e tenha acesso mais 
amplo do seu redor.
Certifiques-e de que a criança não tenha acesso a:
-escadas, degraus ou superfícies desiguais
-líquidos perigosos ou objetos quentes
-fios elétricos ou outros perigos elétricos
-portas de vidro ou outros objetos perigosos
Para evitar ferimento sério ou morte jamais coloque este andador em superfície 
elevada.
Jamais utilize este andador sobre superfície macia (sofá, cama, almofada) pois 
existe o perigo de sufocamento sobre estas superfícies.
Nunca deixe a criança sem supervisão de um adulto.
Nunca utilize este andador como cadeira de retenção para carro.
Nunca utilize como cadeira para transporte.
Recomendado para crianças que já conseguem sentar-se (aproximadamente 6 
meses ou 9kg) e para crianças de no máximo 12 kg.
Este produto não é recomendado para crianças que não conseguem sentar-se soz-
inhas ou crianças que já conseguem andar. 
Utilize pilhas alcalinas para maior durabilidade.
Importante: Baterias que estão com a carga baixa podem causar com que o an-
dador funcione erradicamente ou não ligue e desligue. Reponha as baterias e des-
carte corretamente as baterias usadas.
Este andador somente pode ser utilizada por uma criança.
Antes de iniciar a montagem e uso do produto inspecione-o e certifique-se de que 
não hajam peças quebradas, danificadas ou faltando.
Não utilize o produto se houverem peças quebradas ou faltando.
Nunca substitua peças.
Não adicione fios ou cordas a este andador.
Não utilize este andador por mais de 30 minutos seguidos.
Antes de utilizar certifique-se de que todas as travas estão devidamente acionadas.
Os pés do bebê deverão estar tocando no chão quando utilizar este produto.
Evite exposição prolongada a umidade, calor ou frio.
Não sobrecarregue o andador.
ATENÇÃO: PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO PLÁSTI-
CO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

Para ajustar a altura da bandeja superior vire a 
manivela da trava para destravar.
Em seguida mova o tubo, a bandeja irá descer.
Quando a bandeja atingir a altura desejada, vire 
a manivela para travar novamente.

Encaixe as laterais do painel de brinquedos nas 
laterais da bandeja superior como demonstrado 
na imagem. Tenha cuidado para posicionar cor-
retamente as mãos para evitar ferimento.
ATENÇÃO: A bandeja não pode ser utilizada 
quando destravada.

Rodas

Pés antiderrapantes

Assento

Bandeja superior

Bandeja inferior

Estrutura do andador
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sac

Instruções de lavagem
- 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.
Na estrutura, barra de brinquedos e brinquedos utilize somente pano 
úmido com detergente neutro.
Garantia: 120 dias

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

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Necessita 3 baterias AA.
Baterias não inclusas.
A voltagem de baterias recarregáveis completamente carregadas normalmente é 
mais baixa do que baterias alcalinas. Portanto recomenda-se o uso de baterias 
alcalinas.
Instale as baterias na polaridade correta ( + e -)
Para evitar vazamentos:
Siga corretamente as instruçõs de instalação do fabricante do brinquedo e das pil-
has.
Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
Não misture pilhas carregáveis com não carregáveis ou pilhas de marcas diferentes.
Quando o brinquedo não for usado por um período extenso, remova as pilhas para 
evitar vazamentos.
Remova pilhas esgotadas.
Jogue fora pilhas esgotadas, não enterre ou queime-as pois estas podem vazar ou 
explodir.
Assegure-se de que a proteção das pilhas está devidamente instalada.
Nunca tente recarregar pilhas não-recarregáveis.
O recarregamento das baterias deverá ser feito por um adulto.
Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito

O compartimento das pilhas encontra-se 
atrás do painel de brinquedos. Vire-o e in-
stale as pilhas com a ajuda de uma chave 
de fenda.


