
MANUAL DE INSTRUÇÕES CADEIRA 
DE BALANÇO BEBÊ A CRIANÇA

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E 
GUARDAR ESTE MANUAL

PARA EVENTUAIS CONSULTAS



Para evitar ferimento sério ou morte:
Perigo de queda: NUNCA utilize esta cadeira em qualquer superfície elevada pois o movimento da 
criança poderá causar com que a cadeira escorregue ou vire. Utilize somente no chão.
Perigo de asfixia: NUNCA utilize esta cadeira em superfícies macias como sofás ou almofadas pois a 
cadeira pode virar-se e causar com que a criança se asfixie.
- Sempre utilize o cinto de segurança até que a criança consiga sentar e levantar-se da cadeira sem 
auxílio.
-Esta cadeira não deve ser utilizada para períodos prolongados de sono como substituto para um 
berço.
-Nunca deixe a criança sem supervisão de um adulto.
-Somente utilize a cadeira na posição sentada quando seu filho tiver desenvolvido controle suficiente 
do corpo para sentar-se corretamente sem auxílio.
- NUNCA Utilize esta cadeira para carregar seu filho.
- NUNCA carregue a cadeira pela barra de brinquedos.
- Este produto necessita uma chave de fenda Phillips para a montagem. (Não inclusa)
- Necessita uma pilha tamanho D (LR20) alcalina para o modo vibratório (NÃO INCLUSA) e 2 pilhas 
botão (LR44) os brinquedos. 
- Utilize a posição de recline até que seu filho consiga sentar-se corretamente sem ajuda, aproximada-
mente 9kg.
- Utilize a posição de cadeira somente quendo seu filho conseguir sentar-se sem auxílio. Peso máximo 
18 kg.
- A almofada pode ser lavada na máquina de lavar. Lave separadamente em água fria. Não utilize 
alvejantes. Secar na secadora em baixa temperatura.
- Na estrutura, barra de brinquedos e brinquedos utilize somente pano úmido com detergente neutro.
Para remover a almofada:
Solte as presilhas encontradas em ambos os lados da estrutura.
Vire a cadeira de cabeça para baixo e solte as presilhas da almofada.
Levante a cadeira e retire a tábua da fresta na almofada.
Retire a almofada da estrutura da cadeira.

1- Montando a estrutura:
Posicione os tubos laterais lado a lado de forma que os botões laterais estejam apontando para fora.
Insira o tubo de sustentação do encosto nas entradas nos tubos laterais.
Pressione as linguetas nas pontas do tubo de sustentação e continue inserindo nas entradas até que 
encaixe no lugar e as linguetas apareçam.
Puxe o tubo para certificar-se de que está bem preso.
Em seguida encaixe o suporte transversal entre os tubos laterais como demonstrado na fig. 2.
Com a ajuda de uma chave de fenda Phillips parafuse as duas pernas à barra transversal utilizando 
um parafuso de cada lado e depois ajuste um dispositivo de retenção por cima de cada parafuso 

IMPORTANTE:  Retire e identifique todas as peças antes de iniciar a montagem.
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como demonstrado na fig. 3.
Para montar o tubo frontal encaixe ele com a caixa vibratória virada 
para frente, alinhe os orifícios do tubo frontal com os orifícios nos 
tubos laterais e com a ajuda de uma chave de fenda Phillips insira 
um parafuso em cada lado do tubo frontal e depois ajuste um dis-
positivo de retenção por cima de cada parafuso como demonstrado 
na fig.4.
Encaixe a perna de apoio na estrutura como demonstrado da fig. 5 
e então insira 2 parafusos em cada lado.

Importante!
 Antes da montagem e de cada uso posterior, 
verifique que o produto não tenha peças danifica-
das, pontas expostas ou conexões frouxas. NÃO 
utilize se alguma peça estiver faltando, contate a 
assistência técnica. Nunca substitua peças.



2- Encaixando a almofada:
Vista a almofada na estrutura da cadeira como demonstrado na fig. 6.
Em seguida ajuste as fivelas da almofada ao redor da estrutura. como demonstrado na fig. 7.
Vire a tábua e insira na fresta na parte frontal da almofada e alise a almofada na parte do encosto 
como demonstrado na fig.8
Por fim afivele as presilhas na parte inferior da almofada como demonstrado na fig.9 .

1- Ajustando a posição da cadeira:
Pressione o botão em ambos os lados da cadeira e levante ou 
abaixe o encosto

2- Abrindo a perna de apoio:
Puxe a perna de apoio para a frente da cadeira, empurre a cadeira 
para baixo para certificar-se de que a perna está devidamente aberta.

3- Utilizando o cinto de segurança:
Sente seu filho na cadeira e posicione a tira entrepernas.
Afivele o cinto de segurança em ambos os lados.
Puxe a tira entrepernas para certificar-se de que o cinto 
está fechado corretamente. 

4- Para ajustar o cinto de segurança:
Para apertar o cinto insira a tira interna do cinto de seguraça 
(A) na fivela a fim de criar uma frouxidão, e então puxe a tira 
externa (B). 
Para afrouxar o cinto: 
Insira a tira externa do cinto de segurança (A) na fivela a fim 
de criar uma frouxidão, e então puxe a tira interna (B).

5- Utilizando as funções da cadeira:
Encaixe as pontas da barra de brinquedo nas entradas em 
ambos os lados da cadeira.
Coloque o botão na posição ligada ( ) para ligar as vibrações 
relaxantes. Coloque o botão na posição desligada (o) para 
parar as vibrações.
Puxe o anel da barra de brinquedos para tocar uma música.

3-Instalando as pilhas:
Localize o compartimento das pilhas atrás da caixa vibratória. 
Com a ajuda de uma chave de fenda Phillips retire o parafuso e abra a 
tampa do compartimento.
Insira uma pilha tamanho D e então feche o compartimento e aperte o 
parafuso.
IMPORTANTE! Se a cadeira não estiver funcionando corretamente 
substitua as pilhas.

4- Instalando as pilhas nos brinquedos:
Com a ajuda de uma chave de fenda Phillips retire o parafuso no 
compartimento de pilhas do brinquedo.
Insira 2 baterias alcalinas tamanho (LR44) e feche e parafuse o 
compartimento. 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA BATERIAS:

Não misture baterias novas e velhas ou baterias de diferentes tipos (alcalina, carbono-zinho ou 
recarregáveis)
Sempre insira as baterias conforme indicado.
Durante longos períodos em que o produto não será utilizado retire as baterias.
Sempre retire baterias esgotadas.
Não queime as baterias pois estas podem explodir ou vazar.
Nunca coloque as baterias em curto-cirquito.
Somente use baterias da voltagem recomendada ou equivalente.
Não recarregue baterias não-recarregaveis.
Retire baterias recarregaveis do produto antes de recarregar-las.

Almofada

Estrutura

Fivelas Tábua

Estrutura

Fresta 
frontal

Alise a al-
mofada do 

encosto

LR44 ou 
equivalente

Proteja o meio ambiente descartando 
as pilhas corretamente.
Procure um centro de reciclagem de 
baterias.

Utilizando a cadeira

Levantar Abaixar

Perna de 
apoio

Cinto de 
segurança

Tira interna Tira interna

Tira Externa Tira Externa

APERTANDO 
O CINTO

AFROUXANDO 
O CINTO

Cinto de 
segurança

Tira 
entrepernas

Desligado Ligado

6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16



6- Armazenando a cadeira:
Empurre as tiras do cinto de segurança para dentro das frestas na almofada da cadeira.
Insira a tira entrepernas na fresta no centro da almofada da cadeira.
Vire a cadeira de cabeça para baixo e feche as pernas como demonstrado na fig.18 .

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
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