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RECOMENDAÇÕES 
IMPORTANTES.
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IMPORTANTE LER COM 
ATENÇÃO E GUARDAR PARA 

EVENTUAIS CONSULTAS

• Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior 
proteção possível em caso de acidente.
• Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos 
veiculares voltados para frente.
• Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três 
pontos / estático / com retrator.
• Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver 
parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do 
usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, 
limitando o deslocamento do corpo da criança.
• O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser 
mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.
• Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de 
retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de 
componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para 
proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no 
dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da 
certificação, afetará a segurança da criança.
• Este produto é apropriado para crianças com peso de até 13kg.
• Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num 
equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta 
forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente.
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• Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, 
principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi 
submetido anteriormente.
• ATENÇÃO: Caso este produto tenha sido submetido a um violento 
esforço em um acidente, substitua – o imediatamente.  
• Nunca deixe a criança no dispositivo de retenção para crianças em 
veículos automotivos, sem a supervisão de um adulto.
• Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao 
máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de 
sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja 
bem firme no banco do veículo, e este dispositivo devidamente afivelado à 
criança.
• É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para 
bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o 
pescoço da criança. E ainda, o fabricante deve deixar claro até quando 
(idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando não 
existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o 
bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), é 
recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação 
ao corpo e cabeça do bebê.
• Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos 
próximos da criança.
• Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
• Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria ‘‘universal’’. 
Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não 
em todos os assentos de carros.
• ATENÇÃO: Os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de 
retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados 
para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um 
assento móvel ou uma porta do veículo.
• A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no 
manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças 
‘‘universal’’ para este grupo de massa. 
• Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para 
crianças ou o revendedor.
• Guarde este manual de instruções para eventuais consultas.
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Destrave a alça apertando os botões em ambos os lados 
(figura 01). Gire-a para trás e solte os botões. Observe se a 
alça está devidamente travada (figura 02).

Para abrir o cinto de segurança, aperte o botão vermelho 
(figura 03) e solte as presilhas conforme a figura 04.

Figura 02Figura 01

Figura 03 Figura 04

INSTRUÇÕES
DE USO.
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Acomode a criança no bebê conforto Nino. Para prender o 
cinto, posicione as presilhas lado a lado, conforme a figura 
07. Junte as presilhas para prendê-las na trava central do 
cinto de segurança do bebê conforto (figura 08).

Para regular as tiras do cinto, acesse a trava por meio do 
orifício no tecido (figura 05). Aperte com uma das mãos e 
com a outra puxe as tiras do cinto pela parte superior da 
cadeira, até que estas cedam (figura 06). 

Figura 07 Figura 08

Figura 05 Figura 06
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Solte as presilhas do cinto de segurança e remova os 
protetores de ombros (figuras 10 e 11).

É extremamente importante 
que o cinto esteja 
confortável para a criança, 
por isso se for necessário 
diminua o comprimento do 
cinto, puxando pela lingueta 
(figura 09), até conseguir 
um ajuste perfeito, sem 
folgas.

ATENÇÃO!
Certifique-se de que as tiras não estão torcidas.

Figura 10 Figura 11

Figura 09

 AJUSTANDO O CINTO DE SEGURANÇA

 RETIRANDO O REDUTOR DO ASSENTO
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Recoloque os protetores de ombro. Depois, junte as 
presilhas do cinto de segurança e encaixe-as na trava 
central do cinto de segurança.

- Para usar como CADEIRA DE BALANÇO trave a alça na 
posição vertical (figura 13).
- Coloque a alça na posição voltada para trás. Trave-a e use 
como BEBÊ CONFORTO (figura 14).

Obs: Trave a alça na posição vertical se for transportar o 
bebê na cadeira.

Depois de soltar as presilhas 
do cinto de segurança, 
retire-as pela parte de trás 
da cadeira. Retire uma de 
cada vez, passando pelos 
orifícios (figura 12).
Para recolocá-las, passe as 
presilhas pelos pares de 
orifícios, mudando a 
regulagem da altura do 
cinto nos ombros.

ATENÇÃO!
Ajuste a altura do cinto nos ombros conforme 

a altura da criança.

Figura 12

 UTILIZANDO A ALÇA

 REGULANDO A ALTURA DO CINTO NOS OMBROS
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ATENÇÃO!
Somente levante ou transporte o bebê com a alça da 

cadeirinha na posição vertical e devidamente 
travada. Jamais em qualquer outra posição.

Figura 13 Figura 14

Figura 15

A alça deve estar travada 
na posição vertical. É 
necessário prender os 
botões de pressão na alça 
e na capa conforme a 
figura 15. Depois, estenda e 
e prenda a capota na parte 
de trás do bebê conforto.

 UTILIZANDO A CAPOTA
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Conforme a figura 17, passe a tira diagonal do cinto de 
segurança do automóvel pela lingueta localizada na parte de 
trás da cadeira. Agora você já pode prender o cinto de 
segurança.
Verifique se a cadeirinha ficou perfeitamente instalada e 
abaixe a alça contra o encosto do banco do carro (figura 18).

Este item de retenção DEVE ser instalado somente no 
banco traseiro do veículo, voltado para o vidro traseiro do 
automóvel.

A tira abdominal do 
cinto de segurança do 
automóvel deve passar 
pelas duas linguetas 
frontais da cadeira 
(figura 16).

Figura 17 Figura 18

Figura 16
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 INSTALANDO O BEBÊ CONFORTO
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LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO.
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- Tecido lavável;

- Evite manchas. Limpe o tecido logo após ser sujo;

- Para lavar as partes plásticas, use água e sabão neutro;

- Para garantir  sua durabilidade, procure secar à sombra, 

não passar, não alvejar e não escovar.
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A TUTTI BABY agradece e parabeniza pela aquisição de mais um produto da nossa linha. Nossos produtos foram projetados para assegurar ao 

bebê todo o conforto, segurança e carinho que ele merece, com o máximo de qualidade e resistência. Assim, a TUTTI BABY confere garantia 

suplementar ao produto, nos termos a seguir dispostos:

1 – A TUTTI BABY garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo 90 

(noventa) dias de garantia legal, com início a partir da data de emissão da nota fiscal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia 

contratual, esta iniciando ao término da garantia legal. 
1.A – O prazo da garantia é contado em dias corridos, de modo que eventual reparo ou substituição de peças ou parte delas, não reabre nova 

contagem do respectivo prazo. 
1.B - A Garantia beneficia apenas o comprador original do Produto, não sendo transferível a terceiros seus adquirentes.

2 – Referida garantia abrange tão somente as falhas e os defeitos de fabricação, desde que devidamente constatados/comprovados e não 

caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no item 6. Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso, 

estas serão de responsabilidade do comprador.

3 – A exigibilidade da garantia conferida carece de prévia análise e constatação dos defeitos/problemas/vícios alegados pelo comprador, 

devendo ser relatado por escrito e de forma clara o que prejudica o funcionamento regular do equipamento e vir acompanhada da Nota Fiscal 

de Compra do produto.
3.A – O produto deverá ser encaminhado pelo comprador a uma de nossas lojas de Assistência Técnica, sem qualquer custo, durante o prazo da 

Garantia Legal. No período da Garantia Contratual caberá ao comprador o ônus de arcar com os custos de fretes de peças e/ou do produto.

4 – Durante o período e nas condições da Garantia, os produtos ou as peças defeituosas serão substituídas por peças novas ou recondicionadas, 

de qualidade e tecnologia equivalente ou superior, respeitadas as especificações originais do Produto e a legislação brasileira aplicável. As peças 

substituídas terão funcionalidade equivalente ou superior àquelas que apresentaram defeito, sendo que todas as partes defeituosas e substituídas 

na vigência da Garantia serão devolvidas à TUTTI BABY e passarão a ser de sua propriedade.

5 – Extinguir-se-á a Garantia: 
a – Se o comprador utilizar o produto de modo não compatível com a capacidade e características técnicas e/ou descumprir qualquer uma das 

orientações e condições exigidas no Manual de Instruções para a instalação, operação, uso e manuseio do produto; 
b – Se o comprador, sem prévia autorização do fornecedor, fizer ou solicitar a terceiros a manutenção, a realização de alterações, reparos e/ou a 

substituição de peças no produto;
c – Se a identificação do produto ou do certificado estiver alterado ou rasurado; 
d - Defeitos provocados por acidentes. 

A TUTTI BABY se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os 

defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

Ao término da Garantia, os serviços de manutenção e reparo passarão a ser cobrados.

Para garantir os benefícios que lhe são assegurados você deve apresentar a nota fiscal de compra e o termo de garantia com todos os dados 

preenchidos.

TERMO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR

ENDEREÇO

PRODUTO

LOTE

NOTA FISCAL

DATA DA VENDA

REVENDEDOR (LOJA)

ENDEREÇO DA LOJA

CARIMBO DA LOJA

TERMO DE GARANTIA
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