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 ADVERTÊNCIAS

IMPORTANTE LER COM 
ATENÇÃO E GUARDAR PARA 

EVENTUAIS CONSULTAS

• ATENÇÃO! Nunca utilize este berço sem o regulador de altura, conforme 
orientações deste manual.
• ATENÇÃO! Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do 
berço.
• Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta ou outras 
fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou 
outras fontes, pois o material é inflamável.
• Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou 
faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo 
fabricante.
•Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir 
de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou 
estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de 
persianas/cortinas, protetores almofadas, brinquedos, fios e cabos de 
aparelhos elétricos.
• Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades 
de um berço.
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 ORIENTAÇÕES

• ATENÇÃO! Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode 
ser mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para 
uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou 
levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o 
berço. Posição mais alta: para crianças com no máximo 9kg. Posição mais 
baixa: para crianças com no máximo 15kg.
• ATENÇÃO! Quando a criança for capaz de se sentar, se ajoelhar, se 
projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por 
essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que 
ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas. Posição mais alta: para 
crianças com no máximo 9kg. Posição mais baixa: para crianças com no 
máximo 15kg.
• Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus 
adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

• A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir 
com a barriga para cima, pois, diminui em 70% o risco de morte súbita. 
Recomendamos conversar com o pediatra do seu filho para mais 
informações.
• Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as 
orientações descritas neste manual de instruções e após certificar que 
seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
• O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
• A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada 
nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
• As conexões de montagem devem ser sempre apertadas 
adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e 
reapertadas conforme necessário.
• Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se 
procurar assistência técnica especializada e não serem realizados 
consertos caseiros.
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Figura 01 Figura 02

Remova o berço e seus componentes de dentro da embalagem 
(Figuras 01 e 02).

Separe a base acolchoada (A) e também as peças: regulador de 
altura (B) com seus quatros tubos (C) e o mosquiteiro (D)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

A B

C D
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Localize a alça (detalhe) e coloque o berço em pé com a alça 
voltada para cima (Figura 03). Separe um pouco as pernas do 
mesmo. Identifique as laterais maiores e menores (observe as 
bordas dobradas em “V”).

Começando pelas laterais 
menores, puxe para cima 
pelo centro das bordas até 
travar (Figura 04).

Figura 03

Figura 04

ATENÇÃO!
Trave os rodízios antes de iniciar a montagem do berço.

IMPORTANTE!
Não afaste demais as pernas do berço, pois, para que as bordas 
laterais se travem, o cubo central deve estar em uma posição 

acima de 50cm. 
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DETALHE



Abra o regulador de altura com os encaixes para a base acolchoada 
voltada para cima (Figura 07).
Insira as laterais da base acolchoada nos encaixes laterais do regulador 
de altura, deixando a parte rígida voltada para cima (Figura 08).

Segure o berço com uma das mãos e com a outra pressione para 
baixo o cubo central (Figura 06). A trava deverá ficar abaixada até o 
final, conforme o detalhe abaixo.

Levante e trave também as 
bordas das laterais maiores 
(Figura 05), tomando os 
mesmos cuidados descritos 
no item anterior.

 INSTALANDO A BASE ACOLCHOADA NO REGULADOR DE ALTURA

Figura 05

IMPORTANTE!
O berço deve ser totalmente montado e devidamente travado 

antes de usá-lo. Verifique sempre se as bordas estejam travadas.

06 Soneca  |  Berço  |  Manual de Instruções

Figura 06 DETALHE



Prenda os velcros localizados 
nas laterais da regulagem de 
altura, nos velcros localizados na 
parte inferior da base 
acolchoada (Figura 11).

Localize os passadores no encaixe para a base acolchoada. 
Introduza um dos tubos em um dos lados e seu par no lado oposto 
do regulador de altura e os encaixe no centro (Figuras 09 e 10). 
Faça o mesmo procedimento do outro lado do regulador de altura 
com os tubos restantes.

07Soneca  |  Berço  |  Manual de Instruções

Figura 07 Figura 08

Figura 09 Figura 10

Figura 11



Posicione o regulador de 
altura sobre o berço (Figura 
12). Encaixe os fechos do zíper  
e feche o regulador de altura 
nas quatro laterais do berço 
para instalar.

Prenda os velcros do 
regulador de altura nos velcros 
localizados nos cantos 
internos do berço (Figura 13).

 INSTALANDO O REGULADOR DE ALTURA

ATENÇÃO!
O berço não pode ser utilizado sem o regulador de altura, tanto 

na posição mais alta como na posição mais baixa.

ATENÇÃO!
A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre 
utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente 
para sentar-se.
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Figura 12

Figura 13
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Para utilizar o regulador de altura na posição mais alta, feche o zíper 
existente no interior do regulador de altura (Figura 14).

 REGULADOR DE ALTURA NA POSIÇÃO MAIS ALTA

 REGULADOR DE ALTURA NA POSIÇÃO MAIS BAIXA

Figura 14 Figura 15

Para utilizar o regulador de altura na posição mais baixa, abra o zíper 
existente no interior do regulador de altura (Figura 16).
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Figura 16 Figura 17
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Instale o mosquiteiro na parte superior do berço. Puxe o mosquiteiro 
e prenda o mesmo nas laterais (Figuras 18 e 19).

Para usar os rodízios levante o lado oposto das rodas (Figura 20) e 
mova o berço na direção desejada.

 UTILIZANDO OS RODÍZIOS

 UTILIZANDO O MOSQUITEIRO

Figura 18 Figura 19

Figura 20

IMPORTANTE!
Sempre trave os rodízios quando o berço estiver sendo utilizado.
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Retire a regulagem de altura e o mosquiteiro (caso esteja instalado).
Puxe pela alça até levantar o cubo central cerca de 50cm ou mais 
(Figuras 21 e 22). 

No centro de cada borda superior estão os botões de suas travas, 
ocultas de baixo do tecido. Localize estes botões e aperte-os para 
destravarem, dobre as bordas para baixo e mantenha a trava central 
para cima (Figura 23).

 FECHANDO O BERÇO

Figura 23

Figura 21 Figura 22
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Inicie pelas laterais maiores, depois repita o procedimento nas outras 
laterais menores (Figura 24).
Puxe o cubo central para cima. Feche o berço totalmente, sem forçar 
(Figura 25).

Figura 25Figura 24

Coloque o berço sobre a base acolchoada (com as tiras de velcro do 
lado de fora). Inclua cuidadosamente o regulador de altura e seus 
tubos e o mosquiteiro. Depois os envolva com a base acolchoada 
fechando com as tiras de velcro (Figuras 26 e 27).

Figura 27Figura 26
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Coloque o berço na embalagem e feche o zíper (Figura 28).
Utilize a alça localizada próximo ao zíper para transportar.
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Figura 28
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 DIMENSÕES E PESO

Peso do berço: 9,50kg

Fabricado na China
Importado e distribuído por: 

TUTTI BABY IND. e COM. de ARTIGOS INFANTIS LTDA.
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PARA A ESTRUTURA CROMADA E/OU PINTADA: 
• Não utilize qualquer produto químico. Use apenas pano 
umedecido em água morna. Retire o excesso e seque com 
pano limpo. Deixe a estrutura tubular aberta até que seque 
totalmente.

PARA O TECIDO:
• Use pano úmido e sabão neutro;
• Procure limpar logo após sujar.

PARA O AS PEÇAS EM PLÁSTICO:
• Nunca utilize detergentes ou solventes. Apenas água 
morna e sabonete. Seque com um pano limpo. Não seque 
diretamente ao sol.

LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO.
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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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Acesse o site e confira nossa 
linha completa de produtos


