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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES.
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IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO 
E GUARDAR PARA 

EVENTUAIS CONSULTAS

02

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

ATENÇÃO: Mantenha as embalagens fora do 
alcance da criança para evitar riscos de asfixia.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os 
dispositivos de travamento estejam acionados 
antes do uso e que o cinto de segurança esteja 
corretamente afivelado;

Esta cadeira alta não pode ser utilizada por crianças 
com peso acima de 15kg, ou que ainda não sejam 
capazes de permanecer em uma posição sentada 
devido à sua própria coordenação;

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha na 
cadeira e sem a supervisão de um adulto;
A cadeira só deve ser usada por crianças que já 
conseguem sentar sozinhas;
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ATENÇÃO: Esteja ciente do risco de chama 
aberta e outras fontes de calor nas 
proximidades da cadeira;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na 
cadeira;

ATENÇÃO: Utilize somente acessórios 
vendidos ou aprovados pelo fabricante. A 
utilização de outros acessórios pode ser 
perigosa;

ATENÇÃO: Não utilize a cadeira se houver 
algum elemento danificado ou em falta.

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados 
acessórios não aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO: Esta cadeira é destinada para 
crianças a partir de 6 meses com peso de 
até 15kg, ou que ainda sejam capazes de 
permanecer em uma posição sentada 
devido a sua própria coordenação;
ATENÇÃO: Mantenha os freios acionados 
sempre que a cadeira estiver em uso;
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Após desembalar descarte  
o saco plástico.

Desembale cuidadosamente 
a cadeira de refeição, confira 
o conteúdo da embalagem 
com a lista de componentes 
acima. 

Encosto em PVC

Cinto de segurança
com 5 pontos

Bandeja

Assento em PVC

Trava de segurança

Apoio para os pés

Perna traseira

Perna dianteira

Estrutura tubular
revestida com tinta 
epóxi

01
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10 Trava da bandeja

04

10

05

LISTA DE COMPONENTES.
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INSTRUÇÕES
DE USO.

Retire a cadeira de refeição da embalagem e 
desloque as pernas na direção contrária uma da 
outra (Fig. 01 e 02) e certifique-se de que o assento 
esteja travado (detalhe).

Fig. 01 Fig. 02
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O assento e o encosto da cadeira de refeição 
possuem abraçadeiras plásticas (Fig. 03)  que 
servem para facilitar a remoção na hora da 
limpeza,  para encaixá-las  pressione as 
abraçadeiras contra a estrutura tubular.

Mova a bandeja para frente do encosto da cadeira, 
encaixe as abraçadeiras, pressione-as de modo que 
a bandeja fique travada (Fig. 04). Prenda os dois 
botões nas laterais internas da bandeja (Fig. 05). 
Por último trave a cadeira prendendo a trava 
vermelha em sua lateral (Fig 06).

Fig. 03

*Vista da parte traseira da cadeira.

Detalhe
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Fig. 04 Fig. 05

Fig. 06
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Para fechar a cadeira de refeição repita todo 
processo ao inverso.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE 
TODOS OS DISPOSITIVOS DE 
T R A V A M E N T O  E S T E J A M 
ACIONADOS ANTES DO USO E QUE 
O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA 
CORRETAMENTE AFIVELADO.

Para soltá-lo, pressione os botões (Fig 09) e 
libere as presilhas do cinto da cadeira (Fig 10). 

Esta cadeira possui um cinto de segurança de 5 
pontos (Fig 08) que impede que o bebê se 
projete para frente.

Fig. 08 Fig. 09 Fig. 10
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Após acomodar a criança na cadeira, ajuste o 
comprimento das tiras verticais através das fivelas 
e as tiras abdominais através do engate do fecho 
do cinto (Fig. 11).

ATENÇÃO: O CINTO DE SEGURANÇA 
D E V E  E STA R  F I R M E M E N T E 
AJUSTADO AO CORPO DA CRIANÇA 
DE MODO QUE ELA NÃO CONSIGA 
SOLTAR-SE SOZINHA,  PORÉM 
AJUSTADOS DE FORMA QUE 
FIQUEM CONFORTÁVEL.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE O 
CINTO ESTEJA TRAVADO ANTES DE 
USAR A CADEIRA DE REFEIÇÃO. 

Fig. 11
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MANUSEIO
E LIMPEZA.

LIMPEZA DA CAPA (LAMINADO)
- Limpar com tecido de algodão umedecido 
somente em água.
- Enxugar com tecido de algodão seco.
- Não usar produtos alvejantes.
- Não lavar com solventes químicos.

LIMPEZA DA ESTRUTURA
- Não usar detergentes ou qualquer outro 
produto químico.
- Limpar com um tecido de algodão umedecido 
em água e sabão neutro; em seguida limpe com 
um pano umedecido somente em água.
- Enxugar com pano de algodão, seco.
- Não jogar água corrente, para não molhar a 
lateral e o fundo da cadeira.



CERTIFICADO
DE GARANTIA.

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.

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

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; 

d - Defeitos provocados por acidentes. 
c – Se a identificação do produto ou do certificado estiver alterado ou rasurado; 

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

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.

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;

TERMO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR

ENDEREÇO

PRODUTO

LOTE

NOTA FISCAL

DATA DA VENDA

REVENDEDOR (LOJA)

ENDEREÇO DA LOJA

CARIMBO DA LOJA
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