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1. ADVERTÊNCIAS
• Para a montagem e a instalação do produto, siga corretamente as instruções. Não 
permita que alguém utilize o produto sem ter lido as instruções. 
• Se as indicações relacionadas neste manual não forem seguidas de modo responsável, 
o produto pode aumentar o risco de lesões graves à criança, não somente em caso de 
acidente, mas também em outras circunstâncias (por exemplo freadas bruscas, etc.): 
sempre verifique se o dispositivo de retenção está corretamente fixado no banco do 
veículo.
• O banco do veículo deve ser equipado com cinto de segurança de 3 pontos de fixação 
e com retrator, homologado com base no regulamento UN/ECE n° 16 ou outros 
regulamentos equivalentes (Fig. 1-1).
• Nunca instale o dispositivo de retenção com o cinto de segurança do veículo equipado 
com apenas dois pontos de fixação.
• Cada país prevê leis e regulamentos diferentes em relação à segurança para o 
transporte de crianças em automóveis. Por este motivo, recomendamos entrar em 
contato com as autoridades locais para obter maiores informações.
• Certifique-se de que os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção 
para crianças estão corretamente posicionados e instalados para, durante o uso 
cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do 
veículo.
• Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente. 
• ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A VIOLENTO 
ESFORÇO EM UM ACIDENTE, SUBSTITUA IMEDIATAMENTE.
• Se o dispositivo de retenção estiver danificado, deformado ou excessivamente 
desgastado, ele deverá ser substituído, pois poderá ter perdido as características 
originais de segurança.

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO
1) ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO UNIVERSAL PARA CRIANÇAS. ELE É 
APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA À MAIORIA, PORÉM 
NÃO EM TODOS OS BANCOS DE VEÍCULOS. 

2) A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO 
DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE 
RETENÇÃO UNIVERSAL PARA CRIANÇAS PARA ESTE GRUPO DE MASSA. 

3) EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE 
RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.

APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA 
DE TRÊS PONTOS COM RETRATOR.

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES 
PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



• 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 do dispositivo de retenção descaracterizando assim as condições da 
certificação, afetará a segurança da criança.
• Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos 
automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
• Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
• Se o veículo for deixado ao sol, verifique se as diferentes peças do dispositivo de 
retenção não estão muito quentes antes de acomodar a criança: em tais casos, para 
evitar queimaduras, deixe o dispositivo de retenção esfriar antes de acomodar a criança.
• Não utilize dispositivos de retenção de segunda mão, pois eles podem ter sofrido 
danos estruturais súbitos não visíveis a olho nu, mas que comprometem a segurança do 
produto.
• Certifique-se que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos 
em caso de colisão sejam devidamente guardados.
• Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares 
voltados para frente.
• 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.
• 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 
que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.
• Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 9kg e 36kg.
• Cuidado com bancos dobráveis ou deslizantes, pois podem constituir um perigo se 
não estiverem bem presos em caso de acidente.
• 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.
• Nenhum dispositivo de retenção pode garantir a total segurança da criança em caso 
de acidente, mas a utilização deste produto reduz o risco de ferimentos graves ou de 
morte da criança.
• O dispositivo de retenção deve ser utilizado na sua forma original.
• Não instale acessórios, peças de substituição e componentes não fornecidos pelo 
fabricante.
• Não coloque objetos que não sejam acessórios aprovados pelo fabricante do produto, 
nem entre o banco do veículo e o dispositivo de retenção, nem entre o dispositivo de 
retenção e a criança; em caso de acidente, o dispositivo de retenção pode não funcionar 
corretamente.
• A empresa Tutti Baby declara estar isenta de qualquer responsabilidade pelo uso 
impróprio do produto.

11 



12 

• O tecido do dispositivo de retenção pode ser substituído exclusivamente por um 
outro fornecido e aprovado pelo fabricante, já que constitui uma parte integrante do 
comportamento funcional do dispositivo de retenção. O dispositivo de retenção nunca 
deve ser utilizado sem o tecido para não comprometer a segurança da criança.
• Certifique-se de que os cadarços do cinto de segurança do veículo não estão torcidos. 
Evite que o cinto de segurança do veículo ou peças do dispositivo de retenção fiquem 
presos nas portas ou em contato com pontos cortantes.
• O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso 
ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.
• Certifique-se de que não são transportados no banco traseiro do veículo, objetos ou 
bagagens que não estejam presos ou colocados de forma segura: em caso de acidente 
ou frenagem brusca podem machucar os passageiros.
• Verifique se o apoio de cabeça do banco não esta interferindo no apoio de cabeça do 
dispositivo de retenção: ele não deve ser empurrado para frente. Se isso acontecer, 
remova o apoio de cabeça do banco do veículo no qual o dispositivo de retenção está 
instalado com cuidado para não deixá-lo na tampa do porta-malas.
• Certifique-se de que todos os passageiros do veículo estejam utilizando seu cinto de 
segurança, tanto para sua própria segurança quanto para que não venham a ferir a 
criança durante o trajeto, em caso de acidentes ou de freadas bruscas.
• Em caso de viagens longas, recomendam-se paradas frequentes. A criança se cansa 
muito facilmente. Em nenhuma circunstância, retire a criança do dispositivo de retenção 
enquanto o veículo estiver em movimento. Se a criança tiver necessidade de atenção, é 
necessário encontrar um local seguro e estacionar o veículo.
• Não usar nenhum ponto de contato que suporte carga além dos descritos na 
instrução e marcados no dispositivo de retenção. Em caso de dúvida, consultar o 
fabricante do dispositivo de retenção para crianças.
• A certificação é do tipo "Universal" e, por isso, pode ser utilizada em qualquer tipo de 
veículo.
ATENÇÃO! “Universal” significa que é compatível com a maior parte dos bancos de 
veículos, mas não todos.
ATENÇÃO! Respeite corretamente as seguintes limitações e requisitos de uso em 
relação ao produto e ao banco do veículo: caso contrário, a segurança não será 
garantida.
• O produto é destinado exclusivamente para ser utilizado como um dispositivo de 
retenção para crianças em veículos automotivos e não para ser utilizada em casa.
• Assegure-se de que o fecho do cinto de três pontos do veículo não esteja alto demais.
• O fecho não pode ficar muito perto do apoio de braço do dispositivo de retenção, o 
que impede a instalação correta. Neste caso, tente instalar o dispositivo de retenção em 
outro lugar do veículo. Em caso de dúvida, contate o fabricante (Fig. 1-2). 
• O manual de instruções deve ser mantido no dispositivo de retenção durante o tempo 
de vida útil do dispositivo.
• Quando o dispositivo de retenção não estiver sendo utilizado para transportar a 
criança, o mesmo não deve ser utilizado para a criança dormir.



Utilizar o sistema de cintos do dispositivo de retenção é permitido somente para o 
grupo de massa I, de 9kg a 18kg.

4.1 Ajustando a altura dos cadarços do cinto dos ombros (grupo I)

4. Utilização para o grupo de massa I

Verifique se os cadarços do cinto dos ombros do dispositivo de retenção estão na altura 
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2. Descrição dos componentes do dispositivo de retenção

• A criança não pode ser deixada no dispositivo de retenção por mais de uma hora 
consecutiva. A principal dica é fazer paradas para tirar seu filho do dispositivo de 
retenção por um tempo, antes de continuar o percurso. 

A - Apoio de cabeça

B - Encosto lombar

C - Passagem do cinto

D - Protetor acolchoado
 
E - Cintos da cadeirinha

F - Fecho do cinto

G - Botão de ajuste do cinto

H - Cadarço de ajuste do cinto

I - Assento

J - Ajuste de altura do apoio de cabeça

K - Guia de passagem do cinto diagonal
 
L - Guia de passagem do cinto de 
segurança do veículo

M - Fivela

3. Característica e aplicação do produto

3.1 Montando o produto

3.2 Porta copos

• Este dispositivo de retenção é homologado para os “Grupos 1, 2 e 3”, para o transporte 
de crianças de 9 a 36kg.

Grupo de Massa I: 9kg a 18kg
Grupo de Massa II: 15kg a 25kg
Grupo de Massa III: 22kg a 36kg

Este dispositivo de retenção pode ser usado com seu próprio sistema de cintos para 
crianças do grupo de massa I (9kg a 18kg). Ele deve ser preso com o cinto de segurança 
de 3 pontos do veículo. 
Para crianças dos grupos de massa II e III (15kg a 36kg), o sistema de cintos deve ser 
removido e o sistema de cinto de segurança de 3 pontos do veículo deve ser utilizado.

• O assento e o encosto lombar possuem encaixes adaptadores (Fig. 3.1-1). Encaixe o 
encosto lombar no assento. Certifique-se de que ele esteja bem encaixado (Fig. 3.1-2). 
Para remoção do encosto, inverta a operação.

• Nas duas laterais do assento do dispositivo de retenção existe um guia para instalação 
do porta copos. Para instalar, encaixe o porta copos no guia e pressione para baixo até 
ouvir um “click” (Fig. 3.2).



Passo 1: Coloque o dispositivo de retenção no banco do veículo, equipado com cinto de 
segurança de 3 pontos, assegurando que está firmemente pressionado contra o 
encosto do banco do veículo (Fig. 4.2-1).
ATENÇÃO! Verifique se o apoio de cabeça do banco não está interferindo no apoio 
de cabeça do dispositivo de retenção: ele não deve ser empurrado para a frente (Fig. 
4.2-2).
Passo 2: Puxe o cinto do veículo, inserindo o mesmo pela parte frontal da guia de 
passagem do cinto para adultos (L), passando por trás do encosto do dispositivo de 
retenção e saindo pela guia oposta de passagem do cinto (L), saindo pela parte frontal 
do dispositivo de retenção e fixando no fecho do veículo. Você ouvirá um “click” (Fig. 
4.2-3, Fig. 4.2-4).
Passo 3: Passe o cinto de segurança do veículo sob o apoio de braços dos dois lados. 
Puxe o cinto diagonal do veículo pela indicação vermelha sob o apoio do braço (Fig. 
4.2-5). Certifique-se de que o cinto do veículo não fique torcido (Fig. 4.2-6).
Passo 4: Pressione o dispositivo de retenção contra o banco e puxe o cinto diagonal na 
direção indicada na figura (Fig. 4.2-7). Verifique se o cinto não afrouxou. Aperte o cinto 
diagonal do ombro na direção do retrator (Fig. 4.2-7).

4.2 Para instalar o dispositivo de retenção no veículo: grupo I (9 a 18kg)

correta para a criança. Os cadarços dos ombros devem ser inseridos nos orifícios de 
passagem do cinto que ficam na altura dos ombros ou logo acima (Fig. 4.1-1).
Se a altura dos cadarços dos ombros no dispositivo de retenção não for adequado para 
a criança, para ajustar a altura dos cadarços dos ombros, proceda da seguinte maneira:
Passo 1: Afrouxe o cadarço do cinto do dispositivo de retenção (consulte o item 4.3). 
Gire o dispositivo de retenção para trás (Fig. 4.1-2).
Passo 2: Remova os dois cadarços do cinto do dispositivo de retenção para fora da 
fivela conectora dos cintos (Fig. 4.1-3).
Passo 3: Remova as fivelas localizadas na parte de trás do dispositivo de retenção (Fig. 
4.1-4).
Passo 4: Agora você pode puxar com cuidado os protetores acolchoados e os cadarços 
dos ombros do dispositivo de retenção para a frente através dos orifícios de passagem 
do cinto (Fig. 4.1-5).
Passo 5: Agora coloque os cintos dos protetores acolchoados e o cadarço do cinto do 
dispositivo de retenção nos orifícios correspondentes (Fig. 4.1-6).
Passo 6: Encaixe as fivelas dos protetores acolchoados nos orifícios correspondentes e 
encaixe os dois cadarços do cinto do dispositivo de retenção na fivela conectora dos 
cintos.
Verifique se o cinto está corretamente posicionado no orifício e que não está torcido.

ATENÇÃO
• Verifique se a instalação foi feita de forma correta, se o cinto está bem apertado e se 
o dispositivo de retenção está bem fixo e preso ao banco. Caso não esteja, repita as 
operações de instalação desde o início.
• A posição satisfatória do cinto de segurança do veículo em relação ao dispositivo de 
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retenção é conforme a figura 4.2-7. Em caso de dúvida sobre este ponto, entrar em 
contato com o fabricante.
• Para soltar o dispositivo de retenção siga as instruções anteriores na ordem inversa.
• Certifique-se de que cada parte do cinto esteja suficientemente apertada.
• Verifique sempre se os cadarços do cinto estão distribuídos de forma uniforme em 
todos os pontos e que não fiquem torcidos.
• NUNCA passe os cadarços do cinto de segurança do veículo em posições diferentes 
daquelas indicadas.
• Certifique-se de que o tecido (capa) não está impedindo o movimento ou encaixe do 
cinto de nenhuma forma.
• Certifique-se de que os cadarços do cinto subabdominal esteja passando na região 
pélvica.

• O cinto do dispositivo de retenção é afrouxado pressionando levemente o botão de 
ajuste do cinto (sob o tecido do assento da cadeirinha) na frente da mesma (G).
• Pressione o botão de ajuste do cinto (G) enquanto segura os dois cadarços do cinto 
de segurança do dispositivo de retenção com a outra mão. Puxe os cadarços do cinto 
na sua direção para afrouxar o cinto (Fig. 4.3).

• Primeiramente, ajuste a altura dos cadarços do cinto do ombro (consulte o item 4.1) e 
então proceda da seguinte maneira:
• Solte o cinto de segurança do dispositivo de retenção (consulte o ponto 4.3), abra o 
fecho (4.4.1) e coloque-o de lado.
• Coloque a criança no dispositivo de retenção. Coloque os dois cadarços do cinto de 
ombro sobre os ombros da criança.
• Prenda o fecho (4.4.1).
• Puxe os cadarços dos ombros para cima para remover a folga do cinto de segurança 
do dispositivo de retenção e, em seguida, puxe o cadarço de ajuste do cinto (H) até que 
o cinto da cadeirinha esteja totalmente apertado (Fig. 4.4).
• O cinto de segurança do dispositivo de retenção deve ser ajustado o mais firmemente 
possível, sem causar desconforto para a criança.
• O cinto deve estar justo e ao mesmo tempo confortável, o recomendado é deixar dois 
dedos de folga entre a criança e o cinto.
• Não se esqueça de ajustar os cadarços do cinto de segurança do dispositivo de 
retenção de acordo com a idade e peso da criança (características biométricas).
• Um cinto solto pode ser perigoso. Verifique o ajuste do cinto do dispositivo de 
retenção e aperte cada vez que a criança for colocada na mesma.
• Certifique-se de que os cadarços do cinto do dispositivo de retenção não estão 
torcidos.
• Certifique-se de que os cadarços dos cintos abdominais sejam utilizados na região 
pélvica.

4.3 Soltando o cinto de segurança do dispositivo de retenção

4.4 Colocando a criança com o cinto de segurança do dispositivo de 
retenção - grupo I (9 a 18kg)
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• Junte as duas fivelas do fecho do cinto (Fig. 4.4.1-1).
• Encaixe as duas fivelas no fecho do cinto até ouvir um “click”. (Fig. 4.4.1-2).
• Verifique se o cinto de segurança está travado corretamente, puxando os cadarços do 
cinto para cima (Fig. 4.4.1-3).
• Para soltar o cinto de segurança, pressione o botão vermelho do fecho.

4.4.1 Utilizando o fecho do cinto

O cinto de segurança do dispositivo de retenção deve ser removido (consulte o item 5.1) 
quando usado para estes grupos de massa de 15kg a 36kg. Apenas o sistema de cinto 
de 3 pontos do veículo pode ser usado para prender o dispositivo de retenção.

5. Para uso nos grupos II e III (15 a 36kg)

• Solte o cinto de segurança (ver ponto 4.3) e vire o dipositivo de retenção para trás.
• Remova os dois cadarços do cinto do dispositivo de retenção para fora da fivela 
conectora dos cintos (Fig. 4.1-3).
• Remova as fivelas localizadas na parte de trás do dispositivo de retenção (Fig. 4.1-4).
• Remova as fivelas do cinto dos encaixes e puxe até que saiam do tecido (Fig. 5.1-1).
• Agora você pode remover os cintos puxando na direção indicada na Fig. 5.1-2.
• A instalação do cinto de segurança do dispositivo de retenção é realizada na ordem 
inversa.
• Mantenha o cinto de segurança do dispositivo de retenção com todas as peças em um 
local seguro, para utilizar no futuro.

5.1 Remoção do cinto de segurança do dispositivo de retenção

• Verifique regularmente se a altura do apoio de cabeça é ideal para a criança. A altura 
do apoio de cabeça é ajustada de maneira ideal ao tamanho da criança quando o apoio 
de cabeça está confortavelmente no meio da cabeça da criança.
• Para levantar ou abaixar o apoio de cabeça: puxe a alça de ajuste do apoio de cabeça 
(J) – Fig. 5.2.

5.2 Ajuste da altura do apoio de cabeça

O sistema de cinto de segurança de 3 pontos do veículo só pode ser utilizado para 
prender crianças dos grupos de massa II e III (15kg a 36kg).
O cinto de segurança do dispositivo de retenção deve ser removido (ver item 5.1) 
quando utilizado para estes grupos de massa de 15kg a 36kg.
Passo 1: Coloque o dispositivo de retenção no banco do veículo pressionando 
firmemente contra o encosto do banco do veículo (Fig. 5.3-1).
Passo 2: Coloque a criança no dispositivo de retenção (Fig. 5.3-2).
Passo 3: Puxe o cinto de segurança de 3 pontos do veículo e coloque o cinto 
subabdominal sob o apoio de braço (verifique se os cadarços diagonal e subabdominal 
no lado do fecho estão embaixo do apoio para os braços). Certifique-se de que os 
cadarços do cinto abdominal sejam utilizados na região pélvica. Prenda a fivela no 
fecho, você ouvirá um “click” (Fig. 5.3-3).

5.3 Fixar o dispositivo de retenção com o cinto do veículo
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Para a limpeza das peças de plástico ou de metal revestido, utilize apenas um pano 
úmido. Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. As peças móveis da cadeirinha 
não devem ser lubrificadas de forma alguma.

6.3 Limpando as peças plásticas e de metal
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Passo 4: Passe o cinto diagonal através da guia de passagem do cinto diagonal (K) na 
lateral do apoio de cabeça. Verifique se o cinto não está torcido. Aperte os cintos do 
veículo na direção mostrada na Fig. 5.3-3. E o cinto diagonal na direção do retrator (Fig. 
5.3-4)
A posição satisfatória do fecho do cinto de segurança do veículo em relação a 
cadeirinha é a da Fig. 1-2. Você pode entrar em contato com o fabricante da cadeirinha 
em caso de dúvida sobre este ponto.

Siga os passos inversos do item 3.1.
O assento de elevação é adequado para crianças de 22kg a 36kg, usado apenas com 
cinto de segurança de 3 pontos do veículo.
• Para instalar coloque o dispositivo de retenção firmemente no veículo (Fig. 5.4-1).
• Coloque a criança sentada no assento, assegurando-se de que o quadril e costas 
estejam contra o banco do veículo (Fig. 5.4-2).
• Puxe o cinto de segurança de 3 pontos do veículo, passe o cadarço do cinto 
subabdominal sob o apoio de braço do assento de elevação (garanta que o cadarço do 
cinto do ombro também esteja sob o apoio de braço). Certifique-se de que o cadarço 
do cinto subabdominal esteja o mais baixo possível, para que o dispositivo de retenção 
seja pressionado contra o assento do veículo. 
• Os cadarços do cinto de segurança não podem estar torcidos, após encaixe no fecho 
do cinto do veículo. Você ouvirá um som de “click” (Fig. 5.4-3).
• Certifique-se de que o cinto de segurança não está solto, nem torcido.
• Certifique-se de que os cadarços dos cintos abdominais sejam utilizados na região 
pélvica.

• Remova o sistema de cintos conforme descrito no item 5.1.
• Pressione o encosto para trás, para que fique apoiado no chão.
• Agora você pode remover o encosto.
• Remova os elásticos do apoio de cabeça, da parte inferior do encosto e do assento, 
depois remova a capa de cada uma das peças.

5.4 Instruções de instalação do assento de elevação

6. Instruções de limpeza

6.1 Removendo/recolocando o tecido (capa)

A capa/tecido da cadeirinha pode ser removida completamente e lavada à mão ou na 
máquina de lavar a 30°C. Para a lavagem, siga as instruções relacionadas na etiqueta da 
capa. Nunca use detergentes abrasivos ou solventes. Não centrifugue a capa e 
estenda-a sem torcer.

6.2 Limpando o tecido (capa)



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; 

7. Garantia
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Termo de garantia

Comprador

Endereço

Produto

Lote

Nota fiscal

Data da venda

Revendedor (loja)

Endereço loja

Carimbo da loja

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.
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