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Carrinho Nivo
Para crianças a partir
dos 0 meses até 15kg

Produto 100% nacional
*Imagens meramente ilustrativas
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Porta-copos
Freio de
estacionamento
Trava para Bebê Conforto

Trava de fechamento
do carrinho

Bandeja
Encosto regulável

Apoio de pernas
regulável
Apoio de pés

Rodas dianteiras
com suspensão
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Rodas traseiras
com freio conjugado
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Presilha
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A. Observações de segurança e advertência

ADVERTÊNCIA!

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR
PARA
EVENTUAIS
CONSULTAS.
SE AS INDICAÇÕES RELACIONADAS NESTE
MANUAL NÃO FOREM SEGUIDAS DE MODO
RESPONSÁVEL, A SEGURANÇA DA CRIANÇA
PODERÁ SER COLOCADA EM RISCO.
• Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e
com peso de até 15kg.
• Para os recém-nascidos, recomendamos o uso do encosto
na posição mais reclinada.
• Este produto foi projetado para ser utilizado juntamente com
os dispositivos de retenção para crianças (DRC): Bebê
Conforto Nino/Ello/Evo/Nivo/Sky/Black/Silver/Jeans (grupo
0+), está aprovado para crianças desde recém-nascidas até
13kg de peso.
• Quando for usado em combinação com um dispositivo de
retenção para crianças (DRC), este carrinho não substitui um
berço ou uma cama. Se sua criança precisar dormir, ele deve
ser colocada em um cesto para bebês, berço ou cama
adequados.
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ATENÇÃO:

Assegure-se de que todos os
dispositivos de travamento estejam acionados
antes do uso.
ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha
sem a supervisão de um adulto.
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ATENÇÃO:

Não adicione nenhum tipo de

ATENÇÃO:

Utilize sempre o cinto de

colchão.

segurança.

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado
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somente para o número de crianças para o qual
foi projetado.
ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na
alça do carrinho.
ATENÇÃO: Qualquer peso preso ao guia
e/ou na parte de trás do encosto e/ou nas
laterais do carrinho afetará a estabilidade do
carrinho.
ATENÇÃO: Não podem ser utilizados
acessórios não aprovados pelo fabricante.
ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas
em combinação com o cinto abdominal.
Utilizar sempre os 5 pontos de fixação do cinto
e qualquer cinto de segurança integral.
ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser
utilizado para correr ou patinar.
ATENÇÃO: Não deixe que a criança brinque
com este produto.
ATENÇÃO: Acione sempre o freio durante as
operações de carga e descarga da criança.
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ATENÇÃO:

Verificar se os dispositivos de
fixação do cesto para bebês ou da unidade de
assento estão corretamente encaixados antes
do uso.
ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de
fixação do cesto para bebês e/ou da unidade
de assento e/ou do dispositivo de retenção
para criança (DRC) estão corretamente
encaixados antes do uso.
ATENÇÃO: Para evitar lesões, certifique-se
de que a criança seja mantida afastada ao abrir
e fechar este produto.
ATENÇÃO: Não coloque mais de 2kg no
cesto porta-objetos, pois isto acarreta
instabilidade no carrinho.
A bandeja frontal e o porta-copos não foram
concebidos para transportar objetos nem para
sustentar o peso da criança; a bandeja frontal
não foi concebida para manter a criança no
assento e não substitui o cinto de segurança.
Não coloque mais de 0,2kg de peso nos bolsos
existentes.
ATENÇÃO: As operações de montagem e
preparação do produto devem ser realizadas
apenas por adultos.
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Sempre acione o freio quando o carrinho
estiver parado.
Evite introduzir os dedos nos mecanismos.
Preste atenção à presença da criança quando
se efetuarem operações de regulagem dos
mecanismos.
Não utilize o produto na proximidade de
escadas ou degraus; não utilize perto de fontes
de calor, chamas livres ou objetos perigosos ao
alcance dos braços da criança.
Utilizar somente peças de reposição fornecidas
ou recomendadas pelo fabricante/distribuidor.
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B. Montagem
1. Elementos do carrinho (Fig. 1)
A. Carrinho para criança (chassis com assento e cintos de
segurança integrados)
B. Bandeja
C. Porta-copos
2. Abrir o carrinho
O carrinho deve ser colocado em um piso plano com o guia para
cima (Fig. 2A). Para abrir o carrinho, desbloqueie a trava (A) que
se encontra do lado esquerdo e a seguir levante o carrinho, até
ouvir o som de travamento (Fig. 2B).
O carrinho corretamente montado encontra-se na Fig. 3.
3. Montagem/Desmontagem da bandeja
A bandeja deve ser inserida nos respectivos suportes de fixação
que se encontram em ambos os lados do carrinho, de acordo
com a Figura 4. Para desmontar, pressione os botões que se
encontram em ambos os lados do carrinho, e remova (Fig. 5).
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4. Utilização do freio
Puxe suavemente a alavanca do freio até a posição vertical, até
fazer um clique quando atingir o encaixe (Fig. 6).
LIBERAR O FREIO – Aperte as presilhas vermelhas (Fig. 7) e
empurre a alavanca do freio para baixo até ficar paralela à
estrutura (Fig. 8).
ATENÇÃO: Acione sempre o freio durante as operações de
carga e descarga da criança.
5. Ajuste do encosto, apoio de pés e montagem do
porta-copos
O apoio dos pés possui 6 níveis de ajuste. Pressione os botões
em ambos os lados (Fig. 9A) para mudar a posição do apoio.
O encosto tem múltiplas posições e é facilmente ajustável da
posição deitada até a sentada através de uma fivela (Fig. 9B).
O porta-copos (disponível apenas para o Carrinho Nivo) é
montado no pino localizado nas laterais do guia. Aperte até
ouvir o “click” (Fig. 10).
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6. Cinto de segurança
Este carrinho possui um cinto de segurança de 5 pontos que
impede que o bebê se projete para a frente. O cinto de
segurança sempre deve ser utilizado, inclusive para os
recém-nascidos. Para soltá-lo, pressione os botões e libere os
engates do cinto e solte a presilha que une as tiras (Fig. 11A).
Para prender a criança, insira os engates na fivela até
encaixarem e coloque a presilha que une as tiras. Para ajustá-lo
regule as fivelas indicadas na figura 11B. Certifique-se de que o
cinto esteja travado antes de utilizar o carrinho.
ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação
com o cinto abdominal. Utilizar sempre os 5 pontos de fixação
do cinto e qualquer cinto de segurança integral.
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7. Sistema de reversão
Para reverter o guia acione as hastes de reversão esquerda e
direita e mova até encaixá-las nos pinos traseiros da reversão
(Fig. 12).
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ATENÇÃO: Certifique-se que as mãos e as pernas da criança
estão longe do guia quando estiver revertendo o mesmo.
8. Capota
A capota possui múltiplas regulagens. Para abrir a capota, puxe
a mesma para frente. Para fechar a capota, empurre a mesma
para trás.
9. Trava de rotação da roda
As rodas dianteiras possuem travas de rotação. Acione as travas
de rotação das rodas dianteiras para manter a direção do
movimento (Fig. 13).
ATENÇÃO: É recomendado utilizar a trava de rotação em
superfícies irregulares.
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10. Fechar o carrinho
Retire a criança do carrinho, baixe no máximo o encosto, puxe
as hastes de fechamento (Fig. 14) e empurre o guia do carrinho
para baixo (Fig. 15). Por fim, prenda a trava de fechamento.
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11. Encaixando o bebê conforto Tutti Baby
Para utilizar o bebê conforto Tutti Baby acoplado ao carrinho,
encaixe o mesmo na bandeja através dos orifícios localizados na
parte inferior traseira. Após, ajustar a inclinação do encosto para
que o bebê conforto fique na posição reta, conforme figura 16.
ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto
para bebês e/ou da unidade de assento e/ou do dispositivo de
retenção para criança (DRC) estão corretamente encaixados
antes do uso.
12. Remoção do tecido da capota
Para remover o tecido da capota, puxe com força o articulador
da capota desprendendo da catraca (Fig. 17). Remova o
articulador da capota da haste de ferro, para isso puxe-o para
fora, empure-o para dentro e depois remova-o (Fig. 18), e então
empurre o tecido até o mesmo sair por completo da haste. Para
montar o tecido da capota, proceda da forma inversa.
13

13. Remoção do tecido do assento
Para remover o tecido do assento, regule a inclinação do
assento na posição mais vertical (Fig. 19). Então solte os botões
localizados na haste superior (Fig. 20). Abra os velcros
localizados nas laterais do assento, levante o apoio de pés na
posição vertical e solte o tecido (Fig. 21). Finalmente puxe todo
o tecido para trás removendo a capa da estrutura, conforme
Figura 22. Para montar a capa na estrutura, proceda da forma
inversa.
14. Remoção do cesto porta-objetos
Para remover o cesto porta-objetos, desprenda todos os botões
e retire o mesmo da estrutura (Fig. 23).
Para recolocá-lo, proceda da forma inversa.
Cuidados e Manutenção
Para preservar a longevidade do seu carrinho, o comprador
deve garantir a fixação de todos os elementos funcionais, assim
como realizar todas as ações de manutenção e ajuste visando
manter um bom estado técnico do carrinho. Verifique
periodicamente o carrinho para eliminar possíveis problemas.
Abaixo se encontram as ações mais importantes a realizar para
garantir a segurança da criança e prevenir o encurtamento da
vida útil do produto:
• Verifique a resistência e segurança de todos os rebites e
junções.
• Verifique todos os dispositivos de travamento, rodas e pneus
e, se necessário, substitua-os.
• Verifique se todos os dispositivos de segurança funcionam
corretamente, com especial atenção às fixações principais e
adicionais, que devem mover-se livremente em qualquer
momento.
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Peças plásticas
- Limpar apenas com pano umedecido em água morna e sabão
neutro;
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Limpeza e Conservação Capa/Tecido
A capa/tecido pode ser lavada à mão ou na máquina de lavar a
30°C.
Para
a um
lavagem,
instruções
relacionadas
na
- Seque
com
tecido siga
limpoase deixe
à sombra
até que esteja
etiqueta
da capa.
Nunca use detergentes abrasivos ou
completamente
seco;
solventes.
Não centrifugue
capa
- Evite deixar
diretamenteano
sol;e estenda-a sem torcer.
- Retirar o MDF do encosto para lavar;
- Não
alvejar e não branquear.
Metais
- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo
em contato com água do mar e mesmo que isso ocorra, após o
passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio
com água corrente;
- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um
pano umedecido em água morna e sabão neutro (se
necessário);
- Retirar o excesso e secar com pano limpo deixando a estrutura
aberta até que seque por completo.
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Armazenagem
• A luz do sol pode desbotar o tecido, por isso armazenar o seu
carrinho dentro de casa fará com que permaneça com bom
aspecto durante mais tempo.
• NÃO o armazene no exterior.
• Assegure-se que o carrinho está seco antes de armazenar por
períodos longos.
• Guarde sempre o carrinho num espaço seco.
• Quando não estiver a utilizá-lo, guarde o carrinho num local
seguro (ou seja, onde as crianças não possam brincar com ele).
• NÃO coloque objetos pesados em cima do carrinho.
• NÃO guarde o carrinho perto de uma fonte direta de calor.
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:
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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.
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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.
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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.
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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.
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4.A - Cada distribuidor Tutti Baby é responsável pela gestão das
reclamações de garantia referentes aos produtos que distribui
no seu próprio país. Caso surja algum problema referente ao seu
carrinho Tutti Baby, contate o distribuidor do país onde o
comprou. Em www.tuttibaby.com.br encontrará uma lista dos
nossos distribuidores autorizados.
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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.
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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
Comprador
Endereço
Produto
Lote
Nota fiscal
Data da venda
C

Revendedor (loja)

M

Endereço loja
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Carimbo da loja
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Atendimento

ao consumidor
sac@tuttibaby.com.br | 0800 647 4740
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