
Manual de Instruções Moonlight ABC Design 

 

 

 Acesso com Ziper e rodas inclusos 

 Colchão incluso 

 Dimensões: 60x120cm 



 Peso: 8,1kg 

Indicações e Cuidado de Uso 

Os materiais utilizados para fabricação dos nossos produtos são atestados em conformidade com a 

Lei EN71-2 e EN71-3, assim como a durabilidade contra luz sob os tecidos. No entanto, não 

aconselhamos que o produto seja exposto a luz solar excessivamente. O desgaste da coloração dos 

tecidos e da qualidade do mesmo podem ser compormetidos caso essa exposição ocorra e não serão 

aceitas reclamações por esse motivo. 

O tecido que envolve a cadeira é lavável em máquina ou à mão sempre com detergente neutro e 

água fria. 

A estrutura dos produtos ABC Design foram testadas e estão em conformidade com a EN14988-

1/2:2006. Pra manter a segurança e a mobilidade do produto se faz necessário a colocação de óleo 

em algumas partes e verificar os rebites. 

OBS: Por favor não utilize qualquer óleo para lubrificação que não seja óleo de silicone ou spray de 

óleo de silicone 

Para manter a segurança e a qualidade do produto recomendamos a manutenção regular do mesmo 

Pontos de ferrugem pode surgir no produto caso o mesmo seja exposto às influências ambientais 

tais como maresia, chuva ácida, água salgada e armazenamento incorreto 

Recomendamos a manutenção das peças danificadas. Em caso mais sérios de danos, mantenha a 

superfície danificada sempre limpa. 

Verifique sempre se o produto não está faltando peças ou se as mesmas não precisam ser 

reajustadas de tempos em tempos 

Intruções de Segurança 

Leias as instruções atentamente antes de utilizar o produto, pois a não instalação correta do mesmo 

pode comprometer a segurança do seu filho. Guarde-as para futuras consultas. 

Atenção: 

 Antes de utilizar o produto verifique se todos os sistemas de encaixe estão devidamente 

acionados e que a estrutura do berço esteja firme 

 Não deixe objetos inapropriados para a idade de sua criança no berço haja vista pode 

ocorrer sufocamento 

 Não utilize colchão com densidade que ultrapasse 10mmUtilize colchão que se encaixe 

perfeitamento ao produto 60x120cm 

 O produto não deve ser utilizado quando a criança pode escalar para fora do mesmo 

 Não utilize outros acessórios que não os permitidos pelo fabricante 

 Mantenha o produto longe de chamas, locais elétricos ou qualquer local próximo de fontes 

de calor, havendo risco de fogo 

 Verifique as partes e peças e ajuste-as sempre que necessário 

 O não cumprimento destas instruções pode comprometer a segurança de seu filho 

 

, 



Reclamações de clientes 

 Não serão aceitas reclamações de danos causados por desgate natural das peças assim 

como utilizar o produto com peso maior do que o descrito neste manual 

 Não serão aceitas reclamações de danos causados por uso indevido do produto 

  Não serão aceitas reclamações por montagem incorreta do produto 

 Não serão aceitas reclamações danos causados por modificações feitas no produto 

 Os arranhões são danos que podem surgir decorrente do uso e não são considerados como 

defeito 

 As peças guardadas molhadas ou úmidas podem apresentar mofos e não serão aceitas 

reclamações  

 Devido a irradiação solar, produtos de limpeza, armazenamento incorreto e lavagem 

frequente podem desgastar o estofamento e não serão aceitas reclamações 

1- Montando o berço 

A- Tire o berço fora da capa protetora de viagem 

B- Abra os velcros para liberar a estrutura 

C- Abra as laterais da armação 

D- Primeiro levante a parte central de cada ponto do berço travando a haste no encaixe 

interno. 

Assegure-se de que as travas estam encaixadas corretamente 

E- Pressione para baixo a trava central 

F- Coloque o colchão no berço de viagem 

2- Fechando o berço 

Retire o colchão do berço 

A- Levante a haste central do berço para cima  

B- Pressione o botão que se encontra no centro de cada lado do berço e puxe para 

cima destravando-as uma a uma. 

OBS: Certifique-se  de que todos os lados foram destravados corretamente 

C- Coloque o colchão em volta do berço e feche-o com os velcros 

3- Abertura Lateral 

A abertura lateral pode ser aberta e fechada através do ziper 

 

 


