Leia as instruções ANTES de montar e usar o produto.
GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.

ZOO FRIENDS

™

Centro de atividades

© 2014 Evenflo Company, Inc.

25701274

5/14

Advertências

Índice
Advertências ............................................................................................................................................................................1
Montagem do ExerSaucer .......................................................................................................................................................2
Fixando os brinquedos .............................................................................................................................................................5
Cuidados e manutenção ..........................................................................................................................................................5
Garantia limitada .................................................................................................................................................................. 5

ADVERTÊNCIAS!
LEIA E SIGA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES! SE NÃO FOREM SEGUIDAS, PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS
GRAVES OU MORTE!
•
•
•
•
•
•
•
•

Base (1)

Bandeja (1)

Perna superior (3)

Almofada do assento (1)

Aro do assento (1)

Perna inferior (3)

•
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NUNCA deixe a criança desacompanhada.
SEMPRE mantenha a criança à vista enquanto estiver brincando com o ExerSaucer®.
Leia todas as instruções antes de montar e usar o ExerSaucer.
Guarde estas instruções para uso futuro
Mantenha as crianças longe do produto desmontado.
É necessário que a montagem seja feita por um adulto Tome cuidado ao desembalar e durante a montagem; contém peças pequenas e alguns itens com bordas afiadas.
Para evitar um possível perigo de asfixia, remova e descarte imediatamente o material de embalagem antes de usar este produto.
CORDÕES PODEM CAUSAR ESTRANGULAMENTO!
- NÃO coloque o ExerSaucer perto de cordões e fios de persianas, cortinas, telefones etc.
- NÃO coloque itens com cordões ao redor do pescoço da criança como, por exemplo, cordões de capuz ou cordões de chupetas.
- NÃO suspenda os cordões sobre o produto nem prenda os cordões aos brinquedos.
NUNCA use perto de escadas ou degraus.
NUNCA use o ExerSaucer perto de fogões, radiadores, aquecedores e lareiras.
NUNCA use o ExerSaucer na ou próximo de piscinas ou outros corpos de água.
NÃO encha a bandeja do ExerSaucer com água.
NÃO dobre nem ajuste a altura enquanto o bebê estiver sentado no ExerSaucer.
NÃO use o ExerSaucer se alguma peça estiver faltando ou quebrada.
NUNCA use como trenó.
NÃO deixe a criança dormir no ExerSaucer.
NÃO gire no bebê no assento. Deixe somente o bebê girar o assento.
Para uso por crianças que tenham pelo menos 4 meses de idade E que possam sustentar a cabeça e o pescoço sem ajuda.
Pare de usar o ExerSaucer quando a criança atingir qualquer uma das seguintes etapas de desenvolvimento:
- Puder andar sozinha.
- Tiver mais de 30” (76 cm) de altura.
- Puder subir no produto.
- Puder ficar em pé no ExerSaucer no seu ajuste com nível mais alto.
Apenas os dedos dos pés do bebê devem tocar a base. NÃO permita que o bebê fique com os pés plantados na base.
NÃO use nem guarde este produto ao ar livre.
Para evitar tombamento, coloque o produto em um piso liso, nivelado.

(1) Bolsa do kit com hardware
1 Instruções
3 molas grandes
6 rodas do assento
3 Pé estabilizador
(1) Bolsa do kit com brinquedos
5 Brinquedos
1 espelho
3 Domos de mola

Informações de registro
Registre este produto assim que possível, de forma que possamos contatá-lo caso haja algum alerta de segurança ou recall. Não
venderemos, alugaremos ou compartilharemos suas informações pessoais. Para registrar o seu produto, preencha e envie por e-mail
o cartão que acompanha o produto ou preencha o nosso registro on-line no endereço: www.evenflo.com/registerproduct.

Para referência futura, grave o número do modelo e a data de fabricação abaixo.
Número do modelo:
www.evenflo.com • EUA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
• Canadá 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Data de fabricação:
1

Montagem do ExerSaucer

Montagem do ExerSaucer
A

1. Gire a base A do ExerSaucer de cabeça para baixo e
encontre os três (3) pés estabilizadores B. Insira um
lado do pé B no orifício do suporte do pé C e gire o
pé até que o outro lado se encaixe no orifício oposto
C. Repita até que os três (3) pés estabilizadores estejam
instalados.
Para usar o pé estabilizador:
Vire os três (3) pés estabilizadores para fora da base
para evitar que o ExerSaucer balance.
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C
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4. Pressione o aro do assento montado K para baixo
firmemente contra a parte superior da bandeja L até
que se encaixe no lugar e gire livremente.

K
L

C
B
5. Localize as três pernas inferiores M e a base N. Alinhe
as guias O nas partes inferiores aos slots na base e
então encaixe as pernas inferiores à base. Repita para
todas as três pernas inferiores.
Obs.: Assegure-se de que as pernas inferiores tenham sido
travadas completamente na base, conforme mostrado,
movendo as pernas de um lado para o outro. Se não
estiverem completamente travados no lugar, repita essa
etapa até que estejam firmemente travados.

M
2. Vire o aro do assento D de cabeça para baixo e localize os suportes da roda . Encaixe as seis (6) rodas do
assento
nos suportes da roda, conforme mostrado.
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N
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3. Vire o aro do assento de volta à sua posição.
Alinhe o triângulo G na parte de trás do aro do
assento com o triângulo H na etiqueta da almofada
do assento.
Encaixe as guias de plástico I na almofada sobre os
pinos J no aro do assento.
Continue esse processo até que todas as guias sejam
presas a todos os pinos e então empurre a almofada
do assento para baixo dentro do aro do assento.

D
I

H

P

6. Localize bandeja L e os três domos de mola P. Coloque
cada domo da mola na bandeja sobre cada abertura da
perna, conforme mostrado. Pressione o domo da mola
para baixo enquanto gire até que ele trave no lugar.

P

L

J

ADVERTÊNCIA!

P

Se não alinhar as guias de alinhamento corretamente, o
domo da mola poderá sair da bandeja e machucar a criança.

Q

G

Assegure-se de que as guias de alinhamento
alinhem corretamente conforme mostrado.

P

D
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Montagem do ExerSaucer

Fixando os brinquedos
7. Gire a bandeja e instale as três molas grandes
centro de cada domo da mola P.

R

R

R no

Pressione aqui

R

P
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8. Insira as três pernas superiores S sobre as molas e
na bandeja. Gire cada uma das pernas superiores conforme mostrado. Assegure-se de que o botão de ajuste
de alta T esteja voltado para fora.
Após todas as três pernas superiores terem sido
instaladas, gire a bandeja até a posição ereta.

S

S

Cuidados e manutenção

S

Lave na máquina de lavar roupas a almofada em água fria, ciclo delicado. Seque em temperatura baixa por 10 a 15 minutos. NÃO
use detergentes agressivos nem alvejante. NÃO lave a seco. Limpe as peças de plástico com sabão neutro e água.

T

GARANTIA LIMITADA
9. Alinhe e comece a encaixar cada uma das pernas superiores
S na perna inferior M. Empurre o botão T e guie a perna
superior contra a perna inferior até que a perna superior se
encaixe no lugar.
Para ajustar a altura:
SEMPRE retire o bebê do ExerSaucer antes de ajustar.
Pressione o botão T até que a altura desejada tenha sido
obtida. Certifique-se de que todas as três pernas estão ajustadas
para a mesma posição.

S
T

ADVERTÊNCIA!

M

• Durante o uso, apenas os dedos dos pés do bebê devem
tocar a base. NÃO permita que o bebê fique com os pés
plantados na base. À medida que o bebê cresce e se torna
mais ativo, levante a bandeja até o próximo nível de modo
que o bebê possa ter mais conforto e faça máximo uso dos
recursos de balançar, girar e ir para frente e para trás.
• Pare de usar o ExerSaucer quando o bebê puder ficar em
pé com os pés plantados quando ajustado em sua altura
máxima.

T
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Por um período de 90 dias a partir da data de compra original deste produto, a Evenflo garante ao usuário final original (“comprador”) este
produto (incluindo todos os acessórios) contra defeitos de material ou de fabricação. A única obrigação da Evenflo sob esta expressa garantia
limitada será, conforme opção da Evenflo, reparar ou substituir qualquer produto que a Evenflo determine como defeituoso e coberto por esta
garantia.
O reparo ou substituição, conforme estabelecido por esta garantia, é o único recurso do comprador. Deverá ser apresentado comprovante
da compra – recibo ou fatura – comprovando que o Produto se encontra dentro do período de garantia para obter o serviço de garantia.
Esta garantia limitada expressa é oferecida pela Evenflo SOMENTE ao Comprador original do Produto, e não pode ser atribuído ou transferido para compradores subsequentes ou usuários finais do Produto. Para obter manutenção, entre em contato com o Centro de Recursos ao
Consumidor ParentLink da Evenflo no número (800) 233-5921, ou visite www.evenflo.com.
SALVO SE PROIBIDO PELA LEI APLICÁVEL, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO
ESPECÍFICO SOBRE ESTE PRODUTO FICA EXIMIDA. A EVENFLO NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS,
CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO CAUSADOS PELA VIOLAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA SOBRE
ESTE PRODUTO, OU QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA POR FORÇA DE LEI. EXCETO A GARANTIA LIMITADA EXPRESSA ACIMA ESTABELECIDA,
NÃO HÁ NENHUMA OUTRA GARANTIA QUE ACOMPANHE ESTE PRODUTO. QUALQUER REPRESENTAÇÃO VERBAL, ESCRITA OU OUTRA
REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DE QUALQUER TIPO FICA EXIMIDA.

www.evenflo.com • EUA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
• Canadá 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00
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