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BABY HUG 4 IN 1 può essere usata come culla, sdraietta, 
seggiolone e prima sedia. 
•  La modalità Culla: è adatta dalla nascita fino a quan-

do il bambino non è in grado di stare seduto da solo 
(5/6 mesi di età) e sino a 9 kg di peso massimo. 

•  La modalità Sdraietta: è adatta dalla nascita fino a 
quando il bambino impara a mettersi seduto da solo 
(approssimativamente 5/6 mesi e sino a 9 kg di peso 
massimo). 

•  La modalità Seggiolone & Prima sedia al tavolo: 
è consentito quando il bambino è in grado di stare se-
duto da solo (approssimativamente 6 mesi ) fino ai 36 
mesi e sino a 15 kg di peso massimo.

ATTENZIONE: PER EVITARE RISCHI DI SOFFOCA-
MENTO, RIMUOVERE QUESTA COPERTURA PLA-
STICA PRIMA DELL’USO DEL PRODOTTO. QUESTA 
COPERTURA PLASTICA DOVREBBE ESSERE DI-
STRUTTA O TENUTA LONTANA DALLA PORTATA 
DEI NEONATI E BAMBINI. 
• ATTENZIONE: Non lasciare mai il bambino incustodito. 
•  ATTENZIONE: Non lasciare che altri bambini giochino 

incustoditi nelle vicinanze del prodotto.
•  ATTENZIONE: Non aggiungere corde per allungare 

i sistemi di fissaggio del pendente della barra gioco e 
non praticare nodi/occhielli: ciò potrebbe consentire 
la formazione accidentale di nodi scorsoi che potreb-
bero creare rischi di strangolamento.

•  Una prolungata esposizione al sole potrebbe creare 
variazione ai toni di colore del prodotto. Dopo una 
prolungata esposizione del prodotto alle alte tempe-
rature attendere qualche minuto prima di sistemare il 
bambino all’interno del prodotto.

•  Assicurarsi che gli utilizzatori del prodotto siano a co-
noscenza dell’esatto funzionamento dello stesso.

• Non utilizzare mai il prodotto senza il rivestimento.
•  Non utilizzare il prodotto con più di un bambino alla 

volta.
•  Non lasciare nel prodotto piccoli oggetti che possano 

essere ingoiati dal bambino.
•  Le attività di apertura, regolazione e chiusura del pro-

dotto devono essere svolte esclusivamente da un 
adulto.

•  Quando il bambino è nel prodotto, posizionare il pro-
dotto esclusivamente su una superficie orizzontale e 
stabile. 

•  Non collocare mai il prodotto in vicinanza di scale, gra-
dini o su tappeti.

•  Non appendere alla struttura del prodotto borse o pesi 
per non sbilanciarla.

•  Non effettuare le operazioni di apertura e chiusura del 
prodotto con il bambino seduto.

•  Verificare prima dell’assemblaggio che il prodotto e 
tutti i suoi componenti non presentino eventuali dan-
neggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto 
non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lonta-
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BABY HUG 4 IN 1 pode ser usado como berço, espre-
guiçadeira, cadeira de alimentação e primeira cadeira. 
•  A modalidade Berço: é adequada desde o nasci-

mento até quando a criança ainda não for capaz de 
ficar sentada sozinha (5/6 meses) e até um peso má-
ximo de 9 kg. 

•  A modalidade Espreguiçadeira: é adequada desde 
o nascimento até quando a criança aprender a ficar 
sentada sozinha (aproximadamente 5/6 meses e até 
um peso máximo de 9 kg). 

•  O uso como Cadeira de alimentação e Primeira 
cadeira à mesa: é permitido quando a criança é ca-
paz de ficar sentada sozinha (aproximadamente 6 me-
ses) até 36 meses e um peso máximo de 15 kg.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, 
REMOVA A COBERTURA DE PLÁSTICO ANTES DO 
USO DO PRODUTO. A COBERTURA DE PLÁSTICO 
DEVE SER ELIMINADA OU MANTIDA FORA DO AL-
CANCE DE CRIANÇAS E RECÉM-NASCIDOS. 
•  ATENÇÃO:  nunca deixe a criança sozinha, sem a super-

visão de um adulto.
•  ATENÇÃO: Não permita que outras crianças brin-

quem, sem vigilância, perto do produto.
•  ATENÇÃO: Não acrescente cordas para alongar os sis-

temas de fixação do pendente da barra de brinquedos 
e não faça nós/laços: isto poderia consentir a formação 
acidental de nós deslizantes que poderiam criar riscos 
de estrangulamento.

•  Uma prolongada exposição ao sol poderá causar va-
riação nas tonalidades de cor do produto. Após uma 
prolongada exposição do produto a altas temperatu-
ras, aguarde alguns minutos antes de colocar o bebê 
dentro do produto.

•  Certifique-se de que os usuários do produto conhe-
çam perfeitamente o seu funcionamento.

• Nunca use o produto sem o revestimento.
•  Não use o produto com mais de uma criança de cada 

vez.
•  Não deixe no produto objetos pequenos que possam 

ser engolidos pela criança.
•  A abertura, a regulação e o fechamento do produto 

devem ser feitos exclusivamente por adultos.
• Quando a criança estiver acomodada, mantenha o 
produto exclusivamente em uma superfície horizontal 
e estável. 
•  Nunca coloque o produto perto de escadas, degraus 

ou tapetes.
•  Não pendure na sua estrutura bolsas ou pesos que 

possam desequilibrá-lo.
•  Não abra nem feche o produto com a criança sentada 

nele.
•  Verifique, antes da montagem, se o produto e todos 
os seus componentes apresentam eventuais danos 
causados pelo transporte. Caso encontre algum com-
ponente danificado, não use o produto e mantenha-o 

fora do alcance das crianças.
•  não utilize acessórios ou peças de substituição que 

não sejam aprovadas pelo fabricante.
•  ATENÇÃO: Não podem ser usados acessórios não 

aprovados pelo fabricante.
•  ATENÇÃO: O uso do brinquedo deve ocorrer sempre 

sob a vigilância de um adulto. 
•  ATENÇÃO: Verifique regularmente o estado de des-

gaste do produto e se há eventuais danos. Em caso 
de danificações não utilize a barra de brinquedos e o 
jogo pendente e mantenha-o longe do alcance das 
crianças.

•  Quando não estiver em uso, mantenha o produto fora 
do alcance das criança.

0 ÷ 6 M MODALIDADE BERÇO
IMPORTANTE - GUARDE ESTE MANUAL PARA CON-
SULTAS FUTURAS - LEIA ATENTAMENTE. 

ADVERTÊNCIAS
ATENÇÃO: NA MODALIDADE BERÇO, OS CINTOS 
DE SEGURANÇA DEVEM SER COMPLETAMENTE 
REMOVIDOS E GUARDADOS FORA DO ALCANCE 
DA CRIANÇA.
•  ATENÇÃO: O uso é destinado a crianças entre 0 e 6 

meses e com peso de até 9 kg. 
•  ATENÇÃO: Quando a criança é capaz de ficar sentada, 

se apoiar nos joelhos ou se levantar sozinha, o produto 
não deve mais ser usado para esta criança.

•  O produto deve sempre ser colocado sobre um piso 
horizontal. Nunca deixe o produto sobre um piso incli-
nado com a criança dentro dele.

•  ATENÇÃO: O produto estará pronto para ser usado 
somente depois que todos os mecanismos de blo-
queio estiverem encaixados. Verifique atentamente se 
foram encaixados antes do uso.

•  ATENÇÃO: Não use o berço se algum de seus compo-
nentes estiver rasgado, danificado ou faltando.

•  ATENÇÃO: Para evitar riscos ou princípios de incên-
dio, nunca coloque o produto perto de aquecedores 
elétricos ou a gás ou outras fontes de calor forte.

•  Todos os componentes devem sempre estar presos 
adequadamente; certifique-se de que nenhum zíper 
ou botão esteja aberto para evitar que partes do corpo 
da criança ou da sua roupa (laços, colares, prendedor 
de chupeta, etc.) possam ficar presas, criando risco de 
estrangulamento.

• Não use o berço sem a estrutura.
•  Quando estiver usando o produto, as rodas devem 

sempre estar bloqueadas.
•  A espessura do colchão deve ser tal que quando uti-

lizado na posição mais baixa, a altura interna entre a 
superfície do colchão e a borda superior da armação, 
não seja inferior a 200 mm.

•  ATENÇÃO: Não use mais de uma colchão no berço. 
Use apenas o colchão fornecido com o berço.

•  ATENÇÃO: Use apenas o colchão vendido com o 
berço e não adicione outro colchão: risco de sufoca-
mento.

•  ATENÇÃO: Os recém-nascidos podem sufocar com 

INSTRUÇÕES DE USO roupa de cama ou cobertas macias. Evite colocar tra-
vesseiros ou almofadas sob o recém-nascido para dei-
xá-lo mais confortável ao dormir.

•  Não deixe dentro do produto nenhum objeto que pos-
sa reduzir a sua profundidade.

•  Não coloque o berço perto de muros ou obstáculos 
para evitar que a criança possa se prender.

•  O produto deve ser colocado distante de cabos elé-
tricos e cordas: não posicione o produto perto de 
janelas pois cordões, cortinas e objetos semelhantes 
podem causar o sufocamento ou o estrangulamento 
da criança. Para evitar riscos de estrangulamento, não 
dê à criança objetos com cordões e mantenha-os fora 
do seu alcance.

0 ÷ 6 M MODALIDADE ESPREGUIÇADEIRA 
IMPORTANTE! CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES 
PARA CONSULTAS FUTURAS. 

ADVERTÊNCIAS 
•  ATENÇÃO: Não utilize a espreguiçadeira se a criança 

já consegue se sentar sozinha, se virar ou se levantar, 
apoiando-se nas mãos, nos joelhos ou pés. 

•  ATENÇÃO: Idade de utilização: desde o nascimento 
até 9 kg (6 meses).

•  ATENÇÃO: Esta espreguiçadeira não é concebida 
para longos períodos de sono. 

•  ATENÇÃO: É perigoso utilizar a espreguiçadeira sobre 
superfícies elevadas como, por exemplo, mesas, etc.

•  ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.
•  Utilize sempre o sistema de bloqueio quando a criança 

está sentada na espreguiçadeira; se necessário, regule 
o comprimento com os reguladores apropriados.

•  ATENÇÃO: Nunca use a barra de brinquedos para 
transportar a espreguiçadeira.

•  ATENÇÃO: A espreguiçadeira não substitui a cama ou 
o berço. Se a criança precisar dormir, deverá ser colo-
cada na cama ou no berço adequado.

•  ATENÇÃO: Não use a espreguiçadeira se alguma par-
te estiver quebrada ou ausente.

•  Quando estiver usando o produto, as rodas devem 
sempre estar bloqueadas.

•  Nunca deixe a espreguiçadeira sobre superfícies que 
não sejam perfeitamente horizontais.

•  Para evitar o perigo de incêndio, nunca deixe a espre-
guiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elé-
tricos, a gás, etc.

•  Certifique-se que todos os componentes estão fixados 
e montados corretamente.

•  Verifique periodicamente se há peças gastas, parafu-
sos mal apertados, materiais gastos ou descosturados 
e substitua imediatamente as eventuais peças danifi-
cadas.

•  Não coloque a espreguiçadeira com a criança perto de 
janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordões, 
cortinas ou outros objetos para se pendurar ou com os 
quais possa sufocar ou estrangular-se.

•  Não coloque a espreguiçadeira perto de janelas ou pa-
redes, para evitar que a criança se desequilibre e caia.
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fora do alcance das crianças.
•  não utilize acessórios ou peças de substituição que 

não sejam aprovadas pelo fabricante.
•  ATENÇÃO: Não podem ser usados acessórios não 

aprovados pelo fabricante.
•  ATENÇÃO: O uso do brinquedo deve ocorrer sempre 

sob a vigilância de um adulto. 
•  ATENÇÃO: Verifique regularmente o estado de des-

gaste do produto e se há eventuais danos. Em caso 
de danificações não utilize a barra de brinquedos e o 
jogo pendente e mantenha-o longe do alcance das 
crianças.

•  Quando não estiver em uso, mantenha o produto fora 
do alcance das criança.
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IMPORTANTE - GUARDE ESTE MANUAL PARA CON-
SULTAS FUTURAS - LEIA ATENTAMENTE. 

ADVERTÊNCIAS
ATENÇÃO: NA MODALIDADE BERÇO, OS CINTOS 
DE SEGURANÇA DEVEM SER COMPLETAMENTE 
REMOVIDOS E GUARDADOS FORA DO ALCANCE 
DA CRIANÇA.
•  ATENÇÃO: O uso é destinado a crianças entre 0 e 6 

meses e com peso de até 9 kg. 
•  ATENÇÃO: Quando a criança é capaz de ficar sentada, 

se apoiar nos joelhos ou se levantar sozinha, o produto 
não deve mais ser usado para esta criança.

•  O produto deve sempre ser colocado sobre um piso 
horizontal. Nunca deixe o produto sobre um piso incli-
nado com a criança dentro dele.

•  ATENÇÃO: O produto estará pronto para ser usado 
somente depois que todos os mecanismos de blo-
queio estiverem encaixados. Verifique atentamente se 
foram encaixados antes do uso.

•  ATENÇÃO: Não use o berço se algum de seus compo-
nentes estiver rasgado, danificado ou faltando.

•  ATENÇÃO: Para evitar riscos ou princípios de incên-
dio, nunca coloque o produto perto de aquecedores 
elétricos ou a gás ou outras fontes de calor forte.

•  Todos os componentes devem sempre estar presos 
adequadamente; certifique-se de que nenhum zíper 
ou botão esteja aberto para evitar que partes do corpo 
da criança ou da sua roupa (laços, colares, prendedor 
de chupeta, etc.) possam ficar presas, criando risco de 
estrangulamento.

• Não use o berço sem a estrutura.
•  Quando estiver usando o produto, as rodas devem 

sempre estar bloqueadas.
•  A espessura do colchão deve ser tal que quando uti-

lizado na posição mais baixa, a altura interna entre a 
superfície do colchão e a borda superior da armação, 
não seja inferior a 200 mm.

•  ATENÇÃO: Não use mais de uma colchão no berço. 
Use apenas o colchão fornecido com o berço.

•  ATENÇÃO: Use apenas o colchão vendido com o 
berço e não adicione outro colchão: risco de sufoca-
mento.

•  ATENÇÃO: Os recém-nascidos podem sufocar com 

roupa de cama ou cobertas macias. Evite colocar tra-
vesseiros ou almofadas sob o recém-nascido para dei-
xá-lo mais confortável ao dormir.

•  Não deixe dentro do produto nenhum objeto que pos-
sa reduzir a sua profundidade.

•  Não coloque o berço perto de muros ou obstáculos 
para evitar que a criança possa se prender.

•  O produto deve ser colocado distante de cabos elé-
tricos e cordas: não posicione o produto perto de 
janelas pois cordões, cortinas e objetos semelhantes 
podem causar o sufocamento ou o estrangulamento 
da criança. Para evitar riscos de estrangulamento, não 
dê à criança objetos com cordões e mantenha-os fora 
do seu alcance.

0 ÷ 6 M MODALIDADE ESPREGUIÇADEIRA 
IMPORTANTE! CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES 
PARA CONSULTAS FUTURAS. 

ADVERTÊNCIAS 
•  ATENÇÃO: Não utilize a espreguiçadeira se a criança 

já consegue se sentar sozinha, se virar ou se levantar, 
apoiando-se nas mãos, nos joelhos ou pés. 

•  ATENÇÃO: Idade de utilização: desde o nascimento 
até 9 kg (6 meses).

•  ATENÇÃO: Esta espreguiçadeira não é concebida 
para longos períodos de sono. 

•  ATENÇÃO: É perigoso utilizar a espreguiçadeira sobre 
superfícies elevadas como, por exemplo, mesas, etc.

•  ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.
•  Utilize sempre o sistema de bloqueio quando a criança 

está sentada na espreguiçadeira; se necessário, regule 
o comprimento com os reguladores apropriados.

•  ATENÇÃO: Nunca use a barra de brinquedos para 
transportar a espreguiçadeira.

•  ATENÇÃO: A espreguiçadeira não substitui a cama ou 
o berço. Se a criança precisar dormir, deverá ser colo-
cada na cama ou no berço adequado.

•  ATENÇÃO: Não use a espreguiçadeira se alguma par-
te estiver quebrada ou ausente.

•  Quando estiver usando o produto, as rodas devem 
sempre estar bloqueadas.

•  Nunca deixe a espreguiçadeira sobre superfícies que 
não sejam perfeitamente horizontais.

•  Para evitar o perigo de incêndio, nunca deixe a espre-
guiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elé-
tricos, a gás, etc.

•  Certifique-se que todos os componentes estão fixados 
e montados corretamente.

•  Verifique periodicamente se há peças gastas, parafu-
sos mal apertados, materiais gastos ou descosturados 
e substitua imediatamente as eventuais peças danifi-
cadas.

•  Não coloque a espreguiçadeira com a criança perto de 
janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordões, 
cortinas ou outros objetos para se pendurar ou com os 
quais possa sufocar ou estrangular-se.

•  Não coloque a espreguiçadeira perto de janelas ou pa-
redes, para evitar que a criança se desequilibre e caia.

6 ÷ 36 M MODALIDADE CADEIRA DE ALIMENTA-
ÇÃO E PRIMEIRA CADEIRA À MESA

IMPORTANTE:
LER COM ATENÇÃO 
E GUARDAR PARA 
EVENTUAIS CON-
SULTAS.
ADVERTÊNCIAS
ATENÇÃO: NESTA CONFIGURAÇÃO, A BARRA DE 
BRINQUEDOS DEVE SEMPRE SER POSICIONADA 
ATRÁS DO ENCOSTO.
•  ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança. 
•  ATENÇÃO: Risco de queda: não deixe a criança se 

pendurar no produto.
•  ATENÇÃO: Não use a cadeira de alimentação a não 

ser que todos os componentes estejam corretamente 
encaixados e regulados.

•  ATENÇÃO: assegure-se de que todos os dispositivos 
de travamento estejam acionados antes do uso e que 
o cinto de segurança esteja corretmente afivelado.

•  ATENÇÃO: Esteja ciente do risco de chama aberta e ou-
tras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aque-
cedores a gás, etc. nas proximidades da cadeira alta.

•  ATENÇÃO: Preste atenção ao risco de queda do pro-
duto caso a criança empurre com os pés a mesa ou 
qualquer outra estrutura. 

•  ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.
•  ATENÇÃO: Antes de usar, certifique-se sempre da se-

gurança e da estabilidade do produto.
•  ATENÇÃO: Certifique-se de que todos os dispositivos 

de segurança estejam corretamente acionados antes 
do uso. Especialmente, certifique-se de que a cadeira 
de alimentação esteja travada na posição aberta.

•  ATENÇÃO:  Não pendure nenhum peso na cadeira alta.
•  ATENÇÃO: Mantenha os freios acionados sempre que 

a cadeira estiver em uso.
•  A cadeira só deve ser usada por crianças que já conse-

guem sentar sozinhas..
•  Esta cadeira alta não pode ser utilizada por crianças com 

peso acima de 15 kg ou que ainda não sejam capazes 
de permanecer em uma posição sentada devido à sua 
própria coordenação.

•  Não use a cadeira de alimentação se algum compo-
nente estiver quebrado, rasgado ou faltando.

•  Durante as operações de abertura e fechamento, certi-
fique-se de que a criança esteja devidamente afastada. 
Durante as operações de regulação (inclinação do en-
costo) certifique-se de que as partes móveis da cadeira 
de alimentação não entrem em contato com o corpo 
da criança.

•  O uso dos cintos de segurança com o retentor en-
trepernas de tecido corretamente fixado ao assento 
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e o retentor entrepernas rígido é indispensável para 
garantir a segurança da criança durante o uso como 
cadeira de alimentação.

•  Nunca desloque a cadeira de alimentação com a criança 
sentada nela.

•  Não deixe que outras crianças brinquem, sem vigilância, 
perto da cadeira de alimentação ou que subam nela.

•  Não coloque a cadeira de alimentação perto de jane-
las ou paredes onde cordas, cortinas ou outros objetos 
possam ser usados pela criança para se pendurar ou 
possam provocar asfixia ou estrangulamento.

CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

COMPOSIÇÃO TÊXTIL
REVESTIMENTO:
Externo: 100% Poliéster / Enchimento: 100% Poliéster.

REDUTOR ACOLCHOADO:
Externo: 100% Poliéster / Enchimento: 100% Poliéster. 
(Apenas para o mercado UK: Externo 45% algodão - 
55% poliéster).
•  Para lavar, respeite as indicações trazidas na etiqueta 

do produto: 

Lave à mão em água fria

Não utilize alvejante

Não seque na máquina

Não passe a ferro

Não lave a seco

•  Depois de cada lavagem, verifique a resistência do te-
cido e das costuras.

•  A exposição prolongada do produto ao sol pode pro-
vocar a perda de cor dos tecidos.

LIMPEZA
Limpe as partes de plástico com um pano umedecido 
com água. Nunca use detergentes abrasivos ou solven-
tes. No caso de contato com água, seque as partes me-
tálicas para evitar a formação de ferrugem.

MANUTENÇÃO
• Este produto necessita de manutenção periódica.
•  As operações de limpeza e manutenção devem ser fei-

tas somente por um adulto.
•  Controle periodicamente o produto para verificar 

eventuais rupturas, danificações ou partes ausentes: 
em qualquer um destes casos, não utilize.

•  Retire o pó, a sujeira e a areia de todas as peças de 
plástico que deslizam sobre tubos em metal, evitando 
atritos que possam comprometer o correto funciona-
mento do produto.

•  se for necessário, lubrifique as partes móveis com óleo 
seco de silicone.

• Mantenha o produto em um local seco.

COMPONENTES
O produto é entregue completamente desmontado; 
verifique se todas as peças indicadas na lista abaixo 
estão presentes e, se alguma delas estiver faltando, en-
tre em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CLIENTE da ARTSANA.
A montagem do produto e de todos os seus acessórios 
deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.

A - Estrutura em pedestal com altura regulável
A1 - 4 rodas com freio
B - Chassi do assento
C - Estrutura do assento 
D - Tubo do chassi do assento
E - Tecido de revestimento (com tiras dos ombros)
F - Redutor acolchoado
G - Barra de brinquedos
G1 - Botões dos brinquedos luminosos/sonoros
G2 - 3 brinquedos macios
I - Zíperes superiores do tecido de revestimento
L - Ganchos de plástico 
M - Pedal de regulação da altura
N - Alavanca de inclinação do encosto

MONTAGEM
O produto é entregue desmontado; para usá-lo, siga 
estas instruções de montagem:
1.  A primeira operação a realizar é a montagem das ro-

das “A1” na estrutura em pedestal com altura regulá-
vel “A”. Para isso, coloque a estrutura sobre um tapete 
ou uma superfície macia para não danificar o piso ou 
a estrutura. Monte as 4 rodas “A1” encaixando os pinos 
nos 4 furos sob a estrutura em pedestal com altura 
regulável “A”, como mostrado na figura 1. 

ATENÇÃO: Encaixe completamente o pino da roda 
no furo do pedestal. Depois disso, o pedestal pode ser 
apoiado no chão.
2.  Encaixe os pinos do chassi do assento “B” nos respec-

tivos tubos da estrutura do assento “C” até escutar o 
clique de encaixe correto (Fig. 2).

3.  Monte o grupo do assento (chassi do assento “B” + 
estrutura do assento “C” ) no pedestal: encaixe os 
dois tubos do pedestal “A” nos respectivos furos do 
chassi do assento “B” até escutar o clique de encaixe 
correto (Fig. 3). 

ATENÇÃO: O encosto deve estar virado no sentido do 
pedal de regulação da altura (I), como indicado na Fig. 3a.
4.  Encaixe o tubo “D” nos furos do chassi do assento “B” 

até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 4).
5.  Para posicionar o tecido de revestimento “E”, as fendas 

do tecido devem estar nas mesmas posições dos sis-
temas de retenção instalados na estrutura do assento 
“C”. Passe os dois braços laterais do chassi do assento 
“B” através das fendas de tecido laterais (FIG. 5) e insira 
os pinos dos braços nos furos laterais do encosto (FIG. 
5a) até escutar o clique de encaixe correto.

ATENÇÃO: Verifique se ambos os braços foram monta-
dos corretamente.
6.  Prenda o tecido de revestimento “E”, usando os dois 

zíperes laterais superiores, no chassi do assento “B” 

30° C

(Fig. 6).
7.  Passe o entrepernas e as correias abdominais presen-

tes na estrutura do assento “C” através das fendas do 
tecido de revestimento “E” (Fig. 7-7a-7b-7c).

8.  Prenda o tecido de revestimento (E) na base da estru-
tura do assento “C” encaixando todos os ganchos de 
plástico nos seus alojamentos (Fig. 8-8a).

REDUTOR ACOLCHOADO 
9.  O redutor acolchoado “F” é ideal desde o nascimento 

da criança e pode ser colocado ou removido confor-
me as exigências. Para prendê-lo no assento, apoie-o 
sobre o tecido de revestimento e passe o entrepernas 
e as correias abdominais através das fendas do redu-
tor acolchoado “F” (uso espreguiçadeira) (Fig. 9); para 
o uso na modalidade cadeira de alimentação, insira 
também as tiras dos ombros nas fendas do redutor 
acolchoado (Fig. 9a).

BARRA DE BRINQUEDOS
10.  Os brinquedos podem ser enganchados na barra de 

brinquedos inserindo as fitas nos anéis de plástico da 
barra (Fig. 10) e prendendo com o velcro.

11.  Monte a barra de brinquedos (com a luz virada no 
sentido da alavanca de inclinação do encosto “N”) in-
serindo os seus pinos nos furos do chassi do assento 
“B” até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 11).

12.  Para regular a inclinação da barra de brinquedos em 
uma das três posições possíveis, pressione simulta-
neamente os botões laterais (Fig. 12).

13. Para remover a barra de brinquedos, pressione os bo-
tões internos do suporte da barra e puxe para cima 
(Fig. 13).

ATENÇÃO: Certifique-se sempre de que a barra de 
brinquedos esteja encaixada de forma correta antes de 
cada uso.
ATENÇÃO: • Para evitar um possível acidente por es-
trangulamento, remova este brinquedo quando a crian-
ça começar a se levantar apoiando-se nas mãos e joe-
lhos, em posição de engatinhar.

REGULAÇÃO DA ALTURA
14.  Depois de montado, em qualquer modalidade, o 

produto pode ser regulados em alturas diversas. 
Para realizar estas operações, mantenha pressiona-
do o pedal de regulação da altura “M” (Fig. 14) e le-
vante ou abaixe o assento até a altura desejada.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO
15.  O encosto pode ser regulado em quatro posições 

diversas; para regular, use a alavanca de inclinação 
do encosto “N” (Fig. 15). 

Posição 1 – Modalidade berço (Fig. 15a) 
Posição 2/3 – Modalidade espreguiçadeira (Fig. 15b)
Posição 4 – Modalidade cadeira de alimentação e pri-
meira cadeira à mesa (Fig. 15c)
Esta regulação pode ser feita com a criança acomodada no 
produto. Neste caso, a operação será um pouco mais difícil.
ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique sempre se o en-
costo se encontra devidamente bloqueado.
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COMPONENTES
O produto é entregue completamente desmontado; 
verifique se todas as peças indicadas na lista abaixo 
estão presentes e, se alguma delas estiver faltando, en-
tre em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CLIENTE da ARTSANA.
A montagem do produto e de todos os seus acessórios 
deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.

A - Estrutura em pedestal com altura regulável
A1 - 4 rodas com freio
B - Chassi do assento
C - Estrutura do assento 
D - Tubo do chassi do assento
E - Tecido de revestimento (com tiras dos ombros)
F - Redutor acolchoado
G - Barra de brinquedos
G1 - Botões dos brinquedos luminosos/sonoros
G2 - 3 brinquedos macios
I - Zíperes superiores do tecido de revestimento
L - Ganchos de plástico 
M - Pedal de regulação da altura
N - Alavanca de inclinação do encosto

MONTAGEM
O produto é entregue desmontado; para usá-lo, siga 
estas instruções de montagem:
1.  A primeira operação a realizar é a montagem das ro-

das “A1” na estrutura em pedestal com altura regulá-
vel “A”. Para isso, coloque a estrutura sobre um tapete 
ou uma superfície macia para não danificar o piso ou 
a estrutura. Monte as 4 rodas “A1” encaixando os pinos 
nos 4 furos sob a estrutura em pedestal com altura 
regulável “A”, como mostrado na figura 1. 

ATENÇÃO: Encaixe completamente o pino da roda 
no furo do pedestal. Depois disso, o pedestal pode ser 
apoiado no chão.
2.  Encaixe os pinos do chassi do assento “B” nos respec-

tivos tubos da estrutura do assento “C” até escutar o 
clique de encaixe correto (Fig. 2).

3.  Monte o grupo do assento (chassi do assento “B” + 
estrutura do assento “C” ) no pedestal: encaixe os 
dois tubos do pedestal “A” nos respectivos furos do 
chassi do assento “B” até escutar o clique de encaixe 
correto (Fig. 3). 

ATENÇÃO: O encosto deve estar virado no sentido do 
pedal de regulação da altura (I), como indicado na Fig. 3a.
4.  Encaixe o tubo “D” nos furos do chassi do assento “B” 

até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 4).
5.  Para posicionar o tecido de revestimento “E”, as fendas 

do tecido devem estar nas mesmas posições dos sis-
temas de retenção instalados na estrutura do assento 
“C”. Passe os dois braços laterais do chassi do assento 
“B” através das fendas de tecido laterais (FIG. 5) e insira 
os pinos dos braços nos furos laterais do encosto (FIG. 
5a) até escutar o clique de encaixe correto.

ATENÇÃO: Verifique se ambos os braços foram monta-
dos corretamente.
6.  Prenda o tecido de revestimento “E”, usando os dois 

zíperes laterais superiores, no chassi do assento “B” 

(Fig. 6).
7.  Passe o entrepernas e as correias abdominais presen-

tes na estrutura do assento “C” através das fendas do 
tecido de revestimento “E” (Fig. 7-7a-7b-7c).

8.  Prenda o tecido de revestimento (E) na base da estru-
tura do assento “C” encaixando todos os ganchos de 
plástico nos seus alojamentos (Fig. 8-8a).

REDUTOR ACOLCHOADO 
9.  O redutor acolchoado “F” é ideal desde o nascimento 

da criança e pode ser colocado ou removido confor-
me as exigências. Para prendê-lo no assento, apoie-o 
sobre o tecido de revestimento e passe o entrepernas 
e as correias abdominais através das fendas do redu-
tor acolchoado “F” (uso espreguiçadeira) (Fig. 9); para 
o uso na modalidade cadeira de alimentação, insira 
também as tiras dos ombros nas fendas do redutor 
acolchoado (Fig. 9a).

BARRA DE BRINQUEDOS
10.  Os brinquedos podem ser enganchados na barra de 

brinquedos inserindo as fitas nos anéis de plástico da 
barra (Fig. 10) e prendendo com o velcro.

11.  Monte a barra de brinquedos (com a luz virada no 
sentido da alavanca de inclinação do encosto “N”) in-
serindo os seus pinos nos furos do chassi do assento 
“B” até escutar o clique de encaixe correto (Fig. 11).

12.  Para regular a inclinação da barra de brinquedos em 
uma das três posições possíveis, pressione simulta-
neamente os botões laterais (Fig. 12).

13. Para remover a barra de brinquedos, pressione os bo-
tões internos do suporte da barra e puxe para cima 
(Fig. 13).

ATENÇÃO: Certifique-se sempre de que a barra de 
brinquedos esteja encaixada de forma correta antes de 
cada uso.
ATENÇÃO: • Para evitar um possível acidente por es-
trangulamento, remova este brinquedo quando a crian-
ça começar a se levantar apoiando-se nas mãos e joe-
lhos, em posição de engatinhar.

REGULAÇÃO DA ALTURA
14.  Depois de montado, em qualquer modalidade, o 

produto pode ser regulados em alturas diversas. 
Para realizar estas operações, mantenha pressiona-
do o pedal de regulação da altura “M” (Fig. 14) e le-
vante ou abaixe o assento até a altura desejada.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO
15.  O encosto pode ser regulado em quatro posições 

diversas; para regular, use a alavanca de inclinação 
do encosto “N” (Fig. 15). 

Posição 1 – Modalidade berço (Fig. 15a) 
Posição 2/3 – Modalidade espreguiçadeira (Fig. 15b)
Posição 4 – Modalidade cadeira de alimentação e pri-
meira cadeira à mesa (Fig. 15c)
Esta regulação pode ser feita com a criança acomodada no 
produto. Neste caso, a operação será um pouco mais difícil.
ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique sempre se o en-
costo se encontra devidamente bloqueado.

UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA 
16.  Com o tecido de revestimento “E” montado na estru-

tura do assento “B”, estarão presentes o entrepernas, 
duas correias abdominais e duas tiras dos ombros 
(Fig. 16).

17.  MODALIDADE BERÇO - ATENÇÃO: Todos os cin-
tos de segurança devem ser removidos e guardados 
fora do alcance da criança (Fig. 17). 

18.  MODALIDADE ESPREGUIÇADEIRA - ATENÇÃO: 
Deve ser usado o sistema de retenção de três pon-
tos: entrepernas + correias abdominias (Fig. 18).

19.  Depois de acomodar a criança no assento, na moda-
lidade espreguiçadeira, aperte os cintos encaixando 
os dois ganchos no fecho do entrepernas ; regule 
as correias abdominais para que fiquem firmes ao 
redor da cintura da criança (Fig. 19).

20.  MODALIDADE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO E 
PRIMEIRA CADEIRA À MESA - ATENÇÃO: Deve 
ser usado o sistema de retenção de cinco pontos: 
entrepernas + correia abdominal + tiras dos ombros 
(Fig. 20).

ATENÇÃO: Nestas modalidades, a barra de brin-
quedos deve ser posicionada atrás do encosto.
21.  Depois de acomodar a criança no assento na mo-

dalidade cadeira de alimentação, aperte os cintos 
passando os dois ganchos através das presilhas das 
tiras dos ombros  (Fig. 21) e encaixando-os no fecho 
do entrepernas(Fig. 21a); regule a altura das tiras 
dos ombros para que fiquem firmes nos ombros da 
criança.

Certifique-se que o cinto está sempre corretamente fe-
chado.
Para abrir o cinto, pressione e puxe os dois ganchos la-
terais.
ATENÇÃO: Quando está em uso, aperte sempre os cin-
tos inserindo-os no entrepernas e verifique a correta 
tensão e a correta fixação. 
22.  Os cintos de segurança são removíveis (para o uso na 

modalidade berço/espreguiçadeira ou para a lavagem).
Para remover os cintos, faça passar as correias abdomi-
nais e o entrepernas através das fendas do tecido (Fig. 
22-22a-22b) até que fiquem escondidos no chassi do 
assento e remova as correias das tiras dos ombros das 
fendas presentes no encosto (Fig. 22c -22d). Se os cin-
tos de segurança foram removidos, certifique-se de que 
sejam montados de novo corretamente.
Para montar novamente o sistema de retenção, siga 
atentamente a sequência indicada:
23.  Siga o ponto 7 do parágrafo MONTAGEM para mon-

tar novamente as correias abdominais e o entreper-
nas. Para a montagem das tiras dos ombros, insira a 
correia na fenda, como indicado na Fig. 23, certifi-
cando-se de que o regulador de comprimento fique 
na posição indicada na figura.

Segure a fenda de plástico da tira do ombro e enfie-a no 
anel de tecido da correia (Fig. 23a).
Depois de executar corretamente esta operação, puxe 
a correia para baixo até virar o anel de tecido (Fig. 
23b-23c).
No final da montagem, o cinto deve ser regulado nova-
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mente, de acordo com o tamanho da criança.

FREIOS
24.  Todas as 4 rodas possuem freios; para acionar os freios, 

empurre para baixo a alavanca das rodas (Fig. 24).
ATENÇÃO: Quando estiver usando o produto, todas as 
quatro rodas devem sempre estar travadas.
Para destravar o sistema de freio, basta puxar para cima 
as alavancas das rodas (Fig. 24a).

BARRA DE BRINQUEDOS COM LUZES E SONS
25.  A barra de brinquedos possui um painel de luzes e 

sons que é ativado através dos botões localizados na 
parte superior (Fig. 25).

F1 : Tecla ligar - volume
F2 : Ativa músicas divertidas
F3 : Ativa canções de ninar
F4 : Ativa luzes

ADVERTÊNCIAS PARTES ELÉTRICAS BARRA DE 
BRINQUEDOS
26.  Para inserir ou substituir as pilhas: com uma chave 

de fendas, desaperte o parafuso da tampa da barra 
de brinquedos, abra a tampa (FIG. 26), retire as pilhas 
gastas do compartimento, coloque as pilhas novas 
respeitando a polaridade correta (como indicado no 
produto), reposicione a tampa e aperte bem o para-
fuso ( 2 pilhas AA 1,5 V ).

•  A substituição das pilhas deve sempre feita ser por um adulto.
•  Use pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo re-

comendado para o funcionamento deste produto ( 2 
pilhas AA 1,5V ).

•  As pilhas devem ser colocadas respeitando a polari-
dade correta.

•  Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas velhas 
e novas.

•  Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcan-
ce das crianças.

• Não coloque os contatos elétricos em curto-circuito.
•  Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar 

que vazamentos possam danificar o produto.
•  Retire sempre as pilhas no caso de não utilização pro-

longada do produto.
•  Retire as pilhas da barra de brinquedos antes de sua 

eliminação.
•  Não jogue as pilhas descarregadas no fogo nem as 

deixe no meio ambiente, mas descarte-as fazendo a 
coleta seletiva.

•  Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as 
imediatamente, tendo o cuidado de limpar o compar-
timento das pilhas e lavar cuidadosamente as mãos, 
em caso de contato com o líquido derramado.

•  Elimine imediatamente as pilhas que perdem líquido: 
podem provocar queimaduras cutâneas ou outras lesões.

•  Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: elas 
podem explodir.

•  Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis: podem 
prejudicar o funcionamento correto do brinquedo.

•  Caso utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinque-
do antes de recarregá-las.

•  Não abandone o produto na chuva; as infiltrações de 
água danificam o circuito eletrônico.

•  As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sem-
pre sob a supervisão de um adulto.

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO
27.  Para remover o revestimento da estrutura do produ-

to, coloque o assento na posição horizontal (berço) 
e solte os ganchos de plástico da estrutura do assen-
to: para realizar esta operação, empurre para dentro 
a lingueta e puxe o gancho para baixo. Repita a ope-
ração com todos os ganchos (Fig. 27). 

28.  Solte os sistemas de retenção das fendas do tecido 
de revestimento (se presentes); consulte o parágrafo 
CINTOS DE SEGURANÇA.

29.  Abra os zíperes laterais superiores (Fig. 28). 
30.  Desmonte o braço lateral empurrando o pino para 

dentro e puxando o braço para fora (Fig. 29); repita 
esta operação com o outro braço. Levante o braço 
(Fig. 30) e remova o tecido (Fig. 30a).

FECHAR O PRODUTO
31.  Para poder guardar o produto de forma mais com-

pacta, use a alavanca de inclinação do encosto “N” 
para regular o encosto na posição completamente 
horizontal e remova a barra de brinquedos usando 
os botões (Fig. 31). Abaixe completamente o assen-
to usando o pedal de regulação da altura “M”.

ATENÇÃO: As operações de fechamento nunca devem 
ser efetuadas com a criança na produto. Retire a criança 
do produto antes de fechar a estrutura.

Este produto está em conformidade com 
a Diretriz 2012/19/UE.
O símbolo do contêiner riscado inscrito no apare-
lho indica que o produto, no final da sua vida útil, 
deve ser tratado separadamente do lixo domésti-

co e levado a um centro de coleta seletiva para equipamen-
tos elétricos e eletrônicos ou entregue ao revendedor onde 
um novo equipamento equivalente for comprado. O usu-
ário é responsável pela entrega do aparelho aos órgãos de 
coleta apropriados ao final da sua vida útil. A coleta seletiva 
apropriada para o posterior encaminhamento do produto 
para reciclagem, o tratamento e a eliminação correta contri-
bui para evitar possíveis danos ao ambiente e à saúde, além 
de facilitar a reciclagem dos materiais que o compõem. Para 
informações mais detalhadas, inerentes aos sistemas de co-
leta disponíveis, dirija-se ao serviço local de descarte de resí-
duos, ou ao estabelecimento no qual a compra foi efetuada.

GARANTIA
O produto tem garantia contra qualquer defeito de 
conformidade em condições normais de uso, de acor-
do com o disposto nas instruções de uso. Contudo, a 
garantia não é aplicada em caso de danos provocados 
por uso impróprio, desgaste ou acidente. Relativamente 
ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de con-
formidade, remete-se para as disposições específicas 
das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, 
se existentes.

BABY HUG 4 IN 1:tä voidaan käyttää kehtona, sitterinä, 
syöttötuolina ja ensimmäisenä istuimena. 
•  Käyttö kehtona: voidaan käyttää vastasyntyneestä 

lähtien, kunnes lapsi kykenee istumaan itse (5/6 kuu-
kautta vanha) ja enintään 9 kg:n painoon saakka. 

•  Käyttö sitterinä: voidaan käyttää vastasyntyneestä läh-
tien, kunnes lapsi oppii nousemaan istumaan itse (5/6 
kuukautta vanha ja enintään 9 kg:n painoon saakka). 

•  Käyttö syöttötuolina ja ensimmäisenä istuimena: 
voidaan käyttää kun lapsi kykenee istumaan itse (noin 
6 kuukautta vanha) 36 kuukauteen ja enintään 15 kg:n 
painoon saakka.

VAROITUS: TUKEHTUMISEN ESTÄMISEKSI POISTA 
TÄMÄ MUOVISUOJUS ENNEN TUOTTEEN ENSIM-
MÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA. MUOVISUOJUS ON HÄ-
VITETTÄVÄ TAI PIDETTÄVÄ LOITOLLA VASTASYN-
TYNEIDEN JA LASTEN ULOTTUVILTA. 
• VAROITUS: Älä jätä lasta ilman valvontaa. 
•  VAROITUS: Älä anna toisten lasten leikkiä valvomatta 

tuotteen läheisyydessä.
•  VAROITUS: Älä lisää naruja lelutangon riippuvien 

osien kiinnitysten pidentämiseksi, äläkä tee niihin 
solmuja/silmukoita: näiden toimien seurauksena voisi 
syntyä silmukoita, jotka aiheuttavat kuristumisvaaran.

•  Pitkään kestänyt altistuminen auringolle saattaa muut-
taa tuotteen värejä. Jos tuote on altistunut korkealle 
lämmölle, odota muutamia minuutteja ennen kuin 
laitat lapsen istumaan tuotteeseen.

•  Varmista, että kaikki tuotetta käyttävät henkilöt ovat 
tarkkaan selvillä siitä, kuinka se toimii.

• Älä käytä tuotetta koskaan ilman verhoilua.
•  Tuotteeseen saa asettaa kerrallaan vain yhden lapsen.
•  Älä jätä tuotteeseen pienesineitä, jotka lapsi saattaa 

laittaa suuhunsa ja niellä.
•  Tuotteen avaamisen, säätämisen ja sulkemisen saa 
suorittaa ainoastaan aikuinen henkilö.

•  Kun lapsi on tuotteessa, on tuotteen oltava ehdotto-
masti vaakasuoran ja vakaan pinnan päällä. 

•  Älä sijoita tuotetta koskaan rappujen tai askelmien lä-
heisyyteen tai matolle.

•  Älä ripusta tuotteen rakenteeseen laukkuja tai painoja, 
jotka voivat aiheuttaa tasapainon menetyksen.

•  Älä suorita tuotteen avaus- ja sulkemistoimia lapsen 
ollessa istumassa tuotteessa.

•  Varmista ennen kokoamiseen ryhtymistä, että tuot-
teessa ja missään sen komponenteissa ei näy merkkejä 
kuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuneista vauri-
oista; jos niitä ilmenee, tuotetta ei saa käyttää ja se on 
pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

•  Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joilla ei ole valmis-
tajan hyväksyntää.

•  VAROITUS: Lelun käytön tulee tapahtua aina aikuisen 
valvonnassa. 

•  VAROITUS:Tarkasta säännöllisesti tuotteen kulumisti-
lanne ja varmista, että siinä ei näy merkkejä rikkoutu-
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