GARANTIA LEGAL

Somente Refs: 526 e 527
tampa
parafuso

2- Retire as baterias usadas e coloque as novas (Lr41),
recoloque a tampa e parafuse.

ATENÇÃO
- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em
curto-circuito.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
(estofamento)

Somente Refs: 520 e 521

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou
por imersão, simplesmente use um pano úmido
com sabão neutro se necessário.
- Efetuar limpeza somente como recomendado,
não use produtos químicos. Ex: Álcool e
Solventes.
O tecido e o cinto são removíveis e podem ser
lavados com água e sabão neutro.

LAVAGEM
REDUZIDA ATÉ 30ºC

SECAR
NA VERTICAL

PASSAR A FERRO
ATÉ 30ºC

NÃO
USAR CLORO

NÃO PERMITE
SECADORA

NÃO LIMPAR A SECO,
NÃO REMOVER MANCHAS
COM SOLVENTES

MÓDULO DE SOM
Somente Refs: 520 e 521
- Para utilizar as funções do volante
retire o lacre.

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90
(noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de
11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do
Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra
exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.
A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças,
à escolha da Brinquedos Bandeirante.
I - A garantia será invalidada se:
I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada
às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos,
inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso
conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.
II - A garantia não cobre:
II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados
em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos,
inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes
da natureza;
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
II.5. atendimento domiciliar.
II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante
ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

Retire
o lacre

- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com
água.
- A criança deve estar calçada para usar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo
suportado.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Verifique periodicamente os parafusos dos mancais e haste.
- Este produto deve ser montado por um adulto por conter componentes de montagem que, antes
de montados, apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- Antes de regular a posição do assento reclinável, estando a criança já sentada no
produto; solte primeiramente o cinto de segurança e, somente depois, ajuste a inclinação
do assento de acordo com a posição adequada. A inobservância desta informação poderá
resultar em lesão à criança.

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal
de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem,etc;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga
máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração
comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica
ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade
relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese,
quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado
produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar
as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra
ou esta garantia com o carimbo da loja, devidamente preenchida.
PRODUTO:
REF.:
DATA DA COMPRA:
Nº DA NOTA FISCAL:

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU
CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Smart
Comfort
Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP.: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br

Smart
Baby

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

IDADE SUGERIDA:
a partir de 9 meses

ATENÇÃO:
NÃO UTILIZAR ESTE
BRINQUEDO EM LOCAIS
ONDE TENHAM
TRAFEGO DE VEÍCULOS

Smart
Pop

CARIMBO DA LOJA

- Peso aproximado do Smart Comfort - 8,9 kg.
- Peso aproximado do Smart Baby - 8,7 kg.
- Peso aproximado do Smart Pop - 8,3 kg.
- Peso máximo suportado - 20 kg.

CERTIFICADO DE GARANTIA LEGAL

1- Retire o parafuso e a tampa.

F.T. 57.251.029
Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.
Ao decidir pela nossa marca, você escolheu
um produto de alta qualidade, resistência e segurança.
Aproveite ao máximo estes benefícios,
lendo cuidadosamente as instruções.
Para futuras consultas, guarde este manual,
ele contém seu certificado de garantia.

ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES
ANTES DO USO,
SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS
COMO REFERÊNCIA.

RECICLÁVEL

PRODUZIDO
NO BRASIL

As cores podem variar.
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VOLANTE ( Mesma montagem para todas as refs )
1- Encaixe o volan2- Introdu-
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te no eixo plástico
empurrando-o para
baixo, conforme a
figura ao lado.
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3- Posicione o conjunto do volante e a
alavanca da seta passando-os pelos orifícios do corpo até
atravessá-los completamente. Obs: a alavanca da seta deve
estar para o lado
esquerdo.
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4- Encaixe o
aneltrava
no eixo
plástico.
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HASTE / PORTA MAMADEIRA
1- Para fixar a has- 2- Em seguida introduza o 3- Para total fixação da haste

te, posicione-a nos
orifícios do corpo
pressionando-a até
encaixá-la por
completo.

10
31

32

43

16
15

34a
36

34

36a
35a

33
42

32

35
55

44 43

42

41

**
**
**
**

*
*
*
*
**

38

41

1 - Haste com rebaixo
2 - Parafuso de fixação da haste
3 - Trava do parafuso da haste
4 - Suporte giratório direito
5 - Suporte giratório esquerdo
6 - Parafuso do suporte giratório
7 - Capota
8 - Porta mamadeira
9 - Suporte do porta mamadeira
10 - Corpo
11 - Alavanca rec-rec
12 - Gira-gira
13 - Tampa traseira do corpo
14 - Tampa oval do corpo
15 - Assoalho
16 - Eixo do assoalho
17 - Lanterna
18 - Farol
19 - Cesto
20 - Encosto do assento (dianteiro)
21 - Encosto do assento (traseiro)
22 - Trava do encosto
23 - Estofamento
24 - Volante
25 - Suporte para módulo
26 - Módulo de som
27 - Botão para módulo
28 - Tampa para módulo
29 - Alavanca de seta
30 - Eixo plástico
31 - Trava plástica
32 - Roda
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parafuso de fixação da haste
no furo do corpo ( localizado
atrás do
assento )
e aperteo no
sentido
horário.
Repita o
procedimento
do outro
lado da
haste.

gire a trava do parafuso da haste
conforme a figura ao abaixo.
Para maior
segurança
mantenha
a trava
sempre
na posição final.
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33 - Eixo traseiro
34 - Mancal traseiro do freio
34a - Mancal traseiro do freio
35 - Flange do freio
35a - Flange do freio
36 - Pedal do freio
36a - Pedal do freio
37 - Eixo dianteiro direito
38 - Eixo dianteiro esquerdo
39 - Mancal dianteiro
40 - Bucha
41 - Arruela 3/8”
42 - Arruela fina
43 - Arruela de retenção
44 - Calota
45 - Parafuso do mancal dianteiro
46 - Cinto de segurança
47 - Fixador do cinto
48 - Haste
49 - Mancal traseiro
50 - Bucha
51 - Trava da buzina
52 - Tampa da buzina
53 - Chip eletrônico
54 - Buzina sanfonada
55- Calço
Incluso somente nas refs: 520 e 521
Incluso somente nas refs:
520, 521, 526 e 527
Incluso somente nas refs: 528 e 529
Incluso somente nas refs:
526, 527, 528 e 529
Incluso somente nas refs: 526 e 527
Incluso somente nas refs: 528 e 529

4- Encaixe o porta-mamadeira na
parte superior da
haste, travando-o
em
Suporte
seu
do portamamadeira
suporte.

apenas
posicionar os
pinos
nos orifícios e
pressioná-la.

a lanterna
no orifício
traseiro do
corpo conforme figura ao lado.

3- Aplique os
adesivos do farol
conforme a figura e em seguida
encaixe os faróis
atentando que
os faróis só
possuem
uma posição de
encaixe.

4- O assoalho
deve ser puxado
para frente sempre que o produto for conduzido
pela haste, para
evitar qualquer
acidente e para
a criança descansar os pés durante o passeio.

ASSENTO / CINTO / FREIO

Imagem ilustrativa

1- O encosto do

2- Para fixa-

assento possui 3 posições de regulagem,
basta apenas flexionar a trava ( rebaixo
oval ) que se encontra na parte de trás
e escolher a posição
adequada.

ção do cinto
de segurança,
repare na posição final do
mesmo conforme figura
ao lado.

Trava do
encosto

CESTO ( Somente Refs 520 e 521 ) 3- Para frear o produto,

Para montagem do cesto pressione
os botões do
mesmo contra os pinos
da haste.

CAPOTA ( Somente refs: 520, 521, 526 e 527 )
1- Gire para
2- Encaixe

trás e
posicione
os pinos da
capota com
os furos do
suporte giratório e os
empurre até
ouvir um
“click”.
3- Para utilizar a
capota basta levantá-la até
que trave, e
girá-la para
frente.

Se necessário montar os componentes abaixo
CALOTAS / FARÓIS / LANTERNAS / ASSOALHO
1- Para a montagem das calotas, basta 2- Encaixe

o pino quadrado da
capota no
suporte giratório.

basta pressionar o pedal do
freio para baixo conforme as
figuras ao lado; para colocar o
carro em movimento, faça a
operação inversa.

TROCA DE BATERIAS DO VOLANTE
1- Com uma chave

Parafuso

Philips, solte os parafusos e retire a tampa
para módulo.

Somente Refs: 520 e 521
2- Retire o
módulo de
som do volante e empurre as baterias na direção das
setas.

Parafuso

4- Para retor-

nar a capota à
posição de descanso apenas aperte a trava e
empurre-a para
baixo.

3- Encaixe as
baterias LR 44
( sempre com
o pólo positivo
(+) para cima ) sob os suportes para módulo e empurre
a trava do suporte para baixo.

LR 44

+

4- Encaixe o
módulo no suporte, observe
que o furo maior deverá ser
encaixado no
pino com diâPino com
metro maior do diâmetro
suporte. Em
menor
Trava seguida parafuse a tampa.

Pino com
diâmetro
maior

