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1. CONSIDERAÇÕES  

 

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL E GUARDE-O PARA O CASO DE PRECISAR DE O CONSULTAR NOVAMENTE. 

 
 

 

 

 

1.1. RECOMENDAÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

• Não utilizar o produto se algum dos seus componentes estiver em falta ou partido.  

• Assegurar-se de que não permite que uma criança mais velha manuseie a espreguiçadeira sem a supervisão de um adulto. 

• NUNCA deixe o bebé sem supervisão. 

 

 

O produto funcionará de acordo com a descrição contida neste manual, as informações que o acompanham, e as instruções fornecidas . 

• não foram danificados durante o transporte; caso contrário, as peças defeituosas devem ser substituídas . 

• É necessário assegurar que o conjunto assenta em toda a sua superfície de apoio de forma firme e nivelada .  

 

Estas INSTRUÇÕES destinam-se ao utilizador que deve instalar, manter e supervisionar a utilização dos acessórios de rodas da espreguiçadeira. 

Preste atenção às instruções do fabricante original da espreguiçadeira: 

A espreguiçadeira  pode ser utilizada como assento e como espreguiçadeira  do recém-nascido (mínimo 3,5 kg) até que a criança tenha aprendido 

a sentar-se sem assistência. Uma vez que a criança tenha aprendido a andar e a sentar-se sozinha, pode virar a tampa para criar um assento con-

fortável (até 13 kg ou aproximadamente 2 anos de idade). Esta espreguiçadeira  é muito versátil. 

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 
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O FABRICANTE DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS OU DETERIO-

RAÇÃO CAUSADOS POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NOS ACOPLAMENTOS  

 

1.3. ADVERTÊNCIAS . 

Não utilizar a espreguiçadeira quando o seu filho conseguir sentar-se sem assistência. 

Mantenha a espreguiçadeira fora do alcance das crianças quando este não estiver firmemente preso ao produto. 

A actividade da criança pode mover a espreguiçadeira. Activar os travões sobre as rodas. 

Utilizar a espreguiçadeira SOMENTE no chão, é perigoso utilizá-la numa superfície alta, por exemplo: uma mesa, escadas, ... 

 

1.4. GUIA DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA EM GERAL  

Para além da qualidade dos materiais e da montagem, a segurança depende de uma manutenção adequada e de uma utilização segura. Este manual foi cria-

do para o ajudar a utilizar e manter o seu produto para uma segurança óptima. Leia-o cuidadosamente e guarde-o para referência futura. Se tiver alguma 

dúvida, por favor consulte o fabricante. O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões graves. 

 
14.1 Rodas : 

Verificar as rodas. Descartar quaisquer rodas que não girem ou rolem correctamente. 

Se tiver de mudar as rodas, tenha em conta as recomendações do fabricante e, em qualquer caso, verifique se são feitas de material que corresponda ao local 

onde serão utilizadas e se suportam o peso máximo do segurança. 

Mantenha as rodas limpas e livres de qualquer coisa que possa obstruir o seu funcionamento normal. 

 

1.4.2. Porcas e parafusos : 

Apertar as porcas e os parafusos (mensalmente). 

 

 

  

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 
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1.5. COMO INSPECCIONAR E APERTAR AS PORCAS E PARAFUSOS  

Use os dedos para verificar o aperto das porcas e parafusos. Se conseguir rodar a porca ou o parafuso com os dedos, este está demasiado solto e deve ser aper-

tado. Para a apertar: 

• Primeiro, faça-o com os dedos. Rodar as porcas e parafusos no sentido dos ponteiros do relógio para os apertar. 

• Depois usar uma pequena chave para apertar mais. Insira uma chave de parafusos entre os parafusos oculares para os segurar firmemente en-

quanto aperta as porcas. Usar os dedos indicador e médio no cabo da chave para apertar (em vez de usar toda a mão). Esta técnica ajudará a evitar 

o aperto excessivo, que pode danificar peças metálicas. 

 

1.6. LIMPEZA  

Prolongar a vida útil dos acoplamentos com limpeza regular evitando partículas que possam danificar a utilização correcta. 

  

  

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 
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2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

Este manual define alguns engates a serem instalados em redes para bebés, a fim de os poder mover confortavelmente sobre rodas. São fabricados em duas 

versões ou modelos, BLR e BCR. 

O peso máximo que as redes devem suportar é especificado pelo fabricante. 

2.1. PEÇAS . 

São definidos vários tipos de peças: 

- HEXAGON: 

 

 

Para cada  espreguiçadeira , serão necessárias quatro peças: dois Hexagons e dois dependendo da  espreguiçadeira  serão BCR ou BLR  

(diferenciando esquerda ou direita). 

    BCR        BLR  
 

 

 

 

 

 

2.2. MATERIAIS E COMPONENTES . 

As peças serão feitas de zamack. O zamak pode ser reciclado indefinidamente sem perder a sua pureza ou as suas propriedades ou qualidades intrínsecas. 90% 

das ligas de zinco são recicladas. Além disso, o zamak fundido produz emissões muito baixas para o ar e a água. O seu consumo de energia é também muito 

baixo. Desintegra-se em água do mar, não é produzido a partir de hidrocarbonetos e, portanto, não contribui para qualquer poluição. 

Desta forma, para além de contribuir para o ambiente ao não fabricar as peças em plástico, está a tomar consciência da economia circular para tentar inverter a 

deterioração e poluição do planeta. 

Além disso, o produto inclui duas tiras de velcro de 14cm de comprimento e uma roda montada com um parafuso, uma anilha e uma porca. 

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 
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3.  INSTALAÇÃO  

 

Conteúdo da caixa e instruções de instalação 

  O pacote contém o seguinte : 

• 4 tiras de velcro de dupla face do mesmo tamanho, para prender as peças ao chazis de segurança. 

• 2 peças hexagonais  

• 2 peças angulares  

Instalação: 

Colocando a espreguiçadeira de cabeça para baixo , observamos que na base frontal existe uma colmeia de hexágonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcamos a vermelho o local onde caberão as 2 peças hexagonais. Tendo em conta que só têm uma posição que é marcada por :  

 

 

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 
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Um dos cantos é formado com duas gripes, que indicam que deve 

ser posicionado com aquele canto apontando para o exterior di-

reito e exterior esquerdo, respectivamente. 

Os cantos do hexágono interior são afiados para 

facilitar a sua colocação. 

Uma vez que se saiba tudo isto, basta colocar a peça na colmeia correspondente, tendo em conta que 

a seta deve apontar para a frente. Esta é a forma como deve ser instalada: 

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 
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As peças traseiras só se encaixam de uma forma. São colocadas nos cantos da estrutura e ancoradas com velcro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É aconselhável colocar a parte mais áspera do velcro para cima. Uma vez que a peça esteja no lugar, terá este aspecto:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Colocar o velcro por baixo, segurando com o polegar e puxando com força para apertar as 

correias, é importante que a extremidade final esteja na parte superior da peça, para evitar 

que o travão se prenda com o velcro. 

 

O chassis da espreguiçadeira encaixa na peça e, com as tiras de velcro apertadas, a peça não 

deve mover-se.  

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 
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4. CE MARKED 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Ride&Go Baby 

La nave de Madrid 

C/ Cifuentes 5, container 15 

28021 Madrid Spain 

( (+34) 911 760 016 

* hola@rideandgobaby.com 

Marca:  RIDE & GO BABY 

Número de peças e tipo: 4 fixações com rodas 

Ano de fabrico: 2021 

Peso máximo (Kg): 13Kg sem as fixações 

ADVERTÊNCIAS:  

Leia as instruções fornecidas pelo fabricante. Certifique-se de colo-

car e fixar as peças na espreguiçadeira, incluindo o velcro. A utili-

zação do ressalto deve ser supervisionada por um adulto. Tenha o 

cuidado de limpar as rodas para um melhor desempenho. 

Como precaução, as peças não devem ultrapassar 7Kg de carga 

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resultado do melhoramento e desenvolvi-

mento do equipamento 

mailto:hola@rideandgobaby.com
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5. DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

ESTE MANUAL FOI CRIADO COM A AJUDA DE TEXTO E IMAGENS FORNECIDAS PELO FABRICANTE COM REFERÊNCIA ÀS SUAS INDICAÇÕES 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

DECLARATION DE CONFORMITÉ 
Ride&Go Baby 

La nave de Madrid 

C/ Cifuentes 5, container 15 

( (+34) 911 760 016 

Declara que el diseño y fabricación del PRODUCTO/ 

Declara que a concepção e o fabrico do PRODUTO/ 

Déclare que le dessin et construction du produit: 

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/ 

ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DAS DIRECTIVAS EUROPEIAS/ 

Est conforme aux dispositions de las DIRECTIVES EUROPÉENNES: 

NORMAS DE REFERENCIA/ NORMAS DE REFERÊNCIA /Normes de reference:  UNE-EN ISO 12100:2012 

DIRECTIVA 2001/95/CE - Segurança geral dos produtos 

Os abaixo assinados, representando a empresa 

ASSINATURA , Carlos Escobedo Martínez. CEO & Founder in Ride&Go Baby                             DATA Dezembro 2020 

TIPO DE PRODUTO :  Wheel couplings for bouncer 

MARCA : Ride&Go baby 

MODELO:  BLC  wheels compatible with BabyBjörn 

ANO DE FABRICO:   2020/2021 

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por pequenas inconsistências nestas instruções, que podem ocorrer como resul-

tado do melhoramento e desenvolvimento do equipamento 


