
mamaRoo



IMPORTANTE! MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA



LIMITAÇÕES DE USO

Não use o mamaRoo quando seu filho se sentar sem auxílio 
ou tentar subri, independente da idade ou peso.

Peso máximo: 11.3kg
Idade máxima: 6 meses



PEÇAS



MONTAGEM















DESMONTAGEM











CARACTERÍSTICAS



MOVIMENTO



VELOCIDADE



SOM



VELOCIDADE



Bluetooth

Controle o movimento e som. Para configuração e 
instruções de uso, baixe o aplicativo 4moms.





Para desabilitar

Repita para reativar



Para desligar a tela



Solução de Problemas

Problema

A unidade parou e a luz de fundo 
LCD está piscando.

A unidade não liga.

Não consigo ouvir os sons internos.

Não consigo ouvir música no 
dispositivo MP3 conectaado

Não consigo remover a capa da 
extremidade frontal do mamaRoo 
durante a desmontagem.

Os blocos de espuma da 
embalagem não cabem 
quando a base é reembalada.

Solução

Ocorreu uma obstrução, bloqueio de 
movimentodo mamaRoo. Remova 
a obstrução e presione o botão 
reproduzir para continuar.

Verifique se a unidade está 
conectada a uma fonte de 
alimentação.

Consulte as páginas 17 e 18 para 
verificar se o som não está desligado

Ajuste o volume em ambos os 
dispositivos mamaRoo e MP3

A base deve ser encaixada. 
Consulte a imagem 8 vna seção 
desmontagem deste manual.

A base deve ser encaixada. 
Consulte a imagem 4 na seção 
desmontagem deste manual.



Cuidados

Limpeza do mamaRoo

Para a segurança continua da criança, inspecione periodicamente o produto 
para garantir que todas as conexões ( parafusos, botões de pressão, zípers) 
estejam presos com segurança, que não mostrem sinais de desgaste ou abuso, 
e que eles não estão danificados.
O mamaRoo é projetado desligar após 4 horas de uso ininterrupto. Se você 
gostaria de continuar usando o seu mamaRoo, pressione o botão de energia.

• O assento e brinquedos de tecido podem ser lavados na máquina de 
lavar. Lave-os em água fria no ciclo suave. Não use alvejantes. Segue-os 
separadamente na secadora em temperatura baixa e retire-os assim que 
estiverem secos.
•Depois da lavagem, feche o tecido do assento com o fecho de correr de 
volta no anel do assento para que o furo da barra de brinquedos fique na 
parte superior do assento. Coloque o tecido do assento no lugar em ambas 
as extremidades. Não coloque o tecido do assento do lado do avesso.
• A base, as peças de metal e plástico do assento e a barra de brinquedos 
podem ser limpos com o uso de uma solução de limpeza suave e um pano 
macio umedecido. Não mergulhe a base, peças do assento ou barra de 
brinquedos na água.
• Desconecte o mamaRoo da fonte de alimentação, antes de limpar a base.



A FALHA EM SEGUIR ESTES AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PODE RESULTAR 
EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA MONTAGEM E USO DO EQUIPAMENTO. É 
NECESSÁRIO UM ADULTO PARA A MONTAGEM. NÃO USE ESTE EQUIPAMENTO SE 
ESTIVER DANIFICADO OU QUEBRADO.
MANTENHA AS PEÇAS PEQUENAS LONGE DE CRIANÇAS.

Em caso de danos ou problemas, interrompa o uso e contate o Atendimento ao 
Cliente da 4moms.

ADVERTÊNCIA
IMPORTANTE! MANTENHA AS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

PERIGO DE SUFOCAÇÃO
O mamaRoo não destina-se a períodos prolongados de sono.
Nunca use-o em uma superfície macia (cama, sofá, almofada), já que o 
assento pode virar e causar sufocamento.

Nunca use junto com um travesseiro, edredom ou acolchoado. Use somente 
o assento fornecido pela 4moms. O acessório para recém nascidos 4moms 
pode ser usado com o mamaRoo.

Alguns recém nascidos não podem ser sentados em uma posição reclinada 
ou vertical e têm necessidades especiais. Consulte o pediatra quando iniciar 
o uso deste produto.



Nunca deixe a criança esacompanhada.

Use somente no chão. Nunca use em uma superfície elevada.

Use sempre o sistema de retentores. Ajuste o sistema de retentores para se 
adaptar com firmeza em torno da criança.

Nunca use a barra de brinquedos para carregar o mamaRoo.

Não erga o mamaRoo enquanto estiver ocupado.

Nunca use o mamaRoo como um banco de carro.

Não use o mamaRoo se algum componente estiver quebrado ou faltando

Não use acessórios ou peças de reposição que não sejam aprovados pela 
4moms.

Não useo o produto próximo à água. Não use a base do mamaRoo ou fonte de 
alimentação, se tiver sido exposto a algum líquido.

RISCO DE QUEDA



A criança pode se estrangular em cintos de segurança soltos. NUNCA deixe 
a criança no produto quando os cintos estiverem soltos ou desfeitos.

Não coloque o produto em um local onde haja cabos, como o cabo de 
ajusta de persianas, cortinas, fios de telefone, etc.

Fios e barbantes podem provocar estrangulamento! Não coloque coisas pre-
sas com fio ou barbante no pescoço da criança, como barbante de capuz 
ou de chupeta, ao usar o produto.

Não suspenda barbantes sobre o produto e não amarre barbante nos brin-
quedos.

Não pendure brinquedos na barra de brinquedos que não sejam aqueles 
fornecidos pela 4moms para uso com este produto.

perigo de Asfixia: Mantenha o cabo do MP3 longe da criança.

Não use o produto sem a capa do assento de fábrica.

Não use o produto sem a capa do assento de fábrica.

ESTE PRODUTO EXIGE UM ADULTO PARA A MONTAGEM. Siga cuidadosamente 
as instruções de montagem. Se tiver alguma dificuldade, interrompa o uso e 
contate o Atendimento ao Cliente da 4moms.

Use somente o cabo de alimentação fornecido.

Somente para uso interno.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO:
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