
Patins 2 em 1 com Kit de Segurança
Manual de Instruções

1. PATINS
MUDAR A POSIÇÃO DAS RODAS
1. Insira as chaves allen (inclusas) nas duas rodas traseiras e gire para retirar os parafusos e as arruelas que prendem as rodas.
2. Encaixe uma das rodas traseiras novamente e insira os parafusos pequenos (inclusos) entre os furos no chassi e a roda. Em seguida, 
aperte os parafusos com as chaves Allen.
3. Repita a instrução nº 2 para ajustar a outra roda no meio.
4. Certi�que-se de que todos os parafusos e as porcas estejam bem �xados e guarde as outras peças para utilização futura. 

AJUSTAR A FIVELA
Para abertura das �velas: 1. Levante a �vela de fechamento e pressione a trava. 2.Depois remova a correia dentada.
Para fechamento das �velas: 3. Passe a correia dentada na trava, mantendo a �vela levantada. 4.  Feche a �vela quando a correia dentada 
estiver bem ajustada.

AJUSTAR O TAMANHO
1. Para aumentar ou diminuir o tamanho do patins pressione botão 
de ajuste.
2. Enquanto pressiona o botão de ajuste, puxe ou empurre a parte 
frontal para frente e para trás. 

2. CAPACETE
Este capacete atende as Normas ABNT NBR 16175:2013, CPSC 16 CFR 1203, CE em 1078:1997 Normas para 

Capacetes

Este Capacete de Segurança oferece proteção, dentro e fora das ruas, sendo destinado para condutores de bicicletas e usuários de patins, 
skates e similares. Para garantir a utilização correta deste capacete, você precisa se familiarizar com as características, lendo cuidadosa-
mente as instruções abaixo:

PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO
A camada externa permite que o capacete seja leve e ao mesmo tempo proporcione excelente durabilidade e proteção. As várias 
aberturas e canais de ar internos extraem o ar do capacete pelo canal sobre a testa para resfriamento máximo.

ENCAIXE CORRETO DAS ALMOFADAS
O capacete deve encaixar corretamente para ser e�caz. Com um encaixe adequado, o capacete não irá se mover para trás e para frente 
ou de lado um lado para outro, enquanto estiver preso. Se o capacete não servir com as almofadas instaladas, simplesmente remova-as 
e instale uma almofada de tamanho diferente. Para garantir o encaixe adequado, misture e combine almofadas de espessuras diferentes 
para melhor adequar-se ao formato da sua cabeça.

SISTEMA DE RETENÇÃO
Este Capacete de Segurança utiliza uma �vela de liberação rápida que é simples e pode ser a�velada e desa�velada sem modi�car o 
ajuste. As tiras devem estar confortáveis e uniformemente esticadas. Coloque o capacete �rmemente na sua cabeça e feche a �vela.

UTILIZAR O FREIO
Para frear, incline-se um pouco para frente da cintura pra cima e leve à frente o pé que está freando. Pressione o calcanhar e o freio fará com 
que você pare. Dobre um pouco o joelho para facilitar a frenagem. A habilidade do patinador exerce um papel fundamental na redução da 
distância de frenagem. Pratique-a em superfícies planas antes de patinar em descidas. Veri�que sempre o freio de seu patins e substitua-o 
se necessário.

PATINAR
Para os iniciantes na patinação, escolha sempre um local plano livre de obstáculos. Flexione os joelhos levemente e projete uma passada 
com o pé de apoio traseiro para que o pé frontal possa deslizar. Então traga o seu pé de apoio para frente e repita com a outra perna e pé 
o mesmo movimento. Lembre-se sempre de manter os joelhos levemente �exionados.

MANUTENÇÃO
Seu patins possui rolamentos blindados de precisão, de modo que não há necessidade de graxa ou óleo, basta limpar de vez em quando 
com pano úmido. Evite patinar através da água, graxa, óleo, cascalho, ou areia, pois afeta a durabilidade de seus rolamentos. Mantenha 
seus patins sempre limpos. 

RECOMENDAÇÕES
1. Veri�car se os parafusos do eixo e rolamentos estão bem apertados girando cada roda.
2. Veri�car se o freio está desgastado. 
3. Usar equipamentos de proteção tais como: joelheiras, cotoveleiras e capacete (INCLUSOS).
4. Patinar em superfície plana e limpa. NUNCA ande com este patins em vias públicas.
5. Evitar patinar em locais que podem contribuir para acidentes, tais como: buracos, ladeiras, piso molhado, calçadas etc.
6. Lembre-se que a ação dos freios ou atrito das rodas com o piso estarão comprometidos caso este esteja molhado.
7. Mantenha distância segura de automóveis, caminhões e veículos automotores.

ATENÇÃO:
1. Não patinar rápido demais. Cuidado com ladeiras, pois a velocidade aumentará de acordo com a inclinão e descida. Certi�que-se que 
saiba controlar a velocidade e brecar antes de patinar em superfícies inclinadas.
2. O freio é projetado para parar gradualmente. Esse freio não proverá parada imediata. A distância de parada varia em 
função da velocidade e do peso do patinador. Mantenha a atenção na pista e comece a frear com tempo su�ciente para parar de 
forma segura.
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O Patins 2 em 1 com Kit de Segurança Astro Toys foi projetado para proporcionar muitas horas de diversão e patinação saudável.



3. JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS
COMO UTILIZAR
1. Solte as tiras de velcro.
2. Posicione as joelheiras/cotoveleiras sobre as articulações dos joelhos/ 
cotovelos.
3. Prenda as joelheiras e cotoveleiras usando as tiras de velcro de forma a obter 
um ajuste �rme e confortável. (Veja o Diagrama D).

MANUTENÇÃO
Guarde em local arejado e seco.
Lave à mão cuidadosamente com água em temperatura máxima de 30ºC.
Nunca lave em máquina de lavagem.
Limpe com um pano úmido e detergente neutro.
Deixe secar à sombra, em temperatura ambiente.

RECOMENDAÇÕES
1. Use os protetores para a �nalidade a qual foram projetadas.
2. Uso inadequado ou modi�cação no produto pode reduzir perigosamente 
sua e�ciência.
3. Ao vestir os protetores, busque sempre um ajuste confortável, mas que �que 
justo e �rme. Para isso, use as tiras de velcro ajustáveis. Nunca use os protetores 
com as tiras frouxas.
4. Tenha em mente que nenhum protetor pode oferecer proteção total contra 
lesões. 
5. Antes de comprar, é importante experimentar vários tamanhos. Coloque-os 
sobre o joelho ou cotovelo para certici�car-se de que possui o tamanho certo.
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Observe se existe alguma tira frouxa e tire o capacete da cabeça para fazer os 
ajustes.
Para apertar a tira do queixo, segure a �vela com uma mão. Em seguida, puxe o 
excesso de tira por ela. (Veja o Diagrama A).
Para apertar a tira traseira, puxe o excesso da parte trás da tira 2. Segure o 
capacete com uma mão e com a outra mão, segure a tira por onde ela passa sob 
o seu queixo. Em seguida, puxe de um lado a outro para equilibrar o 
comprimento de todas as quatro tiras. (Veja o Diagrama B).
O capacete deve �car �rme e equilibrado em sua cabeça (Veja o Diagrama 
C). Para abaixar a frente do capacete e cobrir sua testa, aperte a tira do queixo 
e afrouxe a tira traseira. Para levantar a frente, afrouxe a tira do queixo e aperte 
a tira traseira.
Para veri�car se o posicionamento está correto, coloque o capacete e feche a 
�vela. Abra a boca. Você deve sentir a tira segurando o seu queixo.
Em seguida, tente puxar o capacete para frente ou para trás. Se o capacete sair, 
aumente a tensão das tiras e veri�que se está utilizando almofadas grossas o 
su�ciente. O capacete não deve se mover para frente ou para trás excessiva-
mente. Não deve ser possível remover o capacete sem desatar a �vela.

VERIFICAÇÃO FINAL
Veri�que os ajustes cada vez que o capacete for utilizado.
É importante lembrar que o capacete deve encaixar perfeitamente. Para você 
incliná-lo para frente ou para trás, você precisa apertar o ajuste das tiras.
As tiras devem estar posicionadas de forma a não cobrir as orelhas e a �vela 
deve estar longe do maxilar quando colocada corretamente.
Antes de comprar, o usuário deve sempre experimentar tamanhos diferentes e 
escolher o tamanho que se sentir seguro e confortável na cabeça.
É importante que o capacete esteja encaixado confortavelmente em sua cabeça 
e devidamente preso para fornecer máxima proteção.

RECOMENDAÇÕES
1. Limpe o capacete apenas com sabão neutro e água. A utilização de quaisquer solventes, tintas ou decalques podem causar 
danos ao capacete e torná-lo ine�caz em caso de um acidente.
2. Mantenha o Capacete Longe de Calor Extremo. Capacetes serão dani�cados se expostos a temperaturas superiores de 65°C. 
Veículos e bolsas podem ultrapassar esse limite em dias muito quentes. Capacetes dani�cados por calor terão áreas aleatórias 
des�guradas, onde a textura apresenta bolhas e �ca irregular. Se dani�cados, os capacetes devem ser destruídos e substituídos 
imediatamente.

ATENÇÃO:
1. Este Capacete de Segurança foi projetado para absorver a energia de um golpe por destruição parcial ou dano em si. Mesmo que 
tais danos possam não ser visíveis, o capacete deve ser destruído ou substituído, se estiver envolvido em acidente de queda.
Infelizmente, alguns acidentes resultam em ferimentos na cabeça que não podem ser evitados por NENHUM capacete. Dependen-
do do tipo de impacto, mesmo velocidades muito baixas podem resultar em ferimentos sérios na cabeça ou fatalidades. Sempre 
ande com extremo cuidado e certi�que-se de ler este manual minuciosamente.
2. O Capacete de Segurança não pode proteger o usuário, se qualquer um dos componentes originais forem alterados ou 
removidos, o capacete não deve ser adaptado por outras razões que não estejam de acordo com as instruções de uso e montagem.

ATENÇÃO:
1. Estes equipamentos de segurança não foram projetados para fornecer proteção em caso de quedas graves ou velocidades 
superiores a 13 km/h. Eles ajudam a proteger contra arranhões super�ciais e impactos leves.
2. Examine cuidadosamente se os equipamentos não estão dani�cados e/ou se existem rasgos no tecido. Em caso de danos, não 
o use! Descarte o equipamento. Não os modi�que, pois isso pode reduzir a sua capacidade de proteção.
3. É importante que as joelheiras/cotoveleiras se ajustem confortavelmente e corretamente ao corpo e permaneçam na posição 
correta durante a prática de esportes. 
4. É recomendável a supervisão de um adulto durante a colocação.

3. O Capacete de Segurança foi projetado e destinado EXCLUSIVAMENTE para uso durante o ciclismo e outros esportes não 
motorizados. Não se destina e não fornecerá proteção adequada, caso seja utilizado em esportes automobilístico ou ciclomotores. 
Nenhum capacete pode proteger o usuário contra todos os impactos imprevisíveis. No entanto, para a máxima proteção, o capacete 
deve ser bem encaixado e todas as faixas de retenção devem ser bem apertadas.

GARANTIA LEGAL:
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.
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