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PATINETE TRI WHEELS
Manual de Instruções

RECOMENDAÇÕES:

Certi�que-se de ler atentamente todas as instruções, montando o patinete de acordo com o manual antes de entregá-lo para a criança.

1. O brinquedo é indicado para crianças a partir de 3 anos e peso máximo de 20kg.
2. Este patinete deve ser montado por um adulto.
3. As crianças devem ser sempre supervisionadas ao brincar com o patinete.
4. Veri�que o patinete antes de cada utilização. Veri�que se todas as peças estão em boas condições e se todos os parafusos e rodas 
    estão �rmemente no lugar.
5.  Use sempre equipamentos de proteção. Recomendamos o uso de capacete, sapatos, joelheiras, cotoveleiras, óculos de proteção, 
     luvas ou munhequeiras.
6. Não use roupas muito soltas que podem se soltar ou �car presas nas rodas.
7. Recomenda-se o uso de roupas com cores que ajudam na visualização da criança de dia ou a noite.
8. Não recomendamos o uso a noite, pela má condição de visibilidade.
9. Evite andar em locais que podem contribuir para acidentes, tais como: buracos, ladeiras, piso molhado, calçadas etc.
10. Recomenda-se o uso deste patinete em superfície plana e limpa, NUNCA ande com este patinete em vias públicas.
11. Não é destinado para uso em estradas e chão de terra, ou para saltos e manobras radicais.
12. Lembre-se que a ação dos freios ou atrito das rodas com o piso estarão comprometidos caso este esteja molhado.
13. Mantenha distância segura de automóveis, caminhões e veículos automotores.
14. Não carregue passageiro em seu patinete. Não carregue pacotes em suas mãos enquanto estiver usando o patinete. Não modi�que
      ou altere o projeto original do seu patinete.
15. Não use nada que possa interferir em sua audição ou visão.
16. Sempre ande com o patinete com as duas mãos no guidão.
17. O uso do patinete requer habilidades e cuidados para evitar quedas e colisões.
18. Nunca deixe este patinete abandonado no tempo, sujeito as intempéries.

MANUTENÇÃO:
1. Após o uso, limpe o patinete com detergente suave. Mantenha sempre em local seco.
2. Não deixe o patinete em locais com temperatura elevada, luz solar intensa ou áreas empoeiradas.
3. Não devem ser feitas modi�cações além das instruções de fabricação.

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.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

Guidão

Botão de Pressão

Base

1. Este patinete deve ser montado por um adulto.
2. Durante a montagem, mantenha as peças pequenas e sacos de 
    plástico fora do alcance das crianças.
3. Insira o guidão no orifício
    frontal do patinete empurrando-o 
    até que o botão de pressão 
    encaixe. Você ouvirá um
    som de “click”. Empurre o 
    guidão até que o mesmo 
    esteja apertado e seguro.

UTILIZANDO O PATINETE:

1. Aperte o guidão com as duas mãos, 
    coloque um pé na base e o outro pé
    no chão.
2. Preste atenção ao seu entorno 
    e certi�que-se de que a área 
    de utilização é segura e limpa.
3. Use o outro pé no chão para empurrar
     e dar impulso. Repita esta ação para �car
     em movimento com o patinete.
4. Incline seu corpo para esquerda
    ou direita para mudar a direção.
5. Para parar, coloque um pé sobre o 
    pedal do freio localizado acima da 
    roda traseira ou coloque o seu pé
    com cuidado no chão.

DESMONTANDO O
PATINETE:

1. O guidão pode ser facilmente 
    removido soltando o botão de 
    pressão localizado na parte inferior do patinete.
2. Empurre �rmemente o botão de pressão para dentro
    da placa de apoio e segure nesta posição.
3. Use a outra mão para agarrar o guidão e puxe-o para cima
    de sua abertura.

Vire à
esquerda

Vire à
direita

Para assegurar sua garantia, apresente a 
Nota Fiscal de compra.
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