PATINETE

– Este produto só poderá ser entregue a criança após ter sido montado por um adulto.
– Para evitar perigo de asﬁxia, manter o saco plástico que embala o produto longe do
alcance da criança.
– Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
– Guarde este manual para futuras consultas.
– Certiﬁque-se de que todas as peças estejam ﬁrmemente encaixadas.
– Não recomendáves para crianças menores de 3 anos. Por conter peças pequenas
– Peso suportado até 20kg.
– Necessário uso de equipamentos de proteção, tais como: capacete, luvas, cotoveleiras
e joelheiras.
– Não usar o patinete com os pés descalços.
– Não permitir que a criança use o produto em lugares escuros com pouca visibilidade,
a ﬁm de evitar acidentes.
– Não permitir que a criança ande em rodovias, vias públicas, áreas com fortes declives
ou perto de piscinas ou escadas.
– Para uso em superfícies lisas.
– Substitua as peças gastas ou quebradas imediatamente.
– Sempre veriﬁque se as peça estão bem colcadas, reajuste se necessário.
– Este pruduto não possui freios.
– Sempre manter as duas mãos no guidão.

Importante

A Multibrink não se responsabiliza por defeitos provocados na utilização inadequada do produto. As fotos utilizadas no manual podem não corresponder com
a estampa do produto adquirido. A empresa se reserva o direito de introduzir
modiﬁcações em seus produtos sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Atenção

Parabéns!
Você adquiriu um produto com o aval de qualidade e tecnologia Multibrink. Leia
com atenção as instruções de montagem e usufrua de todo o conforto e segurança
que só um produto Multibrink pode dar ao seu ﬁlho.

Limpeza
Deve ser limpo com água morna e sabão neutro, retirando o excesso com o pano
limpo, logo após, deixar secar evitando contato direto com o sol. Nunca use detergentes ou solventes na limpeza.
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Qualidades
Fácil de montar

Fácil transporte

Personagens divertidos

Montagem do Patinete

Kit embalado para Montagem

Montagem parte Frontal
02
01- Gancho do Escudo

Encaixe as fitas
(Modelo feminino)

traseiras

Encaixe as buchas (nº 14 menor e
nº 16 Maior) na todas

6a - Porca
6b -Parafuso
10- Rodas Traseiras
11- Eixo

ganchos no escudo
encaixe-o no
guidão do patinete.

02- Escudo
12- Arruela

13- Tampa

19- Guidão
Tampa nº 04

03- Paralama

03 Montagem rodas

Enxaixe o guidão
nº 19, coloque o
parafuso nº 6b no
orifício posterior
do garfo dianteiro. Encaixe a
porca nº 6a e aperte
ambos com as duas
chaves nº 08.
Após fixo, encaixe a tampa
nº 04.

15- Trava

14- Bucha Menor

Bucha maior

Bucha
menor

Repita este procedimento nas
duas rodas traseiras.
Encaixe a Bucha do quadro
(nº 17) no quadro

04
04- Tampa

07- Quadro e Base
do Patinete

05- Arruela
Plástica

16- Bucha
Maior

17- Bucha do
Quadro

18- Fitas Decorativas
08- Chave

(Exclusivo do modelo feminino)

20- Garfo
Dianteiro

05

Montagem do Patinete
01 Coloque o paralamas no garfo

dianteiro, encaixe a arruela plástica nº 05,
em seguida coloque a base do patinete.
Encaixe a parte inferior da tampa nº 09 no
topo da base.

Porca nº 6a
Coloque uma das arruelas nº 12
no eixo nº 11.

Coloque a segunda roda, apoie o eixo junto
as duas rodas. Encaixe a arruela (nº 12)
e em seguida coloque a
06
trava (nº 15).

Trava plástica nº 09
Passe o eixo com a arruela pela roda,
em seguida introduza-o no quadro da
base do patinete.

Trava nº 15
Arruela nº 12

07 Introduza a tampa (nº 13)

Arruela plástica nº 05
Obs.: Lado maior do
paralama voltado para frente

(Bucha do quadro nº 17)

Bucha maior (n º 16)

na bucha menor (nº 14)
localizada no centro
da roda. E boa diversão!

