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Cuidados 

1.  Nota: Os produtos presentes nas fotos servem apenas como ilustração. Estas fotos podem 

não refletir a aparência exata do conteúdo. As especificações podem mudar. 

Antes de usar a Bicicleta, por favor leia o manual de instruções com cuidado e veja se as partes estão 

em boas condições, de modo a garantir que as crianças andem em segurança. Em caso de problema, 

favor de contactar o revendedor imediatamente. 

  

2. Crianças têm de ser supervisionadas pelos pais ou por um adulto. 

• A bicicleta deve estar estacionada num local seco e ventilado. Não lavar a bicicleta com água. 

Preferível lavar a bicicleta com um pano. 

• Pedimos que respeite as leis e regulamentos locais. Desacelere e aumente a distância de 

travagem em caso de dia chuvoso, queda de neve ou estrada molhada e escorregadia, de 

modo a assegurar a segurança. 



• Mecânico não profissionais estão proibidos de desmontar e mudar peças. 

• Proibida a realização de acrobacias. 

• Por favor verifique se todos os parafusos estão bem apertados antes de andar. 

• O controlador está equipado com uma função de proteção de sobrecarga que irá cortar a 

energia automaticamente assim que sobrecarregado. Quando os níveis de energia voltarem ao 

normal, esta será novamente ligada. 

• Quando a energia estiver ligada, mas não conseguir andar, desligue a bicicleta de modo a não 

causar danos na parte elétrica. 

• De modo a prevenir algum acidente, desligue a bicicleta quando sai da mesma ou quando a 

está a empurrar de modo a mesmo que puxe o acelerador sem intenção nada aconteça.  

• Nunca ande no caso de as coberturas laterias e de corrente não estarem instaladas. Nunca 

deixe que mãos, pés, roupa ou similares entrem em contacto com partes rotativas ou partes 

móveis. 

 

Estrutura do veículo  

 

1. Roda da frente 2. Pneu 3. Garfo Dianteiro 4. Cabo do Travão 5. Manete de travão esquerda 

 6. Haste  7. Quadro  8. Selim  9. Espigão de selim 10.Ajuste do selim 11.Tubo interno 

 12. Roda Traseira  13. Ajuste  14.Travão Traseiro  15.Cobertura         16. Bateria    

17. Porta do Carregador   18. Cobertura lateral    19. Botão para Ligar e Desligar   20. Punho    21. 

Guiador   22. Acelerador de polegar     23. Cobertura da Corrente 

 

 

Montagem da Bicicleta 

1. Retire com cuidado a bicicleta da caixa, retire o embalamento e monte o guiador na haste firmemente 

com uma chave sextavada 

 

 

 



2. Requerimento de instalação 

2.1 Guiador tem de estar simétrico 

 

 

 

 

2.2 O Corrija o ângulo horizontal, os travões devem estar a 15º horizontalmente 

 

 

 

3. Instalação da roda da frente 

3.1 Retire o conjunto da roda dianteira da caixa e coloque a roda dianteira no garfo como demonstrado 

nas imagens. 

          

3.2 Aperte as porcas esquerda e direita da roda dianteira com uma chave de 15 e verifique se a roda 

dianteira está a rodar de maneira flexível. 

 

Como usar 

1. Use equipamento de proteção pessoal como capacete, Óculos de proteção, ténis, luvas, cotoveleiras, 

joelheiras, ect. 

2. Instrução do acelerador   



 

Botão Para ligar e desligar  

 

3. Carregue no botão para ligar “ON”, indicador da bateria estará ligado 

  Carregue no botão para ligar “OFF”, indicador da bateria estará desligado 

4. Use o acelerador de modo a controlar a energia 

5. Instruções de conversão de velocidade  

De modo a proteger as crianças e prevenir velocidades excessivas, a imagem abaixo mostra a linha 

limitadora de velocidade de conexão plug-in do controlador. A linha limitadora de velocidade é 

desconectada e ligada para realizar dois modos de velocidade. 

Modo 1: A linha limitadora de velocidade esta desconectada. A velocidade da mota será de 13km/h para 

motas com roda 12 e de 16 km/h para motas de toda 16. 

Modo 2: A linha limitadora de velocidade esta Conectada. A velocidade da mota será de 8km/h para 

motas com roda 12 e de 10 km/h para motas de toda 16. 

Esta operação requere um adulto para a realizar 

6. Processo de realização 

1) Desaperte os dois parafusos que estão debaixo do quadro e remova a proteção da bateria.    

2) Descubra a linha limitadora no fundo do quadro e insira ou remova de modo a alterar a velocidade. 
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3)  Ligue a bicicleta e acelere do modo a perceber se a velocidade mudou ou não 

7. Processo de Arranque: sentar, acelerar, travar e praticar (Use equipamento de proteção pessoal em 

espaço aberto ou num lugar seguro com supervisão de um adulto. 

Treino  

Treino Sem energia 

7.1 Desligue a viatura 

7.2 Ajuste o banco de acordo com a altura do condutor 

7.3 Use os pés no chão de modo a promover a aprendizagem e o balanço 

7.4 Pratique planar e controlar as curvas 

7.5 Use os travões para parar com segurança mantendo o equilíbrio. 

Modo elétrico： 

7.6 Ligue a energia 

7.7 Coloque os pés no chão, deixe o condutor avançar lentamente e pratique usar o acelerador e 

acelerar lentamente. 

7.8 Deixe o piloto praticar abrir e fechar o botão on/off e controlar com segurança o travão. 

7. 9 Quando o utilizador já adquiriu o controlo do acelerador e do travão, coloque os pés nos pedais 

7.10 Mantenha uma distância de segurança entre ciclistas e obstáculos. Tenha atenção para evitar 

pedestres e tenha atenção à velocidade. 

7.11 Tenha atenção ao veículo e desligue o mesmo antes de sair. 

8.Rodas auxiliares podem ser colocadas na bicicleta de modo a ajudar no processo de aprendizagem. 

 

Manutenção Diária 

1. Folga da corrente：aperte o parafuso de modo a ajustar a corrente.  

1) Solte as porcas em ambos os lados do eixo traseiro com uma chave de 15 

2)  Aperte a porca com uma chave 10, verifique o aperto da corrente, pressione a parte do meio da 

corrente com o dedo, , a amplitude de movimento para cima e para baixo da corrente é de 10-12mm, em 

seguida, apertar a porca em ambas as extremidades do eixo traseiro. 



             

                1）                                     2） 

2. Depois de andar de bicicleta por um período de tempo, se houver algum bloqueio ou oscilação da 

roda, por favor ajuste a mesma. 

 

3.Ajuste do desempenho de travagem: ajuste os travões 

 

Ajuste fino a porca do travão ou ajuste a porca de travão na alavanca de travagem. 

 

4. Mudança de bateria: abra a proteção à prova d'água da porta do carregador, conecte a cabeça do 

carregador na porta de carregamento e encaixe a outra extremidade na fonte de alimentação. 



 

5.Ajuste do banco: o tubo do banco não pode ultrapassar a marca de segurança 

 

6. A lubrificação é uma parte importante da manutenção da bicicleta. O eixo dianteiro, o eixo traseiro e a 

roda dentada devem ser lubrificados a cada seis meses. 

Item de manutenção Ciclo de manutenção Ferramentas e observações 

Conjunto de peças de cabeça Um ano Graxa 

Eixo traseiro e dianteiro Um ano Graxa 

Corrente 

 

Seis meses 

 

Óleo Lubrificante 

 

Bateria Dois meses Recarregar a bateria a cada dois 

meses se estiver muito tempo 

parado 

Pressão dos pneus 

 

Um mês 

 

Os pneus devem ser cheios com 

um compressor quando a sua 

pressão estiver baixa 

 

 

6.1 Não gaste totalmente a bateria sempre que usa a Bicicleta. Quando a velocidade é lenta carregue a 

mesma ou quando o sinalizador está vermelho, de modo a não influenciar o ciclo de vida da bateria 

6.2 Lave a Bicicleta com regularidade, de modo a assegurar a segurança do ciclista e tente manter a 

bicicleta em bom estado 

6.3 Tenha atenção ao desempenho dos travões de modo a assegurar que estão bons. 

Atenção: aumente a distância de travagem em caso de chuva, neve ou em caso de estar numa descida. 

6.4 Após acabar carregue a bateria de modo a manter a boa condição da bicicleta 

6.5 Deve ajustar as porcas das rodas de modo a prevenir que as rodas balancem 

 

Fim 

 

 



 

 

 


