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As cores podem variar.
RECICLÁVEL

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE
 TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

(Seção: Fale Conosco)
www.brinquedosbandeirante.com.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra
 interferência prejudicial e não pode causar interferência 

em sistemas devidamente autorizados.

Especificações técnicas do controle:
  JR1602TX-B 

2.4 GHz
GFSK

Modelo da placa:
Frequência de operação: 
Tipo de modulação: 

“NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS POR 
CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS.”

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.
ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE
GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



Relé (Fusível térmico): 13 A ; 

Idade sugerida: +3 anos;
Peso máximo suportado: 25 kg;
Dimensões do produto: 115 X 70 X 55 cm;   

 3-5 km/h;                  Velocidade aproximada:

Bateria: 12V 7Ah;                                      

                                 
 

Tempo de uso aproximado: 1 hora ;                      

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;

- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia 
ou em um lugar bem iluminado;

- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- Antes da utilização verifique possíveis folgas nas partes móveis e o aperto dos parafusos;

- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;

- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;

- Não utilize o produto na chuva. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;

- Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente;

- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES DE 
MONTAGEM QUE ANTES DE MONTADOS APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, 
PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;

- ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM 
ADULTO;

- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;

- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o produto, pois isso poderá ;danificar o mecanismo

- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem;

  

- O CONTROLE REMOTO SÓ DEVE SER OPERADO  POR UM ADULTO;
- LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA; 
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO  E CONTÉM SEU CERTIFICADO 
DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;

ATENÇÃO!
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água 
ou pedregulhos.

- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente, caso isso ocorra aplique uma carga completa de 8 a 
10 horas;

- Não permita que as crianças toquem as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em 
movimento;

- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;

Acesse: www.pesquisabandeirante.com.br e responda a 
nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao 

 produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá 
na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal 

objetivo é a satisfação dos nossos  pequenos usuários.     

   
 
 

 

  

  

 

A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Tempo de recarga: Primeira recarga 12 
horas, demais de 8 a 10 horas .

Peso aproximado do produto: 18 Kg;
Bateria do controle remoto: 2x1.5A (AAA);

Carregador: Entrada :110/220 VAC, 
saída12V - 1000 mA ;  

Fabricado na China
Importado e Distribuído por:

Brinquedos Bandeirante
Estrada do Bandeirante, 1.401

CEP.: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos

São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82





Montagem do contrapino

Roda Traseira

Roda Dianteira

Mecanismo da roda traseira



(A) 

(B) 



Alinhe o assento e
fixe com os 
parafusos

alojamento de 
encaixe do carro



Frente

RÉ

Velocidade

Indicador de velocidade

Freio

Esquerda
Direita



Pressione para
tocar música

Pressione para
som de buzina

 

 

Function 





Recarga da Bateria:
Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.
Precauções e Cuidados:
A  recarga deve ser  efetuada sempre  por adulto. Não perfure a bateria; o eletrolito ácido 
não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.   
Medidas de Emergência:
No caso de  contato com  olhos ou  pele, lavar  com água  em abundância procurando
auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade  de água  ou  leite, buscando 
imediatamente atendimento de emergência.
Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:
Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é 
obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a 
receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta 
junto ao  fabricante  através do  telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos 
Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP -
CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

 - A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixar as crianças mexerem nestes componentes;
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto;
- Nunca curto-circuitar as ligações de uma bateria. existe o risco de ferimentos graves;
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente, para que possam ser verificados eventuais 
danos no cabo, no contato do plugue, no isolamento ou de outros  componentes. Caso um dos componentes  
mencionados apresentem danos, não utilizar o carregador até que a peça tenha sido reparada ou 
substituída;
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria no estado de vazia, carregue de imediato para prolongar a 
sua vida útil;
- Se a bateria não for utilizada durante um grande período de tempo, esta deve ser completamente carregada 
e guardada num espaço arejado. Carregar a bateria completamente de mês em mês, para mantê-la em boas 
condições;
- Durante o processo de carga, tanto a bateria como o carregador aquecem. Este aquecimento é normal; 
- Quando houver um forte aquecimento, interromper o processo de carga e informar a assistência técnica;
- Carregar a bateria em um ambiente arejado. A carga pode provocar gases explosivos. Durante a carga, não 
aproximar de fontes de calor ou luz;
- Nunca abrir a bateria. O líquido da bateria é composto por um ácido corrosivo e perigoso para a saúde;
- Só utilize a bateria carregada e o carregador no produto, nunca substitua-os;
- Nunca utilize a bateria ou carregador em outros produtos;
- Nunca modifique o circuito elétrico, poderá haver choques, fogo, explosão ou dano permanente do circuito;
- Não deixe que outros líquidos entrem em contato com a bateria;
- Nunca puxe a bateria ou o carregador pelos fios;
- Após mexer na bateria, lave as mãos, pois a bateria contém chumbo;
- Não carregue a bateria virada para baixo;
- Mantenha a bateria sempre travada;
- A bateria possui um fusível térmico que disparará automaticamente e cortará toda a força do veículo caso o 
motor, sistema elétrico ou bateria estejam sobrecarregados. O fusível irá resetar e a força será restaurada 
após a unidade permanecer desligada de 15 a 20 segundos e depois ser ligada novamente;
- se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos, entre 
em contato com a assistência técnica.
 


