
MANUAL DE INSTRUÇÕES
PATINETE MONSTERS LED – ES114



Parabéns! Você acaba de adquirir o Patinete Monsters LED Atrio - ES114.
Para obter uma melhor experiência com o produto, favor consultar o manual 
antes do uso.

Especificações:

Material: Polietileno e alumínio.
Dimensão: 54x23x67cm
Altura do guidão ajustável.
Peso:2,14 kg.

Manual de Segurança:

1. Antes que seus filhos utilizem o patinete infantil, por favor verifique se a haste 
de direção está bem encaixada e todos os parafusos estão apertados. Por favor, 
também certifique-se de que todas as rodas tenham sido presas perfeitamente, 
sem sinais de desgaste. Os adultos são responsáveis por encaixar ou verificar as 
peças do patinete antes de usar.
2. Advertência: dispositivos de proteção devem ser usados. Certifique-se de que 
seus filhos sempre usem capacetes, punhos, proteção para cotovelos e joelhos, 
bem como sapatos com sola de borracha.
3. Certifique-se de que seus filhos mantenham distância de qualquer declive 
íngreme, pois o dispositivo de freio não é desenvolvido para reduzir a velocidade 
em declives altos.
4. A pastilha de freio ficará quente quando utilizada. Por favor, peça às crianças 
para não utilizarem a pastilha de freio por um longo tempo, e diga a eles que a 
pele será machucada se tocar em dispositivos de freio diretamente.
5. A velocidade de direção deve ser restrita dentro de 5 quilômetros por hora.
6. Não permita que as crianças andem em estradas, rodovias ou em locais com 
veículos motorizados.
7. Devem estar constantemente cientes de regras de trânsito. O patinete 
infantil não pode ser utilizado em estradas públicas.
8. O patinete é somente para uma única criança por vez.
9. Não permita que as crianças andem de patinete à noite ou no escuro.
10. Mantenha distância de caminhos perigosos, tais como superfícies 
molhadas, oleosas, arenosas, congeladas, ásperas ou desiguais.
11. Não conduze em dias chuvosos.
12. As crianças devem aprender a controlar o patinete primeiro. Certifique-se 
de que as crianças não tentarão realizar nenhum teste ou atividade perigosa ao 
andar no patinete. As crianças devem sempre aprender a ajustar o método de 
direção com técnica pessoal. 
13. Não faça qualquer alteração ao patinete infantil, do contrário a garantia do 
produto não terá mais validade.
14. A carga máxima de peso do patinete infantil é de 25 kg (e modelo máx. é 
50 kg).
15. A altura máxima da criança é de 110 cm.

16. Pontos importantes: o efeito de fixação de parafusos será reduzido se 
afrouxar o parafuso do eixo muitas vezes, o que significa que os parafusos 
afrouxarão automaticamente. Você deve frequentemente utilizar alguns 
parafusos normais para apertar.

Encaixe:

Encaixe do cabo
Patinete Infantil
Plano 1: pressione o botão “F” e insira o cabo em “H”, e então vire o posiciona-
mento da plataforma para trás e certifique-se de que “F” e “I” sejam fixados 
juntos bem.
Plano 2: segure o cabo (como na figura 4). Como a figura 4 mostra (ponta de 
seta circular): gire o cabo e certifique-se de que “F” e “I” sejam fixados juntos 
bem.

Substitua as molas de condução:

(1)
1. Afrouxe quatro parafusos “A” & “C”
2. Remova a placa base “B”
3. Remova o parafuso “C” & placa “D”
4. Substitua duas molas “E”
5. Encaixe novamente seguindo sequências 3 a 1

(2)
1. Afrouxe dois parafusos “Z”
2. Remova o parafuso “C” & placa “D”
3. Substitua duas molas “E”
4. Encaixe novamente seguindo sequências 3 a 1
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SAC (cobertura para todo o Brasil)

TERMOS DE GARANTIA
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e 
do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, 
sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da 
Multilaser para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, 
modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional 
não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso 
de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da 
Multilaser projetados para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser 
limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.
 
Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.
 
O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de 
compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.
 
NF/Nº     Data da Compra 




