
UPRIDER 
ELÉTRICO-12 V

Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP.:08536-440

Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL

C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br

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!

  Atenção!
- Não utilizar este brinquedo onde tenha tráfego de veículos;
- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter
  sido montado por um adulto;
- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante
  sua utlização;
- Ler as instruções antes do uso, seguí-las e mantê-las
  como referência;Utilize equipamentos de segurança, tais como:
  capacete, munhequeiras, joelheiras e cotoveleiras;
- Este manual é parte integrante do produto e contém seu
  certificado de garantia. Guardar para eventuais consultas.

ATENÇÃO!
“ Não recomendável para crianças

menores de 3 anos por conter partes
pequenas que podem ser engolidas.”

IDADE SUGERIDA : + 6 ANOS
PESO MÁXIMO SUPORTADO: 50 KG

®



1

2

3

4

6

5

78910

11

12 13

Conjunto do guiador superior

Conjunto do corpo principal

Rodas universais

Conjunto do guiador inferior

Tampas da roda (x2)Rodas (x2)

Instrução de montagem

Suporte para os pés

Porca m10 (x2)

Carregador da bateria

Trava da bateria

Arruelas Φ10 mm (x2)

Bateria

ESPECIFICAÇÕES: 

Bateria: 12V 7AH;
Motor :12V 50W;
Idade Sugerida: +6 anos;
Peso máximo suportado: 50 kg;
Dimensões do produto: 487 x 534 x 990mm;
Velocidade máxima: 6 km/h;
Tempo de recarga: de 8 a 12 horas;
Autonomia da bateria: Aproximadamente 1 hora (em piso plano); 
Carregador: Entrada:127/220V AC
                        Saída:12V DC

Instruções de Montagem
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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!

  Atenção!
- Não utilizar este brinquedo onde tenha tráfego de veículos;
- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter
  sido montado por um adulto;
- Este brinquedo deve ter a supervisão e um adulto durante
  sua utlização;
- ler as instruções antes do uso, seguí-las e mantê-las
  como referência;
- Utilize equipamentos de segurança, tais como:
  capacete, munhequeiras, joelheiras e cotoveleiras;
- Este manual é parte integrante do produto e contém seu
  certificado de garantia. Guardar para eventuais consultas;
- Não recomendável para crianças menores de 6 anos 
  devido sua alta velocidade .

ATENÇÃO!
“ Não recomendável para crianças

menores de 3 anos por conter partes
pequenas que podem ser engolidas.”

IDADE SUGERIDA : + 6 ANOS
PESO MÁXIMO SUPORTADO: 50 KG
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Pressione o botão
para encaixar ou 

desencaixar o guiador
inferior

Orifício de encaixe
 do pino da mola

Guiador regulável

Pressione o botão para remover
 o suporte para os pés

360°

Utilize equipamentos de segurança, tais como: capacete, 
munhequeiras, joelheiras e cotoveleiras (equipamentos não 
inclusos) .

Interruptor liga e desliga

Fig 1

Fig 2

Fig 4

Fig 5

Fig 6

Fig 3

Pressione o pino
da mola para encaixar

ou desencaixar o 
guiador superior

Entrada do carregador

                      ATENÇÃO: 
- Não puxar pelo �o para desconectar os plugs. 
- Os plugs A, B, C,D e E nunca devem ser inseridos 
  em tomadas elétrica 
 

D
C

A
B

Encaixe novamente o suporte para o pés

E



Fig 1:
Montagem do Guiador:
1. Insira o conjunto do guiador superior no conjunto do guiador inferior,encaixando o pino da mola do guiador superior no orifício 
do guiador inferior
2. Em seguida, insira todo o conjunto do guiador na haste do conjunto do corpo principal e pressione até ouvir um "clique" .
Desmontagem do guiador:
Pressione o botão de desmontagem na parte inferior do conjunto do guiador inferior e, enquanto isso, puxe todo o conjunto do 
guiador para removê-lo do corpo principal. Pegue uma chave de fenda apropriada, insira no orifício de encaixe do pino da mola 
na parte superior do conjunto do guiador inferior e force  para dentro o pino no orifício e, enquanto isso, puxe o conjunto 
superior do guiador para cima.
Uso do guiador:
A altura do guiador pode ser ajustada de acordo com a altura do condutor. Primeiro pressione o botão na parte frontal do 
guiador e gire a empunhadeira. O guiador pode ser ajustado em 360 graus com oito direções.

Fig. 2:
Conexão fonte de alimentação e sistema elétrico:
Depois de instalar o guiador, a fonte de alimentação deve ser conectada. A bateria está localizada sob o suporte para os pés. 
Pressione o botão de desmontagem do suporte para os pés  e puxe para remover. Primeiro conecte o plug da bateria (A) com o 
plug corpo principal (B), em seguida, conecte o plug do suporte para os pés (C) com o plug corpo principal C.

Fig. 3:
Recarregamento da bateria:
Quando a bateria estiver com a carga baixa, o veículo emitirá um sinal sonoro para lembrar ao usuário de recarregar a bateria. 
A entrada do carregador está localizada acima do interruptor liga e desliga. Antes de recarregar, a tampa deve ser aberta. Insira 
o plug (E) do carregador. Em seguida, ligue o carregador para recarregar. Após a conclusão da recarga, coloque a tampa 
novamente em sua posição.
Notas: 
- Certifique-se de que o carregador está totalmente inserido na tomada. Durante a recarga, manter o interruptor liga e desliga na 
posição desligado. Não utilize o brinquedo durante a recarga.
 - Carregue a bateria por 12 horas antes de usar o brinquedo pela primeira vez. Para as demais recargas recarregar de 8-12 
horas (não exceder esse tempo). 

Fig. 4:
Suporte para os pés:
De acordo com o sentido da seta, insira o suporte para os pés encaixando as travas nos alojamentos do corpo principal e 
pressione até ouvir um ”clique”. 
Nota: Durante a montagem, não segure os fios.

Fig. 5:
Instruções de Instalação e Utilização :
Selecione um local apropriado antes de utilizar o brinquedo pela primeira vez. O solo deve ser plano. Não deve ser úmido, 
escorregadio ou liso. Não pode haver degraus, obstáculos, veículos motorizados, bicicletas, animais de estimação, bebês ou 
outros objetos que distraem o local. A utilização deve ser acompanhada de um adulto que tenha experiência na condução e 
tenha lido os avisos e precauções neste manual para ajudá-lo. Certifique-se de usar equipamento de segurança.

Fig. 6:
Funcionamento:
- Pressione o interruptor liga e desliga (o indicador irá acender) para ligar o brinquedo. 
- Ao usar o brinquedo, a criança deve estar acompanhada de um adulto . A criança deve ficar na parte traseira do brinquedo 
com as duas mãos segurando o guiador. Posicione o guiador reto (em uma condição basicamente ociosa) ajustando até ficar 
nivelado. Olhe para a frente. Primeiro, coloque um pé no suporte para os pés. Mova o peso do corpo lentamente para o suporte 
para os pés.Tente o melhor para evitar mover o guiador lateralmente, levante o outro pé lentamente do chão e coloque no 
suporte pra os pés. Mantenha-se calmo e relaxado, e olhe para a frente.

A sequência de posturas é ilustrada abaixo:

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Nunca deixe o suporte para os pés solto, mantenha-o sempre travado;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana. Nunca use em superfícies com terra, areia, água oupedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE);
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- 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;
- Mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance das crianças;
- A criança deve estar calçada pra usar o produto;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- ATENÇÃO! Este brinquedo só deve ser entregue a criança após ter sido montado por um adulto;
- ALERTA:
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente. Caso isso ocorra, aplique uma carga completa de 8 a 12 horas;
- Quando for guardar o brinquedo, aplique primeiramente uma carga completa. Caso a mesma fique um longo período sem uso, faça a           
  operação de recarga a cada 3 meses;
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes;
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do brinquedo, limpe-o com um pano macio e seco.
  

ATENÇÃO

A criança deve conduzir este brinquedo com o seu corpo . Quando a criança estiver de pé sobre o brinquedo e se inclinar para trás, o brinquedo se movimentará  
para trás e inclinando para frente, o briquedo se movimentará para frente. Movimentando o guiador para a esquerda ou direita  o veículo se movimentará para 
esquerda ou direita. Para parar os movimentos, utilize as duas mãos para manter o condição equilibrada. Mantenha o seu corpo  equilibrado na posição central
e o brinquedo vai lentamente parar de se mover.

Para sair do brinquedo, a criança deve esperar até que brinquedo pare totalmente de se mover, e segurando o guiador firmemente com ambas as mãos. Se
necessário, um adulto deve ajudar a segurar o guiador para criançar  mover os pés um a um do suporte para os pés . Equilibrando o peso do corpo. Não 
incline para a frente e para trás e não movimente o guiador .

Desligue o brinquedo imediatamente após sua utilizaçao .O brinquedo desligará automaticamente após 30 minutos parado. Pressione novamente o interruptor
liga e desliga para reiniciá-lo.

 



INDICAÇÕES PARA BATERIAS E CARREGADORES 

- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixe 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 do cabo, do contato dos 
  plugs, do isolamento ou de outros componentes. Caso um dos componentes mencionados apresentem danos, não utilizar até reparação
  ou substituição;
- Se o brinquedo perder notoriamente a velocidade, deve-se carregar a bateria. Deve-se ter o cuidado de não deixar a bateria descarregar
  completamente, pois isto pode danificar a mesma;
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria no estado de vazia, mas voltar a carregá-la 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 na caixa de bateria com a tampa fechada;
- A bateria possui relé térmico que disparará automaticamente e cortará toda a força do brinquedo caso o motor, sistema elétrico ou bateria
  estejam sobrecarregados. O relé térmico irá resetar e a força será restaurada após a unidade permanecer desligada de 15 a 20 segundos
  e depois ser ligada novamente. Se o relé térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. Entre
  em contato com o seu distribuidor;
- Não conectar mais que o número recomendado de fontes de alimentação;
- Os plugs da fiação do brinquedo não devem ser inseridos em tomadas elétricas.

BATERIAS RECARREGÁVEIS
- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas);
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas);
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito;
- O carregador da bateria deve ser regularmente examinado contra danos nos cabos, plugs, gabinete e outras partes.
  No caso de danos, não utilizar até reparação ou substituição.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
- A bateria está disposta no compartimento travada. Para removê-la, basta retirar o suporte para os pés, retire a trava, desconecte os 
plugs (A) e (B), substitua a bateria e volte a conectar os plugs nas posições originais. 
- ATENÇÃO: Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado (Vide Especificações Técnicas).



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, à escolha da Brinquedos Bandeirante.
   I - A garantia será invalidada se:
I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.
   II - A garantia não cobre:
II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, 
inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
II.3. os acessórios do produto e/ou danos causados a estes;
II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
II.5. atendimento domiciliar.
II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s);
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra 
  responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar 
  as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja, devidamente preenchida.

GARANTIA LEGAL

OBSERVAÇÕES


