
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- 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;
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia
  água ou pedregulhos;
- 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.
- 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 é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus;
- Não utilize o produto na chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Não permita que as crianças toque as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- O produto possui cinto de segurança ajustável, instrua a criança como prender o cinto antes de utilizar-lo;
- 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.
- O brinquedo não é adequado para crianças menores de 3 anos por conter peças pequenas.

ALERTA:
- Nunca deixe a bateria descarregar  totalmente; caso isso  ocorra  aplique  uma carga completa de 
  4 a 6 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de 
  redução (mecanismo);
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

BATERIAS RECARREGAVEIS
- 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.

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;

- 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 do cabo, do contato do plug, do 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.
- Se o veículo perder notoriamente velocidade, deve carregar-se a bateria. Deve ter-se 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 substituam-nos.
- 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 presa com a abraçadeira.

INDICAÇÕES PARA BATERIAS E CARREGADORES

NOTA IMPORTANTE: BATERIA
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

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 eletrólito 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)   Fax: (11) 4674-7250 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 CE
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   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 quanto à 
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 uso coletivo;
- 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.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações 
deste produto.
- 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 a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO:________________________________________REF.:________

DATA DA COMPRA:_____/_____/_________

Nº DA NOTA FISCAL:___________________ CARIMBO DA LOJA

GARANTIA LEGAL

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano 
  sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um 
  pano macio e seco.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, use um limpador de móveis sem cera, não use cera de
  automóveis, não utilize limpadores abrasivos.

úmido com 

LIMPEZA

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao 
Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo 

OPERAÇÃO DE RECARGA

- A entrada de alimentação da bateria encontra-se no painel.
- A CHAVE DE FORÇA deve estar na posição OFF quando o produto estiver sendo carregado.
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deverá ser carregada de 4 a 6 horas. Não deixe a bateria
  carregando mais do que 10 horas para evitar superaquecimento do carregador.
- Quando o produtor perder rendimento, recarregue a bateria.

1- Abra a tampa do conector ( localizada no painel ).
2- Conecte o carregador na alimentação do painel.
3- Encaixe o plug do carregador na tomada. A bateria começará a carregar.

ATENÇÃO!
Esse produto possui proteção de

carregamento. Quando estiver sendo 
carregado todas as funções serão 

desligadas

Idade Sugerida: Entre 3 e 6 anos
Peso Máximo Suportado: 30 Kg

Camaro
R / C - 6V

ATENÇÃO:

Não utilizar este brinquedo em locais onde tenha 
trafego de veículos.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO
E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA.

GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.
Ao  decidir pela nossa marca, você escolheu 

um produto de alta qualidade, resistência e segurança.
Aproveite ao máximo estes benefícios, 
lendo cuidadosamente as instruções.

Para futuras consultas, guarde este manual, 
ele contém seu certificado de garantia.

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

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

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

RECICLÁVEL

As cores podem variar

ATENÇÃO:
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

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é,
não tem direito à proteção contra interferência

prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não
pode causar interferência a sistemas operando em

caráter primário.

Especificação Técnica:
Modelo:                     F   Y  D   Z -27MTX01
Frequência da Operação:  27 Mhz
Tipo de modulação:   AM

 1977-12-8106
 Modelo: FYDZ-27MTX01-(27MHz)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VISTA DO PRODUTO

CONHECENDO O PRODUTO

  1 - Corpo
  2 - Caixa de mecanismo
  3 - Roda motriz
  4 - Arruela grande
  5 - Porca
  6 - Calota
  7 - Roda livre
  8 - Bucha

17 - Suporte do volante
18 - Tampa da bateria
19 - Parafuso do volante
20 - Volante
21 - Porca do volante
22 - Carregador
23 - Controle remoto
24 - Cabo Mp3

Ferramentas
Necessárias

Alicate
( não incluído )

Chave Phillips
( não incluído )

Chave Fixa

3
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  9 - Arruela pequena
10 - Varão de direção
11 - Contra-pino
12 - Assento
13 - Parafuso grande
14 - Para-brisa
15 - Parafuso pequeno
16 - Retrovisor

Idade Sugerida Entre 3 anos e 6 anosIdade Sugerida

Peso Máximo 
Suportado

30 Kgs
Peso Máximo 
Suportado

Velocidade 3 Km / h

Carregador Bivolt

Tempo de
Carregamento 4 - 6 Horas

Bateria

Dimensões do
Produto

Forma de Energia

Média de vida
da bateria

Fusível

6V 7AHx1

110 x 61.5 x 51 Cm

Carregamento

Aproximadamente
300 vezes

5A

FUNCIONAMENTO
Ligue a chave de força.
“Não alterar o sentido sem parar totalmente o produto, isso poderá danificar a caixa de mecanismo.

FRENTE
1- Coloque o “botão frente-ré” na posição frente.
2- Pressione o “pedal”.

RÉ
1- Coloque o “botão frente-ré” na posição ré.
2- Pressione o “pedal”.

BOTÕES DE SOM
Pressione os botões no volante para emitir som.

PARAR
O produto para automaticamente, quando a 
criança remover o pé do “pedal”.

Botões de som

Chave
de

força

Botão frente-ré

Pedal

Entrada 
de audio

Botão de
conversão

22

23
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PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

MANUTENÇÃO

PROBLEMA: O veículo não anda
A bateria pode estar descarregada. 
O produto foi utilizado anteriormente e a bateria não foi recarregada. Aplique uma carga completa.
O fusível desarmou. Possível Causa: 
O produto está equipado com um fusível que auto-reseta. Quando o produto é sobrecarregado ou 
operado incorretamente, o fusível desliga de 15 a 20 segundos antes de voltar a funcionar novamente. O
fusível fica localizado debaixo do assento.

Possível Causa: 

Para evitar que o fusível desligue siga as 
diretrizes abaixo:

- Não sobrecarregue o produto, peso máximo permitido: 
  30 Kg
- Não faça nenhum tipo de reboque.
- Não utilize em ladeiras íngrimes.
- Não utilize em superfícies instáveis que possam fazer as 
  rodas patinar, causando superaquecimento do motor.
- Não utilize em temperatura muito quente, os 
  componentes podem superaquecer.
- Não mexa no sistema elétrico senão poderá criar um 
  curto-circuito causando o desarmamento do fusível

Possível Causa: Porcas das rodas estão soltas.
Se as porcas não estão apertadas, as rodas não
encaixarão na caixa de mecanismo. Aperte-as com
a chave fixa.
Possível Causa: Conector da bateria ou fios estão 
soltos. 
Certifique-se que os conectores estão plugados 
firmemente um ao outro.
Possível Causa: Bateria está esgotada.
A bateria foi mantida devidamente como as 
instruções? A bateria é muito antiga? A bateria
precisará ser substítuida.
Possível Causa: Sistema elétrico está danificado.
Água pode ter corroído o sistema; sujeira, cascalho
ou areia podem ter emperrado as conexões.
Possível Causa: Motor está danificado.
O motor precisa de reparos profissionais.

PROBLEMA: O veículo não anda
por um longo período.
Bateria está descarregada. Possível Causa: 
A bateria não foi carregada por tempo suficiente,
recarregue de 4 - 6 horas.
Bateria está velha. Possível Causa: 
Com o tempo a bateria perde a vida útil, a média
de vida da bateria é aproximadamente 3 anos,
substitua por uma nova se necessário.

PROBLEMA: A bateria não 
recarrega.
Plug da bateria ou do adaptador está solto.
Possível Causa: 
Certifique-se de que ambos os plugs estão 
conectados firmemente e juntos.
Carregador não está conectado. Possível Causa: 
Certifique-se que o carregador ligado à tomada e
que passa energia pela tomada.
Bateria está esgotada. Possível Causa: 
A bateria foi mantida devidamente como as 
instruções? A bateria é muito antiga? A bateria
precisará ser substítuida.
Carregador não está funcionando. Possível Causa: 
Se o carregador não esquentar enquanto ligado, ele
pode estar danificado e pode ser trocado.
Motor está danificado. Possível Causa: 
O motor precisa de reparos profissionais.

PROBLEMA: Bateria emite sons
quando está carregando.
Isso é normal e não causa dano a bateria, a bateria
pode também não emitir som quando carregando.

PROBLEMA: Carregador aquece
enquanto está carregando
Isso é normal e não causa dano a bateria.

É responsabilidade dos pais verificar periodicamente os componentes principais do produto antes do uso,
para evitar perigo, tais como: bateria, carregador, cabos e fios e parafusos sem aperto. O produto não 
deve ser utilizado até então.
Certifique que as partes plásticas do produto não estão rachadas ou quebradas.
Mantenha o produto afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores, as partes plásticas podem
derreter.
Quando o produto não for utilizado, todas as conexões devem ser desligadas. Desligue a chave de força
e desconecte a bateria.

   - As pilhas não devem ser recarregadas;
   - Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
   - Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
   - As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
   - As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
   - Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

ATENÇÃO 

CONTROLE REMOTO
Botões de som

Chave
de

força

Botão frente-ré

Pedal

Entrada 
de audio

Botão de
conversão

Luz Indicadora

Alavanca
Direita

Alavanca
Esquerda

1- Pressione o botão de conversão no veículo e coloque na posição “controle remoto”.
2- Introduza a antena no controle remoto rosqueando-a.
3- Coloque 2 pilhas ( AAA ) no controle remoto. ( Pilhas não incluídas )
4- Coloque a alavanca esquerda para cima para o veículo ir para frente e para baixo para o veículo ir para
     trás.
5- Coloque a alavanca direita para a esquerda ou para direita para o veículo virar.

Fusível

i
Bater a

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM
Varão de Direção. Vire o veículo 
ao contrário, introduza o varão de 
direção no orifício frontal do corpo
até atravessá-lo no painel.
Encaixe a ponta curvada do varão
de direção no orifício do jogo de
direção conforme imagens ao lado.
Coloque uma arruela pequena na 
extremidade do varão e então in-
troduza o contra-pino. Para finali-
zar dobre as pontas do contra-pino 
com um alicate.

Roda Motriz. Remova todas as peças do eixo traseiro, introduza a 
caixa de mecanismo no eixo traseiro pelo lado direito do corpo 
( considerando sentado no veículo ), o plug da caixa de mecanismo 
                                                                    deve passar pelos orifícios 
                                                                    do corpo e sair onde fica 
                                                                    a bateria. Atravesse a roda 
                                                                    motriz no eixo traseiro de 
                                                                    modo que encaixe na caixa 
                                                                    de mecanismo e introduza 
                                                                    uma arruela grande no eixo 
                                                                    traseiro. Então aperte a 
                                                                    porca com a chave fixa, 
                                                                    por fim encaixe a calota.

Rodas Livre. Remova todas as peças do eixo tra-
seiro, introduza uma arruela grande e a seguir uma 
bucha. Encaixe uma roda livre no eixo, então intro-
duza outra arruela grande no eixo. Aperte a porca 
com a chave fixa e coloque a calota. Repita os mes-
mos procedimentos para os eixos dianteiros.

Para-brisa. Encaixe  as abas do para-bri-
sa nos orifícios do corpo e fixe-o com dois 
parafusos pequenos.

Volante. Remova o parafuso do volante, 
encaixe o volante no varão de direção, 
então alinhe os furos do volante e do va-
rão e introduza o parafuso do volante e a 
porca e então aperte os firmemente.

Suporte do Volante. Retorne o veículo a posição
de uso. Encaixe o suporte do volante no varão de
direção alinhando os furos do suporte com os furos
do corpo, então fixe o suporte com os parafusos
pequenos utilizando uma chave Phillips.

Troca de Pilhas do Volante. Remova o 
parafuso da tampa do volante e retire a 
mesma, coloque duas pilhas AA, então 
coloque novamente a tampa da bateria.

Retrovisores. Encaixe  
os retrovisores nos ori-
fícios ao lado do para-
brisa, pressione-os até 
ouvir “click”.

Plug da Bateria. 
Conecte os plugs do 
motor e em seguida co-
necte o plug da bateria 
no terminal.

Tampa da Bateria. 
Encaixe a tampa da ba-
teria no corpo confor-
me figura ao lado, en-
tão fixe-a com dois 
parafusos pequenos.

Assento. Remova os 
dois parafusos grande 
do corpo do veículo, 
posicione primeiro a 
parte traseria do assen-
to no corpo encaixando 
as travas do assento 
nos furos do corpo. 
Fixe o assento com os 
dois parafusos grande.

Retrovisores

Após a montagem de qualquer roda
em um eixo, verifique a folga entre
a roda e o começo da rosca do eixo,
se a folga for muito grande, adicione
mais arruelas. Depois de apertar a 
porca, gire a roda manualmente para 
ver se a mesma gira livremente. Se 
após a porca ser apertada a roda não 
girar livremente será necessário re-
mover uma arruela, senão poderá 
ocorrer danos ao motor.

IMPORTANTE

Parafuso Pequeno
Para-brisa

Volante

Porca do
volante

Parafuso 
do volante

Esse lado
para cima

AA

AA

Pilhas não incluídas
FOLGA

Tampa da bateria

Parafuso 
pequeno

Furos

Assento

TravasParafuso
grande

Varão de direção

Varão de 
direção

Arruela 
pequena

Contra-pino

Parafuso Pequeno

Suporta do volante

Arruela grande

Arruela grande

Bucha

PorcaCalota

Roda livre

Roda motriz

Calota

Porca

Arruela grande

Eixo traseiro

Caixa de
mecanismo D

Arruela

Mordida

Atenção. Na montagem da roda
livre traseira, é necessário que te-
nha uma arruela entre o corpo do
produto e a mordida do eixo tra-
seiro.


	Página 1
	Página 2

