
A- SUPORTE DO FUSÍVEL
B-FUSÍVEL

OBS: É FORNECIDO FUSÍVEL RESERVA

SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO 
ATRAVÉS DO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
(SAC).

Remova o assento da moto, desencaixe os PLUGS 
(A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no 
PLUG (B)  para recarga localizado no chicote da 
bateria. A seguir ligue o carregador na tomada e o 
LED vermelho acenderá. Após a recarga, o LED 
ficará automaticamente verde, indicando o final da 
carga.

* O CARREGADOR DE 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 DO FUSÍVEL

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

MANUTENÇÃO

OPERAÇÃO DE RECARGA

OBSERVAÇÃO: Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.

*Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.
*Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

A bateria está disposta no compartimento, para removê-la basta retirar o
assento,  desconectar os dois terminais e abrir as travas, substituí-la e voltar a conectar os terminais
nas posições originais.
ATENÇÃO: Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado.
                    (Vide Especificações Técnicas)

QUEIMADOBOM

FILAMENTO 
ROMPIDO

Os terminais do chicote da 
Bateria possuem uma trava, 
para removê-los e preciso 

pressioná-la para 
conseguir desconectar.

FIO COM TERMINAL VERMELHO/ROSA
(No terminal vermelho da Bateria)

FIO COM TERMINAL PRETO/LARANJA
(No terminal preto da Bateria)

CUIDADO PARA NÃO 
INVERTER OS TERMINAISA BATERIA DEVE SER MANTIDA 

NA POSIÇÃO ILUSTRADA. 
NUNCA DEIXE O ASSENTO 

SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE 
TRAVADO.

ATENÇÃO: 
A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO. SE AO USAR 

O BRINQUEDO PELA PRIMEIRA VEZ E O MESMO ESTIVER LENTO, RECARREGUE 
A BATERIA POR 6 HORAS, CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA NÃO SEJA ESTÁVEL, 

A BATERIA NÃO ESTARÁ RECEBENDO A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA
O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA, 

NO FINAL AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.

Carregador 
de BateriaLed

B

C

A

   - 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 

F.T. 57.340.029

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.

Idade Sugerida: a partir de 2 anos
Peso Máximo Suportado: 21 kg
ATENÇÃO:
Use sempre equipamento de segurança pessoal, tais como: 
luvas, joelheiras e principalmente capacete.
Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham trafego
de veículos.

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

GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Ban Moto
 - EL 6V

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

ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES 

ANTES DO USO,
SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS 

COMO REFERÊNCIA.

PRODUZIDO
NO BRASILRECICLÁVEL

As cores podem variar
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- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano 
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

úmido com sabão neutro;

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 

   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 consid erado víc io e/ou  defeit o de fabric ação o desgaste normal de  peças, alt erações quanto à 
pin tura;
- o uso deste produto deve ser restrit o à faix a etária e/ou à carga máxim a in dic ada(s).
- este produto não foi id ealiz ado e/ou previs to para suportar  explo ração  comercia l e uso cole tiv o;
- Brin quedos  Bandeir ante não autoriz a  nenhuma pessoa, fís ic a,  ju ríd ic a  ou entid ade, a assumir, por conta 
própria , qualq uer outra  responsabili dade rela tiv a à garantia deste produto, alé m daquela s aqui dis cip lin adas.
- Brin quedos Bandeir ante não autoriz a, sob nenhuma hip ótese, quais quer alt erações e/ou modif ic ações 
deste produto.
- Brin quedos Bandeir ante se reserva  o  dir eit o  de colo car  no mercado  produto semelh ante e/ou de melh or 
qualid ade, enfim ,  de alt erar as caracterís tic as gerais , técnic as e  estétic as  deste produto, sem prévio avis o;
- Para assegurar a garantia , apresente a Nota Fis cal de compra ou esta garantia com o carim bo da lo ja .

PRODUTO:________________________________________REF.:________

DATA DA COMPRA:_____/_____/_________

Nº DA NOTA FISCAL:___________________ CARIMBO DA LOJA

GARANTIA LEGAL

 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.

ATENÇÃO 

- 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;
- 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;
- 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 só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.

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;

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



INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:
1) Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
4) Certifique-se de que a bateria está carregada. 

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:
1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 4 a 6 horas;
2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DA MOTO - 5,345 Kg
AUTONOMIA DA BATERIA - 1 hora “NO MÁXIMO” 
PARA USO CONTÍNUO EM PISO PLANO
(Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente).
PESO MÁXIMO SUPORTADO - 21 Kg
VELOCIDADE APROXIMADA - 3,5 Km/h
BATERIA - 6V - 4,5Ah
TEMPO DE RECARGA - 4 à 6 horas
ACELERADOR - Acionamento via pedal

FUSÍVEL - 15 A
CARREGADOR DE BATERIA - Entrada 127/220V AC
SAÍDA - 7,25V 900 mA
LED VERMELHO ACESO - Carregando
LED VERDE ACESO - Carregado

COMO MONTAR O BRINQUEDO

Para colocar o brinquedo em movimento:

ATENÇÃO: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO OS PLUGS 
DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS

1 - Remova  o  assento retirando
com uma chave de fenda o para-
fuso localizado na parte  traseira 
do mesmo;
2 - Conecte  o plug  do  chicote 
principal  no  chicote da bateria;
3 - Recoloque o assento e volte
 a fixar o parafuso.

*Importante que os plugs fiquem bem 
encaixados

FUNCIONAMENTO

A mudança do sentido 
não deve ocorrer com o brinquedo em movimento

de movimento (Alavanca de Câmbio) 

Para  movimentar 
dois sentidos, basta acelerar 

pressionando o pedal.
Para a parada total do produto,

remova o pé do acelerador.

em um dos Alavanca para a frente, 
marcha à frente, 

Alavanca 
de câmbio

Alavanca para trás, 
marcha à ré.   

GARFO
1- Posicione o garfo no 
cachimbo do corpo con-
forme imagem a abaixo.

2- Coloque o guidão
na  parte superior do
cachimbo do corpo e
trave com a trava  do 
garfo.

FUNCIONAMENTO DA RODA LIVRE

MOTOR  6V

BATERIA
6 V 4,5 Ah

FUSÍVEL

FUSÍVEL

1 2 3

4 5 6
(FIO VERMELHO / ROSA)

(FIO PRETO / LARANJA)

(FIO VERDE / CINZA)  

PORTA
CHICOTE 

DA BATERIA

CHICOTE 
PRINCIPAL

R
ÉFRENTE

2 3

5 6ESQUEMA ELÉTRICO

Atenção nos encaixe entre o garfo
e o guidão, a trava do garfo tem
que estar de-
vidamente 
encaixada no 
guidão e na
guia da trava.

Trava do Garfo

Guia da Trava

Encaixe do
Guidão

Parafuso

Chicote da Bateria

Chicote 
Principal

Cachimbo

3- Encaixe as baterias LR 44 ( sempre 
com o pólo positivo (+) para cima)
sob os suportes 
para  módulo  e 
empurre a trava
do suporte para
baixo.

Trava

LR 44

+

4-  Encaixe  o  módulo  no  suporte,
observe que o furo maior deverá 
ser  encaixado 
no  pino  com 
diâmetro maior 
do suporte. Em 
seguida parafuse 
a tampa.

2- Retire  o  módulo
de som do  guidão e
empurre  as  bateria
na direção das setas.

TROCA DE BATERIAS DO GUIDÃO

Pino com
diâmetro

maior
Pino com
diâmetro

menor

1 - Com  uma  chave 
phillips retire o para-
fuso  da  tampa  para 
módulo do som.

Parafuso

VISTA DO PRODUTO
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LISTA DE COMPONENTES
  1 - Corpo 23 - Tampa do Acelerador
  2 - Guidão 24 - Tampa Traseira do Corpo
  3 - Carenagem 25 - Caixa do Mecanismo
  4 - Manopla 26 - Alavanca do cambio
  5 - Módulo de Som 27 - Caixa do cambio
  6 - Capa do Módulo de Som 28 - Parafuso do cambio
  7 - Botão Central 29 - Parafuso do Pedal
  8 - Botão Direito 30 - Pedal
  9 - Botão Esquerdo 31 - Bateria
  10- Parafuso do Módulo de Som 32 - Chicote Elétrico
  11 - Assento 33 - Fusível
  12 - Garfo 34 - Carregador da Bateria
  13 - Assoalho 35 - Chip Sonoro
  14 - Roda Dianteira 36 - Tampa do Chip Sonoro
  15 - Disco de fixação acoplado  37 - Tampa do Guidão 
  16 - Bucha Prolongada 38 - Bucha Longa
  17 - Eixo Dianteiro 39 - Bucha de Retenção
  18 - Roda traseira (livre) 40 - Parafuso do Assoalho

Somente nas refs: 2035 e 2170.  19 - Roda traseira (motriz)  
Somente nas refs: 2580 e 2581.  20 - Bucha  3/8”

  21 - Bucha Dupla Prolongada
  22 - Eixo Traseiro

19
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Somente nas refs: 2035 e 2170.

1- Retire o parafuso e a tampa.

2- Retire as baterias velhas
e coloque as novas (Lr41),
recoloque a tampa e parafuse.

tampa parafuso
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