
PATINETE ROSQUINHA
Manual de montagem do DMR6244 / DMR6245

GARANTIA LEGAL

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 

Comercial DM BRASIL.
1. A garantia será invalidada se:
1.1. O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técni-
cas e às recomendações de uso deste manual;
1.2. O produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto 
ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;

1.3. O produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e 
consentimento da Comercial DM BRASIL;
1.4. O produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
1.5. O produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado, haja vista 
a impossibilidade de garantir a integridade do brinquedo e seus componentes expostos 
ao público.
2. A garantia não cobre:
2.1. 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;
2.2. Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
2.3. Os acessórios do produto, e/ou os danos causados a estes;
2.4. Atendimento domiciliar;
2.5. Montagem do produto por parte da Comercial DM BRASIL.
Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, 
alterações nos tratamentos de pintura, entre outros.

Idade
recomendada: 
acima de 6 anos

Peso máximo:
50 Kg

RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
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INSTRUÇÕES

1. Um adulto deve acompanhar a criança enquanto brinca.
2. Antes de entregar o brinquedo a criança, certifique-se que o mesmo esteja com as 

peças devidamente encaixadas e que as rodas estejam alinhadas. Lembre-se de checar 
se as peças continuam firmes e em bom estado toda vez que a criança for brincar.
3. A criança deve usar equipamento de proteção enquanto brinca, como capacete, 

munhequeiras, cotoveleiras e joelheiras. Também indicamos que a criança utilize sapatos 
com sola de borracha enquanto brinca e nunca brinque sem sapatos.
4. O brinquedo não deve ser utilizado em ladeiras, apenas em supefícies planas.
5. Se assegure que a criança não utilizará o brinquedo em vias públicas ou em locais 

com tráfego de carros ou motos.
6. Apenas uma criança deve usar o brinquedo por vez.
7. A criança não deve usar o brinquedo em superfícies com água, areia ou gelo. Evite 

também superfícies esburacadas e brincar durante a noite, tendo em vista a baixa visibili-
dade no período, aumentando os riscos para o usuário.
8. Certifique-se de que a criança tenha cuidado e brinque de acordo com a sua habilidade.
9. Jamais personalize o brinquedo de forma que possa vir a afetar a segurança da criança.

LIMPEZA

- Ao lavar o patinete, utilize apenas água e sabão (sem pressão) ou pano úmido;
- Não utilizar produtos químicos (álcool, solventes, etc...)
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.



1. Guidão
2. Haste
3. Base (deck)
4. Freio

1. Encaixe da haste inferior
Aperte a trava indicada abaixo pela letra “F”. Encaixe a haste na base do patinete, no 
local indicado por “G”. Certifique-se que a trava “F” está encaixada no buraco indicado 
por “H”.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

MONTAGEM
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Importado por:
COMERCIAL DM BRASIL EIRELI | CNPJ: 06.159.083/0001-42
Rod. Washington Luiz, SN, Quadra C, Lt. 15 – Santa Cruz da 
Serra – Duque de Caxias – RJ  - CEP: 25265-008 
www.dmtoys.com.br
Fabricado na China
Guardar a embalagem por conter informações importantes

Dúvidas, elogios e reclamações, 
fale com o nosso SAC:
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@comercialdmbrasil.com.br

www.dmtoys.com.br @dmtoysbrasil

2. Ajuste da altura
Abra a trava indicada abaixo pela letra “J”. Aperte o botão indicado por “K” e, com ele 
pressionado, mova o guidão para cima ou para baixo, até a próxima regulagem disponí-
vel. Ao chegar na altura desejada, feche a trava indicada por “J”.

NBR NM 300/2002
SEGURANÇA DE BRINQUEDOS

CE-BRI/OCP0019 - Nº032/20 BR-032/20

ATENÇÃO!
NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 
03 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) 
QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S);
ADVERTÊNCIA! UTILIZAR COM EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO: CAPACETE, MUNHEQUEIRAS, JOELHEIRAS E 
COTOVELEIRAS;
ESTE BRINQUEDO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM 
VIAS PÚBLICAS;
PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA 
EMBALAGEM LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;
ESTE BRINQUEDO DEVE SER MONTADO SOB A 
SUPERVISÃO DE UM ADULTO ANTES DE SER 
ENTREGUE À CRIANÇA.
ESTE BRINQUEDO DEVE SER UTILIZADO COM PRUDÊNCIA 
DADO QUE REQUER UMA GRANDE HABILIDADE, A FIM DE 
EVITAR QUEDAS OU COLISÕES SUSCETÍVEIS DE CAUSAR 
LESÕES AO USUÁRIO OU A TERCEIROS.
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virar para a 
esquerda

virar para a 
direita

Incline o guidão para 
virar o patinete!


