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Esse equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência
em Sistemas devidamente autorizados.
Especificação técnica
Modelo de placa: 10353IMC000797-TX
Frequência de operação: 2.4Ghz

Funcionamento à pilhas
A substituição e manipulação das pilhas deverão ser realizadas sempre sob a supervisão de um adulto.
Instalação e substituição
Veículo: Assegure-se que a chave de força (A) esteja na posição OFF e seguidamente abra a tampa de acesso ao
compartimento das pilhas. Utilizando uma ferramenta apropriada (não inclusa), remova o parafuso como indicado na
imagem 1. Insira 3 pilhas do tipo LR6/AA de 1.5V preferivelmente alcalinas, respeitando a polaridade indicada na
imagem. Encaixe novamente o parafuso na tampa do compartimento, certificando que o encaixe esteja firme.
Rádio Controle: Com a chave de força (B) na posição OFF e a luz de força apagada (veja imagem 2), abra o
compartimento das pilhas do controle situado na parte de trás. Com uma ferramenta apropriada (não inclusa), instale
2 pilhas do tipo LR03/AAA de 1.5V preferivelmente alcalinas, respeitando a polaridade indicada, como mostra a
imagem. Encaixe novamente o parafuso na tampa do compartimento, certificando que o encaixe esteja firme.
Movimentando o patinete
Procure sempre ligar o rádio controle antes do patinete, para que uma comunicação entre eles seja mais rapidamente
estabelecida. Para isso, mova a chave de força do controle (B) na posição ON, como mostra a imagem 2. Uma luz
vermelha (C) vai se acender de forma intermitente para indicar que o controle está ligado, mas ainda não está
vinculado ao patinete. Na sequência, ligue o patinete movendo a chave de força (A) situado na base do produto da
posição OFF para ON, como na figura 1. Repare como em alguns segundos, a luz do controle ficará acesa
continuamente indicando que a vinculação está completa.
Importante! Se durante a brincadeira a luz do controle se apagar de maneira involuntária, um novo processo de
vinculação deverá ser realizado como detalhado anteriormente. Desligar o patinete, conectar o controle e depois,
conectar o patinete.
Funcionamento
O rádio controle é fácil de ser utilizado. Pressionando a parte superior do botão, o patinete se move para frente.
Pressionando a parte inferior do mesmo botão, ele realiza uma curva suave para trás.
Solução de problemas
• Mantenha uma distância adequada entre o controle e o patinete para uma correta recepção de sinal.
• Se o sinal for perdido, será necessário realizar o procedimento de vinculação novamente.
• Lembrando que uma perda de sinal pode ser motivada pelo esgotamento das pilhas.
Termo de garantia
A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de
emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações
descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente
peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão
autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em
contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades
aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer
outro acessível ao usuário A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica
restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em
desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por
acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria
e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte
e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio
inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio
Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia,
fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a
apresentação da nota fiscal.
Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para
o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

