
Patins Sports
Manual de Instruções

1. PATINS 3. FREIOS

2. RODAS

O Patins In-line Ajustável Astro foi projetado para proporcionar muitas horas de diversão e patinação saudável.
1. Este produto é indicado para crianças a partir de 6 anos.
2. Este produto não é recomendável para crianças menores de 3 anos por poder gerar ou conter partes que 
podem ser engolidas.
3. Remova todo tipo de embalagem e proteção antes de entregar este produto para uso.

AJUSTAR O TAMANHO
1. Para aumentar ou diminuir o tamanho do patins 
pressione botão de ajuste.
2. Enquanto pressiona o botão de ajuste, puxe ou 
empurre a parte frontal para frente e para trás, 
ajustando de acordo com a escala de tamanho 
indicada. 

UTILIZAR O FREIO
Para frear, incline-se um pouco para frente da cintura para cima e leve à frente o pé que está freando. Pressione o calcanhar e o freio 
fará com que você pare. Dobre um pouco o joelho para facilitar a frenagem. A habilidade do patinador exerce um papel 
fundamental na redução da distância de frenagem. Pratique-a em superfícies planas antes de patinar em descidas. Veri�que 
sempre o freio de seu patins e substitua-o se necessário.

SUBSTITUINDO FREIOS DESGATADOS
Solte a porca no parafuso que atravessa a caixa do travão. Tire o parafuso. Puxe freio para fora do seu alojamento. Instale um novo 
freio e repita o processo em sentido inverso. Certi�que-se de que o parafuso atravessa a cavidade, pastilha de freio e braço do freio. 
Não aperte demais.

4. RECOMENDAÇÕES
MANUTENÇÃO
Seu patins possui rolamentos blindados de precisão, de modo que não há necessidade de graxa ou óleo, basta limpar de vez em 
quando com pano úmido. Evite patinar através da água, graxa, óleo, cascalho, ou areia, pois afeta a durabilidade de seus rolamen-
tos. Mantenha seus patins sempre limpos. 

ADVERTÊNCIAS:
1. Veri�car se os parafusos do eixo e rolamentos estão bem apertados girando cada roda.
2. Veri�car se o freio está desgastado. 
3. Usar equipamentos de proteção tais como: joelheiras, cotoveleiras e capacete (NÃO INCLUSOS).
4. Patinar sempre em superfície plana e limpa. NUNCA ande com este patins em vias públicas.
5. Evitar patinar em locais que podem contribuir para acidentes, tais como: buracos, ladeiras, piso molhado, calçadas etc.
6. Não recomendamos o uso a noite, pela má condição de visibilidade.
7. Lembre-se que a ação dos freios ou atrito das rodas com o piso estarão comprometidos caso este esteja molhado.
8. Mantenha distância segura de automóveis, caminhões e veículos automotores.

ATENÇÃO:
1. Não patinar rápido demais. Cuidado com ladeiras, pois a velocidade aumentará de acordo com a inclinão e descida. Certi�que-se 
que saiba controlar a velocidade e brecar antes de patinar em superfícies inclinadas.
2. O freio é projetado para parar gradualmente. Esse freio não proverá parada imediata. A distância de parada varia em 
função da velocidade e do peso do patinador. Mantenha a atenção na pista e comece a frear com tempo su�ciente para 
parar de forma segura.

PATINAR
Para os iniciantes na patinação, escolha sempre um local plano livre de obstáculos. Flexione os joelhos levemente e projete uma 
passada com o pé de apoio traseiro para que o pé frontal possa deslizar. Então traga o seu pé de apoio para frente e repita com a 
outra perna e pé o mesmo movimento. Lembre-se sempre de manter os joelhos levemente �exionados.

ATENÇÃO:
Para evitar lesões, utilize sempre equipamentos de proteção tais como: joelheiras, cotoveleiras e capacete (NÃO INCLUSOS). Antes 
de utilizar, veri�que todas as partes do patins e certi�que-se de que todos os parafusos estão �rmemente presos.

ATENÇÃO:
Os parafusos e porcas de �xação das rodas devem ser substituídos após troca e/ou reposicionamento das rodas para maior 
segurança.

Para que o patins tenham desempenho consistente, 
as rodas devem se desgastar por igual. Isso exige que 
sua posição seja modi�cada:
1. Afrouxe e remova os parafusos de �xação para 
remoção das rodas.
2. Reposicione as rodas conforme diagrama.

AJUSTAR A FIVELA
Para abertura das �velas:
1. Levante a �vela de fechamento e pressione a trava
2. Remova a correia dentada

Para fechamento das �velas:
3. Passe a correia dentada na trava, mantendo a �vela 
levantada.
4.  Feche a �vela quando a correia dentada estiver 
bem ajustada.

Puxe
Empurre
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PRODUZIDO NO PÓLO
INDUSTRIAL DE MANAUS

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.

Astro Toys Com. de Brinquedos LTDA
www.astrotoys.com.br
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