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Seu Patinete
Conjunto do
guidão

Alavanca do freio
Botão Liga/Desliga

Parafusos Allen M4
x4

Mastro
Trava da dobradiça

Chave Allen
x1

Luz traseira
Motor

Entrada do carregador
Carregador bivolt
x1
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Descanso lateral
Freio tambor

1

Montagem do Patinete

*

Trava da
dobradiça
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1

Levante o mastro e
trave a dobradiça,
conforme instruções na
página seguinte.

2

Conecte os plugs dos
cabos elétricos que
passam por dentro do
mastro e conjunto do
guidão.
*Utilize as setas nos
plugs como referência
para conectar na
posição correta.

3

Insira o conjunto do
guidão no mastro
virado para frente,
conforme ilustração.

4

Com os furos do
conjunto do guidão e
do mastro alinhados,
coloque os 4 parafusos
no local indicado na
ilustração ao lado e
aperte com a chave
allen.

5

Antes de utilizar seu
patinete pela primeira
vez, faça uma recarga
completa da bateria.

Funcionamento da Dobradiça
Para desdobrar

1

Pressione o paralamas traseiro
para baixo, liberando o
gancho do mastro.

2 Levante completamente o

mastro e pressione a alavanca
até ouvir um “click”.

ATENÇÃO: Para sua segurança, sempre verifique se a
dobradiça está bem travada antes de utilizar o patinete.

Para dobrar

1 Empurre o botão de

segurança da dobradiça e
puxe a alavanca.

2 Baixe o mastro e posicione o
gancho no encaixe do
paralamas traseiro.

ATENÇÃO: Para sua segurança, sempre verifique se o encaixe entre o
gancho e o paralamas está correto antes de levantar o patinete do chão.
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Visor e Funções
Para ligar ou desligar
o patinete

Velocidade (km/h)

Pressione o botão
Liga/Desliga por 3 segundos.

Velocidade

Nível
da
bateria

Ao ligar o patinete, o sistema
iniciará com o limite de
velocidade máxima em 25km/h.
Pressionando rapidamente o
botão Liga/Desliga 2 vezes, o
sistema modifica o limite para
18km/h. Repita o processo para
voltar ao limite anterior.

Liga/Desliga

Para acender ou
apagar as luzes
Luz
dianteira
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Pressione rapidamente botão
Liga/Desliga 1 vez.
Para apagar, repita o processo.

Luz
traseira

4

Primeiro Uso

1

Ligue o patinete pressionando o
botão Liga/Desliga por 3 segundos.

o botão Liga/Desliga uma
2 Pressione
vez para acender as luzes.
o patinete para frente
3 Desloque
remando com o pé, conforme a
ilustração ao lado.

o impulso inicial gerado pela
4 Com
remada, os sensores permitirão o

acionamento do motor . Controle a
velocidade através do acelerador e
do freio. O motor não acionará sem
um impulso inicial.

Importante: a bateria do seu patinete vem com carga
suficiente apenas para montagem do produto.
É necessário realizar a carga completa antes do uso.
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Recarregando a Bateria

1

Com o patinete desligado,
levante a tampa na
entrada lateral e conecte
o plug do carregador.

2

Conecte o carregador na
tomada (110v/220v).

3

Uma luz vermelha irá
acender no carregador
durante o carregamento.

4 Quando esta luz se tornar
verde, a bateria estará
carregada.

5

Desconecte o carregador e
feche a tampa da entrada do
plug na lateral do patinete.

Importante: Utilize sempre o carregador original
que vem na caixa junto do patinete.
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Aplicativo

O App está disponível para
download no site
(www.davinci.mobi) e é
compatível com todos celulares
iOS e Android de 2018 em diante.

Selecione o seu patinete e confirme a conexão

Nome do dispositivo

Davinci-61681321
Para parear seu patinete, basta
selecioná-lo na lista de
dispositivos do aplicativo.
A senha padrão de pareamento é
“000000” e pode ser alterada
clicando no ícone do Bluetooth
na página principal do app.
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Especificações Técnicas - DV1
Modelo do patinete
Potência nominal
Bateria
Tempo de recarga
Vida útil estimada da bateria
Autonomia
Peso
Nível de proteção
Tipo de luzes
Freio dianteiro
Freio traseiro
Pneus
Velocidade máxima
Capacidade de subida
Carga máxima
Temperatura de recarga
Temperatura de uso
Modelo do carregador
Voltagem de entrada

DV1
250w
36V 5.0Ah
Aproximadamente 3h para carga completa
500 ciclos completos
até 20km
12,4 kg
IPX4
LED dianteiro e traseiro
Eletrônico
Tambor mecânico
Sólidos 8,5”
25km/h
11% de inclinação
110kg
0 a 40ºC
-10 a 40ºC
CP 4220
100-240V 50/60Hz

Voltagem de saída

42V DC

Corrente de saída

2 amps
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Fabricado no Brasil

Especificações Técnicas - DV2
Modelo do patinete
Potência nominal
Bateria
Tempo de recarga
Vida útil estimada da bateria
Autonomia
Peso
Nível de proteção
Tipo de luzes
Freio dianteiro
Freio traseiro
Pneus
Velocidade máxima
Capacidade de subida
Carga máxima
Temperatura de recarga
Temperatura de uso
Modelo do carregador
Voltagem de entrada

DV2
350w
36V 7.5Ah
Aproximadamente 4h para carga completa
500 ciclos completos
até 30km
14,4 kg
IPX4
LED dianteiro e traseiro
Eletrônico
Tambor mecânico
Sólidos 8,5”
25km/h
13% de inclinação
110kg
0 a 40ºC
-10 a 40ºC
CP 4220
100-240V 50/60Hz

Voltagem de saída

42V DC

Corrente de saída

2 amps
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Fabricado no Brasil

Segurança e Manutenção

-Antes de limpar o patinete, certifique-se de que
esteja desligado e desconectado da tomada e do
carregador.
-Limpe o patinete após cada uso.
-Utilize apenas um pano umedecido.
-Não lave o patinete.
-Não borrife líquidos sobre o patinete.
-Não o mergulhe em nenhum tipo de líquido ou
espuma.
-Armazene o produto em ambiente seco, limpo e
protegido da luz direta do sol.
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Ajuste do Freio Traseiro
É recomendável ajustar o freio traseiro quando a alavanca
estiver tocando a manopla sem frear a roda traseira. O ajuste
pode ser feito em dois níveis:

Nível 1 (Ajuste fino, que pode ser feito sem ferramentas)

1

Gire o conjunto em destaque no sentido
anti-horário para liberar a porca.

3

2

Enquanto segura a porca com uma mão,
gire o parafuso de ajuste com a outra no
sentido anti-horário. Quanto mais
distante o parafuso estiver da alavanca,
mais apertado estará o freio.

Depois de deixar o parafuso
na posição desejada, basta
segurá-lo na posição
enquanto aperta a porca
(no sentido horário).

4

Verifique se o freio funciona
adequadamente.

Manopla

Alavanca

Porca

Nível 1
Manual do Proprietário

*Atenção: Caso este ajuste não tenha sido
suficiente ou o parafuso estiver mais de
5mm distante da porca, é preciso voltar o
conjunto para a posição original (como na
foto) e realizar o ajuste de nível 2,
conforme instruções na página seguinte.

Parafuso de
ajuste

11

Ajuste do Freio Traseiro
Nível 2 (Ajuste com auxílio de ferramentas)
É necessário ter em mãos uma
chave de boca 9mm e uma de
14mm (não acompanham o
produto)

1

Segure a porca de 14mm com
uma chave e solte a porca menor
(9mm) com a outra chave.

2 Ajuste o freio soltando ou

apertando a porca de 14mm
conforme necessário.

3 Fixe então o ajuste apertando a
porca menor (9mm) contra a
porca maior (14mm).

Nível 2
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4 Verifique se o freio funciona
adequadamente.
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Instalação do Retrovisor
O espelho retrovisor que acompanha o produto foi projetado
para se adaptar à uma das quatro posições indicadas abaixo,
conforme sua preferência.

1

Posicione o retrovisor no local
desejado, com a abraçadeira
ao redor do guidão.

2

Aperte o parafuso com uma
chave de fenda*, até que
fique fixo no local escolhido.

3

Ajuste o espelho manualmente
para o melhor ângulo de visão.
*A chave de fenda não acompanha o produto.
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Fale Conosco

Para mais informações sobre
o produto, manutenção e
garantia, acesse nosso site:

Aplicativo
Para uma experiência
mais completa, baixe o
nosso aplicativo
disponível na App Store
e Google Play e tenha
acesso à todas as
funções do seu patinete.

davinci.mobi

Davinci Indústria e Comércio de
Equipamentos de Mobilidade Ltda.
Rua Azaléia 149 Bloco D1 e D2 Parte II,
Distrito Industrial II, Manaus- AM
CEP:69007-800

davinci.mobi/app

O logo Apple é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos E.U.A. e outros países. App Store é um a marca de serviços da Apple Inc.
Android, Google Play e o logo Google Play são marcas registradas da Google Inc.
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