KIT
AVENTURA
MANUAL DO USUÁRIO

Kit Elétrico para seu
Lazer e Esporte

MANUAL DO USUÁRIO DO
KIT AVENTURA
O Kit Aventura lhe oferece a melhor e mais
divertida mobilidade, turbinando sua cadeira em
uma máquina de alto desempenho para você ir
mais longe.
Consulte nossos promotores ou seu proﬁssional
de saúde ou desportivo para determinar se o
AVENTURA é adequado para você.
Consulte nossos promotores ou seu proﬁssional
de saúde ou desportivo para determinar se o
AVENTURA é adequado para você.
Usuário: Antes de usar o AVENTURA, leia este
manual e guarde-o para consultar sempre que
necessário.

DÚVIDAS OU PREOCUPAÇÕES? CONTATE-NOS:
SAC: (62) 3288-5741
atendimento@smartcr.com.br
www.smartcr.com.br
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ESTE MANUAL CONTÉM:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Alerta de Segurança
Requisitos para a cadeira de rodas
Componentes do Kit Aventura
Especiﬁcações Técnicas do Kit Aventura
Instalando o Kit Aventura
Controles manuais
Segurança
Instruções de Manutenção
Solução de Problemas
Garantias

De Acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, Art. 6º São direitos básicos
do consumidor: I - a proteção da vida,
saúde e segurança contra os riscos
provocados por prática no fornecimento
de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos.
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1. ALERTA DE SEGURANÇA
Não opere este equipamento sem primeiro LER
ATENTAMENTE este MANUAL.
Se você não consegue compreender os avisos,
precauções ou instruções de instalação, entre em
contato conosco atendimento@smartcr.com.br, ou
com o proﬁssional técnico, a ﬁm de evitar eventuais
problemas acidentais e se machucar devido ao mal uso ou
falta de habilidade ou cognitivo.
Recomendamos que se possível, a instalação seja
feita por proﬁssional qualiﬁcado da área mecânica.
O Kit Aventura vai aumentar o desempenho de
sua cadeira de rodas, para isso, ela deve estar em
boas condições de uso. Seguir as recomendações
contidas neste manual será importante.
O Kit Aventura irá aumentar muito a velocidade
habitual de sua cadeira, por isso, o condutor deverá
ter atenção, cuidado e destreza com as manobras a
ﬁm de evitar acidentes. Sempre utilize o Kit Aventura
de forma comedida e responsável.
O Kit Aventura é um equipamento para esporte e
lazer, não pretende ser um meio exclusivo de mobilidade. O uso em vias públicas deve observar as nor-
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mas de utilização com prudência a ﬁm de proteger
os pedestres e veículos que circulam, lembre-se: se
utilizado de forma imprudente, poderá machucar ou
ferir pessoas, ou o próprio usuário.
Se for utilizar a noite, recomendamos instalar peças reﬂetoras ou sinalizadoras, como as utilizadas por ciclistas.
Não é aconselhável a utilização do Kit Aventura
durante condições de baixa visibilidade ou chuva.
Assim como qualquer veículo automotor, a utilização do Kit Aventura exige procedimento responsável, para evitar acidentes, lesões e outras intercorrências, por isso ao utilizá-lo, respeite as regras
de trânsito e tenha o máximo de atenção possível.
Recomendamos uso de capacete e outros equipamentos de segurança quando do uso em vias públicas.
Os usuários devem montar o Kit Aventura com o
máximo de cuidado, cautela e segurança. É imprescindível inspecionar sua cadeira e a acoplagem do
Kit Aventura antes de cada utilização.
Não é de responsabilidade do fabricante, quaisquer
danos resultantes do mau uso, imprudência ou a
utilização do equipamento em situações de risco.
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2. REQUISITOS PARA CADEIRA
DE RODAS
O Kit Aventura é compatível com quase todas as
cadeiras de rodas, sem a necessidade de quaisquer
adaptadores especiais.
Antes de utilizar o Kit Aventura assegure-se que
a cadeira de rodas que irá instalar o Kit Aventura
está em boas condições de uso. Se sua cadeira não
estiver em boas condições de uso, não recomendamos a utilização deste equipamento.
Cadeiras com estrutura fraca, de baixo desempenho de uso cotidiano, não irão permitir um desempenho satisfatório com o Kit Aventura.

O Kit Aventura pode ser instalado em cadeiras
com largura de 33 até 50 cm de largura. Medidas
especiais devem ser consultadas diretamente com
o fabricante.
É indispensável que sua cadeira tenha freios bilaterais para que o usuário possa instalar seu Kit
Aventura de forma independente.
Capacidade de peso: Cadeira de rodas mais
peso do usuário não devem ultrapassar 120 kg.

O Kit Aventura deverá ser acoplado em sua cadeira de rodas por meio de 04 (quatro) abraçadeiras.
O comprador sempre deverá informar ao vendedor o
modelo de cadeira que utiliza, o diâmetro dos tubos
da cadeira e outras informações pertinentes antes
de adquirir o produto, ele saberá lhe dizer a compatibilidade para a correta e segura instalação e uso.
O Kit Aventura não é disponibilizado com adaptações para tetraplégicos.
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ITENS QUE COMPÕE O KIT AVENTURA

3. COMPONENTES DO
KIT AVENTURA
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO
A) Chave Fixa 19 mm (02)
B) Chave Fixa 16 mm (01)
C) Chave Fixa 14 mm (01)
D) Chave Fixa 10 mm (01)
E) Chave Allen de 5 mm (01)
F) Chave Allen de 6 mm (01)

A) Braços laterais: 01 par, esquerdo e direito
B) Extensores de regulagem: 04
C) Bateria de Lítio: 01
D) Carregador bi volt: 01
E) Coluna principal: 01
F) Abraçadeiras: 04
G) Pinos rotulares 14 mm c/ sextavado de 16 mm: 04
H) Parafusos de ﬁxação: Allem cabeça cilíndrica com porca
6x20 mm: 04
I) Parafusos de ﬁxação: Allem cabeça cilíndrica 8x35 mm: 04

D
A
C
B
D

C

AVENTURA

8

E

E

F
A

AVENTURA

A

9

4. ESPECIFICAÇÕES DO
KIT AVENTURA
Velocidade Máxima: 20 Km
Peso do Equipamento: 13 Kg
Tolerância de Peso: 130 kg
Cubo Motor: XOFO 250w. Aro 20'’ ou 16'’
Bateria: Lítio 36v - 10Ah.
Freio: á disco + V-Brake acionado por manetes.
Pneu: 20'’ x 1.75'’ Levorin, 65 Lbs.
Pintura: Eletrostática nas cores prata com preto.
Acoplagem: Abraçadeiras de alumínio com pino
receptor (para ﬁxar na cadeira), com 04 ‘braços’
para ajuste de posicionamento milimétrico com
terminais de rápida remoção.
Display: LED - Módulo Controlador Eletrônico de
carga de bateria e PAS (Assistente de Aceleração).
Autonomia: 25 Km.
Tempo de Recarga: 4-6 horas.
Carregador: Bi volt 36v - 2A.
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Marcha Ré: Não disponível.
Limitador de Velocidade: Não disponível.
Freio de Estacionamento: Não disponível.
Bolsa de Viagem: Opcional.
Luz Noturna: Opcional.
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5. INSTALAÇÃO DO KIT AVENTURA

Laterais no corpo
principal e ao ajuste dos
braços extensores, isto é
feito através das barras
rosqueadas.

NOTAS SOBRE A INSTALAÇÃO
O Kit Aventura pode ser ajustado ao seu melhor
conforto e posicionamento de uso, recomenda-se que
a instalação inicial seja realizada por duas pessoas.
Se você não se sente apto a instalar o Kit Aventura solicite ajuda de um proﬁssional com habilidade mecânica para fazer a instalação inicial. Sugerimos recorrer ao local aonde fá faz a manutenção em
sua cadeira de rodas.
Familiarize-se com os nomes e imagens dos componentes da seção anterior.

ETAPAS DE INSTALAÇÃO:
Carregue a bateria: A bateria nao vai chegar
a você totalmente carregada. Ligue o carregador
e carregue durante este processo de instalação,
ou até a carga total (até cinco horas).

INSTALE AS ABRAÇADEIRAS:
Posicione sua cadeira de rodas, freie e coloque
abaixo das rodinhas dianteiras um objetivo de
aproximandamente 7 cm (um livro).
Prepare o Ki Aventura
ajustando os ‘Braços’ principais e em seguida os braços
extensores certiﬁcando que
os 04 conectores estão se
acoplando sem esforço.
INSTALAR A BATERIA:
Display: Ligue o
display apertando
o botão On/Oﬀ.

MONTE OS BRAÇOS NO CORPO PRINCIPAL:
*A posição de inclinação e alcance do guidão
para melhor conforto em dirigir o Kit Aventura esta
associado á posição de montagem inicial dos Braços

Contate nosso SAC atendimento@smartcr.com.br
caso tenha qualquer diﬁculdade em instalar seu Kit.
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6. COMANDOS MANUAIS
Display
Manetes de freio
Acelerador

7. ACOPLANDO SEU KIT
AVENTURA
Posicione o Kit Aventura no piso bem á sua frente;
Aproxime-se do equipamento de forma que possa
alcançá-lo;
Freie sua cadeira de rodas deixando as rodinhas
dianteiras giradas para frente;

Segure na parte superior do corpo do Kit Aventura
(na altura do guidon), empurrando-o para frente
ao mesmo tempo incline seu corpo para trás permitindo que sua cadeira inclina, isto deixará mais
leve este movimento de alavanca, com a mão livre
acople um dos braços extensores, em seguida inverta
o posicionamento das mãos e acople o outro lado.
Veriﬁque se os 04 (quatro) dispositivos de acoplagem
estão devidamente posicionadas, destrave os freios,
ligue o Kit pressionando o botão on/oﬀ (display),
teste os freios e acelere devagar até estar seguro que
seu equipamento esteja em pleno funcionamento e
seguro para dirigir.

Deixe os bocais de acoplagem em posição de engate,
basta retrair os mesmos, uma trava de segurança
deixara-los armados para disparo da trava;
Com uma das mãos, segure o corpo do Kit, com a
outra mão, acople primeiro um dos braços laterais
inferiores, em seguida acople o lado oposto;
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8. ORIENTAÇÕES GERAIS DE USO.
DIRIGIBILIDADE E TRANSPORTE
Veriﬁque sempre a carga de bateria e sua autonomia antes de seu passeio.
Veriﬁque se sua cadeira esta em boas condições
de uso, e se as rodas traseiras estão com o eixo removível devidamente acoplado no bocal receptor, caso
contrário ela pode sair e causar sérios acidentes.
Este equipamento não tolera mais do que 130 Kg
isto somados seu peso + sua cadeira + 13 Kg do Kit
Aventura.
Ao descer ou subir um meio ﬁo, degrau ou obstáculo,
manobre para que esteja sempre em posição frontal,
isto evitará a torção lateral/diagonal entre o equipamento
e sua cadeira, preservando em muitos os sistemas de
acoplagem.
Em rampa ou em descida deixe de acelerar, o equipamento possui um sistema que recarrega a bateria nesta
circunstância, prolongando em muito sua autonomia.
Em rampa ou em subida, incline seu corpo para frente,
irá ajudar a pesar a frente dando mais aderência para
tração da roda dianteira.
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Você pode utilizar seu equipamento em diversos pisos,
asfalto, terra, grama, pisos úmidos, desnivelados, pisos,
rústicos, paralelepípedos, trilhas, nestas ocasiões ‘saiba’
que estará utilizando em situações de pequenos riscos,
exigindo maior habilidade.
O Kit Aventura não irá funcionar em areia fofa ou lama,
piso com óleo ou sabão.
O Kit Aventura não deve ser exposto a chuvas, nem em
pisos alagados que atinja seu cubo-motor.
Ao utilizar o freio, imediatamente a aceleração será cortada, isto não será um problema, é um item de segurança para que não acelere e freie ao mesmo tempo.
Para transportar seu Kit Aventura, acomode-o com cuidado no porta malas do veículo, evitando danos no mesmo
ou em sua cadeira de rodas.
O Kit Aventura pode ser embarcado
como bagagem em vôos (nunca como
bagagem de mão), sua bateria é de lítio,
permitida pelas companhias aéreas.
Orientamos retirar a bateria e colocá-la em
sua mala de viagem que será despachada
e o ‘corpo’ bem embalado. Consulte sobre
o opcional - Bolsa de Transporte para viagem.
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9. PROBLEMAS MAIS COMUNS QUE PODEM
OCORRER COM SEU KIT AVENTURA
Display não liga - Desligue, remova abateria
e aguarde 30 segundos, coloque novamente,
torne a ligar.
Equipamento desliga repentinamente –
Veriﬁque a acoplagem da bateria.
Ruído no freio ao ser acionado - Lubriﬁque
com óleo lubriﬁcante spray o local.
Diﬁculdade na acoplagem - Realinhe as
abraçadeiras reposicionando os bocais
receptores.
Perca de autonomia precoce - Veriﬁque se o
carregador emite algum ruído estranho ou
incomum ao estar carregando a bateria.

10. GARANTIAS
O Kit Aventura está garantido nas seguintes
condições:
Bateria: 06 (seis) meses;
Motor ou Funcionamento elétrico mecânico:
12 (doze) meses;
Sistema de Acoplagem: 06 (seis) meses por
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defeito de fabricação;
Freio: 03 (três) meses por defeito de fabricação ou instalação;
Demais componentes: pneus, câmaras de ar,
manetes dos freios, aro das rodas, conduites,
plugs de plástico, vidro do display, abraçadeiras
plásticas, manoplas, pintura, não possuem garantia ou apontadas no ato do recebimento até...
Esta garantia só está disponível para o proprietário original ou comprador e não é transferível.
A SMART pode realizar todo o trabalho de garantia, se necessário. Os custos de envio para nossa
fábrica são exclusivamente por conta do comprador.
O envio ou retorno do Kit Aventura será por conta da
SMART desde que detectado falha técnica ou defeito
de fabricação efetivamente.
A SMART não é responsável por danos que
ocorram no produto durante o transporte do
equipamento. Todos os retornos ou envios
devem ser pré-aprovados pela SMART.
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ANOTAÇÕES

A GARANTIA É NULA SE:
Montagem e instalação não forem realizadas de acordo com as instruções;
Manutenção preventiva e de rotina não forem realizados;
O número de série for removido ou alterado;
O cubo-motor ou caixa do controlador ou display terem sidos violados;
O Kit Aventura ter sido utilizado em competições ou de forma abusiva em terrenos impróprios ou atividades radicais, como saltos em
rampas, uso em áreas alagadas, ou similares;
O Kit Aventura é conduzido sob uma carga
maior do que a indicada (120 Kg).
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SAC: (62) 3288-5741
atendimento@smartcr.com.br
www.smartcr.com.br

