
 

 

 

 

 
 
 

PARABÉNS! Temos a satisfação em entregar mais um produto da Linha DreamBike.  
 

 

Ao adquirir nossos equipamentos você terá a sua disposição toda 
a qualidade desenvolvida por nossa empresa, líder no segmento 
de triciclos tradicionais e elétricos, destacando toda nossa 
preocupação com os materiais e processo de produção de alta 
qualidade. Usufrua todos os benefícios que nosso produto oferece 
e melhore sua qualidade de vida. 
 

 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS______________________________ 
 

 

Peso Liquido:  45 quilos 
Carga Máxima Condutor: 90 quilos 
Carga Máxima Cesta: 20 quilos 
Potência do Motor: 350 watts 
Comando Elétrico: 3 velocidades 
Autonomia: 20 km * 
Tempo de Carga: 6/8 horas 
Modelo de Bateria: 3 x 12v / 12 ah 
Carregador da Bateria: Entrada 110 / 220 v 

Saída 36V  
Tração: Motor Dianteiro  

Pedal com Diferencial Traseiro 
Freios: Traseiros a disco e dianteiro V-brake 
Pressão dos pneus: 45-50 Libras 
Suspensão: Dianteira e Traseira 
  

 
* baseado em condições favoráveis de uso e seguindo as recomendações de 
utilização; 

MANUAL  TRICICLO  36V ELEKTRA 
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DICAS INICIAIS IMPORTANTES____________________________ 
 

DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA 
 
• Para sua segurança, utilize sempre capacete e equipamentos de segurança, pois eles 
irão protegê-lo em caso de quedas e acidentes; 
• Respeite a sinalização e as regras de trânsito, você também faz parte dele;  
• Pedale de maneira defensiva e nunca ande na contramão. Dê preferência aos carros 
e aos pedestres e tenha certeza de estar sendo visto pelos motoristas; 
• Ao pedalar ao lado de carros estacionados, atenção com as portas que são abertas 
repentinamente. O motorista pode não estar atento a aproximação de ciclistas; 
• Acione os freios suavemente. Ao frear bruscamente apenas um manete, o triciclo 
pode ser puxado para o lado que foi freado. Freie utilizando as duas mãos ao mesmo 
tempo; 
• Quando for mudar de direção ou ao transpor um cruzamento, tenha certeza de que 
os motoristas perceberam a sua intenção; 
• Cuidado com os pedestres. Como o triciclo não faz barulho devido o silêncio do 
motor, o pedestre pode não perceber sua aproximação.; 
• Cuidado com tampas e grelhas de ferro dos bueiros, e também áreas molhadas, pois 
podem estar escorregadias ou soltas; 
• Evite ouvir música em fones de ouvido quando estiver pedalando, sobretudo nas 
ruas de grande movimento, pois eles podem tirar sua atenção e impedir que ouça os 
sons dos carros ao redor, comprometendo a segurança do seu passeio. 
 
DE CONSERVAÇÃO 
 
• Não utilizar o triciclo na chuva; 
• Na limpeza do triciclo utilizar apenas um pano úmido e sabão neutro, mantenha a 
limpeza restrita ao quadro, selim, guidão e rodas, nunca submeter a lavagem direta 
com mangueira, sob risco de danificação e perda de garantia; 
• Verifique e mantenha regularmente regulado os freios e pressão dos pneus; 
• Guarde em locais secos e evite a maresia; 
• Mantenha corrente e rolamentos traseiros lubrificados com graxa spray. 
 

 MUITO IMPORTANTE: Nunca exponha o triciclo e principalmente o motor à 
imersão em água doce ou salgada, sob risco de danificá-lo permanentemente. Caso 
o triciclo apresente pontos de ferrugem e oxidação, coloque algumas gotas de óleo 
em um pano e passe no local mantendo a parte oleosa. Utilize graxa em spray, 

EVITE utilizar outros tipos de “SPRAY“, pois estes só ajudam no momento mas não a 
longo prazo. 

 

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O FUNCIONAMENTO____________ 

 
 

BANCO: Verifique se o banco está bem fixado ao canote e este bem preso ao 
quadro. Se necessário aperte a blocagem localizada no quadro com o canote. 
 
GUIDÃO: Ao receber seu produto, o guidão poderá estar desinstalado, neste caso é 
necessário realizar a fixação. Se instalado, faça um teste simples prendendo a roda 
dianteira entre as pernas e tentando girar o guidão para os lados. O mesmo, não 
pode balançar em relação ao quadro e garfo, durante o movimento circular da 
direção. Caso isso aconteça, faça a manutenção necessária. 

 
CAIXA DA DIREÇÃO: Deve estar bem presa e sem folga. Para testar, erga a frente da 
bicicleta (mais ou menos 30cm do chão), NÃO ACELERE O MOTOR e solte até bater 
no chão. Não deverá haver jogo (movimento da caixa de direção) e nem ruídos 
estranhos. 
  
MOVIMENTO CENTRAL: Sente normalmente no triciclo e pedale para TRÁS, apenas 
para mover o pé de vela. Verifique se não apresenta nenhum barulho estranho ou 
alguma folga. Se necessário faça a manutenção.  

 
FREIOS: Observe se as pastilhas de freio ainda têm material suficiente para 
continuar freando de forma segura. Para isso verifique se os discos de freio não 
estão riscados ou fazendo um barulho estranho. Periodicamente verifique o estado 
dos cabos de freio, e se estão desfiando, e mantenha a regulagem de cada conjunto. 
Se necessário gire o regulador do cabo de aço que fica localizado no manete de 
freio; 
 
PEDAIS: Devem estar bem presos ao pé de vela. Verifique se não apresenta nenhum 
barulho estranho ou alguma folga quando se pedala para trás. 
 
RODAS: Confira se estão bem alinhadas e com os raios bem esticados. 
  
CESTA TRASEIRA: Não sobrecarregue a cesta, observe o limite de 20 Kg. 
 
LADO ESQUERDO: botão liga e desliga, alteração de velocidade e lanterna. 
 
LADO DIREITO: Acelerador. 

2 

3 



RECARREGAMENTO DAS BATERIAS_______________________ 
 

Após perceber a perda de potência do triciclo, que pode ocorrer dependo das 
condições, em média 20 Km percorridos. Para clientes que usam o triciclo constante 
no dia a dia, recomendamos uma recarga dia sim dia não, ou até mesmo todos os 
dias. Vale lembrar que você deve se adaptar ao tempo de sobrevivência da bateria de 
seu veículo. E este ser consciente de sua carga para não ficar sem bateria quando 
estiver em uso. 
 
ATENÇÃO: SIGA OS PASSOS NA ORDEM: 
1. Deslique o sistema elétrico ( pelo botão no guidão ) 
2. Coloque o plug do carregador no plug das baterias e somente após isso ligue o 
carregador na tomada. Nunca colocar o carregador primeiro na tomada se não a carga 
não se inicia corretamente. 
3. Nunca ultrapasse excessivamente 8 horas de carga. 
4. O indicador no carregador fica vermelho quando está carregando e verde quando a 
bateria já está carregada. 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
- Não é necessário descarregar a bateria completamente para uma nova carga; 
- Evite forçar o motor quando houver pouca carga, neste caso auxilie com o pedal; 
- Não expor a bateria a altas temperaturas ou em água.  
- Em caso do triciclo não ser utilizado, recomenda-se a carga da bateria no mínimo a 
cada 2 (dois) meses evitando oxidação e travamento; 
 

ATENÇÃO: Nunca descarte as baterias usadas no lixo ou a céu aberto. O 

chumbo e o ácido de sua composição contaminarão o solo e o lençol freático local, 
causando danos severos ao meio-ambiente. Seja consciente: Dê o destino adequado à 
sucata das baterias. Ela é inteiramente reciclável. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES______________________________ 
 
 
1)  A PARTE ELÉTRICA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO OU FUNCIONA MAL. O QUE FAÇO?  
Verifique:  
•  Se chave esta ligada, desligue e religue novamente.  
• Se após o recarregamento o plug da bateria foi religado ao Driver de potência. 
LEMBRE-SE QUE PARA FAZER ISSO O BOTÃO LIGA / DESLIGA DEVE ESTAR NA 
POSIÇÃO DESLIGADA. 
• A bateria está carregada? Se estiver em dúvida, deixe carregando até o carregador 
indicar que a bateria está carregada. 
• Os freios estão acionados? O motor funciona apenas se os freios NÃO estiverem 
acionados 
• Se o problema continuar realize a abertura da capa que protege as baterias e 
verifique se nenhum plug está solto ou com mau contacto. Se notar algo estranho 
procure a manutenção adequada. 

 
2) HÁ ALGUM RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO? 
Não. Toda parte elétrica está isolada e opera em corrente contínua de tensão e 
amperagem inofensivas ao ser humano. Ao recarregar a bateria, tome os cuidados 
habituais com o uso da rede elétrica pública. Siga atentamente as instruções para 
recarregamento. Não use outros carregadores antes de ter certeza de sua 
compatibilidade técnica. 

 
3) QUAL CONSUMO DE ENERGIA PARA CARREGAR A BATERIA? 
O consumo de energia para recarregar completamente a bateria será de 
aproximadamente 0,8 Kw/h. Leva-se em média 6 horas para a bateria ser 
recarregada totalmente, se estiver totalmente descarregada. Esse consumo 
assemelha-se ao de uma lâmpada incandescente de 100W. 

 
4) O QUE ACONTECE SE O CARREGADOR FICAR LIGADO POR UM LONGO PERÍODO 
ALÉM DA RECARGA COMPLETA? 
Passado o tempo máximo para o carregamento da bateria (6 horas), o carregador 
encerrará automaticamente o ciclo de recarga. Recomenda-se não deixar ligado após 
a indicação de carga completa, assim como qualquer eletro-eletrônico de uso 
doméstico, que utiliza baterias. 
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5) QUAL A DURABILIDADE DAS BATERIAS E COMO PROCEDER QUANDO FOR 
PRECISO TROCÁ-LAS? 
A durabilidade das baterias é conseqüente de sua conservação e uso. Estima-se que, 
em condições adequadas, possam ser realizados até 300 ciclos de recarga. Quando 
precisar trocá-las, procure os serviços de um eletricista profissional. As baterias são 
fáceis de serem encontradas em lojas de suprimentos de informática (padrão de uso 
em “no break” de computador), não é necessário comprá-las diretamente conosco. 

 
6) É NECESSÁRIO LUBRIFICAR O MOTOR ELÉTRICO? 
Não, pois a caixa do motor é vedada e protege o conjunto interior da poeira e da 
fuligem. Seu eixo possui lubrificação original de fabricação. 
 
7) SE NÃO QUISER USAR O MOTOR ELÉTRICO, EU POSSO APENAS PEDALAR? 
Sim, basta não ligar a parte elétrica do triciclo. Pedale normalmente, pois o motor não 
interfere em nada no pedalar. 
 
8) COMO REMOVER A RODA DIANTEIRA COM O MOTOR? 
A roda dianteira vem acompanhada de um cubo elétrico, responsável pela tração que 
move o triciclo. Ligada a roda por um cabo elétrico, existe o módulo de controle que 
transmite todos os comandos recebidos pelo acelerador, freio e bateria. O módulo, 
também conhecido como Driver estará sempre ligado à roda dianteira e aos freios, 
acelerador e bateria. Não é recomendada a retirada da rodas constantemente. No 
caso de ter que substituir pneus, câmara e outros, desconecte os cabos que saem do 
motor na altura do controlador, remova a roda, faça os reparos e, após a recolocação, 
conecte os cabos novamente prestando muita atenção na ligação original. 
 
9) COMO É O FUNCIONAMENTO DA PARTE ELÉTRICA? 
Basicamente, o triciclo funciona da seguinte forma: 
O motor elétrico, que se encontra no centro da roda dianteira, é acionado por uma 
corrente elétrica vinda de três baterias de 12V, que estão localizadas na frente da 
cesta traseira. O acionamento do motor se dá através do acelerador que está ao lado 
direito do guidão. Todas as funções elétricas são coordenadas por uma peça chamada 
“Driver”. Ele é o cérebro do sistema, por isso é muito importante mantê-lo intacto e 
protegido de impactos. 

 

 

GARANTIA LIMITADA___________________________________ 
 
 

 Todos os termos deste garantia antes da utilização do seu 
produto, pois na utilização você estará concordando com todos os termos e 
condições. Em respeito ao consumidor e seu código de defesa, nosso produto possui 
garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, contados a partir da compra e 
emissão da nota fiscal. Durante o prazo de garantia, qualquer reparo e manutenção 
deverão ser realizados na fábrica ou em algum de nossos distribuidores, sob pena de 
perda desta. Para utilizar a garantia o comprador deverá entrar em contato via 
telefone ou e-mail relatando o ocorrido, sendo o compromisso da DreamBike 
limitado no termos adiante. 
 
CONCESSÃO E EFETIVAÇÃO DA GARANTIA 
 
•  A cobertura será em decorrência exclusivamente de defeitos de fabricação, desde 
que esteja esta dentro dos prazos e condições estipulados neste certificado; 
•  A garantia será válida somente para o 1 proprietário; 
•  Que o atendimento será única e exclusivamente nas dependência da DreamBike;  
• A substituição de peças em garantia não acarretam a prorrogação da garantia do 
produto. 

 
RESTRIÇÕES E EXTINÇÃO - Esta garantia limitada não se aplica 
 
•  Pelo decurso do prazo; 
•  Defeitos criados por mau uso do triciclo; 
• Quando o triciclo for utilizado fora de suas condições, como por exemplo, em 
competições de qualquer natureza, ou com uma sobrecarga de peso. (Lembre-se de 
observar o limite de peso dividido entre o condutor e a cesta); 
• Se forem feitas quaisquer alterações de característica do triciclo não previstas ou 
autorizadas pelo fabricante; 
• Se for constatado o uso ou adaptação de peças não originais que afetem a 
qualidade e a segurança do triciclo; 
• Se for constatada avaria no item reclamado quando: submetido em contato com 
água ou desgastes de peças naturais; 
  Na alteração de componentes originais ou realização de adaptações; 
•  Defeitos ocasionados por acidente durante a utilização; 
• Serviços de lubrificação, limpeza, lavagem, regulagem, reaperto, centragem de 
roda.  
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 O serviço da Garantia poderá ser obtido contatando-se o 

revendedor autorizado de quem foi comprado o produto ou diretamente na fábrica. As 
despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes de produto até uma 
assistência técnica, correm por conta do comprador. A responsabilidade da presente 
garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto.  
Fornecido, sendo que a DreamBike não se responsabiliza por danos a pessoas, a 
terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos 
emergentes ou consequentes. 
 
A DreamBike reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio 
aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produto. 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR_________________________ 
 
 

Dream Bike 
011 3276-6660 / 011 3209-1762 

Rua Miguel Teles Junior, 166 - Cambuci - São Paulo / SP 
dreambike@dreambike.com.br 

 

Conheça outros produtos e saiba mais acessando nosso site: 
www.dreambike.com.br 
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