
GARANTIA LIMITADA_____________________________________ 
 

 todos termos da garantia antes do uso, pois na utilização você estará 
concordando com todos termos e condições. Em respeito ao consumidor e seu código de 
defesa, o produto possui garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, contados 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. Para utilizar a garantia deverá ocorrer contato via telefone ou e-mail 
relatando o ocorrido e encaminhando fotos que identifique o ocorrido, sendo o 
compromisso da Dream Bike limitado nos termos adiante. 
 

CONCESSÃO E EFETIVAÇÃO DA GARANTIA 
• A cobertura será em decorrência exclusivamente de defeitos de fabricação, desde que 
esteja dentro dos prazos e condições estipulados neste certificado; 
• A garantia será válida somente para o 1⁰ proprietário portador na nota fiscal; 
• Que o atendimento será única e exclusivamente nas dependências da DreamBike;  
• A substituição de peças em garantia não acarreta a prorrogação da garantia. 
 

RESTRIÇÕES E EXTINÇÃO - Esta garantia limitada não se aplica 
• Pelo decurso do prazo de 90 dias; 
• Defeitos criados por mau uso do triciclo ou em acidentes durante a utilização; 
• Quando o produto for utilizado fora de suas condições, como por exemplo, em 
competições de qualquer natureza, ou com uma sobrecarga de peso; 
• Se forem feitas quaisquer alterações de características originais do produto não previstas 
ou autorizadas pelo fabricante, inclusive se constatado o uso ou adaptação de peças não 
originais que afetem a qualidade e a segurança do produto; 
• Se constatada avaria no item submetido em contato com água ou desgastes naturais; 
• Serviços de lubrificação, limpeza, lavagem, regulagem, reaperto, centragem de roda e 
desgaste natural de pneus e rodas, assim como o produto em geral.  

 

 IMPORTANTE: Não exponha o produto à água. Caso apresente ferrugem e oxidação 

realize a eliminação imediatamente; sempre utilize óleo em spray, EVITE utilizar outros tipos 
de “SPRAY ANTICORROSIVO“, pois estes só ajudam no momento, mas não em longo prazo. 

 

 O serviço da Garantia poderá ser obtido no revendedor autorizado ou 

diretamente na fábrica. As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes de 
produto até uma assistência técnica serão por conta do comprador. A responsabilidade da 
presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto.  
A Dream Bike não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e 
instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes ou consequentes. 

 

A Dream Bike reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso 
e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos no produto. 
 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR__________________________ 
 

011 3276-6660 / 011 3209-1762 
contato@dreambike.com.br / www.dreambike.com.br 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

PARABÉNS! Temos a satisfação em entregar mais um produto Dream Bike! 
 

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

DICAS INICIAIS IMPORTANTES______________________________ 
 

O seu Triciclo estará semimontado, assim recomendamos que os ajustes e regulagens 
sejam realizados por pessoa com conhecimentos ou profissional técnico do ramo de 
bicicletas. A capacidade recomendada de carga dos triciclos é de até 100 kg no condutor 
e 25 kg para as cestas aramadas traseiras. 
 

COMPOSIÇÃO____________________________________________ 
 

01 TRICICLO com chassi em aço reforçado e pintura eletrostática, composto de aros 
alumínio aero (folha dupla), pneus e câmaras aro 20”, pedivela monobloco com pedais 
alumínio, guidão elevado com manetes em alumínio e sistema de freio a disco traseiro 
mecânico, garfo tradicional rígido em aço dianteiro, assento banco em plástico com 
encosto e blocagem inferior para regulagem de distância, cesta aramada traseira;  
 

MONTAGEM______________________________________________ 
 

• Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças. 
• Remova todos os materiais de embalagem antes de montar o produto.  
• Não jogue fora qualquer peça antes da completa montagem do equipamento. 
 

 

 

  FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (não inclusas) 
1 x chave allen 6mm (somente para regulagem) 
 

 
 

MANUAL DO TRICICLO PRAIANO 

mailto:contato@dreambike.com.br
http://www.dreambike.com.br/


 

O TRICICLO PRAIANO é encaminhado semimontado, assim alguns componentes 
complexos já estão instalados, sendo necessário o encaixe e ajuste de alguns itens. 

  

 

1. RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA: composta por pneus e câmaras aro 20” o conjunto 
de rodas já estão devidamente montados e fixados; confira sempre se estão bem 
alinhados e mantenha manutenções periódicas.   
  
2. FREIO A DISCO: neste modelo o sistema de freio utilizado é disco traseiro mecânico, 
observe que o sistema é composto de disco e pinças nas rodas traseiras e já se encontra 
regulado no padrão fábrica e assim após algumas utilizações será recomendado a 
regulagem que pode ser realizada em qualquer oficina de bicicletas; confira 
regularmente o estado das pastilhas de freio, checando também os discos de freio, caso 
comecem a apresentar riscos em excesso procure uma oficina para manutenção.  

 

3. GUIDÃO: ao receber seu triciclo, o guidão poderá estar solto, neste caso é necessário 
realizar o aperto dos 4 parafusos da mesa (suporte do guidão). Neste modelo de triciclo 
deverá sempre existir ainda assim uma certa flexibilidade do guidão, visando não 
prejudicar a sua estrutura durante a condução; confira itens como a caixa de direção 
deve estar bem presa e sem folga. Para testar, erga a frente do triciclo (mais ou menos 
20cm do chão) e solte até bater no chão, não deverá haver jogo (movimento da caixa 
de direção) e nem ruídos estranhos. 

 
4. ASSENTO: verifique se o banco está bem fixado ao quadro, se necessário realize o 
ajuste e aperte a blocagem localizada abaixo do banco; este modelo permite a 
regulagem frente e trás da distância do banco, assim com a blocagem aberta, ajuste na 
posição mais adequada e após realize aperto em sentido horário e finalize após o 
fechamento da blocagem empurrando a alavanca.  
 
5. PNEUS: Calibre sempre seus pneus antes de sair, pois é normal que as câmaras de ar 
percam pressão quando paradas. Normalmente a calibragem mínima e máxima está 
marcada na banda lateral do pneu, caso contrário os parâmetros médios são: Aro 26” - 
de 40 a 45 PSI / Aro 20″ de 30 a 35 PSI. 

 
 

 ATENÇÃO: Todos parafusos e porcas devem ser suficientemente apertados para 

garantir que não soltem, ao final e sempre ao término de cada uso realize uma 
checagem de todos itens. A manutenção periódica é necessária para garantir o continuo 
funcionamento do produto. Caso qualquer parte do produto apresente problema ou 
não funcione corretamente procure a oficina de bicicletas. 

 

 
 

DICAS GERAIS__________________________________________ 
 
 

DE UTILIZAÇÃO 
 

Os triciclos não requerem equilíbrio e é muito comum pessoas que tem experiência ou 
que já andaram anteriormente de bicicleta tentarem se equilibrar o que causa a 
impressão do triciclo estar puxando para um dos lados. Em uma bicicleta (2 rodas) ela 
vira apenas colocando o peso do ciclista para o lado e no triciclo isso não acontece e 
caso se coloque o peso para o lado poderá causar a impressão de puxar.  
 
Como andar: Basta sentar no triciclo, colocar os pés nos pedais e começar a pedalar, 
lembre-se de não tentar virar o corpo ou se equilibrar. Não necessariamente uma 
pessoa que anda bem de bicicleta anda bem de triciclo, mas é tudo uma questão de 
treino e pratica de preferência em local plano. 
 
OBSERVAÇÃO: este modelo é RECOMENDADO para locais planos, tão logo evite rampas 
em excesso devido a dificuldade e esforço, além de risco na estabilidade. 
 
DE SEGURANÇA 
 

• Utilize capacete e equipamentos de segurança, pois eles irão protegê-lo; 
• 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 portas que são abertas 
repentinamente. O motorista pode não estar atento a aproximação de ciclistas;  
• Acione os freios suavemente e sempre utilizando 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 pedestres;  
• Evite tampas e grelhas dos bueiros, inclusive áreas molhadas e escorregadias;  
• 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 produto na chuva;  
• Na limpeza utilizar apenas um pano úmido e sabão neutro, 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 óleo spray. 

 


