
Manual de Instruções do 
Proprietário e Termo de Garantia

Linha Infantil ARO 12

 



Parabéns!

 
Queremos agradecê-lo por ter feito a escolha certa!

Agora, você precisa conhecer sua bicicleta e dedicar a ela todos os 
cuidados de manutenção e conservação.  

INTRODUÇÃO

ETAPAS DE MONTAGEM

-Ferramentas
A sua Balance Groove já vem com 90% de pré montagem,
 As ferramentas que você utilizará para ajustes finais são chave de boca
de 15mm e Allen 5mm e 6 mm.

-Embalagens
Depois de retirar a bicicleta da caixa de papelão, tenha muito cuidado
ao retirar o plástico de embalagem, evite usar objetos cortantes como 
estilete, evitando assim riscos em sua bicicleta.

- Manual de Instruções
Antes de montar a sua Groove é importante que você leia o manual de 
instruções.



Inserção Mínima
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Spander Mesa

Fixação Guidão

Abraçadeira 
Canote

6mm

6mm

5mm

6 cm

Posicione o Guidão e o Garfo para Frente.
Com o Suporte do Guidão já introduzido dentro do tubo, certifique-se que a marca da inserção 
mínima do suporte do guidão não fique visível acima do tubo de direção. Incline o guidão e alinhe-o
com o garfo e aperte  o parafuso do suporte do guidão com uma chave allen 6mm.

Colocar a criança na bike com as pernas levemente inclinadas e regular a altura do selim, obedecendo 
a inserção mínima de 6 cm estampada no canote, utilize uma chave allen de 5mm e solte a abraçadeira do 
selim e encaixe a proteção plástica. Determine a posição desejada do selim certificando que a marca de 
inserção mínima do canote do selim não fique visível acima do tubo do selim e aperte a abraçadeira do selim. 

Importante: verifique todos os parafusos estão apertados com o torque recomendado na tabela acima.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

8 N.m

8 N.m

6 N.m



LIMPEZA

* Use água com detergente ou sabão neturo. Enxágue e evite jogar água no canote do selim. Não use
jato d’água.
* Na praia, limpe sempre a bicicleta após o uso com água e depois seque com um pano.

SEGURANÇA

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas no movimento central e de direção;
- Respeite as leis de trânsito 

Este produto é garantido pela Groove, por um período de 90 dias, estabelecido
por lei, porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além 
deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.
A Groove assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais
defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa
única responsabilidade.
As despesas de transporte, seguro a embalagem não estão cobertas por esta
garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

LIMPEZA E CUIDADOS

CERTIFICADO DE GARANTIA



Esta garantia perderá sua validade se:
          
1. O produto for utilizado por crianças acima de 5 anos ou acima de 21kg;
2. Exposto a ação do tempo (sol, chuva, etc.);
3. Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de monta-
    gem que acompanham o produto;
4. Ocorrerem danos causados por mau uso;

A solicitação de peças para reposição em garantia deverá ser feita por um das
revendas autorizadas da Groove, após análise do item defeituoso, apresentação 
da nota fiscal de compra e do Manual do Proprietário.

2+
KG

IDADE
A PARTIR DE 24 meses

PESO MÁXIMO
21 KG

ALTURA
85-100 cm

RECOMENDADO USO 
DE CAPACETE.

ATENÇÃO
NÃO UTILIZE EM VIA PÚBLICA
SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

Edição: 10/2019

Email: sac@groovebikes.com.br
Telefone: 0800-770 1010
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