Manual do Usuário – 2-tempos: BZ BOB, BZ DINO, MINI MOTO
BZ R3, MINI MOTO CROSS BZ FIRE/BZ VENTO/ BZ ARENA

BARZI MOTORS LTDA.
11-3667-0400
tecnica@barzimotors.com.br

ATENÇÃO: este produto não é um brinquedo, é um veículo motorizado. A não leitura deste manual implica em
perda da garantia. Para mais informações visite www.barzimotors.com.br
1. Primeiro de tudo: Para a mini-moto BZ R3 parafuse com o devido cuidado a) o pára-brisa, b) as pedaleiras e c) o
pedal de apoio. Para o quadriciclo, parafuse com cuidado a) o guidão, b) os pára-lamas traseiros e c) pára-choque.
Em seguida, ajuste d) o guidão, e) os freios e, f) se necessário, a corrente.
2. Qualquer dúvida, entrar em contato através do telefone/e-mail no cabeçalho; nunca forçar a partida sob risco de
danificar permanentemente seu produto.
3. Instruções sobre partida:
• Coloque a chave no contato e vire-a;
• Verifique que o corta-corrente (manete esquerdo) encontra-se desarmado (para baixo);
Verifique se a torneira (branca A) do combustível está na posição vertical;
Levante o afogador (B);
Puxe a corda uma vez devagar até o final e volte para aliviar a pressão.
Puxe a corda de 3 a 5 vezes com força moderada, porém o suficiente até
sentir a rotação da engrenagem. Não puxe a corda até o limite;
• Se necessário, bombar combustível pelo acelerador.
• Após alguns segundos, abaixar o afogador.
Obs.: o afogador só precisa ser acionado na partida a frio; não é necessário quando o motor já estiver quente.
Verificar que a chave se encontra na posição “OFF” antes de retirá-la.
Não ligue em ambientes fechados, pois a fumaça pode ser tóxica.
Capacidade máxima: este produto foi desenvolvido para um passageiro e suporta até 45 kg.
Antes de usar seu produto sempre cheque todos os reapertos tomando cuidado para não utilizar força excessiva:
A. Antes de cada uso: verificar cabo de freio e freio, lubrificação e tensão da corrente, manter o produto
limpo, verificar todos os reapertos.
B. Cada 10 horas de uso: limpar e lubrificar o filtro de óleo, limpar o carburador, verificar todos os reapertos
(qualquer dúvida, entre em contato conosco e solicite os filmes: tecnica@barzimotors.com.br).
C. Cada 50 horas de uso: verificar disco de freio e embreagem.
D. Regularmente: calibragem dos pneus de 18 libras.
Utilizar óleo 2-tempos (15 ml, ou a própria tampa do tanque) bem misturado com gasolina (500 ml), na relação 30:1.
- Retire a tampa do tanque;
- Retire o respiro conforme as figuras ao lado;
- Complete-a duas vezes com óleo 2-tempos;
Obs.: nos 5 primeiros usos, utilize apenas o conteúdo de uma tampa de óleo e não
acelere até o limite.
- Despeje o conteúdo em uma garrafa;
- Misture bem com 500ml de gasolina da melhor qualidade;
- Reinsira o respingo na tampa antes de fechar o tanque.
Sempre realize as revisões e utilize gasolina comum de alta qualidade.
Este quadriciclo é para uso off-road (terra) e superfícies planas, livres de obstáculos. É proibido circular com ele em
vias públicas. A utilização em asfalto gera desgaste excessivo dos pneus e pode causar deslizamento. Este item não
é coberto em garantia.
Utilizar somente com a supervisão de um adulto e retirar a chave após o uso.
Utilizar capacetes e calça comprida, o escapamento pode aquecer com o uso.
Utilizar apenas acessórios e a oficina da BARZI MOTORS para manter sua garantia.
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Dicas
Nos primeiros usos, não acelerar ao máximo;
Não acelere com o freio acionado para preservar os freios e a embreagem;
Se permanecer mais de 5 dias sem uso, chacoalhe seu quadriciclo/mini moto misturar o óleo à gasolina;
Por se tratar de um veículo a gasolina, é recomendado guardar o produto sobre papelão ou jornal devido à
possibilidade da saída do excesso do óleo e outros vazamentos;
A mangueira que liga o tanque ao carburador pode endurecer e causar vazamento, nesse caso, substitua-a;
Se permanecer mais de 7 dias sem uso, é recomendado trocar o combustível e limpar o carburador;
Siga todas as recomendações e manutenções deste manual e visite www.barzimotors.com.br para mais informações.

TERMOS DA GARANTIA

BARZI MOTORS LTDA.
11-3667-0400
tecnica@barzimotors.com.br

BARZI MOTORS LTDA garante, para os modelos de seus veículos, a partir da data de venda do mesmo, devidamente registrada na nota
fiscal de venda emitida pelo revendedor autorizado ou ela própria, as peças que, em uso normal, comprovadamente apresentem defeitos
de fabricação e/ou em seu material de composição, livre de caracterização de mau uso do veículo.
A garantia terá validade de 90 (noventa) dias para motor e câmbio por defeito de fabricação, conforme determina a legislação vigente,
para o primeiro proprietário do quadriciclo.
Qualquer suspeita de defeito na fabricação e/ou no material das peças integrantes dos veículos, durante o período de garantia, deverá ser
comunicada, de imediato, diretamente a Barzi Motors informando o número da nota fiscal e o chassi do veículo, através do e-mail
tecnica@barzimotors.com.br e telefone (11) 3667-0400 que norteará à oficina conveniada. O pessoal do atendimento ao cliente está
altamente treinado para tirar todas suas dúvidas e ajudar no que for preciso. Coopere fornecendo todas as informações requisitadas.
Validade:
Para a validade da garantia é necessário cumulativamente:
a) que o adquirente do veículo realize criteriosamente as revisões na tabela de manutenção contida nesse manual, na forma estabelecida no "Manual do
Proprietário”, sob risco de caracterização de mau uso do veículo;
b) que nossa Assistência Técnica tenha constatado a existência do defeito de fabricação.
Durante a vigência da garantia e cumpridos os ditames estabelecidos no presente termo, Barzi Motors cobrirá, sem qualquer custo adicional ao
adquirente, a substituição da peça defeituosa e a mão-de-obra empregada no reparo do veículo, além dos demais custos com serviços estritamente
necessários à solução do defeito apresentado. A garantia não abrange os custos dos serviços e a substituição de peças e materiais não cobertos pela
garantia.
Regras Gerais da Garantia:
Fica expresso que a referida garantia não engloba os custos de transporte do veículo à Assistência Técnica Autorizada, que correrão por conta do
adquirente, nem o empréstimo de um veículo para uso do adquirente, no período em que estiver em reparo.
A demora em procurar os serviços, com permanência da anomalia por tempo além do necessário à comunicação do defeito, acarretará outros danos ao
veículo, cancelando definitivamente a garantia ora concedida.
Todo e qualquer componente novo, dado em substituição a outro componente defeituoso do veículo coberto por esta garantia, dentro do período vigente,
tem sua garantia limitada pelas condições deste certificado, suas limitações e exclusões, encerrando-se juntamente com a garantia do veículo. As peças
retiradas e substituídas pertencerão a Barzi Motors e deverão permanecer à disposição da mesma. O adquirente do veículo deverá verificar
periodicamente o nível de óleo do motor, calibragem dos pneus, ajuste e lubrificação da corrente de transmissão, freios e estado geral dos pneus.
Cancela-se a garantia em caso de sobrecarga ou violação externa.
Itens Não Cobertos pela Garantia:
Pneus são de uso off-road, ou seja, para terra. Se usados no asfalto, sua vida útil reduz para menos de um mês e não serão substituídos em garantia.
Danos provocados por acidentes, tais como: queda, batida, descarga elétrica, efeitos da natureza, caso fortuito ou força maior, inundação, desabamento,
foto, etc.; Danos provocados por: umidade e salinidade, exposição excessiva ao sol, sinistros em geral; Compartimentos plásticos externos, carenagem,
carburador, manetes, vela, filtro de ar, mangueira de gasolina, punho, coletor de admissão, escapamento, guidão, pinhão, quadro, pedaleiras, cabos e
fios (como cabo do acelerador, cabo do freio, cabos de ligação de bateria, cabo de vela), tampa do combustível e acessórios oferecidos como opcional;
Graxas, óleos lubrificantes, combustível, fluido de freio e similares; Deslocamento de pessoal; Imobilização de veículos; Danos pessoais ou materiais do
comprador ou terceiros; Manutenção normal do veículo, tal como re-apertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes,
regulagens, etc.; Alinhamento, balanceamento de rodas; Peças consideradas como manutenção normal, tais como elementos filtrantes, velas, lonas e
pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, escovas, soquetes, buchas interligadas a eixos girantes, peças que se desgastam com o uso; Pneus, câmaras
de ar, embreagem e molas da embreagem, amortecedores, discos de fricção, corrente de transmissão, pinhão, coroa, rolamentos, buchas e os que têm sua
vida útil normal determinada; Falhas e avarias provenientes de prolongado desuso, de acidentes, casos fortuitos; Avarias de pintura ocasionadas pelas
intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, combustíveis, efeitos de maresia ou corrosão; Substituição do veículo, motor
ou conjuntos completos; Defeitos ou avarias no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico veículo provenientes da instalação de componentes ou acessórios
que não fazem parte do projeto original do veículo. Problemas no carburador e bateria, decorrentes do uso descontínuo do quadriciclo, não serão
cobertos pela garantia. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes, segredos, corta combustível, etc., não será coberto pela garantia.
Notas:
1) Compreendem-se por "manutenção normal" as peças e componentes que tenham que ser substituídos em razão de um desgaste normal ao uso do
veículo. Mesmo as peças sujeitas ao desgaste não estarão cobertas pela garantia, dentro das normas e condições aqui estabelecidas, caso, conforme
efetiva comprovação, apresentem defeito de fabricação ou em seu material de composição.
2) Para qualquer atendimento às revisões, verificações periódicas, ou para o requerimento de substituição de peças em garantia, o adquirente do veículo
deverá apresentar, no ato da solicitação ao Revendedor ou a Barzi Motors, o "Manual do Proprietário” e o presente "Certificado de Garantia", além da
nota fiscal.
3) A utilização do veículo em regiões litorâneas não é condição normal de uso. O contato com a água salgada causa oxidação nas partes metálicas
veículo, sendo recomendada a lavagem com água doce imediatamente após o resfriamento do veículo nestas condições; em cidades litorâneas onde a
ação da maresia é muito acentuada, recomenda-se lavar semanalmente o veículo com água doce e fazer, posteriormente, as lubrificações necessárias para
se evitar o acúmulo de sal e conseqüente oxidação das partes metálicas. A utilização freqüente do veículo conforme acima descrito, ou a não realização
dos cuidados básicos recomendados, são causa de exclusão da garantia do produto.
A garantia será automaticamente cancelada caso: o veículo for revisado ou reparado por prestador de serviços que não seja um autorizado; o tipo de
combustível recomendado para o modelo for modificado; os componentes originais para o modelo forem substituídos ou alterados por outros não
fornecidos pela Barzi Motors; seja feita qualquer alteração na estrutura técnica ou mecânica do veículo; ocorra a perda ou rasura do Manual do
Proprietário ou do Certificado de Garantia; o veículo apresente mal uso por parte do comprador, sempre com o cruzamento das informações disponíveis
no Departamento de Garantia Barzi Motors.
Para mais informações entre em www.barzimotors.com.br

A Barzi Motors reserva-se o direito de alterar os termos desta garantia, bem como os seus produtos, sem prévio aviso.

