
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

A PINELLI MOTOCICLETAS se exime de qualquer responsabilidade por 
quaisquer erros que possam ter ocorrido durante a compilação deste manual 
e se reserva o direito de alterar especificações, equipamentos ou projetos a 

qualquer momento, sem aviso prévio e sem incorrer em quaisquer obrigações 
adicionais. As ilustrações deste manual são meramente para fins de 

demonstração e podem não corresponder exatamente ao detalhe descrito. A 
reprodução, mesmo parcial, desta edição é proibida sem permissão prévia 

por escrito do detentor dos direitos autorais. 
 
 
 
 
 
 
 

O VEÍCULO NÃO DEVE SER OPERADO POR MENORES DE 12 ANOS! 
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APRESENTAÇÃO 
 
Bem-vindo à Família PINELLI MOTOCICLETAS! 
 
Sua nova minimoto PINELLI foi projetada e construída para ser a melhor da sua categoria. As instruções deste 
manual foram preparadas para fornecer um guia simples e claro para sua operação e manutenção.  
 
Para proporcionar a melhor operação e segurança, recomendamos seguir cuidadosamente as instruções deste 
manual. Ele contém instruções para o proprietário executar as operações de manutenção necessárias. Os 
principais trabalhos de reparo ou manutenção, requer a atenção de um profissional experiente e a utilização de 
ferramentas e equipamentos especiais. O seu Revendedor Autorizado PINELLI possui as instalações, a 
experiência e as peças originais necessárias para realizar um excelente serviço. 
 
Este “Manual do Proprietário” é parte integrante da minimoto e, portanto, permanecerá com ela mesmo em caso 
de revenda. 
 
 
Obrigado por escolher a Minimoto Elétrica PINELLI EV500X e desejamos a você diversão ilimitada! 
 
 
PINELLI MOTOCICLETAS 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
© 2019, PINELLI MOTOCICLETAS – REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL PROIBIDAS. 
MANUAL DO PROPRIETÁRIO PINELLI EV500X – 2ª EDIÇÃO (01/2020)  
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PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Potência / tensão / Tipo do motor 500W / 36V / Motor CC com imã de Neodímio 

Bateria  36V - 8A  

Carregador 100V - 240V / 47-63 Hz / 2,0A 

Corrente de entrada sem carga  ≤115mA 

Saída máxima do controlador de corrente do motor 20A ± 1,0A 

Valor da proteção de sub-tensão 28,5V ± 0,5V 

Corrente de saída da carga 42,0V – 2,0 A 

Transmissão Corrente / Velocidades ajustáveis 

Relação Final Pinhão: 11Z / Coroa: 80Z / Corrente 25H 

Suspensão dianteira / traseira Garfo telescópico / amortecedor hidráulico único 

Pneus (dianteiro/traseiro) 2.50-10 (7,00 PSI pressão de operação e 36 PSI 
pressão máxima) 

Freios (dianteiro / traseiro) Disco sólido de acionamento mecânico 

Capacidade de carga nominal 60 kg 

Velocidade máxima 24 km/h 

Autonomia por carga (média) 15 km 

Peso seco 24 kg 

Dimensões (moto / embalagem) 1.210 X 570 X 800 mm / 1.100 X 320 X 560 

Altura do selim 580 mm 

Altura mínima do solo 225 mm 

Distância entre eixos 820 mm 
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PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
Para manter a funcionalidade do veículo, o cliente 
deverá seguir o Plano de Manutenção Periódica 
indicado neste Manual do Proprietário, realizando 
as inspeções de manutenção no Revendedor 
Autorizado PINELLI.  
 
O custo de substituição das peças e do serviço 
necessário para cumprir o Plano de Manutenção 
Periódica será a cargo do cliente.  
 
NOTA: A garantia será ANULADA e INVALIDADA 
se a minimoto for alugada. 
 

Advertência Importante 
Leia atentamente este manual e preste especial 
atenção às declarações precedidas das seguintes 
palavras: 
 
NOTA: Fornece informações úteis. 
 

ADVERTÊNCIA 

Indica a possibilidade de ferimentos graves ou 
morte, se as instruções não forem seguidas. 

⚠ CUIDADO 

Indica a possibilidade de ferimentos graves ou 
morte, se as instruções não forem seguidas. 
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AVISOS DE SEGURANÇA 
 

ADVERTÊNCIA 

Esta minimoto foi projetada para crianças 
ACIMA DE 12 ANOS, somente para fins 
recreativos e com capacidade para uma pessoa 
e só pode ser operada com supervisão dos pais 
e nunca se deve utilizá-la em vias públicas. 

 

ADVERTÊNCIA 

A minimoto foi projetada e construída para uso 
exclusivo de crianças, porém o manual foi 
escrito especialmente para os pais. É 
responsabilidade dos pais ensinar sua operação 
e garantir a segurança dos seus filhos. 

 

⚠ CUIDADO 

Pilotar este veículo pode ser uma atividade 
perigosa. Certas condições de utilização podem 
fazer com que o equipamento falhe sem que 
isso seja culpa do fabricante. Como outros 
veículos, a minimoto pode perder o controle, 
cair e/ou entrar em situações perigosas.  

Se tais condições ocorrerem, você pode ser 
gravemente ferido ou morrer, mesmo quando 
estiver usando equipamentos de segurança e 
outras precauções. PILOTE COM TODA 
CAUTELA, EVITE SITUAÇÕES DE RISCO E 
SEMPRE USE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA. 

 

ADVERTÊNCIA 

Este manual contém muitos avisos e 
advertências sobre as consequências da falha 
em manter, inspecionar ou utilizar 
adequadamente sua minimoto. Como qualquer 
incidente pode resultar em ferimentos graves ou 
até mesmo a morte, iremos sempre repetir o 
aviso de possível ferimento grave toda vez que 
tal possibilidade puder ocorrer. 
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PILOTAGEM ADEQUADA E 
SUPERVISÃO DOS PAIS 
 

ADVERTÊNCIA 

Este Manual contém informações importantes 
sobre segurança e dicas de operação para 
ajudar você e seu filho a utilizar e manusear a 
minimoto. Leia atentamente o manual na sua 
totalidade junto com o seu filho antes de pilotá-
la pela primeira vez. O Manual também contém 
informações importantes sobre a manutenção 
do veículo. 

 

⚠ CUIDADO 

É de sua responsabilidade revisar este manual e 
certificar-se de que todos os usuários 
compreenderam todas as advertências, 
cuidados, instruções e tópicos de segurança, e 
garantir que eles possam utilizar o veículo de 
forma segura e responsável, além de proteger o 
seu filho de ferimentos. Recomendamos que 
você revise e reforce periodicamente as 
informações contidas neste manual com seu 

filho e que inspecione e mantenha o veículo, 
garantindo sua segurança.  
A IDADE RECOMENDADA PARA A UTILIZAÇÃO 
DA MINIMOTO É DE 12 ANOS, mas é apenas 
uma estimativa, e pode ser afetada pela altura, 
peso ou habilidades da criança. Qualquer 
usuário incapaz de se ajustar confortavelmente 
na minimoto não deve tentar pilotá-la. 

 

ADVERTÊNCIA 

É importante e necessário conduzir um 
treinamento técnico ao seu filho antes da 
primeira utilização. Para obter informações 
sobre o treinamento, entre em contato com o 
Revendedor Autorizado PINELLI onde você 
adquiriu o veículo. Antes de seu filho completar 
o treinamento, não o deixe utilizar a minimoto. 

 
NOTA: Mantenha o produto longe de crianças 
menores de 12 ANOS e lembre-se de que ele deve 
ser utilizado somente por pessoas que estejam, no 
mínimo, completamente confortáveis e competentes 
da operação do veículo.   
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⚠ CUIDADO 

As crianças frequentemente subestimam ou não 
reconhecem situações perigosas, então você 
deverá deixar claro que elas não devem, sob 
nenhuma circunstância, operar o veículo sem a 
sua supervisão.  
A decisão dos pais de permitir que seu filho 
ande neste veículo deve basear-se na sua 
maturidade, habilidade e capacidade de seguir 
regras. 

 

ADVERTÊNCIA 

É importante e necessário conduzir um 
treinamento técnico ao seu filho antes da 
primeira utilização. Para obter informações 
sobre o treinamento, entre em contato com o 
Revendedor Autorizado PINELLI onde você 
adquiriu o veículo. Antes de seu filho completar 
o treinamento, não o deixe utilizar a minimoto. 

 
 
 
 
 

ADVERTÊNCIA 

Não exceda o peso total de 60 kg (135 lb). O 
peso do piloto não significa necessariamente 
que o tamanho de uma pessoa seja apropriado 
para ajustar ou manter o controle do veículo. 
 

⚠ CUIDADO 

Não toque nos freios ou no motor da minimoto 
quando a mesma estiver em uso, pois eles 
podem estar quentes e provocar queimaduras. 
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PRÁTICAS E CONDIÇÕES 
ACEITÁVEIS DE PILOTAGEM 
 
NOTA: Sempre verifique e obedeça a quaisquer 
leis ou regulamentos locais que possam afetar as 
áreas onde o veículo será utilizado. 

1. Pilote de forma defensiva: cuidado com 
objetos em potencial que podem prender 
seu pé ou que o force a desviar 
repentinamente e fazer você perder o 
controle. Tenha cuidado para evitar que 
pedestres, patinadores, skatistas, motos, 
bicicletas, crianças ou animais entrem no 
seu caminho. Respeite os direitos e a 
propriedade alheia.  

2. Este veículo destina-se a utilização apenas 
em ambientes controlados, livres de 
potenciais riscos de tráfego e não deve ser 
utilizado em vias públicas ou calçadas. Não 
conduza a minimoto em áreas onde tenha o 
tráfego de pedestres, animais ou veículos.  

3. Não ative a manopla do acelerador a menos 
que você esteja montado na minimoto e em 
um ambiente seguro ao ar livre, adequado 
para pilotar.  

4. O veículo foi fabricado para alto 
desempenho e durabilidade, mas não é à 
prova de danos. Saltos ou outras formas 
agressivas de pilotagem podem 
sobrecarregar e danificar os componentes 
do veículo e o piloto assume todos os riscos 
associados à atividade deste nível de 
estresse. Tenha cuidado e conheça suas 
limitações. O risco de lesões aumenta à 
medida que o grau de dificuldade aumenta.  

5. Mantenha o controle do guidão em todos os 
momentos.  

6. Nunca transporte passageiros ou permita 
que mais de uma pessoa pilote o veículo. 

7. Nunca utilize a minimoto perto de escadas 
ou piscinas. 

8. Mantenha as mãos e outras partes do corpo 
longe da corrente de transmissão, do 
sistema de direção, das rodas e dos outros 
componentes móveis. 

9. Nunca utilize fones de ouvido ou celular ao 
pilotar. 

10. Nunca puxe a minimoto com outro veículo.  
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11. Não conduza o veículo em dias chuvosos e 
nunca mergulhe o veículo na água, uma vez 
que os componentes elétricos e de 
transmissão podem ser danificados pela 
água e criar condições possivelmente 
inseguras.  

12. O veículo destina-se à utilização em 
terrenos planos e nivelados, sem detritos 
soltos, como pedras ou cascalho. 
Superfícies molhadas, escorregadias, 
esburacadas, irregulares ou ásperas podem 
prejudicar a tração e contribuir para 
possíveis acidentes. Não pilote o veículo na 
lama, gelo, poças ou água. Evite velocidade 
excessiva em descidas.  

13. Por não possuir faróis e luzes traseiras, não 
pilote a noite ou quando a visibilidade 
estiver limitada. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
ADEQUADOS 
 
Utilize sempre o equipamento de proteção 
adequado, como capacete de segurança aprovado 
pelo INMETRO, cotoveleiras e joelheiras.  
 
O capacete é legalmente exigido pela 
regulamentação brasileira. Recomenda-se a 
utilização de uma camiseta de mangas compridas, 
calças compridas e luvas de proteção. 
 

ADVERTÊNCIA 

Sempre utilize calçados adequados, nunca dirija 
descalço ou com sandálias e mantenha os 
cadarços dos calçados amarrados e fora do 
caminho das rodas, do motor e do sistema de 
transmissão. 
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UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR 
 
É fornecido junto com a sua PINELLI um 
carregador que deve ser regularmente examinado 
quanto a danos no cabo, no plugue e em outras 
peças e, no caso de danos, a minimoto não deve 
ser carregada até que o carregador seja reparado 
ou substituído. 

1. Utilize apenas o carregador recomendado 
pela PINELLI. 

2. Tenha cuidado ao carregar e faça-o em 
ambiente aberto e protegido da umidade. 

3. O carregador não é brinquedo e deve ser 
operado por um adulto. 

4. Não opere o carregador perto de materiais 
inflamáveis. 

5. Desconecte o carregador da tomada de 
energia e desconecte-o da minimoto quando 
não estiver em uso. 

6. Sempre desconecte o carregador antes de 
limpar a minimoto.  

 
 
 
 

ADVERTÊNCIA 

A não observação dos avisos aumenta o risco 
de ferimentos graves. Use com cuidado 
adequado e atenção séria à operação segura. 
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PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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LOCALIZAÇÃO DOS ADESIVOS DE ADVERTÊNCIA 
 

 

A
D

E
S

IV
O

 “
A

”
 

 

A
D

E
S

IV
O

 “
B

”
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LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (PIN) 
 

O “Número de Identificação do Produto” (PIN) 
está estampado em uma placa de alumínio que é 
rebitada na coluna de direção da sua minimoto. 
 
O “Número de Identificação do Produto” (PIN) é 
exclusivo para cada unidade. 
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INTERRUPTOR DO LIMITADOR AJUSTÁVEL DE VELOCIDADES 
 

 

O interruptor do limitador ajustável de velocidades 
está localizado no lado esquerdo da tampa do 
motor. 
 
Abaixo do interruptor, há 3 posições para as 
diferentes velocidades que se pode limitar, como 
segue: 
 

0: velocidade máxima - até 25 km/h; 
1: velocidade média - até 15 km/h; 
2: velocidade mínima - até 8 km/h. 
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CONTROLES DO GUIDÃO 
 

1. Manete do freio dianteiro 
2. Manete do freio traseiro 
3. Interruptor da chave de partida 
4. Porta de carregamento 
5. Medidor de energia da bateria  

NOTA: PARE de utilizar sua 
minimoto e carregue a bateria 
quando o indicador estiver 
piscando. 

6. Acelerador 
7. Interruptor de segurança 

 
 
  

6 

1 2 

3 

4 5 

7 
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PRINCIPAIS COMPONENTES 
 

1. Para-lamas dianteiro 
2. Placa do número 
3. Manopla do lado esquerdo 
4. Manete esquerdo do freio 
(traseiro) 
5. Porta de carregamento 
6. Selim 
7. Acabamento plástico da lateral 
esquerda 
8. Para-lamas traseiro 
9. Tampa do motor 
10. Interruptor do limitador 
ajustável de velocidades (3 
posições) 
11. Disco do freio dianteiro 
12. Disco do freio traseiro 
13. Pinça do freio dianteiro 
14. Pinça do freio traseiro 
15. Apoio esquerdo 

 

  

1 

2 
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7 

8 

13 11 12 

14 

15 

10 
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PRINCIPAIS COMPONENTES (CONTINUAÇÃO)  
 

 

16. Apoio direito 
17. Conjunto roda e pneu 
dianteiro 
18. Conjunto roda e pneu traseiro 
19. Ajustador da corrente de 
transmissão 
20. Amortecedor traseiro 
21. Proteção da corrente de 
transmissão 
22. Garfos dianteiros 
23. Manete direito do freio 
(dianteiro) 
24. Acelerador 
25. Kit de fixação do guidão 
26. Guidão 
27. Acabamento plástico da lateral 
direita 
28. Caixa da bateria com kit 
completo 

 

21 

22 

23 

24 

25 

17 16 

20 

18 

19 

26 
27 

28 
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ANTES DE INICIAR A MONTAGEM 
 
NOTA: Se você comprou sua PINELLI ainda na 
embalagem original, por favor, siga atentamente as 
instruções a seguir. 
 

1. Remova todo o conteúdo da embalagem.  
2. Remova os separadores de espuma que 

protegem os componentes contra danos 
durante o transporte.  

3. Inspecione o conteúdo da caixa em busca 
de arranhões na pintura, amassados ou 
cabos torcidos que possam ocorrer durante 
o transporte. Como o produto foi 85% 
montado e embalado na fábrica, não deverá 
haver nenhum problema, mesmo que a 
caixa tenha alguns danos ou amassados. 

 

ADVERTÊNCIA 

Certifique-se de que o interruptor da chave de 
partida está desligado antes de continuar com 
os procedimentos a seguir. Não insira a chave 
no interruptor até a montagem estar completa. 

Tempo Estimado de Montagem e Ajuste 
 
Recomendamos a montagem por um adulto com 
experiência em motocicletas ou mecânica de 
motocicletas.  

• Reserve entre 30 a 40 minutos para a 
montagem; 

• Aguarde até 12 horas para a carga inicial. 
 
Ferramentas Necessárias 
Algumas ferramentas são fornecidas, entretanto, 
recomendamos o uso de ferramentas de qualidade 
profissional para a montagem. Utilize as 
ferramentas fornecidas apenas como último 
recurso. 
 
A lista de ferramentas necessárias é a seguinte: 

• Chaves de boca de 10mm / 13mm / 17mm / 
22mm; 

• Chaves Allen de 5 mm / 6 mm / 8 mm; 

• Chave de fenda; 

• Chave Phillips; 

• Martelo 500g 
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 
 

Montagem do Guidão 
 

⚠ CUIDADO 

Se você não ajustar e apertar corretamente os 
parafusos de fixação do guidão, o piloto poderá 
perder o controle e se acidentar.  

 

ADVERTÊNCIA 

Regularmente, certifique-se de que o guidão 
está devidamente apertado e ajustado ao piloto.  
NUNCA conduza a minimoto com o guidão solto 
ou desajustado! 

 
 

 
 

1. Monte o guidão (A) no apoio inferior, em 
seguida instale as 2 abraçadeiras 
superiores (B) no guidão e coloque os 4 
parafusos Allen (C). 

2. Posicione o guidão na posição vertical e 
aperte os 4 parafusos com uma chave Allen 
de 10 mm. 

• A: Guidão (1 peça); 

• B: Abraçadeiras superiores (2 peças); 

• C: Parafusos Allen M8X20 (4 peças). 
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Montagem do Para-Lama Dianteiro 
 

 
 

1. Instale o parafuso (D) através do suporte de 
fixação do para-lamas na mesa inferior (B) e 
aperte-o. 

2. Instale o parafuso (C) de baixo para cima 
através do furo traseiro do para-lama na 
mesa inferior (B) e aperte-o. 

• A: Para-lamas (1 peça); 

• B: Mesa inferior; 

• C: Parafuso M6X16 (1 peça); 

• D: Parafuso M6 x16 (1 peça). 

Montagem da Placa do Número 
 

 
 

1. Fixe a placa do número (A) no seu ponto de 
fixação do para-lamas (E).  

2. Instale o parafuso (C), a bucha (D) na mesa 
superior (B) e aperte o parafuso com a 
chave de boca de 10 mm. 

• A: Placa de número (1 peça); 

• B: Mesa superior; 

• C: Parafuso M6X25 (1 peça); 

• D: Bucha 8 X 1,0 X 15 (1 peça); 

• E: Ponto de fixação. 
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Montagem do Conjunto Roda e Pneu 
Dianteiro 
 

 
 

1. Posicione o conjunto roda e pneu (A) na 
posição correta para instalar o disco (E) 
entre a base da pinça do freio. 

2. Instale o eixo (B) através do garfo esquerdo, 
a bucha (D), o conjunto roda e pneu, a 
bucha (D) e garfo direito na sequência e, em 
seguida, fixe a porca (C) e aperte-a. 

• A: Conjunto roda e pneu (1 peça); 

• B: Eixo da roda M12X160 (1 peça); 

• C: Porca M12 (1 peça); 

• D: Bucha 16 X 1,5 X 13 (2 peças); 

• E: Disco de freio (1 peça). 
 

Montagem do Amortecedor Traseiro 
 

 
 

1. Levante o chassi para alinhar o furo de 
montagem do amortecedor (A) ao furo da 
balança traseira. 
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2. Fixe o parafuso (B) através do furo de 
montagem do amortecedor e da balança 
traseira e aperte a porca (C) firmemente 
com as chaves de boca de 10 mm e 13 mm.  

• A: Amortecedor traseiro (1 peça); 

• B: Parafuso M8X40 (1 peça); 

• C: Porca M8 (1 peça). 
 

Inflando os Pneus 
 

 
 
NOTA: Os pneus são inflados quando enviados, 
mas eles invariavelmente perdem alguma pressão 
entre a fábrica e a sua compra (1).  

Sempre calibre os pneus com a pressão correta 
antes de usá-los pela primeira vez. 
 
Por favor, leia o capítulo “ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS” para obter informações sobre a 
pressão dos pneus. 
 
Utilize uma bomba manual para calibrar os pneus 
na pressão indicada na parede lateral dos mesmos. 
 
NOTA: Os compressores de ar encontrados nos 
postos de combustíveis são projetados para inflar 
pneus sob alta pressão. Se você decidir utilizar 
esse serviço para inflar os pneus da sua minimoto, 
certifique-se de que o manômetro está funcionando 
e, utilize infladas muito curtas para calibrar 
corretamente. Se você inadvertidamente exceder a 
pressão, libere-a imediatamente. 
 

  

1 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
SOBRE PNEUS 
 
NOTA: Os pneus são o único contato entre o 
veículo e o solo. Substitua os pneus gastos ou 
danificados e verifique-os regularmente quanto a 
danos e desgaste excessivo, para garantir uma 
operação segura e sem problemas. Ao substituir os 
pneus, utilize sempre o tamanho correto. Consulte o 
seu Revendedor Autorizado PINELLI.  
 
É altamente recomendável que a montagem e 
desmontagem dos pneus sejam feitas por um 
técnico qualificado com as habilidades e 
ferramentas necessárias. 
 
É muito importante manter os pneus sob a pressão 
adequada e deve-se verificar a sua calibragem 
sempre antes de utilizara minimoto. A calibragem 
deve ser feita sempre com o pneu frio. 
 
A profundidade dos sulcos dos pneus deve ser 
verificada regularmente (sulcos rasos significa 
menor aderência dos pneus). Você deve parar o 
veículo se o pneu estiver furado, desmontá-lo e 

verifica-lo cuidadosamente. A manutenção dos 
pneus deve ser feita por um técnico autorizado. O 
pneu deve ser substituído imediatamente quando 
estiver distorcido ou danificado.  
 
O envelhecimento dos pneus é inevitável, mesmo 
que a minimoto não seja utilizada com frequência. A 
borracha pode oxidar e rachar com o tempo. Se o 
pneu aparecer rachado, consulte o seu 
Revendedor Autorizado PINELLI para saber se é 
hora de trocar um ou ambos os pneus.  
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ANTES DE PILOTAR 
 

Carregando a Bateria 
 
Sua minimoto pode não estar com a bateria 
totalmente carregada, portanto, é altamente 
recomendado carregar a bateria antes de usar. 

• Tempo de carga inicial: 12 horas 
dependendo do nível de esgotamento; 

• Tempo de funcionamento: até 30 minutos 
de condução contínua à velocidade máxima, 
mas o tempo de funcionamento pode variar 
dependendo das condições de pilotagem; 

• Duração média da bateria: 120 ciclos de 
carga / descarga. Para garantir uma longa 
vida útil da bateria, não armazene as 
baterias em temperaturas acima de 75ºC ou 
abaixo de -10ºC; 

• Tempo de recarga: Lembre-se sempre de 
desligar o interruptor e recarregar por pelo 
menos 9 horas após cada uso. Quando o 
veículo não estiver em uso regular, carregue 
a bateria pelo menos uma vez por mês até 
que o uso normal seja retomado. Se você 
tiver deixado o interruptor ligado ou o 

produto não tiver sido carregado por um 
longo período de tempo, a bateria poderá 
atingir um estágio no qual ela não será mais 
recarregada. 

 

ADVERTÊNCIA 

As baterias recarregáveis devem ser carregadas 
apenas sob a supervisão de um adulto.  

 
NOTA: O carregador possui proteção contra 
sobrecarga, para impedir que a bateria seja 
carregada em excesso. O carregador aquecerá 
durante o uso, isso é normal para algumas cargas, 
e não é motivo de preocupação. Se as recargas 
não esquentarem durante o uso, isso não significa o 
carregador que não está funcionando. 
 
O carregador possui LEDs para indicar a condição 
da carga. O LED VERMELHO significa que a 
bateria está carregando e o LED VERDE significa 
que a bateria está totalmente carregada. Os 
carregadores têm proteção contra sobrecarga 
embutida para evitar que a bateria seja carregada 
em excesso.   
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ADVERTÊNCIA 

Certifique-se de alinhar corretamente a ranhura 
da porta do carregador com o soquete do 
veículo e aperte a rosca, caso contrário a carga 
não iniciará. 

 

 
NOTA: A minimoto possui duas portas de 
carregamento, uma está localizada abaixo do 
guidão, na caixa da bateria e a outra está montada 
na parte superior do simulacro de tanque de 
combustível.  
 

 
Carregador 

 
NOTA: Certifique-se de que a energia esteja 
DESLIGADA quando a unidade não estiver em uso. 
Se o interruptor de energia for deixado ligado 
durante um longo período de tempo, a bateria pode 
chegar a um estágio em que deixará de manter a 
carga. 
 
 
  

Portas de carregamento 
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1. Ligue o carregador na tomada. Se os LEDs 
não acenderem, verifique a alimentação da 
tomada. Se necessário, tente uma tomada 
diferente. 

 

 

2. Desligue a energia antes de carregar. Ligue 
o carregador à porta do carregador para 
carregar a unidade. 

 

ADVERTÊNCIA 

Não recarregar a bateria pelo menos uma vez 
por mês pode resultar em uma bateria que não 
irá mais conter uma carga.  
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LEMBRETES DE SEGURANÇA 
 

Lista de Verificação Antes da Pilotagem 
 

 Peças Soltas 
Verifique e aperte todos os parafusos antes de 
cada passeo. Certifique-se de que os parafusos 
das abraçadeiras do guidão estejam apertados. 
Não deve haver ruídos ou sons incomuns de 
partes soltas ou componentes danificados. Se 
você não tiver certeza da existência do 
problema consulte seu Revendedor Autorizado 
PINELLI.  

 

 Freio 
Verifique o freio quanto ao seu correto 
funcionamento. Quando você apertar a manete, 
o freio deve fornecer uma ação positiva de 
frenagem.  

 

 Chassi, Garfo e Guidão 
Verifique se há trincas ou conexões quebradas. 
Embora chassis quebrados sejam raros, é 
possível que um piloto agressivo entre em um 
meio-fio ou parede e destrua, dobre ou quebre a 

estrutura. Adquira o hábito de inspecionar estas 
peças regularmente.  

 

 Calibragem dos Pneus 
Inspecione periodicamente os pneus quanto a 
desgaste excessivo, e verifique regularmente a 
pressão dos pneus e calibre-os conforme 
necessário. Se você perceber que o pneu furou, 
a câmara pode ser remendada ou uma nova 
pode ser substituída no seu Revendedor 
Autorizado PINELLI. 

 

 Equipamento de segurança 
Sempre utilize equipamento de proteção 
adequado, como capacete aprovado pelo 
INMETRO, luvas, cotoveleiras e joelheiras. 
Utilize sempre calçados com solado de 
borracha. Nunca conduza com os pés descalços 
ou com sandálias e mantenha os cadarços 
amarrados e fora do caminho das rodas, do 
motor e do sistema de transmissão. 
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REPARO E MANUTENÇÃO 
 

ADVERTÊNCIA 

Desligue o interruptor da chave de partida antes 
de realizar qualquer procedimento de 
manutenção. 

 

⚠ CUIDADO 

Para evitar choques elétricos, siga as instruções 
a seguir e não pule ou combine nenhuma etapa. 

 

Substituição do Fusível 
 

 

 
 

1. Localize a caixa do fusível e abra a tampa. 
 

 
2. Remova o fusível queimado e substitua-o 

pelo novo (30A). Feche a tampa da caixa do 
fusível e recoloque a tampa da bateria.  

Caixa do 
fusível 

Amperagem do 
fusível (30A) 
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Ajuste da Corrente de Transmissão 
 

ADVERTÊNCIA 

Verifique periodicamente a tensão e a condição 
da corrente de transmissão para garantir maior 
vida útil da corrente.  

 
Mantenha a corrente de transmissão sempre 
lubrificada e ajuste-a da seguinte maneira: 
 

 
 

1. Utilizando uma chave Phillips para soltar os 
3 parafusos da proteção da corrente de 
transmissão e retire-a.  

 

 
 

2. Solte a porca do eixo traseiro com chave de 
boca de 17 mm, solte o parafuso do suporte 
da pinça com a chave Allen e ajuste a 
corrente no ajustador com a chave de boca 
14 mm.   
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3. A tensão da corrente está correta, quando a 
folga entre a corrente e as partes mais 
baixas do braço oscilante for de 
aproximadamente 5 mm. Aperte todas as 
porcas e parafusos corretamente, verifique 
o alinhamento das rodas e, em seguida, 
reinstale a proteção da corrente de 
transmissão.  

Ajuste dos Freios Dianteiro e Traseiro 
 

 
 

1. Para ajustar a folga dos manetes dos freios, 
rosqueie o regulador do manete do freio 
para dentro ou para fora, 1/4 ou 1/2 volta, 
até que os ajustes necessários sejam 
alcançados.  

 
NOTA: A maioria dos ajustes do freio será completa 
nesta etapa, entretanto se o freio ainda precisar de 
mais ajustes, realize as etapas a seguir.  
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2. Com a chave de boca de 10 mm, solte o 
cabo do freio e ajuste o braço da pinça do 
freio para fazer com que o comprimento do 
cabo seja >30 mm, do braço ao pilar. 

 

 

3. Com chave de boca de 8 mm, solte a porca 
da pastilha de freio e com chave Allen de 
2,5 mm ajuste o parafuso interno. 

 

Verificação do Desgaste das Pastilhas de 
Freios 
 
Para verificar o desgaste das pastilhas de freio 
dianteiras e traseiras (A), simplesmente inspecione-
as como mostrado na ilustração a seguir. 
 

 
 
A espessura do revestimento das quatro pastilhas 
nunca deve ser inferior a 2 mm. Se isso ocorrer, 
substitua as pastilhas imediatamente.   
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ADVERTÊNCIA 

Recomendamos que as pastilhas de freio da sua 
minimoto sejam substituídas pelo Revendedor 
Autorizado PINELLI.  

 

⚠ CUIDADO 

O poder do freio é capaz de fazer com que a sua 
minimoto patine ou derrape, derrubando um 
piloto desavisado. Pratique em uma área livre de 
obstáculos até que você esteja familiarizado 
com a função do freio. Evite derrapar para frear, 
pois isso pode fazer com que você perca o 
controle ou danifique os pneus. 

 

Testando os Freios 
 
Para utilizar o freio, aperte gradativamente o 
manete para aumentar a pressão do mesmo. Os 
manetes são equipados com um ajustador do cabo 
para compensar o seu alongamento e/ou ajustar o 
movimento dos manetes para o correto 
acionamento dos freios. Se o freio não estiver 
acionando corretamente, siga as instruções acima 
para ajustar os freios.  

Corrente de Transmissão e Coroa 
 
A corrente normalmente terá um “ponto solto” e um 
“ponto apertado” correspondente a uma 
determinada posição rotacional da coroa. Isso é 
normal e comum a todos os produtos acionados por 
corrente, devido à tolerância do pinhão e da coroa. 
A corrente de transmissão deve ser ajustada à 
tensão ideal com a mesma no ponto mais apertado. 
 
O alinhamento correto da corrente de transmissão 
deve ser mantido. A roda não deve estar inclinada, 
se a corrente estiver com ruídos ou funcionamento 
irregular, verifique a lubrificação, a tensão e o 
alinhamento das rodas dentadas, nessa ordem. 
 

ADVERTÊNCIA 

Para evitar acidentes e ferimentos, mantenha os 
dedos longe da coroa e da corrente de 
transmissão em movimento.  
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PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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USO, CUIDADOS E MANUTENÇÃO 
DE BATERIAS 
 
Para o uso adequado, manutenção e 
armazenamento das baterias são extremamente 
importantes que você siga e entenda as instruções 
deste manual. 
 
 A falha no uso, carga e armazenamento 
adequadamente das baterias anula a garantia da 
sua minimoto e pode causar uma situação 
perigosa. NÃO utilize esta bateria em outro 
veículo ou aparelho. O uso desta bateria com 
qualquer outro produto anula a garantia e pode 
criar uma condição perigosa que pode causar 
incêndio, resultando em ferimentos graves ou 
morte e danos à propriedade. 

 
 

ADVERTÊNCIA 

Nunca efetue curto-circuito nos terminais da 
bateria. Um curto-circuito danificará a bateria e 
poderá causar incêndio, resultando em 

ferimentos grave ou morte e danos à 
propriedade. 

 

⚠ CUIDADO 

Mantenha a bateria longe de calor excessivo e / 
ou chamas abertas. Evite a exposição, a longo 
prazo aos raios diretos do sol. 

 

⚠ CUIDADO 

Proteja as baterias da água e da umidade. Se as 
baterias ficarem molhadas devido ao uso na 
chuva, seque-a o mais rápido possível. Proteja 
as baterias da minimoto antes de lavá-la. 

 

⚠ CUIDADO 

Para evitar danos à bateria, nunca a submeta a 
choques físicos intensos ou vibrações severas. 
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CARREGADOR 
 
O carregador fornecido com a sua minimoto deve 
ser examinado regularmente quanto a danos no 
cabo, plugue, caixa e outras peças e, em caso de 
danos, a minimoto não deve ser carregada antes de 
o carregador ser reparado ou substituído. 
 

ADVERTÊNCIA 

UTILIZE SOMENTE O CARREGADOR 
RECOMENDADO E FORNECIDO PELA PINELLI 
JUNTO COM A SUA MINIMOTO. 
O uso de qualquer outro carregador de bateria 
anula a garantia e pode danificar a bateria. 

 
NOTA: O carregador de bateria fornecido com a 
sua PINELLI é apenas para uso INTERNO. 
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DESCARTE DAS BATERIAS 
 

 
 
CONTÉM BATERIAS SELADAS DE CHUMBO 
NÃO ESPELHADAS. AS BATERIAS DEVEM SER 
RECICLADAS. 
 
Descarte 
 
Nossos produtos utilizam baterias seladas de 
chumbo-ácido que devem ser recicladas ou 
descartadas de maneira ambientalmente correta. 
Não jogue uma bateria de chumbo-ácido no fogo, 
pois ela pode vazar ou explodir. Não elimine uma 
bateria de chumbo-ácido no lixo doméstico.  

A incineração, aterro ou mistura de baterias seladas 
de chumbo-ácido com o agregado familiar é 
proibida por lei no Brasil. Envie as baterias 
desgastadas a um reciclador de baterias de 
chumbo-ácido aprovado pelo governo ou a um 
vendedor local de baterias automotivas.  
 

ADVERTÊNCIA 

Se ocorrer um vazamento na bateria, evite 
contato com o ácido que vazou e coloque a 
bateria danificada em um saco plástico. 
Consulte as instruções de descarte correta. Se o 
ácido entrar em contato com a pele ou os olhos, 
lave-os com água fria por pelo menos 15 
minutos e entre em contato com um médico. 
Bornes de bateria, terminais e acessórios 
relacionados a elas, contêm compostos de 
chumbo e chumbo. 

 

⚠ CUIDADO 

Após manusear baterias e seus componentes, 
lave as mãos com água e sabão. 
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GUIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A minimoto não funciona. 

Bateria descarregada. 

Carregue a bateria: a nova bateria 
deve ser carregada por pelo 
menos 12 horas antes de ser 
utilizada no veículo pela primeira 
vez, e até 8 horas após cada uso 
subsequente.  

Verifique todos os conectores: 
verifique se o conector do 
carregador está bem conectado à 
porta de carregamento e se o 
carregador está conectado à 
parede. 

Certifique-se de que a energia 
elétrica da tomada está ligada. 

Carregador não está funcionando. 

Verifique se o carregador está 
funcionando, utilizando um 
voltímetro ou solicitando ao 
Revendedor Autorizado PINELLI 
que teste o carregador. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A minimoto estava funcionando, 
mas de repente parou. 

Fios ou conectores soltos. 
Verifique todos os fios e 
conectores, certificando-se de que 
eles estão bem apertados. 

Fusível queimado. 

O fusível queimará e desligará 
automaticamente a energia se o 
motor sobrecarregar.  

A sobrecarga excessiva pode 
causar o superaquecimento do 
motor. Consulte as instruções para 
a substituição do fusível, neste 
manual. Corrija as condições que 
fizeram com que o problema 
ocorresse.  

Motor ou interruptor com danos 
elétricos. 

Entre em contato com o seu 
Revendedor Autorizado PINELLI 
para diagnóstico e reparo.  
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A minimoto funciona apenas por 
um curto intervalo de tempo, pelo 
menos 15 minutos, por carga. 

Bateria descarregada.  

Carregue a bateria: a nova bateria 
deve ser carregada por pelo 
menos 12 horas antes de ser 
utilizada no veículo pela primeira 
vez, e até 8 horas após cada uso 
subsequente.  

Verifique todos os conectores: 
verifique se o conector do 
carregador está bem conectado à 
porta de carregamento e se o 
carregador está conectado à 
parede. 

Certifique-se de que a energia 
elétrica da tomada está ligada. 

A bateria está velha e não aceita 
carga total. 

A duração média da bateria é de 1 
a 2 anos, dependendo do uso e 
das condições do veículo. 
Substitua a bateria por uma 
original PINELLI.  

Freios não estão ajustados 
corretamente. 

Consulte as instruções para ajuste 
dos freios.  
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A minimoto funciona lentamente. 

Condições de pilotagem muito 
estressantes. 

Utilize apenas em superfícies 
sólidas, planas, limpas e secas, 
como pavimento ou piso plano. 

Pneus não estão adequadamente 
inflados. 

Consulte as instruções para 
calibra corretamente os pneus.  

Veículo está sobrecarregado. 

Não sobrecarregue o veículo, 
excedendo o limite de peso 
máximo, transportando garupa, 
subindo uma ladeira muito 
íngreme ou rebocando outros 
veículos. Se o veículo 
superaquecer, o protetor do 
circuito de temperatura irá 
desacelerar o motor e, se a 
condição continuar, desligará a 
energia a ele. Corrija as condições 
de condução que causam o 
superaquecimento, aguarde de 5 a 
10 minutos e, em seguida, retome 
a condução. Evite o 
sobreaquecimento por repetidas 
vezes. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Às vezes a minimoto não 
funciona, mas outras vezes sim. 

Fios ou conectores soltos. 
Verifique todos os fios e 
conectores, certificando-se de que 
eles estão bem apertados. 

Motor ou interruptor com danos 
elétricos. 

Entre em contato com o seu 
Revendedor Autorizado PINELLI 
para diagnóstico e reparo.  

 
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

O carregador ORIGINAL da 
minimoto aquece durante o uso. 

Resposta normal ao uso do 
carregador. 

Nenhuma ação é necessária. O 
aquecimento é normal para alguns 
carregadores e não é motivo de 
preocupação. Se o seu carregador 
não aquecer durante o uso, isso 
não significa que ele não esteja 
funcionando corretamente. 

 
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A minimoto não para quando o 
freio é acionado. 

Freios não estão corretamente 
ajustados. 

Consulte as instruções para 
ajustar corretamente os freios. 

 

  



  
 

MANUAL DO PROPRIETÁRIO      45 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A minimoto faz ruídos altos ou 
sons de atrito.  

Corrente de transmissão está 
seca.  

Aplique lubrificante adequado 
para correntes de transmissão.  
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DIAGRAMA ELÉTRICO 
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