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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

GARFO E GUIDÃO RODINHAS LATERAIS PEDAIS SELIM

a) Encaixe o para-lama dianteiro       
no garfo.

b) Insira o garfo e depois o guidão 
no cabeçote do quadro. 
Alinhe o guidão em relação à roda 
dianteira e aperte a porca de �xação 
do guidão com a ferramenta. 

c) Insira a proteção sobre o parafuso.

Posicione a rodinha lateral no local 
indicado e rosqueie �rmemente 
o manípulo até quando der aperto.

ATENÇÃO: Certi�que-se de que não     
há folga após o aperto.

Insira os pedais em cada um dos 
lados e aperte as porcas de �xação.

Insira o canote do selim no tubo, rosqueie 
o quick release e aperte.

ATENÇÃO: Certi�que-se de que o selim    
não gire em relação ao quadro.

O quick release deve �car sempre “fechado”.

5 CESTO OU PLACA FRONTAL*

Nas bicicletas com personagens, 
�xe a cestinha ou a placa com 
as presilhas no guidão. 

*Aplicável para bicicletas que possuem o acessório.

O quick release 
permite ajustar a 

bicicleta conforme o 
crescimento da 

criança.
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Antes de começar 
a montagem da 
bicicleta, tenha em 
mãos a ferramenta   
que acompanha 
o produto.

Acesse o site Caloi e assista ao vídeo de 
montagem da bicicleta - www. caloi.com
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