ADVERTÊCIA
• Antes de andar com a bicicleta, verifique se o anel está virado
para o lado “FREE” (no sentido horário) o mais afastado
possível e que a marca “ ” vermelha está alinhada com o
centro do quadro. Quando o anel estiver em posição, o guidão
deve virar suavemente.
• Se você tentar andar com a bicicleta enquanto o anel estiver
virado para a posição “STOP”, não será possível virar o
guidão da forma normal, podendo resultar num sério acidente.
• O guidão também não irá virar da forma normal enquanto o
anel estiver colocado entre as posições “FREE” e “STOP”. Se
você tentar andar com a bicicleta com o anel nesta condição,
poderá ocorrer um sério acidente.
• Nunca vire o anel para a posição “STOP” enquanto está
andando, pois isto irá impedir o guidão de virar normalmente,
o que pode causar um sério acidente.
• Não pendure sacolas na área do guidão enquanto anda, pois
as sacolas podem tocar no anel e movê-lo para fora da
posição “FREE” e em direção da posição “STOP”.
• Evite colocar um assento para crianças a frente do selim, pois
a criança pode acidentalmente tocar no anel enquanto está
sentada ali.
• Não deixe a bicicleta sozinha com uma criança sentada no
assento para crianças, pois a bicicleta pode cair e causar
sérios ferimentos na criança.
• Assegure-se de entender plenamente como o anel opera
antes de andar com a bicicleta. Caso tenha alguma dúvida
sobre a operação, por favor, entre em contato com sua oficina
de bicicletas mais próxima.
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Trava do guidão

Antes do uso, leia estas instruções com atenção, e siga-as para o uso correto.

METODO DE USO
Mova o anel para a posição “STOP” quando estacionar a bicicleta
A trava do guidão é ativada virando o anel para a posição “STOP”
(anti-horário). Nesta condição o guidão irá virar se você forçá-lo, mas irá
fazer um estalo. Nunca ande com a bicicleta nesta condição, pois isto é
extremamente perigoso.

Anel

STOP

Se o guidão mover após o
anel ter sido girado no sentido
anti-horário gire novamente o
anel enquanto move o guidão
levemente até ele travar.

Mova o anel para a posição “FREE” antes de andar com a bicicleta
O guidão pode ser destravado ativada virando o anel para a posição
“FREE” (horário). Verifique se a marca “ ” vermelha está alinhada com
o centro do quadro e se o guidão vira suavemente, antes de andar com
a bicicleta.
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Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação prévia.
(Portuguese)

