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Manual do usuário

Pedivela
Movimento central

Nota
• Use um detergente neutro para limpar o braço do pedivela e o
movimento central. O uso de detergentes alcalinos ou de ácidos
pode causar descoloração.
• Além disso, se o desempenho do pedalar não parecer normal,
verifique isto mais uma vez.
• Não lave o movimento central com jatos de água de alta pressão.

Manuais de usuário em outros idiomas estão disponíveis em :
http://si.shimano.com

AVISO IMPORTANTE
• Para informações adicionais sobre a instalação e ajuste, entre em
contato com a loja onde efetuou a sua compra ou uma loja de
bicicletas na sua área. Um manual do revendedor também está
em nosso website (http://si.shimano.com).
• Não desmonte nem altere este produto.

Por razões de segurança, assegure-se de ler
atentamente as instruções deste manual do
usuário antes do uso, e siga-as para o uso
correto.

Entre em contato com o estabelecimento de compra ou uma
revenda de bicicletas para instruções sobre trocas.

No caso da unidade de rolamentos
Roda
dentada

Braço do
pedivela

• Você deve lavar periodicamente as rodas dentadas com um
detergente neutro. Além disso, a limpeza da corrente com um
detergente neutro e sua lubrificação podem ser uma maneira
eficiente de aumentar a vida útil das rodas dentadas e da
corrente.
• As bainhas das suas roupas podem se sujar com a corrente ao
andar.
• Os produtos não são garantidos contra desgaste natural e pelo
uso e envelhecimento normal.

Inspeções regulares antes de andar com a
bicicleta
Antes de andar com a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se
encontrar problemas com os seguintes itens, contate o local da
compra ou uma loja de bicicletas.
• Existem algumas rachas nos braços da manivela?

Informações gerais de segurança

Nomes das peças

• As secções de aperto estão bem fixas?

Braço do
pedivela
Seção de rolamento
(Movimento central)
Seção de fixação

No caso de não-unidade de rolamentos
Roda
dentada

Braço do
pedivela

• As seções de rolamento estão bem fixas?
• Há quaisquer ruídos anormais?
Seção de
fixação

ADVERTÊNCIA
• Verifique se não há rachaduras nos braços do pedivela antes de
andar na bicicleta. Se houver rachaduras, o braço do pedivela
poderá quebrar do pedivela.
• Cuidado para não deixar que as pontas das suas roupas fiquem
presas na corrente enquanto estiver pedalando, do contrário,
você poderá cair da bicicleta.
• Após ler atentamente o manual do usuário, mantenha-o em um
lugar seguro para consulta posterior.

Braço do
pedivela
Seção de rolamento
(Movimento central)
Seção de fixação

CUIDADO
• Há perigo de ferimento nas pontas dos dentes da roda dentada.

Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação
prévia. (Portuguese)

