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用户手册
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Manual do usuário

Pedivela Movimento central

前链轮底部托架
在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册 ：
http://si.shimano.com

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

AVISO IMPORTANTE

重要提示
• 关于用户手册中未记载的安装、调整等请与所购买的销售商店或最近的代
理店咨询。经销商手册在网(http://si.shimano.com)上公开。
• 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确
使用。

为了确保安全，请务必遵守以下事项
指南需替换，请咨询销售处或自行车专销店。

• 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.

Informações gerais de segurança

警告
• 骑车之前请确认曲柄有无龟裂现象。曲柄的断裂会造成摔倒事故。

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

AVISO

• 骑车时请注意勿使得衣服的下摆卷入到链条中。否则会出现摔倒的危险。
• 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

注意
• 骑车者可能因链环上的齿尖而受伤。

使用上的注意
• 清洗曲柄或者中轴时请使用中性洗涤剂。若使用碱性或酸性洗涤剂，曲柄
可能发生变色。

• 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.

CUIDADO

• 在骑车时如果感觉到蹬脚蹬时的异常则请再次进行检查。
• 请勿对中轴周边进行高压冲洗。

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

• 请定期用中性洗涤剂清洗链环。同时，也用中性洗涤剂清洗链条并注入润
滑油，可有效延长链环和链条的使用寿命。

Nota

• 骑车时，衣服的下摆可能被链条弄脏。
• 该产品会自然磨损或因正常使用而受损及老化。

骑车前的日常检查项目
骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进
行检查或更换作业。
• 曲柄上是否有任何龟裂？
• 连接件是否牢固？
• 轴承是否牢固？
• 是否有异常声音？

• 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.
• 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?
• As secções de aperto estão bem fixas?
• As seções de rolamento estão bem fixas?
• Há quaisquer ruídos anormais?

各部名称 / Nomes das peças
机组轴承 /
INo caso da unidade de rolamentos

如果不是机组轴承 /
No caso de não-unidade de rolamentos

曲柄 / Braço do pedivela
链环 / Roda dentada
连接件 / Seção de fi xação
轴承（底部托架）/
Seção de rolamento
(Movimento central)

产品改良时，部分规格会有所变更，恕不另行通知。（Chinese）
Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação prévia. (Portuguese)

