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Manual do usuário

Cubo dianteiro para
ESTRADA
Freio a disco
(para eixo E-THRU)
Manuais do usuário em outros idiomas estão disponíveis no
site:
http://si.shimano.com

Nota
• Não aplique nenhum lubrificante no interior do cubo, caso
contrário, a graxa sairá.
• Leia também o manual do usuário relativo ao freio a disco.
• Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a
deterioração normais decorrentes do uso e do envelhecimento.

Inspeções regulares antes de utilizar a
bicicleta
Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes pontos. Se você
detectar qualquer problema nos pontos que se seguem, contate o
local de compra ou um revendedor de bicicletas.
• As rodas estão bem apertadas?

AVISO IMPORTANTE

• As rodas giram suavemente?

• Para obter informações adicionais sobre a instalação e o ajuste dos
produtos que não se encontrem no manual do usuário, contate o
local de compra ou um revendedor de bicicletas. Em nosso site
(http://si.shimano.com) encontra-se disponível um manual do
revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes.

• Há algum ruído anormal?

Nomes das peças

• Não desmontar nem modificar este produto.

Por razões de segurança, certifique-se de ler
atentamente este manual do usuário antes da
utilização e siga-o para uma utilização correta.

Informação importante sobre segurança

Alavanca de
blocagem do eixo

Cubo dianteiro

Para informações relativas à substituição, contate o local de compra
ou um revendedor de bicicletas.

AVISO

Rotor

• Verifique se as rodas estão corretamente apertadas antes de utilizar
a bicicleta. Se estiverem desapertadas de alguma forma, estas
podem libertar-se da bicicleta, podendo causar ferimentos graves.

Eixo do cubo

• Este cubo pode ser usado apenas em combinação com um garfo
dianteiro especial e o eixo fixo. Se for usada em combinação com
qualquer outra forqueta dianteira ou eixo fixo, pode provocar a
saída da roda da bicicleta em andamento e resultar em ferimentos
corporais graves.
• Se a alavanca de liberação do eixo se
encontrar do mesmo lado do rotor, haverá o
risco de interferir com o rotor. Certifique-se
de que mesmo que a alavanca de liberação
do eixo tenha sido apertada com toda a sua
força usando sua mão, ela não interfira com
o rotor. Se a alavanca interferir com o rotor,
pare de usar a roda e consulte um
revendedor ou um agente.

Alavanca de
blocagem
do eixo
Rotor

• Se a alavanca de blocagem do eixo não for usada corretamente, a
roda poderá soltar-se da bicicleta e provocar ferimentos graves.
• Para os detalhes do eixo E-THRU, consulte o manual do usuário do
Eixo E-THRU.
• Depois de ler atentamente o manual do usuário, guarde-o em um
local seguro para consulta posterior.

Note: as especificações estão sujeitas a alteração para fins de melhoramento sem aviso prévio.
(Portuguese)

