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Manual do usuário

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

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.
• As rodas estão fixas?
• A luz está acesa?

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).

• O dínamo do cubo está fazendo barulhos anormais?

Nomes das peças

• 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.

Cobertura
do conector

Conecte

Remova

Cabo
Garfo
dianteiro

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

Terminal de conexão

ADVERTÊNCIA
• Verifique se as rodas estão firmemente seguras antes de andar na
bicicleta. Se as rodas estiverem frouxas de qualquer modo, elas
podem se soltar da bicicleta e ferimentos sérios poderão resultar.
• Se o peso total da bicicleta (bicicleta + ciclista + adereços) for
indicado no corpo do cubo, o modulador de portência que controla
um efeito de freio excessivo está embutido. Tenha em conta o peso
total da bicicleta indicado no corpo do cubo.
Se o peso total da bicicleta for mais pesado do que o limite
recomendado, o freio poderá ser insuficiente; se for mais leve, o
freio será eficaz demais e a roda poderá ficar bloqueada fato que
poderá fazer com que caia da bicicleta. Familiarize-se com as
características funcionais do modulador de potência antes de o
utilizar. O modulador de potência não é um dispositivo antibloqueio da roda.

Corpo do cubo

• Verifique se o farol está iluminando normalmente ao rodar de noite.
• Após ler atentamente o manual do usuário, mantenha-o em um
lugar seguro para consulta posterior.

CUIDADO
• O dínamo do cubo gera uma voltagem extremamente alta. Nunca
encoste no terminal de conexão do dínamo do cubo diretamente
enquanto estiver andando na bicicleta ou enquanto a roda estiver
girando. Encostar no terminal do dínamo poderá provocar um
choque elétrico.

Nota
• Certifique-se de instalar o dínamo do cubo no garfo dianteiro de
modo que o lado com o terminal de conexão esteja do lado direito
quando se estiver voltado para a frente da bicicleta. Se o lado com o
terminal de conexão estiver voltado para a esquerda o dínamo do
cubo poderá não girar corretamente ao se andar.
• Certifique-se de que o terminal de conexão do dínamo do cubo
esteja firmemente conectado antes de usar o dínamo do cubo.
• Por favor, certifique-se que lê este manual de usuário juntamente
com o manual de usuário do freio.
• Os produtos não são garantidos contra desgaste natural e pelo uso
e envelhecimento normal.
* O dínamo de cubo de 1,5 W é destinado apenas para uso de LED.
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Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação
prévia. (Portuguese)

