
Pedais plataforma

AVISO IMPORTANTE

 • Para informações adicionais sobre a instalação, o ajuste e a 

substituição dos produtos que não estão no manual do usuário, 

contate o local de compra ou o distribuidor. No nosso website  

(https://si.shimano.com), está disponível um manual do revendedor 

para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes.

Por motivos de segurança, certifique-se de ler 
atentamente este "manual do usuário" antes da 
utilização e siga-o para uma utilização correta. 
Guarde-o para que possa utilizar como referência a 
qualquer momento.
As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir 

ferimentos corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As 

instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano 

que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

PERIGO
O não cumprimento das instruções resultará em 

morte ou ferimentos graves.

AVISO
O não cumprimento das instruções poderá 

resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO
O não cumprimento das instruções poderá 

provocar ferimentos pessoais ou danos 

materiais no equipamento e arredores.

Informação importante sobre a segurança

  AVISO

 • Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o 

produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e 

ferimentos graves.

 • Se tiver dúvidas sobre como ajustar os pinos dos pedais, consulte o seu 

local de compra ou o distribuidor.

 • Levante seus pés dos pedais, em seguida, deslize-os lateralmente para 

desencaixar seus pés dos pedais. Com um pé firme no chão, pratique 

encaixar e desencaixar o outro pé do pedal repetidamente até se 

acostumar com a operação, caso contrário você poderá cair e sofrer 

sérias lesões. Caso não consiga se acostumar a esta operação, use o 

produto com espaçadores instalados ou com os pinos curtos 

substituídos.

 • Certifique-se de usar roupas e equipamentos de proteção que sejam 

adequados para o modo de uso pretendido para a bicicleta. Como os 

pinos são compridos, eles poderão causar ferimentos caso entrem em 

contato direto com sua pele.

 • Os refletores devem ser montados na bicicleta a qualquer momento 

assim que começa a andar em estradas públicas.

 • Não continue andando de bicicleta se os refletores estiverem sujos ou 

danificados. Caso contrário, torna-se mais difícil ser visto pelos veículos 

que se aproximam em sentido contrário.

Nota

 • Se a performance do pedal não parecer normal, realize uma inspeção 

novamente.

 • Se tiver qualquer problema com as peças rotativas do pedal, ele 

poderá precisar de ajuste. Consulte seu local de compra ou o 

distribuidor.

 • Conjuntos opcionais de refletores estão disponíveis. Consulte seu local 

de compra ou o distribuidor.

 • Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração 

naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.

Inspeções regulares antes de utilizar a 
bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar 

qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.

 • As seções de aperto estão fixadas com firmeza?

 • Há algum ruído anormal?

Nomes das peças

* A forma e o tipo do espaçador incluído dependem do modelo.

Seção de aperto

Refletor

Espaçador

Pino

Pino curto Pino comprido

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