Guia rápido de Montagem CALOI ESSENCIAL
Ferramentas necessárias

Antes de começar a montar a bicicleta certifique-se de que dispõe das ferramentas necessárias,
pois elas não acompanham o produto. As ferramentas que você deverá utilizar são:
Chave Allen: 4mm
Chave de boca: 10mm e 8mm
Chave Philips média
Chaves de fenda pequena e grande
*Ferramentas não inclusas.

Montagem do Cesto:
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Fixar os parafusos conforme ordem
indicada na figura acima. Formato em X.

Parafusos allen 4mm, porca de pressão
e arruela lisa para fixaçao do cesto.
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Utilizar uma chave allen 4mm e uma chave
de boca 8mm para fixação dos 4 parafusos.

Inserir o parafuso Allen
com uma arruela lisa.

Inserir uma porca de pressão
com uma arruela lisa.

Montagem do Freio Tambor:
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Inserir a roda no
quadro ou garfo,
mantendo sempre
o freio tambor por
tras do suporte de
fixação soldado no
quadro/garfo.
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Posicionar o suporte de
fixação do conduite de freio
por tras do freio tambor.
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Inserir a porca no parafuso de
fixação. Apoiar o parafuso com
a chave philips e utilizar chave
10mm para aplicar o torque na
porca travando o parafuso.

Alinhar os furos dos suportes
com o furo do freio tambor.
Inserir o parafuso de fixação
com arruela.
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Inserir o cabo de
freio no parafuso
de ajuste do freio
tambor.
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Inserir o cabo por
dentro da mola de
retorno, até que
a mola toque no
parafuso de juste
do cabo de freio.
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Inserir na extremidade inferior
da mola no suporte do braço de
acionamento do freio tambor.
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Inserir o cabo de
freio por dentro do
parafuso de fixação
do freio tambor.

Forçar ligeiramente o
braço de acionamento
do freio tambor para
cima. Utilizar chave de
boca 10mm para fixar o
cabo de freio.

