Acesse o QR Code e assista ao vídeo
de demonstração da montagem.

Bem-vindo ao mundo das bicicletas!
A partir de agora você tem em mãos um produto de qualidade e que muda a vida de toda criança: uma
bicicleta Caloi! Com ela, toda criança descobre o mundo: ela vai se divertir, fazer novos amigos, se
encher de alegria e ter muita aventura. É bom saber que a Caloi fará parte de tantas histórias.

Este produto é garantido pela Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas
Eireli., pelo período de 1 ano, estabelecido por lei. Porém, para que a
garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja
apresentada a nota fiscal de compra.
A Nathor assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais
defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa
única responsabilidade.
As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por
esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.
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Esta garan a perderá sua validade se a bicicleta:
1. for u lizada por crianças acima de 05 anos ou acima de 21 Kg;
2. for exposta a ação do tempo. (chuva, sol, etc.);
3. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de
montagem que acompanham o produto;
4. sofrer danos causados por mau uso.

Leia com atenção este Manual, ele vai permitir o uso da bicicleta com mais segurança.

Caso seja necessário a u lização dos serviços de garan a, o proprietário
deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir
assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.
A garan a não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (
ex: pneus e sapatas de freio).

Quatro Parafusos Flangeados M6 x 30mm (Dourado)

c. Mesa
d. Um Parafuso Flangeado M6 x 35mm (Prateado)
e. Tampa da Mesa
f. Dois Parafusos Flangeados M6 x 30mm (Prateado)
g. Três porcas Auto Travantes M6
h. Painel da Mesa
i. Par de Pedais
j. Duas porcas Auto Travantes M8

j

k. Parafuso M6 x 40mm
l. Manípulo M6

Figura 01

Nos modelos de Bicicletas masculinas, fixar a
plaquinha frontal e nos modelos femininos, a
cestinha (Figura 08), em seguida encaixar o
Painel da Mesa (h) conforme Figura 09.

Fixador de
Haste Lateral

h

Figura 09

Figura 08

Encaixe o Fixador e a Haste Lateral (a)
conforme sequência da Figura 01.
Posicione o conjunto no quadro
(Figura 02), coloque os Parafusos
Flangeados (b) e aperte-os utilizando
a chave 10mm.
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Figura 10

Colocar o pedal (i) no pedivela conforme a Figura 10,
posicionar e apertar a porca Auto Travante M8 (j)
utilizando a chave 13mm. Segurar o pedal próximo à
pedivela para rosquear corretamente.
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***Torque máximo para fixação da Roda Traseira 10Nm.

2. MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA E DIREÇÃO

Figura 03

Inserir o Para-lama no Garfo, em seguida inserir o Garfo
no quadro (Figura 03).

Inserir o Selim e escolher uma das duas regulagens de altura (Figura 11),
sugerimos como referência as opções da tabela abaixo.
Com o Selim devidamente regulado, inserir o parafuso (k) no orifício
selecionado, conforme Figura 12. Certifique-se que o parafuso esteja
bem encaixado, então aperte o manípulo M6 (l).

PARA-LAMA

Encaixe a Mesa (c) no Garfo observando o detalhe da
chaveta (Figura 04). Em seguida coloque o parafuso e a
porca e aperte conforme a Figura 05. Posicione o guidão
para que ele fique centralizado, e em seguida coloque os
parafusos (f) junto a parte superior da Tampa da Mesa (e),
posicione as porcas (g) na parte inferior da Mesa (Figura
06). Aperte os parafusos (g) utilizando a chave 10mm
(não acompanha o produto)(Figura 07).
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Figura 11
Antes de inserir o Para-lama
no Garfo, veriﬁque se o
mesmo está na posição
correta de montagem. O lado
com a escrita (Frente) deve
ﬁcar posicionado para frente
da bicicleta.

Figura 12
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Depois de realizar o procedimento
do item 2. Montagem da Roda
Dianteira e Direção, reaperte o
parafuso do Suporte da Maçaneta
do Freio utilizando uma chave
Philips (não acompanha o
produto).
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INCORRETO

Figura 05
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5. MONTAGEM DO SUPORTE
PARA GARRAFINHA
Na parte inferior do tubo central há orifícios para
encaixar o suporte da Garrafinha (Figura 13). Encaixe
os pinos do suporte nos orifícios (Figura 14). Em
seguida, deslize o suporte e ouça o “click” indicando
que o mesmo está encaixado e travado corretamente
(Figura 15).
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AJUSTE DA CORRENTE E DO FREIO
Saem de fábrica pré-ajustados, caso o ajuste seja necessário, seguir
as instruções abaixo:

Ajuste da Corrente
Para ajuste do sistema de transmissão, afrouxe as porcas traseiras
com duas chaves sextavadas 13mm. Puxe a roda de forma que a
corrente permaneça esticada, em seguida reaperte as porcas (10
Nm).

Regulagem do Freio
Para o ajuste do freio, desaperte
o parafuso utilizando uma
chave philips PH2, em seguida,
puxe o cabo do freio e faça o
aperto do parafuso sem soltar o
cabo, respeitando o
espaçamento de 18mm,
conforme Figura 16.
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