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REPOSIÇÃO DE PEÇAS: Entrar em contato com a fábrica pelo
telefone 0800.7139100 ou (47) 21 11.8100. Site: www.nathor.com
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Altura:
85cm - 100cm

Peso máx.: 21kg

Idade:
a partir de 2 anos

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Eireli.
Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-003 - Fone: (47) 2111.8100
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0800 713 8100
SAC@nathor.com.br
www.nathor.com

Altura do Selim:
30cm - 43cm

RECOMENDADO O
USO DE CAPACETE

Este cer�ﬁcado é válido somente no Território Brasileiro.

A garan�a não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso.
( ex: pneus e sapatas de freio).

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.

Este produto é garan�do pela Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas
Eireli., pelo período de 90 dias, estabelecido por lei. Porém, para que a
garan�a tenha validade é imprescindível que além deste cer�ﬁcado, seja
apresentada a nota ﬁscal de compra.
A Nathor assegura ao proprietário deste produto, garan�a 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 garan�a, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.
Esta garan�a perderá sua validade se a bicicleta:
1. For u�lizada por crianças acima de 5 anos ou acima de 21kg;
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.

A partir de 2 anos

Empresa genuinamente brasileira fundada em 1986, a Nathor
industrializa capacetes, triciclos, balance bikes e bicicletas
infantis nos modelos Aro 12", Aro 14", Aro 16" e Aro 20".
Conheça mais acessando: www.nathor.com
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04. Dois Parafusos Flangeados
M6 x 30mm
05. Três porcas Auto Travante M6
06. Painel da Mesa

Peças para montagem da Roda Dianteira e Direção ( Etapa1).

01. Mesa
02. Tampa da Mesa
03. Um Parafuso Flangeado M6 x 35mm

07. Abraçadeira do Selim

Itens necessários (não acompanham o produto):
- Chave Sextavada 10/13mm
Mod. 002 - Rev. 005 - 22.02.2021

1. Montagem da Roda Dianteira e Direção
Insira o para-lama no garfo, em seguida insira o garfo
no quadro. (Figura 01).
Figura 01

QUADRO

Encaixe a Mesa no Garfo observando o detalhe da chaveta (Figura 02). Em seguida
coloque o parafuso e a porca e aperte conforme a Figura 03. Posicione o guidão de
maneira que ele fique centralizado e em seguida coloque os parafusos junto a parte
superior da tampa da mesa. Posicione as porcas na parte inferior da mesa (Figura 04) e
aperte os parafusos utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) (Figura 05).

Nos modelos de bicicletas masculinos, fixe a plaquinha
frontal e nos modelos femininos, a cestinha (Figura 06),
em seguida encaixe o painel da mesa (Figura 07).
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PARA-LAMA

GARFO

Figura 06

Figura 02

Figura 07

Figura 03

Frente

IMPORTANTE

INCORRETO

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.

3Nm
Figura 04

Figura 05

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 Phillips. (Não acompanha o
produto).

2. Montagem do Selim
Observe a seqüência de montagem das peças (Figura 8).
IMPORTANTE: Ao colocar o selim, certifique-se de que a marca
de ‘Inserção mínima’ (Figura 9) esteja totalmente introduzida no
tubo do selim.
Depois de colocar o selim, ajuste a altura de forma que a criança
consiga apoiar os pés no chão e realize o aperto da abraçadeira
do selim conforme a Figura 10.
Figura 08

Figura 09

Figura 10

A Balance Bike Nathor foi feita para auxiliar e incentivar o desenvolvimento das crianças!
Sua estrutura em aço carbono não possui pedais, nem rodinhas laterais, estimulando
habilidades motoras, coordenação bilateral e percepção de espaço, além de trabalhar o
equilíbrio (estático ou em movimento).
O uso contínuo da Balance Bike Nathor dá mais confiança à criança, permitindo que se
sinta segura e evolua no seu próprio ritmo!

(Este item já sai montado de fábrica)

Observe que para uma regulagem
eficiente do selim, a criança deve
conseguir apoiar seus pés por inteiro
no chão. O ângulo da maçaneta de
freio deve ficar no mesmo
alinhamento do braço.

Os Itens de segurança presentes no produto são essenciais
para preservar a integridade física da criança

