
PETIT-01

Manual de 
Montagem



MANUAL DE 
MONTAGEMLISTA DE PEÇAS 

AVULSAS
As peças listadas a seguir devem ser conferidas 

logo após a abertura da caixa. Caso alguma peça 

ou ferramenta esteja faltando, entrar em contato 

com a Petit Cycles.  

NOTAS DE 
SEGURANÇA

ATENÇÃO
1. Antes de montar esse brinquedo, leia com atenção o manual de instruções;

2. Este brinquedo deve ser montado por um adulto antes de ser entregre à criança;

3. Utilizar sob supervisão de um adulto;

4. A criança deve estar calçada para usar o produto;

5. Utilizar com equipamentos de proteção como capacetes, luvas, joelheiras e cotoveleiras;

6. O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;

7. Durante a montagem, mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance da criança;

8. Não utilizar na via pública sem supervisão de um adulto;

9. Guardar para eventuais consultas;

10.  Faixa etária recomendada de 2 a 5 anos;

INSTRUÇÕES DE 
MONTAGEM
PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM

Remover as proteções plásticas presentes nos tubos. Remover os protetores plásticos das pontas 

dos eixos das rodas e também o protetor plástico do garfo.

GUIDÃO
Inserir o guidão no quadro da bicicleta conforme indicado na 
figura A e então apertar levemente o parafuso superior com a 
chave Allen 6 mm (item 2). ATENÇÃO: girar o garfo para que as 
pernas do garfo fiquem voltadas para a dianteira da bicicleta, 
conforme figura C.
Aguardar a fase seguinte de instalação da roda e então alinhar 
o guidão e a roda de modo que fiquem perpendiculares, figura 
B. Finalizar o aperto do parafuso superior com a chave Allen 6 
mm (item 2). Torque recomendado de aperto: 20 N.m.

RODA DIANTEIRA
Encaixar a roda dianteira no garfo conforme indicado na figura 
D. Inserir as arruelas trava (item 3) e as porcas  (item 5) no eixo 
da roda e posicionar o dente das arruelas no furo de segurança 
conforme indicado na figura E. Apertar manualmente as porcas  
(item 5) até que as arruelas estejam firmes e corretamente 
encaixadas,  então finalize o aperto das porcas (item 5) com a 
chave de boca (item 4). Torque recomendado de aperto: 20 
N.m.

SELIM
O selim da sua Petit-01 já vem instalado, para regular a sua 
altura basta utilizar a chave Allen 5mm (item 1). Solte o parafuso 
de fixação, em seguida, com a criança sentada no selim e as 
pernas levemente flexionadas, certifique-se que a sola dos pés 
tocam completamente o solo, então aperte de volta o parafuso. 
Torque recomendado de aperto: 7 N.m. ATENÇÃO: Sempre 
respeitar a marca de inserção mínima do canote do selim.

ÚLTIMOS DETALHES
Conferir a pressão dos pneus e caso necessário calibrar até 
atingir 20 psi (140 KPa) para garantir o conforto da criança. 
ATENÇÃO: nunca ultrapassar o limite de pressão indicado na 
lateral do pneu.

Acabamos! Agora sua Petit-01 está pronta para 
fazer uma criança feliz!

1. Chave Allen 5mm

2. Chave Allen 6mm

3. Arruela Trava

4. Chave de boca

5. Porca da roda
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