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L I STA D E
P E Ç A S AV U L S A S

N OTA S D E
SEGURANÇA

As peças listadas a seguir devem ser conferidas
logo após a abertura da caixa. Caso alguma
peça ou ferramenta esteja faltando, comunicar
imediatamente a Petit Cycles.

AT E N ÇÃ O
1. Antes de montar este brinquedo, leia com atenção o manual de instruções;
2. Este brinquedo deve ser montado por um adulto antes de ser entregue 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 saco plástico fora do alcance da criança;
8. Não utilizar na via pública sem supervisão de um adulto;
9. Guardar para eventuais consultas;
10. Não recomendável para crianças menores de 3 (três) anos por conter partes pequenas
que podem ser engolidas ou aspiradas;
11. Faixa etária recomendada: +3 anos.

Item

Quantidade

1. Chave Allen 5mm

...................01

2. Chave Allen 6mm

...................01

3. Arruela Trava

...................02

4. Chave de Boca

...................01

5. Parafuso M6

...................01

6. Porca 3/8 polegada

...................02

7. Porca M6

...................01

8. Calota de Proteção

...................04

I NST RUÇÕ E S
D E M O N TAG E M
PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM
Remover as proteções plásticas e de papelão presentes nos tubos. Remover os protetores
plásticos das pontas dos eixos (4 peças) e também o protetor plástico do garfo (1 peça).

SELIM. Montar o Parafuso M6 (item 5) e a Porca M6
(item 7) conforme indicado no detalhe A (parafuso
pelo lado direito e porca pelo lado esquerdo),
aplicando apenas torque manual.
Inserir o canote do selim no quadro conforme indicado no detalhe B e usando a chave Allen 5mm (item 1)
apertar o parafuso M6 (item 5). Torque recomendado de aperto: 7 N.m. ATENÇÃO: Sempre respeitar a
marca de inserção mínima do canote do selim.
GUIDOM. Inserir o guidom dentro da espiga do
garfo conforme indicado no detalhe C e então apertar levemente o parafuso superior com a chave Allen
6 mm (item 2). ATENÇÃO: girar o garfo para que as
gancheiras ﬁquem voltadas para a dianteira da
bicicleta, conforme o detalhe D.
Aguardar a fase seguinte de instalação da roda e
então alinhar o guidom e a roda de modo que ﬁquem
perpendiculares. Finalizar o aperto do parafuso
superior com a chave Allen 6 mm (item 2). Torque
recomendado de aperto: 20 N.m.

Gancheira deve estar
virado para frente,
como na imagem

B.

E.
A.
F.

RODA DIANTEIRA. Encaixar a roda dianteira nas
gancheiras do garfo conforme indicado na detalhe
E. Inserir as arruelas trava (item 3) e as porcas 3/8
(item 6) no eixo da roda dianteira. Posicionar o dente
das arruelas no furo de segurança das gancheiras
conforme indicado no detalhe F e então apertar
manualmente as porcas 3/8 (item 6). Finalizar o
aperto das porcas 3/8 (item 6) com a chave de boca
(item 4). Torque recomendado de aperto: 20 N.m
Encaixar as calotas de proteção (item 8) nas pontas
de eixo conforme indicado no detalhe F.
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.
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Pronto, sua Petit 01 está pronta para
fazer uma criança feliz!
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