
SUPORTE-01

MANUAL DE 
INSTALAÇÃO



CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Suporte-01 foi projetado para ser utilizado com bicicletas 
aros 12 à 16 polegadas e para uma carga máxima de 10 kg. Essas 
restrições devem ser respeitadas para um bom funcionamento do 
produto, bem como para a segurança dos usuários.

LISTA DE PEÇAS

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

M A N U A L  D E  I N S T A L A Ç Ã O

Item Quantidade

1. Tábua Principal ........01

2. Tábua Secundária ........01

3. Parafuso 4,2 x 50 mm ........04

4. Bucha 6 mm ........04

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Passo 01. Meça a distância entre os eixos da bicicleta que 
será colocada no suporte e anote a medida.
Passo 02. Escolha o local de instalação, certificando-se de 
que existe espaço suficiente para a bicicleta ser pendurada.
Passo 03. Apoie a Tábua Principal na parede na posição 
desejada e marque com um lápis o centro do furo superior (furo 
01).
Passo 04. Remova a Tábua Principal e utilizando a Trena e o 
prumo de centro, marque a lápis o centro do furo 02 a uma 
distância de 22,5 cm.
Passo 05. A partir da furo 02, utilizando a trena e o prumo 
de centro, marque o centro do furo 04 utilizando a distância 
anotada no Passo 01.
Passo 06. A partir do furo 04, utilizando a trena e o prumo 
de centro, marque o centro do furo 03 a uma distância de 23 
cm, note que essa marcação será feita a cima da furo 04.
Passo 07. Usando a furadeira manual e broca para concreto ⌀6 
mm, fure a parede nos locais marcados e com uma profundidade 
mínima de 6,0 cm.
Passo 08. Insira as 4 buchas nos furos de modo que elas 
entrem completamente dentro dos mesmos.
Passo 09. Coloque a Tábua Principal sobre os furos 01 e 02. 
Insira os 2 parafusos parcialmente para só então completar o 
aperto até a cabeça do parafuso facear com a Tábua. 
Passo 10. Repita o Passo 09 para a Tábua Secundária, 
utilizando os furos 03 e 04.

Oba! Tudo pronto para guardar sua bicicleta de forma prática, 
segura e estilosa!

FERRAMENTAS 
NECESSÁRIAS

As seguintes ferramentas são 
necessárias para a instalação do 
produto:

• Chave philips
• Trena ou fita métrica
• Furadeira manual
• Broca para concreto ⌀6 mm
• Prumo de centro
• Lápis ou caneta

DÚVIDAS

Caso tenha dúvidas de como 
proceder com a instalação, entre 
em contato conosco através dos 
canais abaixo:

• email: contato@petitcycles.com
• instagram: @petitcycles
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