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VERIFIQUE:

• Correta fixação de todos os componentes.

• Funcionamento dos freios e da transmissão.

• Limpeza e lubrificação da corrente.

• Condições e calibragem dos pneus.

• Conservação dos itens de segurança.

• Regulagem do selim conforme a altura.

• Condições da bateria.

• Respeite as leis de trânsito da sua região.

• Realize as manutenções da bicicleta em uma 
rede autorizada da Caloi.

• Utilize equipamentos de proteção durante 
a montagem, operação e manutenção da 
bicicleta.

• A adição de acessórios na bicicleta é de inteira 
responsabilidade do usuário.

• Não deforme, desmonte ou aplique produtos 
sobre a bateria. Tenha cuidados especiais.

Você acaba de adquirir uma bicicleta pensada 
e desenvolvida para o melhor desempenho e 
satisfação ao pedalar. Obrigado por confiar na Caloi!

Agora você faz parte deste mundo cheio de alegria, 
lazer, amizade, saúde e muita aventura!

As informações de montagem contidas neste 
manual são exclusivas para a rede autorizada. A 
Caloi não se responsabiliza por acidentes ou danos 
ocasionados por falhas durante a montagem de 
mecânicos não especializados.

• A bicicleta deve ser limpa em pé - posição de uso, 
com água e sabão neutro.

• Evite jogar água diretamente no sistema de 
transmissão. Faça a lubrificação da corrente.

• Utilize um borrifador manual para aplicar o 
desengraxante nos componentes da transmissão.

• Seque a bicicleta com pano de microfibra.

• Retire a bateria antes de iniciar a limpeza.

• A bicicleta não deve ser exposta a jatos de água

ANTES DE PEDALAR

SEGURANÇA

GUIA DO USUÁRIO

BICICLETAS ELÉTRICAS E-VIBE DDDDDDD

FERRAMENTAS

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

CUIDADOS

MODELO DA BICICLETA: _______________________________________

GARANTIA
• Guarde sua nota fiscal com o como documento  
de validação em caso de acionamento da garantia. 
• Solicite que a rede autorizada/loja especializada 
de sua confiança ou por você anote o número de 
identificação do quadro na nota fiscal.

LIMPEZA

NOTA
O termo atualizado da garantia pode ser acessado através do QR Code ao lado.
A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio 
e/ou notificações.

TORQUE DE APERTO

   Componente  Torque (Nm)
Gancheira removível 10

Suporte do guidão (mesa) 6

Abraçadeira do selim 5 - 6

Selim 7

Aperto do pedal 35 - 55

Para montar a bicicleta, tenha as ferramentas:

• Chaves de fenda de tamanho grande e pequeno.

• Chave Philips de tamanho médio.

• Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen).

• Alicate universal.

• Jogo de chaves de boca.

• Jogo de chaves TORX.

• Torquímetro.

• Faça as revisões em uma rede autorizada Caloi ou com um profissional capacitado.

• Somente utilize lubrificantes específicos e recomendados para os componentes.

• Se os cabos de freio/câmbio apresentarem deterioração, faça a substituição.

• A regulagem dos freios deve ser feita por profissionais capacitados. Procure a assistência técnica.

• Não conduza a bicicleta com o câmbio desregulado e/ou com a corrente mal engatada. 

• Pratique o carregamento da bateria com frequência. Consulte o manual do usuário.

• Mantenha os pneus bem calibrados. Se necessário, substitua-os por modelos com a mesma especificação. 

• No fim da vida útil dos componentes, faça o descarte em local apropriado. Entre em contato com o SAC.

• Parafusos e porcas com torque de aperto não 
recomendado podem danificar o componente e 
ocasionar problemas no funcionamento.

• Utilize sempre o torquímetro para a verificação 
do torque realizado.

• Avalie se o componente indica o torque na peça. 
Caso contrário, utilize a tabela abaixo:

selim
guidão

manete do freio

garfo

canote do selim

pneu

quadro

pedal

corrente

câmbio 
traseiro rotor do disco 

de freiobateria

suporte do guidão

abraçadeira do selim

freio a disco

motor

entrada do 
carregador

botão
 satélite

display

trocador do
câmbio

alavanca do
canote retrátil

guidão

NÚMERO DO QUADRO: ________________________________________

NÚMERO DA NOTA FISCAL: ___________________________________

LOJA AUTORIZADA: ____________________________________________

GARANTIA

Quadro de aço / alumínio / carbono: 5 anos 
Demais componentes: 90 dias (garantia legal) 
Conjunto elétrico shimano: 90 dias  
Conjunto elétrico etrotec: 2 anos



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O MANUAL DE 
INSTRUÇÕES ATRAVÉS DO QR CODE,

OU ATRAVÉS DO SITE
WWW.CALOI.COM/MANUAIS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PEDAIS RODA DIANTEIRA

BATERIA

2 3

FREIOS5 6

FREIOS A DISCO HIDRÁULICO

A. Monte o disco na roda, 
observando o sentido de giro.

B. Instale a trava de fixação com 
ferramenta especial.

C. Fixe a roda dianteira no garfo.

D. Faça o ajuste do freio na rede 
autorizada.

A. Remova as proteções plásticas.

B. Com o garfo voltado para frente, encaixe-o no eixo da roda.

C. Monte a roda no garfo, observando o sentido de giro 
gravado no pneu.

D. Retire a porca e uma das molas, e passe o eixo de 
blocagem dentro do cubo da roda.

E. Insira a mola e a porca no eixo de blocagem.

F. Feche a alavanca de blocagem, no lado esquerdo da 
bicicleta.

CANOTE E SELIM 1

SINALIZADORES DE RODA

Montar no lado oposto à válvula do pneu.

SINALIZADOR TRASEIRO

Montar no canote.

SINALIZADOR DIANTEIRO

Montar no lado direito do guidão.

ESPELHO RETROVISOR

Montar no lado esquerdo do guidão.

CAMPAINHA

Montar no lado direito do guidão.

GUIDÃO4

VISOR7 ITENS DE SEGURANÇA8

REMOÇÃO DA BATERIA

Para retirar a bateria do corpo da bicicleta, 
insira a chave (1) e destrave a bateria.

Em baterias localizadas no corpo da bicicleta, 
deslize paralelamente para a remoção.

Consulte o manual de instruções para verificar 
as condições de carregamento da bateria.

UTILIZAÇÃO

Acesse o manual do usuário para verificar as 
funções específicas de cada modelo de bicicleta, 
assim como os indicadores de utilização do visor.
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MESA DO GUIDÃO 01

A. Retire os parafusos (1).

B. Posicione o guidão  (2) 
sobre a mesa com o freio 
(3) voltado para frente.

C. Fixe os parafusos (1).

OBS: Verifique o torque de aperto 
adequado na tabela indicada.
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Verifique em cada pedal o sentido 
correto de instalação:

R: Pedal do lado direito com fixação no 
sentido horário.

L: Pedal do lado esquerdo com fixação 
no sentido anti-horário.

Fixe os pedais através da porca.

Após a montagem, certifique-se de que 
ele esteja bem fixado antes de pedalar.

CARREGAMENTO DA BATERIA

Para carregar a bicicleta, conecte 
o carregador na tomada e plugue o 
terminal (1) na bateria (2).

Após o carregamento, feche a tampa 
plástica (3).

OBS: Para fazer o carregamento externo é 
necessário a aquisição do adaptador SM-
BTE80, já que ele não acompanha o produto.

1

1

3

2

A. Insira o canote no tubo, respeitando a profundidade mínima 
requerida.

B. Fixe o canote de acordo com o sistema de fixação da bicicleta: 
blocagem rápida ou abraçadeira.

C. Monte o selim sobre o canote, fixando-o através do suporte de 
carrinho ou abraçadeira.

Após a montagem, 
verifique se o canote e o 
selim estão bem fixados.

Acesse o manual de 
instruções para outras 
dúvidas!
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OBS: Após a montagem, certifique-se de que a roda esteja bem fixada.
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