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

• 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.
• Utilize os itens de proteção durante a condução.

• Chaves de fenda de tamanho grande e pequeno.
• Chave Philips de tamanho médio.
• Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) 
tamanhos T6 e T5.
• Alicate universal.
• Jogo de chaves de boca T10 e T15.
• Torquímetro.

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.

• 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.
• Limpe a bicicleta com água e sabão neutro.

• Faça as revisões em uma rede autorizada 
Caloi ou com um profissional capacitado.
• Se os cabos de freio apresentarem 
deterioração, faça a substituição.
• Não conduza a bicicleta com a corrente 
mal engatada.
• A regulagem dos freios deve ser feita por 
profissionais capacitados. Procure a assistência 
técnica.
• Somente utilize lubrificantes específicos 
e recomendados para os componentes.
• Mantenha os pneus bem calibrados. 
Se necessário, substitua-os por modelos 
com a mesma especificação.

A garantia é entregue juntamente 
com a bicicleta, no ato da 
aquisição. Para validar sua 
garantia, é necessário a nota fiscal original do 
produto e o número do quadro da bicicleta.
O termo atualizado da garantia pode ser acessado 
através do QR Code acima.
A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações 
no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.

SEGURANÇA FERRAMENTAS

ANTES DE PEDALAR

LIMPEZA

CUIDADOS

GARANTIA

*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.

OBS.: A bicicleta deve ser limpa em pé - posiçao de uso.
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1982

1984
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1988

Caloicross 1

Lançamento do filme 
“E.T.: O Extraterrestre”

Caloicross Extra Light 
“Seta”

Caloicross Freestyle

Caloicross 2 
“Elo Perdido”

Caloicross Extra Light 
“Bolinha”

Caloicross Extra Light
 “Gota”

Caloicross Pro Light



IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Realize a regulagem dos freios sempre com os pneus 
calibrados. Alinhe as sapatas de freios com o aro, 
deixando um espaço de 1 mm entre o aro e a sapata. 
Ajuste de forma que a distância seja igual dos dois 
lados (1). Utilizando o parafuso de ajuste do freio 
(2) e apertando o regulador, as sapatas ficarão mais 
próximas do aro; soltando o regulador, elas ficarão mais 
afastadas, deixando o freio mais alto ou mais baixo, de 
acordo com sua preferência. Torque de aperto 7 N.m.

1. Posicione o guidão na mesa com 
o manete de freio voltado para 
frente da bicicleta.
2. Coloque a tampa da mesa 
por cima do guidão e aperte os 
parafusos utilizando uma chave 
Allen T6. Torque de aperto 13 N.m.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O MANUAL DE 
INSTRUÇÕES ATRAVÉS DO QR CODE, OU ATRAVÉS DO SITE
WWW.CALOI.COM/MANUAIS

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

CAPA DO SELIM 

CANOTE DO SELIM

PNEU

MANOPLA

SELIM

FREIO
ABRAÇADEIRA FREIO

MESA

PEDAL

CATRACA

GANCHEIRA

PEDIVELA CUBO DIANTEIRO

LINHA DO TEMPO

PLACA GUIDÃO

ESPUMA

ESPUMA

FREIOS FERRADURA

MESA DO GUIDÃO
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1. Posicione o selim sobre o canote, fixando-o através da 
abraçadeira. Utilize uma chave Allen T6. Torque de aperto 21 N.m
2. Insira o canote no tubo do selim, com o selim voltado para 
frente, respeitando a profundidade mínima requerida e regule 
conforme sua altura.
3. Fixe o canote e aperte os prafausos da abraçadeira com uma 
chave Allen T5. Torque de aperto 16 N.m

CANOTE E SELIM

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 usando uma chave de boca 
T15. Torque de aperto 40 N.m
OBS: Após a montagem, certifique-se de que ele esteja bem fixado 
antes de pedalar.

PEDAIS

RODA DIANTERA
1. Remova as proteções plásticas.
2. Com o garfo voltado para frente,encaixe-o no eixo da roda. 
3. Monte a roda no garfo.
4. Insira as arruelas na extremidade do garfo, observando 
o posicionamento da aba lateral no primeiro furo do garfo. 
5. Realize a fixação através das porcas utilizando chave 
de boca T15. Torque de aperto 27 N.m
6. Encaixe as proteções plásticas no eixo.

RODA TRASEIRA
1. Com a catraca da roda voltada para o lado 
direito da bicicleta, encaixe o eixo da roda com 
a gancheira do quadro.
2.Encaixe a corrente na catraca da roda traseira 
com   a coroa do pedivela.
3. Insira as arruelas nas extremidades da 
gancheira, ajuste o tensionamento da corrente 
e relize a fixação das porcas, usando uma chave 
de boca T15. Torque de aperto 33 N.m
4. Montagem completa da roda.
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OBS: Certifique-se que as rodas estejam completamente fixa antes de pedalar.

L

R

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

OBS:  Certifique-se que a roda esteja completamente fixa antes de pedalar.
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