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MANUAL DO USUÁRIO BICICLETA KODE                

IMPORTANTE!

Este manual foi desenvolvido especialmente para você, trazendo informações de grande 
importância, tais como: montagem, manutenção e outros assuntos, de uma forma clara e 
simples, para sanar eventuais dúvidas recorrentes na aquisição do produto.

Você deve seguir exatamente as orientações de montagem e u�lização. Caso contrário, a 
KODE não se responsabilizará por quaisquer danos materiais ou �sicos, seja ao usuário ou 
a terceiros que venham ser provocados em razão do desentendimento aos preceitos aqui 
mencionados.

A montagem, ajustes, revisão e manutenção, devem ser realizadas por mão de obra 
especializada, em loja autorizada Kode ,sob pena de tornar invalida a garan�a do produto.

 O custo de montagem, transporte e manutenção da bicicleta é de responsabilidade do 
usuário.

A Kode  não se responsabiliza por acidentes, danos ou defeitos que venham a ocorrer 
pela montagem realizada fora de uma loja especializada.

Parabéns por adquirir um produto KODE. Ao escolher este produto, você optou 
pela qualidade e conforto de uma bicicleta ideal para sua locomoção, seja a 

passeio, esporte ou lazer. Leia com atenção as instruções abaixo e siga 
corretamente as orientações de montagem e u�lização do produto.
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MONTAGEM 

A bicicleta KODE é fornecida parcialmente montada, sendo necessário ajustar o guidão, 
roda dianteira, câmbios, freios e calibragem correta dos pneus para sua u�lização. 

A montagem, ajustes, revisão e manutenção, devem ser realizadas por mão de obra 
especializada, sob pena de tornar invalida a garan�a do produto.

Antes de u�lizar a bicicleta KODE faça as verificações a seguir:

1. Cer�fique-se que o canote de selim esteja instalado de maneira correta e bem 
fixado ao selim. É possível ajustar a altura para obter maior conforto, mas nunca 
ultrapasse a medida limite indicada no mesmo.
2. Se o guidão se encontra devidamente fixado ao suporte de guidão e este esteja 
ajustado ao movimento de direção, faça um teste prendendo a roda entre as pernas e 
girando o guidão para a direita e esquerda a fim de iden�ficar folgas. 
3. Verifique se as rodas estão ajustadas e fixadas corretamente no quadro e garfo.
4. Se os pedais estão bem apertados. 
5. Assegure que os freios estão operando efe�vamente. 
6. Cer�fique que os pneus estão calibrados na pressão correta.
7. Verifique se todas as porcas e parafusos estão devidamente apertadas e os cabos 
livres de torções, qualquer irregularidade constatada leve a bicicleta à um profissional 
especializado para que realize os ajustes necessários. É de responsabilidade do usuário 
assegurar que a bicicleta esteja em perfeito funcionamento antes de u�liza-la.



1. Selim
2. Canote de selim
3. Blocagem de selim
4. Pneu
5. Corrente
6. Pedivela
7. Engrenagem e coroas
8. Movimento central
9. Câmbio traseiro
10. Câmbio dianteiro
11. Caixa de direção
12. Guidão
13. Mesa
14. Raio
15. Suspensão
16. Aro
17. Cassete
18. Caliper do freio dianteiro
19. Caliper do freio Traseiro
20. Quadro
21. Manete de freio
22. Disco de freio
23. Manopla
24. pedal
25. Cubo/blocagem

1. Selim
2. Canote de selim
3. Blocagem de selim
4. Pneu
5. Corrente
6. Pedivela
7. Engrenagem e coroas
8. Movimento central
9. Câmbio traseiro
10. Câmbio dianteiro
11. Caixa de direção
12. Guidão
13. Mesa
14. Raio
15. Garfo
16. Aro
17. Cassete
18. Freio ferradura dianteiro
19. Freio ferradura Traseiro
20. Quadro
21. Manete de freio/alavanca de 

câmbio
22. Fita de guidão
23. Cubo/blocagem
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MANUTENÇÃO

Para garan�r que sua bicicleta KODE permaneça em perfeitas condições de uso, realize 
manutenção periodicamente, conforme descrito abaixo:

1. Lave semanalmente ou a cada 30 horas de uso com água morna e sabão neutro e 
seque com pano macio. Evite excesso de água no movimento central, caixa de direção e 
selim. Não u�lize produtos abrasivos sob pena de tornar invalida a garan�a do produto. 
2. A cada 06 (seis) meses re�re e lubrifique a corrente, engrenagens do cambio, cubo 
e todos os cabos. 
3. O garfo de suspensão deve ser revisado por mão de obra especializada. Evite 
acumulo de sujeira como terra, poeira ou água. 
4. Mantenha a calibragem dos pneus e câmaras de ar na medida indicada no produto.
5.  Assegure que as sapatas de freio e pas�lhas de freios não estejam gastas, e 
subs�tua caso for necessário.
6. A cada seis meses ou conforme a frequência de sua u�lização solicite a um 
profissional especializado que faça uma revisão geral na sua Bicicleta KODE. 



05

        

INSTRUÇÕES GERAIS

U�lização e riscos:

As bicicletas Kode são projetadas para u�lização individual de pessoa adulta, e suporta 
peso máximo de 100 kg do piloto e carga. Caso opte por instalar bagageiro, não u�lizar 
carga superior a 09 kg. Jamais transportar adultos, crianças ou animais no quadro ou 
bagageiro por exis�r risco de acidente grave e danos ao quadro e estrutura da bicicleta, 
sob o risco de perda da garan�a do produto. Não permita que criança manuseie ou 
transite com a bicicleta. Para sua segurança, ao u�lizar a bicicleta KODE faça uso de 
acessórios de proteção como capacete, óculos, farol, lanterna traseira, luva e roupas 
apropriadas. A KODE não se responsabiliza por quaisquer danos materiais ou �sicos, a 
usuário ou a terceiros que venham a ser provocados em razão de descumprimento às 
instruções aqui mencionadas.

O manual de instruções acompanha o cer�ficado de garan�a KODE. Exija o seu 
no ato da compra!

Para consultar nossa linha completa de produtos visite www.kodebike.com.br

 

Mix Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Robson Rufino Muniz nº 970 

Pq. Industrial IV Sarandi – PR
CEP 87111-676 

http://www.kodebike.com.br
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