
Boletim Técnico 013 (substitui o Boletim Técnico 011): 
Aviso de segurança importante: verificar a folga dos manípulos de libertação rápida Pitstopwheel 
 

 

Produtos afetados: Gocycle G1 e G2 (todos os números de quadros) 
 

 

Descrição 

Este é um aviso de segurança importante relacionado com a verificação e a inspeção adequadas dos 

manípulos de libertação rápida Pitstopwheel. Antes de andar, deverá inspecionar a folga dos manípulos de 

libertação rápida abrindo e fechando cada manípulo de modo a garantir que estão devidamente ajustados. 

Andar na Gocycle com libertações rápidas Pitstopwheel que não estejam de acordo com a FIG 1 e com o 

manual do utilizador pode resultar no desprendimento de uma roda da Gocycle, representando um grave 

risco de queda para o utilizador. 
 

 

 

ANTES DE ANDAR, VERIFIQUE A 

FOLGA DO MANÍPULO DE 

LIBERTAÇÃO RÁPIDA    

abra e feche sempre o manípulo 

para verificar se está a funcionar 

conforme se ilustra na FIG 1. 
 
 

 

 

 

 

 
Assista ao vídeo VERIFICAÇÕES 

ANTES DE ANDAR 

 

 

FIG 1 

 

 

 
Procedimento de afinação 

Se algum manípulo não funcionar conforme se descreve na FIG 1., afine o manípulo conforme se ilustra na 

FIG 2. Com o Pistopwheel® instalado na Gocycle, feche todos os manípulos. Retire as tampas de borracha 

vermelhas. Abra completamente o manípulo que tem de ser afinado. Utilizando a chave Allen de 4 mm 

fornecida com a Gocycle, rode o perno de afinação no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido 

oposto até a FOLGA, o PONTO DE ENGATE e o ENGATE estarem em conformidade com a FIG 1. 
 

http://gocycle.com/product/#videos


 

FIG 2 

 

 
Posso continuar a andar na minha Gocycle? 

Não deve andar na Gocycle enquanto não VERIFICAR A FOLGA DO MANÍPULO DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA em 

todas as rodas e a afinar, se necessário, conforme se ilustra na FIG 1. 

Em caso de dúvida, não ande na Gocycle. Contacte o seu revendedor Gocycle mais próximo ou 

techsupport@gocycle.com. 

Leia o Manual do Utilizador atualizado (agosto de 2015) que pode ser transferido em 

www.gocycle.com/support/#manuals e o(s) Guia(s) de Verificações antes de Andar e Intervalos de 

Assistência (agosto de 2015) que podem ser transferidos em www.gocycle.com/safety. 

 

 

 

Em caso de dúvidas sobre este boletim técnico, contacte a assistência ao cliente da Gocycle em 

customerservice@gocycle.com. Para dúvidas de natureza técnica, contacte a assistência técnica da Gocycle 

em: techsupport@gocycle.com. 

  
Se for um revendedor Gocycle ou um utilizador final individual que vendeu ou passou a um terceiro 

uma Gocycle identificada como afetada por este boletim técnico, transmita esta mensagem importante 

ou disponibilize as informações de contacto ao novo proprietário/utilizador 

em techsupport@gocycle.com. 

 

 

 

English Portuguese (Portugal) 

Fig. 1 Fig. 1 

Engagement point Ponto de engate 
Engagement Engate 
Free play MAX 10mm Folga MÁX. 10 mm 
Safety Check! Verificações de segurança! 
Fig. 2 Fig. 2 

Remove red grommet Remover a tampa vermelha 
4mm Allen key Chave Allen de 4 mm 
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