
MANUAL DO SUPORTE DE BICICLETA COM TRAVA
PARA CADEADO DE PAREDE E DE TETO BSP-02TR

Suporte para bicicletas de parede e de teto com trava por cadeado. Ideal para qualquer modelo de bicicleta. Fabricado
em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Acompanha kit de parafusos e buchas.  Não acompanha cadeado. Apoio 
emborrachado para proteção do aro. Distância mínima entre os raios do aro de 27mm.  Aceita cadeados com diâmetro 
do gancho de até 5,5mm. Carga máxima suportada: 25 Kg. Peso do produto: 0,55kg.  Instalação rápida e fácil.
Disponível na cor branca (W) e preta (B) .
Kit de Parafusos:    2 - Parafusos AA 5,5 x 45mm        2 - Buchas plásticas de 8mm

INSTALAÇÃO
 
Primeiramente escolha o local da parede ou teto que será instalado o suporte. Certifique-se que o local escolhido tenha 
resistência suficiente para suportar o peso da bicicleta. Faça a marcação do local dos furos atraves dos rasgos do suporte 
conforme fig 1 e 2. Faça os furos com a broca 8mm e introduza as buchas até o final. Coloque o suporte, insira os 
parafusos e aperte firmemente. 
 
Abra o braço lateral, figura 2 e encaixe o aro da bicicleta no gancho emborrachado. Feche o braço lateral e insira o 
cadeado no orifício do gancho, figura 3.
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IMPORTANTE:  A AVATRON  não se responsabiliza  por instalações mal executadas, paredes fracas, furos
fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, 
causando  quedas ou danos à bicicleta. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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