PASSO 1: Limpa a superfície do guiador para remover qualquer sujidade/óleo usando água e sabão ou
álcool.
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PASSO 2: Recorta (em baixo) e usa o Guia de Espaçamento GripRing, para marcar a primeira posição do
anel. (também podes utilizar a extremidade do travão como ponto de partida)
PASSO 3: os GripRings são projetados para se encaixarem. Desliza cada anel pelo guiador sempre com o
chanfro maior voltado para dentro.
PASSO 4: Concluir o aperto com uma tampa final. Aperta o parafuso com chave sextavada ALLEN de
3mm (não incluída), até estar confortável. Não apertar demais.
Happy Bicycle! Happy Riding! :)

Guia Espaçamento GripRing

Alinhar pelo número desejado de grip-rings
a instalar no guiador

Guia Espaçamento GripRing

NOTA: o chanfro do último aro deve passar
para lá da extremidade do guiador para
coincidir com a tampa

Eu tenho que usar as tampas da extremidade?
Sim, se estiver a instalar os aneis até à borda do guiador. A tampa
final ajuda a segurar o último anel no lugar. As tampas de extremidade requerem no mínimo 15mm de espaço interior no guiador para se
expandirem.

Os GripRings adaptam-se a qualquer guiador?
Sim, quase todos. Cada GripRing tem cerca de 17mm e é projetado
para se encaixar e apertar firmemente em torno de qualquer guiador
com 22 a 24mm de diâmetro. Os GripRings funcionam melhor em
superfícies lisas. Superfícies com muita textura devem ser cobertas
com fita brilhante para melhorar a aderência dos anéis.
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Devo usar sabão ou spray de cabelo para instalar os GripRings?
Não. sabão ou spray de cabelo só vai prejudicar a instalação. Se tiver
dificuldade em deslizar os GripRings no guiador, tente primeiro
apenas mergulhar cada anel em água. E de seguida, aguarde um
pouco para que a água evapore antes de instalar.

