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2  Prefácio
A sua bicicleta foi entregue completamente montada. Caso 
algumas peças da bicicleta não estejam montadas, contac-
te o seu revendedor de bicicletas especializado.

Estas instruções de utilização ajudam-no a utilizar correc-
tamente a sua bicicleta de forma segura e vantajosa, para 
que possa desrutar dela por muito tempo. Partimos do 
princípio de que tem um conhecimento geral sobre a utili-
zação de bicicletas.

A pessoa que utilizar, limpar, efectuar a manutenção ou 
eliminar esta bicicleta tem de ter tomado conhecimento 
de todo o conteúdo destas instruções de utilização.

Nas instruções de utilização encontra, ao lado de textos, 
tabelas e enumerações, os seguintes símbolos como ad-
vertência para informações importantes ou perigos.

AVISO para possíveis danos pessoais, perigo 
de queda mais elevado ou outro perigo de 
ferimentos

INFORMAÇÃO ADICIONAL IMPORTANTE ou 
indicações especiais sobre a utilização da 
bicicleta

ADVERTÊNCIA para possíveis danos mate-
riais ou ambientais
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4  Instruções de segurança

4.1  Instruções básicas de segurança

Antes de utilizar a bicicleta, leia na íntegra todos os avi-
sos e indicações contidos nas presentes instruções de 
utilização. Conserve as instruções de utilização próximas 
da sua bicicleta, de forma a que estejam acessíveis a qual-
quer altura.

Se transmitir a sua bicicleta a outra pessoa, entregue jun-
tamente estas instruções de utilização.

4.2  Para a sua segurança

� Utilize sempre um capacete de bicicleta adequa-
do e coloque-o correctamente. 

� Utilize vestuário de cor clara ou elementos re-
lectores, para que os outros utentes da estrada 
o vejam atempadamente.

� Utilize calçado com sola rígida e o mais antider-
rapante possível.

� Utilize vestuário justo na zona das pernas ou 
molas para calças. 

� Utilize vestuário de protecção, como calçado ou 
luvas resistentes.

4.3  Indicações para pais e educadores

� Certiique-se de que a criança aprendeu e com-
preendeu como utilizar a bicicleta de forma 
segura e responsável no ambiente em que se vai 
deslocar.

� Explique à criança a utilização, o uncionamento 
e as características de todos os travões. Encontra 
instruções importantes relativas a esse assunto 
no � Capítulo 21 “Travão, alavanca do travão e 

sistema de travagem”.

� Como educador, é responsável pela segurança 
da criança e por eventuais danos que esta pos-
sa causar ao circular com a bicicleta. Por isso, 
é impreterível que veriique se a bicicleta se 
encontra em bom estado técnico e que a adapte 
regularmente à altura da criança.

4.4  Segurança rodoviária

� Respeite as regras de trânsito vigentes.

� Nunca circule sem as mãos no guiador.

� Tenha em consideração que, em alguns países, 
as crianças menores de uma determinada idade 
têm de circular no passeio, as crianças com ida-
des entre os oito e dez anos podem circular no 
passeio e, ao atravessar uma faixa de rodagem, 
as crianças têm de desmontar da bicicleta. Infor-
me-se sobre as normas especíicas do seu país.

� Com piso molhado ou escorregadio, adapte a sua 
condução às respectivas condições. Circule a 
uma velocidade mais reduzida e trave com cuida-
do e atempadamente, uma vez que a distância de 
travagem aumenta consideravelmente.

� Adapte a velocidade ao terreno e às suas compe-
tências de condução.

� Nunca ouça música com auscultadores durante a 
circulação com a bicicleta.

� Não utilize telemóveis durante a circulação com 
a bicicleta.
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� Se circular fora da via pública, utilize caminhos 
autorizados para bicicletas.

� Esteja sempre pronto a travar, especialmente em 
locais de má visibilidade e em descidas.

4.5  Segurança na bicicleta

� Utilize apenas bicicletas autorizadas pelos re-
gulamentos relativos à circulação rodoviária do 
seu país.

� Tenha em consideração o peso total permitido 
dos diferentes tipos de bicicleta, uma vez que, 
caso não seja respeitado, pode provocar a que-
bra ou avaria de peças relevantes para a segu-
rança. O sistema de travagem também está con-
cebido apenas para o peso total permitido da 
bicicleta. No � Capítulo 30 “Dados técnicos” 
encontra uma lista com os pesos totais permiti-
dos. 

 O peso total calcula-se por peso da bicicle-
ta + peso do ciclista + peso da carga. A carga 
rebocada, como um atrelado, também conta para 
o peso total.

� Mande substituir os componentes daniicados 
ou deformados, antes de utilizar novamente a 
bicicleta. Caso contrário, podem avariar-se peças 
importantes para o uncionamento.

� Tenha em atenção a capacidade de carga máxima 
do suporte da carga. Encontra essa indicação 
directamente no suporte da carga (consulte tam-
bém o � Capítulo 30 “Dados técnicos”).

� Deixe as reparações e as manutenções a cargo de 
uma oicina especializada (consulte os intervalos 
de manutenção no � Capítulo 28 “Inspecções 

regulares”).

� Caso efectue alterações técnicas na sua bicicleta, 
tenha em consideração as regras de trânsito na-
cionais e as normas vigentes. Tenha em atenção 
que tal pode resultar na anulação da garantia.

� Substitua os componentes eléctricos da sua bici-
cleta apenas por peças que tenham sido submeti-
das a um ensaio de tipo. 

� Em condições desfavoráveis de luminosidade, 
como por exemplo com nevoeiro, chuva, ao en-
tardecer ou à noite, circule apenas com ilumina-
ção suiciente.

Se utilizar a sua bicicleta de forma muito intensiva, 
lembre-se que, dessa forma, a sujeita a um elevado 
desgaste. Muitas peças das bicicletas, especialmente 
em bicicletas de desporto leves, são concebidas para 
um determinado período de vida útil. Ao ultrapassá-lo, 
incorre-se num risco considerável de avaria dos com-
ponentes.

Tenha os devidos cuidados com a bicicleta e efectue 
a sua manutenção regularmente. Ao fazê-lo, veriique 
se os componentes importantes, principalmente o 
quadro, a forquilha, a suspensão das rodas, o guiador, 
o avanço do guiador, o espigão do selim e os travões,
estão deformados ou daniicados. Se detectar alte-
rações, como issuras, amolgadelas ou deformações, 
mande veriicar a sua bicicleta por um revendedor 
especializado, antes de a utilizar novamente.

5  Disposições legais
Se pretender circular com a bicicleta na via pública, certi-
ique-se de que esta está em conformidade com as regras 
de circulação rodoviária. Considere, eventualmente, o 
� Capítulo 22.2 “Regulamentações especiais para bicicletas 

de estrada”.

5.1  Prescrições do regulamento relativo 
à circulação rodoviária

Antes de circular na via pública, informe-se sobre as nor-
mas nacionais actualmente aplicáveis – na Alemanha, o 
regulamento relativo à circulação rodoviária (StVZO) e o 
código da estrada (StVO).

Na Suíça, são válidas as regulamentações constantes dos 
decretos sobre os requisitos técnicos dos veículos rodovi-
ários, artigos 213 a 218.

Na Áustria, para a circulação na via pública, deve orien-
tar-se pelo decreto/decreto relativo a bicicletas n.º 146.

Antes de cada utilização, certiique-se de que a sua bici-
cleta se encontra realmente em conformidade com o esta-
do prescrito e adequado para a circulação, que os travões 
têm o ajuste ideal e que a campainha e o sistema de ilu-
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7  Antes da primeira deslocação 

Certiique-se de que a bicicleta está operacional e 
ajustada à sua altura.

Veriique:

• a posição e a ixação do selim e do guiador

• a montagem e o ajuste dos travões

• a ixação das rodas ao quadro e à forquilha

Ajuste o guiador e o avanço para uma posição segura 
e confortável para si. No � Capítulo 9.3 “Ajustar a 

posição do guiador” encontra instruções para o ajuste 
do guiador.

Ajuste o selim para uma posição segura e confortável 
para si. No � Capítulo 9.2 “Ajustar a posição do assen-

to” encontra instruções para o ajuste do selim.

Certiique-se de que consegue alcançar sempre as 
alavancas dos travões com facilidade e de que está 
familiarizado com o accionamento e com a posição 
das alavancas dos travões direita/esquerda. Memo-
rize a atribuição das alavancas dos travões ao travão 
da roda dianteira ou traseira.

Os sistemas de travagem modernos podem ter um 
efeito de travagem diferente e consideravelmente 
mais forte dos que conhecia até então. Antes do início 
da marcha, familiarize-se com o efeito dos travões 
num terreno seguro e sem tráfego. 

Se utilizar uma bicicleta com jantes de ibras de car-
bono, lembre-se de que este material tem um compor-
tamento de travagem consideravelmente mais raco 
do que o que está habituado a obter com jantes de 
alumínio.

Certiique-se de que as rodas estão devidamente ixas 
ao quadro e à forquilha. Veriique se os desengates 
rápidos e todos os parausos e porcas de ixação estão 
bem ixos.

No � Capítulo 9.2.2 “Utilizar o desengate rápido” 
encontra instruções para a operação segura de desen-
gates rápidos e no � Capítulo 30 “Dados técnicos”, 
uma tabela com os binários de aperto dos parausos e 
porcas importantes.

Veriique a pressão de ar nos pneus. Nas paredes 
laterais do pneu encontra indicações sobre a pressão 
dos pneus prescrita. Nunca encha os pneus com uma 
pressão de ar inferior ao valor mínimo e superior ao 
valor máximo indicado. Como medida aproximada, p. 
ex. em viagem, pode veriicar da seguinte forma: se 
colocar o polegar no pneu que está a encher, não deve 
conseguir deformar muito o pneu, mesmo pressionan-
do com força.

Veriique se os pneus e também as jantes apresentam 
danos, intrusão de corpos estranhos, p. ex. estilhaços 
de vidro ou pedras aiadas, e deformações.

Se detectar cortes, issuras ou uros, não continue 
a marcha, mas sim mande veriicar primeiro a roda 
numa oicina especializada.
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Se encaixar ou enroscar os pedais incorrectamente 
pode destruir a rosca na biela.

1 Pedais de encaixe MTB
2 Pedais de turismo ou de desporto
3 Pedais de encaixe de bicicleta de estrada

1 2 3

Utilize pedais de encaixe, de MTB e de corrida e ape-
nas com encaixes e calçado previstos para o efeito. 
Com outro tipo de calçado, pode escorregar dos pe-
dais.

A utilização de pedais de encaixe de MTB ou de corrida 
por utilizadores inexperientes pode provocar quedas 
graves. Se utilizar pedais de encaixe, treine, em primeiro 
lugar, a forma de encaixar e de soltar o sapato do pedal 
parado. Nunca treine ao circular na via pública. 

Leia as instruções de utilização do fabricante dos pedais 
e do calçado.

Também pode encontrar informações sobre este as-
sunto na Internet. No � Capítulo 29 “Lista de links”

encontra uma lista com links.

9.2  Ajustar a posição do assento

9.2.1  Ajustar o selim da bicicleta

A posição do assento é determinante para o seu bem-estar 
e para o seu desempenho ao circular com a bicicleta.

� Não remova ou altere o espigão ou o dispositivo 
de bloqueio do selim. Se alterar ou converter 
componentes, a garantia é anulada.

� Aperte todos os parausos com o binário de 
aperto prescrito. Caso contrário, podem partir-se 
parausos e podem soltar-se componentes (con-
sulte o � Capítulo 30 “Dados técnicos”).

Realize os trabalhos na bicicleta apenas com ferra-
mentas adequadas e com conhecimentos prévios 
suicientes. Mande realizar os trabalhos complexos ou 
que interiram com a sua segurança por um revende-
dor especializado.

9.2.2  Utilizar o desengate rápido

� Todos os desengates rápidos têm de estar bem 
apertados, antes de iniciar a deslocação. Verii-
que se estão bem ixos antes de cada deslocação.

� Veriique se todos os desengates rápidos estão 
bem ixos, se a bicicleta tiver estado estacionada 
sem vigilância.

� Ao deslocar a alavanca de tensão, deve ser ne-
cessária uma força que exija o uso das eminên-
cias da mão. Caso contrário, o desengate rápido 
pode soltar-se.
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A proundidade mínima de inserção está assinalada 
no espigão do selim. Caso contrário, a proundidade 
mínima de inserção tem de ser de 7,5 cm. Em quadros 
com um tubo do assento mais longo que sobressai do 
tubo superior, a proundidade mínima de inserção é 
de 10 cm.

Respeitar a  
marcação de paragem.

9.2.4  Ajustar a inclinação do selim

� Alinhe o selim da sua bicicleta o mais possível na 
horizontal.

� Durante um percurso mais longo de bicicleta, 
determine a posição do assento em que ica mais 
confortável. Se pretender inclinar o selim, tente 
uma inclinação muito ligeira para a rente. Se in-
clinar o selim para trás, podem surgir rapidamente 
dores ou danos físicos.

Ajuste a inclinação do selim da seguinte forma:

� Para soltar o parauso de aperto, rode-o no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio.

� Mova o selim da bicicleta para a inclinação 
pretendida.

� Para apertar o parauso de aperto, rode-o no senti-
do dos ponteiros do relógio. (Consulte os binários 
de aperto no � Capítulo 30 “Dados técnicos”). 

9.2.4.1  com um espigão de dois parausos

Alguns espigões de selim têm dois parausos para ajustar 
a inclinação do selim, um à rente e um atrás do tubo do 
espigão do selim. Se pretender inclinar o selim para a 
rente, solte o parauso traseiro com uma chave Allen e 
aperte o dianteiro o mesmo número de voltas. Para incli-
nar para trás, solte o parauso dianteiro e aperte propor-
cionalmente o parauso traseiro. Depois volte a apertar 
ambos os parausos. Respeite o binário de aperto correcto 
(consulte o � Capítulo 30 “Dados técnicos”).

Suporte de dois parausos

9.2.4.2  com ixação com grampo

Num selim com ixação com grampo existe uma porca de 
aperto de lado. Ajuste a inclinação do selim da seguinte 
forma:

� Para soltar a porca de aperto, rode-a no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio. Poderá ter 
de segurar a porca que se encontra no lado oposto 
com uma segunda chave.

� Mova o selim da bicicleta para a inclinação 
pretendida.

� Para apertar a porca de aperto, rode-a no sentido 
dos ponteiros do relógio. Poderá ter de segurar a 
porca que se encontra no lado oposto com uma 
segunda chave. Respeite o binário de aperto cor-
recto (consulte � Capítulo 30 “Dados técnicos”). 

Fixação com grampo
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9.2.4.3  com um espigão de selim com suspensão

Os espigões de selim com suspensão atenuam as vibra-
ções causadas por vias irregulares, aliviando, assim, a 
coluna vertebral.

Para ajustar os elementos da suspensão do espigão do 
selim, contacte o seu revendedor especializado.

Espigão de selim com suspensão

9.3  Ajustar a posição do guiador

Aperte todos os parausos com o binário de aperto 
prescrito. Caso contrário, podem partir-se parausos e 
podem soltar-se componentes (consulte o � Capítulo 

30 “Dados técnicos”).

Também pode deinir a sua posição na bicicleta, alterando 
a altura do guiador. 

Quanto mais baixa for a posição do guiador, mais terá de 
inclinar o tronco para a rente. Desta forma, os pulsos, os 
braços e o tronco suportam um peso superior e tem de 
curvar mais as costas.

Quanto mais alta for a posição do guiador, mais direita 
será a sua posição sentado. Desta forma, a coluna verte-
bral suporta um peso superior.

Determine a altura do guiador ideal para a sua estatura da 
seguinte forma:

� Sente-se no selim da bicicleta.

� Se necessário, peça a uma segunda pessoa para 
segurar a bicicleta.

� Dobre o tronco na direcção do guiador até encon-
trar uma posição confortável para as costas.

� Estique os braços na direcção do guiador.

� Memorize a posição aproximada das suas mãos, 
para ajustar o guiador para esta altura.

9.3.1  Alinhar/adaptar a altura do 
guiador com um avanço do guiador 
convencional

Para soltar o avanço no tubo de direcção, proceda da se-
guinte forma:

� Solte o eixo do avanço, para soltar o avanço do 
guiador. Rode-o com uma chave Allen duas a três 
voltas no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio. 

� Para que a forquilha da bicicleta não se movimente 
ao soltar o avanço, prenda a roda dianteira entre 
as pernas.

� Segure o guiador pelos punhos e rode-o alternada-
mente para a direita e para a esquerda.

� Caso tal não seja possível, dê umas pancadas ligei-
ras no eixo do avanço com um martelo de plástico 
por cima, até o dispositivo de aperto no interior do 
avanço se soltar.

� Ajuste o avanço do guiador para a altura 
pretendida.

� Alinhe o guiador de forma a que este ique exac-
tamente num ângulo recto em relação à roda 
dianteira.

� Para voltar a ixar o avanço, aperte o eixo do 
avanço com uma chave Allen no sentido dos pon-
teiros do relógio (consulte o � Capítulo 30 “Dados 

técnicos”).
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Nunca retire o avanço do guiador acima da marcação 
de máximo ou de paragem. Se não encontrar qual-
quer marcação, introduza o avanço do guiador a pelo 
menos 6,5 cm de proundidade no tubo de direcção. 
Caso contrário, o avanço do guiador pode soltar-se ou 
partir-se.

9.3.2  Adaptar a altura do guiador com 
sistemas A-head

Nos avanços do guiador A-head aqui ilustrados, o ajuste 
da altura do guiador tem de ser efectuado por uma oicina 
especializada.

9.3.3  Alinhar o guiador com a roda dianteira 
com sistemas A-head

Para alinhar o guiador com a roda dianteira, proceda da 
seguinte forma:

 � Desenrosque os parausos sextavados internos no 
lado traseiro do avanço e com uma chave Allen no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 

 � Rode o guiador de forma a que este ique exac-
tamente num ângulo recto em relação à roda 
dianteira. 

 � Aperte os parausos sextavados internos no senti-
do dos ponteiros do relógio com uma chave Allen 
(consulte o � Capítulo 30 “Dados técnicos”).

9.3.4  Ajustar a posição do guiador rodando o 
mesmo

Desenrosque os parausos sextavados internos no lado 
dianteiro do avanço. Rode o guiador até este se encontrar 
numa posição confortável para si. Certiique-se de que 
o guiador ica preso exactamente ao centro no avanço. 
Agora, volte a apertar os parausos sextavados internos no 
sentido dos ponteiros do relógio. Se o binário de aperto 
estiver gravado no avanço, utilize este valor, caso contrá-
rio pode encontrar os binários de aperto no � Capítulo 30 

“Dados técnicos”.

Depois de ter ajustado o guiador, tem de ajustar os ma-
nípulos das mudanças e dos travões. Solte os parausos 
sextavados internos nos revestimentos dos punhos. Sente-se 
no selim e coloque os dedos na alavanca. Rode a alavanca 
até as suas mãos formarem uma linha recta com o ante-
braço. Volte a apertar os parausos nos revestimentos dos 
punhos no sentido dos ponteiros do relógio. (Consulte os 
binários de aperto no � Capítulo 30 “Dados técnicos”).
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9.3.5  Adaptar a altura do guiador com um 
avanço do guiador ajustável

Em alguns tipos de avanço do guiador é possível alterar 
a inclinação do guiador. Os parausos de aperto para o 
ajuste da inclinação do avanço podem encontrar-se late-
ralmente na articulação ou no lado superior ou inferior do 
avanço. Também existem modelos com linguetas ou para-
usos de ajuste adicionais.

Parauso sextavado interno 
(lingueta integrada)

Parauso de ajuste

Ajuste a inclinação do guiador da seguinte forma:

 � Solte o parauso de aperto com uma chave Allen 
duas a três voltas no sentido contrário ao dos pon-
teiros do relógio.

 � Se tiver um modelo com níveis de retenção adicio-
nais, solte o dentado dos níveis de retenção, con-
tinuando a rodar o parauso de aperto no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio.

 � Se tiver um modelo com lingueta integrada, sol-
te o parauso da lingueta. Em vários modelos de 
avanço, o parauso encontra-se no lado inferior da 
mesma.

 � Mova o avanço do guiador para a inclinação 
pretendida.

 � Para ixar o avanço do guiador, aperte o parauso 
de aperto com uma chave Allen no sentido dos 
ponteiros do relógio. Se os binários de aperto 
estiverem indicados no avanço, respeite-os rigo-
rosamente, caso contrário, encontra uma tabela 
com binários de aperto no � Capítulo 30 “Dados 

técnicos”.

 � Em modelos com lingueta integrada, aperte cuida-
dosamente o parauso da lingueta no sentido dos 
ponteiros do relógio. Nesse caso, a lingueta tem de 
engrenar no dentado.

10  Quadro
O formato do quadro depende do tipo de bicicleta e da 
unção da bicicleta. Os quadros são feitos de vários ma-
teriais, por exemplo ligas de aço ou alumínio ou carbono 
(ibra de carbono).

O número do quadro das bicicletas está gravado no 
tubo do assento, na ponteira ou na caixa do suporte 
inferior.

Nas Pedelecs também se pode encontrar na suspen-
são do motor. Em caso de urto, a sua bicicleta pode 
ser encontrada através do número do quadro. Para 
uma identiicação inequívoca é importante que anote 
o número completo pela ordem correcta.

Nunca circule com um quadro deformado ou com is-
suras. Não tente, em caso algum, reparar peças dani-
icadas. Tal pode causar acidentes. Substitua as peças 
com defeito, antes de utilizar novamente a bicicleta.

Após um acidente ou uma queda, tem de mandar veri-
icar a sua bicicleta numa oicina especializada, antes 
de a utilizar novamente. Os defeitos não detectados 
no quadro ou nos componentes podem causar aciden-
tes.

O facto de a bicicleta não andar perfeitamente a direi-
to pode ser um sinal de um quadro deformado. Neste 
caso, mande ajustar a convergência numa oicina es-
pecializada em bicicletas.
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11  Caixa de direcção

Caixa de direcção

 

A caixa de direcção é o apoio da forquilha da bicicleta no 
quadro. Uma caixa de direcção devidamente ajustada roda 
facilmente. Não pode haver qualquer folga.

A caixa de direcção é muito afectada por impactos de via. 
Pode soltar-se ou desajustar-se. Mande veriicar regular-
mente se a caixa de direcção tem folga e se se movimenta 
com facilidade num revendedor especializado (consulte os 
intervalos no � Capítulo 28.1 “Plano de inspecções”).

Veriicar a caixa de direcção

Se ajustar incorrectamente ou apertar demasiado a 
caixa de direcção, podem ocorrer quebras. Por isso, 
contacte sempre uma oicina especializada. 
 
Se circular com uma caixa de direcção solta, podem 
ocorrer danos nas chumaceiras ou na forquilha.

12  Forquilha
A roda dianteira é suportada pela forquilha da bicicleta. A 
forquilha da bicicleta é composta por duas pernas da for-
quilha, a ponte da forquilha e o tubo da testa.

Forquilha de carbono Forquilha com suspensão

A maioria das bicicletas de montanha, de trekking e de ci-
dade estão equipadas com forquilhas com suspensão. Têm 
um ajuste variado e proporcionam um maior conforto.

Encontra instruções para o uncionamento, a manutenção 
e conservação dos elementos da suspensão no � Capítulo 

13 “Quadro com suspensão e elementos da suspensão”. 
Para obter informações especiais relativas à sua forquilha 
com suspensão consulte as instruções do fabricante da 
mesma no CD ou na página da Internet do fabricante.

Nunca circule com uma forquilha daniicada. Não lhe 
é permitida a reparação de uma forquilha daniicada. 
Tal pode causar acidentes graves. Mande substituir 
uma forquilha deformada ou daniicada de outra for-
ma, antes de utilizar novamente a bicicleta.

Evite saltos no terreno e passar por cima de bermas 
do passeio altas. Tal pode causar danos na forquilha 
e, consequentemente, acidentes graves.

Veriique regularmente se os parausos da forquilha 
da bicicleta estão bem ixos. Os parausos soltos po-
dem causar acidentes graves.
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13  Quadro com suspensão e 
elementos da suspensão

13.1  Quadro com suspensão traseira

Se pretende circular com a sua bicicleta de forma espe-
cialmente desportiva ou especialmente confortável no 
campo, terá possivelmente adquirido um modelo com 
suspensão total. Neste caso, o triângulo traseiro do qua-
dro principal não tem um apoio rígido, mas sim móvel, e 
tem suspensão com um amortecedor.

Quadro com suspensão total

São utilizados diferentes tipos de elementos da suspen-
são. Principalmente amortecedores que fazem a sus-
pensão com uma mola de aço e amortecedores com uma 
câmara de ar, cujo ar é comprimido com a compressão 
do amortecedor. Em amortecedores de alta qualidade, o 
amortecimento, que regula a velocidade com a compres-
são e descompressão do amortecedor, é ajustável. Esta 
tarefa ica a cargo de um sistema de câmaras e canais de 
óleo.

Um modelo deste tipo não só proporciona uma segurança 
de condução e um conforto signiicativamente mais ele-
vados, mas também necessita de um tratamento especial. 
Nestas instruções de utilização encontra apenas informa-
ções gerais sobre este assunto. Pode obter informações 
detalhadas e conselhos nas instruções do fabricante dos 
amortecedores incluídas no CD e junto do seu revendedor 
especializado.

Uma importante fonte de informação pode ser tam-
bém a página de Internet do respectivo fabricante dos 
elementos da suspensão. Encontra links informativos 
e úteis no � Capítulo 29 “Lista de links”.

Na entrega da bicicleta nova, o revendedor especializado 
deverá ter ajustado a suspensão para si. É possível que a 
bicicleta e a posição do assento pareçam diferentes e que 
tenha uma sensação ao circular diferente daquela a que 
está habituado. O amortecedor tem de estar ajustado de 
forma a reagir suavemente, mas não partir, se passar por 
cima de obstáculos. Para tal, tem de baixar logo um pouco 
quando se senta na bicicleta.

13.2  Conservação e manutenção

Pode limpar a sua MTB com suspensão total como é ha-
bitual. É adequado utilizar água morna com um pouco de 
detergente ou de um produto de limpeza suave que pode 
adquirir no seu revendedor especializado.

Deve evitar limpar a bicicleta com uma máquina de 
limpeza de alta pressão. Com a alta pressão, o líqui-
do de limpeza entra também nos apoios vedados e 
daniica-os.

Durante a manutenção regular da bicicleta, deve limpar 
cuidadosamente o êmbolo do amortecedor e a vedação 
com um pano macio. Se aplicar um pouco de óleo em 
spray, p. ex. da Brunox, na superfície de rolamento do 
amortecedor e na vedação, melhora o uncionamento e 
aumenta a vida útil.

Deve veriicar regularmente se as articulações do triân-
gulo traseiro têm folga. Para tal, eleve a bicicleta e tente 
movimentar lateralmente a roda traseira.

Elevando e pousando novamente depressa a roda trasei-
ra, é possível detectar a folga nas buchas de ixação do 
amortecedor. Se sentir folga ou ouvir ruídos, deve mandar 
veriicar imediatamente a sua bicicleta numa oicina espe-
cializada.

O uncionamento e a boa ixação dos elementos da 
suspensão são essenciais para a sua segurança. Por 
isso, efectue a manutenção e a veriicação da bicicleta 
com suspensão total regularmente.

 � Aperte todos os parausos com o binário de 
aperto prescrito. Caso contrário, podem partir-se 
parausos e podem soltar-se componentes (con-
sulte o � Capítulo 30 “Dados técnicos”).
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14  Suportes inferiores e pedivelas 
As rodas de corrente são peças de desgaste. A sua vida 
útil depende de vários factores, como p. ex.

 • da manutenção e conservação,

 • do tipo de utilização e

 • dos percursos percorridos.

15  Veriicar os suportes inferiores

As pedivelas têm de estar bem ixas. Caso contrário, o 
conjunto da pedivela pode ser daniicado.

 � Uma vez que as pedivelas podem soltar-se, verii-
que regularmente se estão bem ixas, agitando-as.

 � Se as pedivelas apresentarem folga, mande veri-
icar a bicicleta numa oicina especializada e ixar 
correctamente as pedivelas. 

Se a sua bicicleta estiver equipada com um quadro de 
carbono e uma caixa do suporte inferior para um su-
porte inferior BB30, tenha atenção ao seguinte:

Existe a possibilidade de montar um adaptador para 
a utilização de um suporte inferior com uma rosca 
BSA tradicional. No entanto, nesse caso, deve ter em 
atenção

 • que o adaptador só pode ser montado num qua-
dro em estado absolutamente perfeito. Não serve 
para reparar caixas BB30 com defeito. Se não for 
correctamente montado, pode daniicar a caixa 
do suporte inferior, anulando a garantia. Deixe 
a montagem de adaptadores deste tipo apenas a 
cargo de revendedores especializados.

 • que o adaptador não pode voltar a ser retirado, 
uma vez montado num quadro de carbono. 

16  Rodas

16.1  Veriicar as rodas

As rodas fazem a ligação entre a bicicleta e a via. As rodas 
são especialmente sobrecarregadas pela irregularidade da 
via e pelo peso do ciclista.

Antes da entrega, as rodas são meticulosamente veriica-
das e centradas. No entanto, os raios assentam nos pri-
meiros quilómetros percorridos.

 � Mande veriicar e, se necessário, centrar as rodas 
numa oicina especializada após aproximadamente 
os primeiros 100 quilómetros.

 � Depois disso, veriique regularmente a tensão dos 
raios e mande substituir ou centrar os raios soltos 
ou daniicados numa oicina especializada.

A ixação da roda ao quadro e à forquilha pode ser feita de 
várias formas. Para além dos sistemas conhecidos, em que 
a ixação da roda é feita através de porcas de eixo ou de-
sengates rápidos, existem vários tipos de eixos lutuantes. 
Estes podem ser retidos por união roscada ou por vários 
tipos de desengates rápidos. Se a sua bicicleta estiver 
equipada com um eixo lutuante, informe-se nas instru-
ções de utilização do fabricante fornecidas ou na Internet 
nas páginas dos respectivos fabricantes.

Aperte todos os parausos com o binário de aperto 
prescrito. Caso contrário, podem partir-se parausos e 
podem soltar-se componentes (consulte o � Capítulo 

30 “Dados técnicos”).

16.2  Veriicar os cubos

Para veriicar o apoio dos cubos, proceda da seguinte 
forma:

 � Eleve a roda a faça-a rodar.

 � Ao fazê-lo, veriique se a roda continua a rodar 
mais algumas voltas e depois pára de oscilar. Se 
parar repentinamente, o apoio está daniicado. Tal 
não se aplica a rodas dianteiras com dínamo de 
cubo.

 � Para determinar se o apoio dos cubos tem folga, 
tente movimentar a roda para a rente e para trás, 
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transversalmente ao sentido de marcha, na forqui-
lha da bicicleta ou no triângulo traseiro.

 � Se determinar que existe folga entre os apoios ou 
que apenas consegue rodar a roda com muita dii-
culdade, mande ajustar o apoio dos cubos por um 
revendedor especializado.

16.3  Veriicar as jantes

Se utilizar um travão de actuação sobre a jante, esta é 
sujeita a um desgaste mais elevado.

Se uma jante estiver desgastada, perde estabilidade. 
Torna-se, assim, também mais susceptível a danos. 
Uma jante deformada, issurada ou partida pode 
causar acidentes graves. Se detectar alterações numa 
jante da sua bicicleta, deixe de circular com a mesma. 
Em primeiro lugar, mande veriicar os danos numa 
oicina especializada.

Em bicicletas a partir de 24", as jantes estão equi-
padas com um indicador de desgaste das jantes. No 
lanco da jante existe uma linha de identiicação ou 
ranhura, que circunda toda a jante.

Substitua a jante, assim que observar marcações 
(ranhuras, pontos coloridos) num local da jante, uma 
marcação gravada desaparecer ou uma marcação co-
lorida colocada se desgastar. 

Se a marcação for composta por uma ranhura ou por 
vários pontos no lanco da jante, mande substituir a 
jante assim que estas marcações se desgastarem.

17  Pneus e câmaras de ar 

17.1  Pneus

Existe uma grande variedade de tipos de pneus. A mobili-
dade no campo e a resistência ao rolamento dependem do 
relevo dos pneus.

Nunca encha os pneus com uma pressão de ar supe-
rior à permitida. Caso contrário, poderão rebentar. 

Nunca encha os pneus com uma pressão de ar mínima 
inferior à indicada. Se a pressão dos pneus for dema-
siado baixa, estes podem soltar-se da jante. 

O valor da pressão de ar máxima permitida, na maior 
parte dos casos também da pressão mínima permiti-
da, encontra-se no lanco do pneu.

Ao substituir os pneus, utilize apenas pneus do 
mesmo tipo, dimensão e relevo. Caso contrário, as 
características de condução podem ser negativamente 
afectadas. Tal pode causar acidentes.

Os pneus são peças de desgaste. Veriique regular-
mente a proundidade do relevo, a pressão dos pneus 
e o estado dos lancos dos pneus. Substitua os pneus 
desgastados, antes de utilizar novamente a bicicleta.

Tenha atenção à dimensão dos pneus montados. Exis-
tem designações normalizadas para a indicação da 
dimensão dos pneus.

 • Exemplo 1: “46-622” signiica 46 mm de largura 
do pneu e 622 mm de diâmetro da jante.

 • Exemplo 2: “28 × 1,60 polegadas” signiica 28 po-
legadas de diâmetro do pneu e 1,60 polegadas 
de largura do pneu.



I Instruções gerais de utilização    23

A pressão do ar é requentemente indicada na uni-
dade inglesa PSI. No � Capítulo 30 “Dados técnicos” 
encontra uma tabela para a conversão da pressão de 
ar de PSI em bar.

17.2  Pneus sem câmara de ar/Tubeless

Principalmente nas bicicletas de montanha modernas, 
com menor requência nas bicicletas de estrada, existem 
hoje também pneus sem câmara de ar, chamados “Tube-
less Tires”. Este tipo de pneus tem algumas vantagens, 
mas têm de ser colocados e tratados com cuidado.

Utilize pneus sem câmara de ar apenas em jantes 
previstas para o efeito. Estas estão adequadamente 
identiicadas, p. ex. com a abreviatura “UST”.

Utilize pneus sem câmara de ar apenas da forma pre-
vista, com a pressão de ar correcta e, se necessário, 
com o vedante recomendado.

Os pneus sem câmara de ar apenas podem ser retirados 
da jante sem ferramentas, caso contrário, podem ser cau-
sadas ugas. Se o vedante não for suiciente, para evitar 
uma falha, é possível utilizar uma câmara de ar normal 
depois de removida a válvula.

17.3  Pneus com câmara de ar

Especialmente em bicicletas para a competição desportiva 
encontra também os chamados “pneus com câmara de ar”. 
Neste caso, a câmara de ar é cosida ao pneu e esta unida-
de é colada à jante prevista para o efeito com uma cola 
especial. As vantagens dos pneus com câmara de ar são 
uma maior resistência a uros e melhores características 
de rodagem sem pressão.

Utilize pneus com câmara de ar apenas em jantes 
previstas para o efeito. Estas não têm rebordos arque-
ados para cima (risos da jante), mas sim uma superfí-
cie curvada para dentro no contorno exterior. É aí que 
os pneus com câmara de ar são colados.

Utilize pneus com câmara de ar apenas da forma pre-
vista e com a pressão de ar correcta.

A colagem dos pneus com câmara de ar requer habili-
dades especiais e muita experiência. Mande sempre 
substituir os pneus com câmara de ar numa oicina 
especializada. Informe-se sobre o tratamento correcto 
e a substituição segura dos pneus com câmara de ar.

17.4  Câmaras de ar

A câmara de ar é necessária para manter a pressão no 
interior dos pneus. O enchimento é feito através de uma 
válvula.

Existem três tipos de válvula:

1 2 3

1 Válvula Sclaverand
2 Válvula Schrader
3 Válvula Dunlop

Todos os tipos de válvula são protegidos da sujidade por 
uma tampa de protecção.
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18  Reparar um uro no pneu
Se pretende reparar um uro no pneu, necessita do seguin-
te equipamento:

 • desmonta-pneus de plástico

 • remendos

 • solução de borracha

 • folhas de lixa

 • event. câmara de ar de substituição

 • event. válvula de substituição

 • chave de bocas (caso a bicicleta não tenha desen-
gates rápidos)

 • bomba de ar

Recomenda-se que, em primeiro lugar, desmonte a roda. 
Abra ou remova previamente os travões. O procedimento 
depende do tipo de travões da bicicleta.

Leia o capítulo sobre os travões, antes de desmontar 
os mesmos. Caso contrário, poderá daniicar o siste-
ma de travagem, o que pode causar acidentes.

18.1  Abrir os travões

18.1.1  Abrir travões Cantilever ou V-Brake 

 � Segure a roda com uma mão.

 � Pressione as pastilhas do travão ou os braços do 
travão contra a jante.

 � Desengate o cabo do travão num dos braços do 
travão.

18.1.2  Retirar os travões hidráulicos de 
actuação sobre a jante

 � Se existirem desengates rápidos dos travões, des-
monte uma unidade de travagem (consulte o � Ca-

pítulo 9.2.2 “Utilizar o desengate rápido”).

 � Se não existirem desengates rápidos dos travões, 
deixe sair o ar dos pneus.

Para encher a câmara de ar com uma válvula Sclaverand, 
proceda da seguinte forma:

 � Desenrosque a tampa da válvula com os dedos no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

 � Desenrosque a porca serrilhada no sentido contrá-
rio ao dos ponteiros do relógio.

 � Pressione brevemente a porca serrilhada na válvu-
la com o dedo, até sair ar.

 � Encha a câmara de ar com uma bomba de ar 
adequada.

 � Volte a enroscar a porca serrilhada.

 � Enrosque a tampa da válvula no sentido dos pon-
teiros do relógio.

Aconselhe-se em lojas especializadas sobre o tipo de 
bomba de ar adequado para a sua válvula.

Para encher uma câmara de ar com válvula Dunlop e 
Schrader, proceda da seguinte forma:

 � Desenrosque a tampa da válvula no sentido contrá-
rio ao dos ponteiros do relógio.

 � Encha a câmara de ar com uma bomba de ar 
adequada.

 � Enrosque a tampa da válvula no sentido dos pon-
teiros do relógio.



I Instruções gerais de utilização    25

18.2.2  Desmontar a roda traseira

 � Se a sua bicicleta dispuser de desviadores, mude 
para a cremalheira traseira mais pequena. Nesta 
posição o desviador traseiro não interfere com a 
desmontagem.

 � Se a sua bicicleta dispuser de desengates rápidos, 
abra-os (consulte o � Capítulo 9.2.2 “Utilizar o 

desengate rápido”).

 � Se a sua bicicleta dispuser de porcas de eixo, solte-as 
com uma chave de bocas adequada no sentido contrá-
rio ao dos ponteiros do relógio.

 � Dobre o desviador traseiro um pouco para trás.

 � Eleve um pouco a bicicleta.

 � Retire a roda do quadro.

 � Se ainda não for possível retirar a roda traseira, 
abra mais o desengate rápido rodando no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio.

 � Dê uma ligeira pancada na roda por cima com a 
palma da mão.

 � A roda cai.

Aqui, a título de exemplo, a estrutura de um cubo Shimano:

Solte o cabo de mudança para retirar a roda traseira

 � Solte o cabo do encaixe da cassete, para poder 
retirar a roda traseira do quadro. 

CJ
-8S

20

JA
PA
N

LOCK

Encaixe da cassete

 � 1. Coloque a alavanca das mudanças Revo em 1. 

colocar em 1

18.1.3  Abrir travões de actuação sobre a jante 
de tracção lateral 

 � Abra a alavanca de desengate rápido no braço do 
travão ou na alavanca do travão.

 � Se não existirem desengates rápidos dos travões, 
deixe sair o ar dos pneus. Agora é possível retirar a 
roda por entre as pastilhas dos travões.

18.1.4  Soltar o cubo, os travões de rolos, 
tambor ou de contrapedal

 � Solte o parauso de aperto do cabo ou o desengate 
rápido no braço do travão.

 � No caso de travões de contrapedal tem de abrir 
a união roscada do braço do travão na escora 
inferior.

18.2  Desmontar a roda

Tenha em consideração que os passos de trabalho aqui 
descritos uncionam como um exemplo.  
Tenha em atenção as indicações do respectivo fabricante 
ou contacte o seu revendedor especializado.

18.2.1  Desmontar a roda dianteira

 � Se a sua bicicleta dispuser de desengates rápidos, 
abra-os (consulte o � Capítulo 9.2.2 “Utilizar o 

desengate rápido”).

 � Se a sua bicicleta dispuser de porcas de eixo, solte-as 
com uma chave de bocas adequada no sentido contrá-
rio ao dos ponteiros do relógio.

 � Se a roda dianteira estiver segura contra queda por 
ponteiras com um formato especial, solte mais as 
porcas rodando no sentido contrário ao dos pon-
teiros do relógio. Se as anilhas e as porcas já não 
tocarem nas ponteiras, retire a roda dianteira da 
forquilha.

 � Se a sua bicicleta dispuser de dispositivos de 
retenção da roda de chapa, abra mais as porcas 
rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio. 

 � Afaste os dispositivos de retenção de chapa até 
que as ponteiras deixem de se tocar.

 � Retire agora a roda dianteira da forquilha.
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 � 5. Solte as porcas da roda e coloque-as de lado. 
Retire as anilhas de segurança do eixo da roda.

 � 6. Retire a roda traseira dos encaixes das 
ponteiras.

18.3  Desmontar o pneu e a câmara de ar

 � Desenrosque a tampa da válvula, a porca de ixação 
e eventualmente a porca de capa da válvula. Nas 
válvulas Dunlop retire o núcleo da válvula.

 � Deixe sair o ar restante da câmara de ar.

 � Coloque o desmonta-pneus no rebordo interior do 
pneu em rente à válvula.

 � Com o desmonta-pneus, levante o lanco do pneu 
por cima do riso da jante.

 � Insira o segundo desmonta-pneus entre a jante e o 
pneu a cerca de 10 cm de distância do primeiro.

 � Levante o pneu com o desmonta-pneus as vezes 
necessárias para soltar o pneu em toda a volta.

 � Retire a câmara de ar do pneu.

18.4  Remendar a câmara de ar

 � Encha a câmara de ar.

 � Para determinar em que local a câmara de ar está 
daniicada, coloque a câmara de ar num recipiente 
com água.

 � Pressione a câmara de ar abaixo da superfície da 
água. Do local onde a câmara de ar tiver uma issu-
ra ou um uro saem bolhas de ar.

 � Se a falha ocorrer em viagem e não puder determi-
nar onde se encontra o uro, basta encher bastante 
a câmara de ar. Esta aumenta de tamanho e devido 
à pressão mais elevada do ar que sai é mais fácil 
ouvir e perceber onde se encontra o uro.

 � Deixe secar a câmara de ar.

 � Lixe cuidadosamente a câmara de ar no local dani-
icado com uma folha de lixa.

 � Aplique solução de borracha no local.

 � Aguarde alguns minutos até a solução de borracha 
secar.

 � Pressione bem os remendos de borracha no local 
daniicado.

 � 2. Puxe a cobertura externa do cabo do suporte da 
mesma no encaixe da cassete e passe o cabo pela 
abertura do suporte. 

CJ-8S20
JAPAN

Suporte

Suporte da cobertura externa

Abertura

1

2

 

1 puxar do suporte da cobertura externa do cabo 
2 passar pela abertura

 � 3. Remova o parauso de ixação do cabo da polia 
de encaixe da cassete. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Parauso de ixação do cabo

Polia de encaixe da cassete

 

Se for difícil puxar a cobertura externa do cabo do 
suporte no encaixe da cassete, insira uma chave 
Allen de 2 mm ou um raio n.º 14 no orifício da po-
lia de encaixe da cassete e rode para soltar o cabo. 
Em seguida, remova primeiro o parauso de ixação 
do cabo da polia de encaixe da cassete, antes de 
retirar a cobertura externa do cabo do suporte da 
mesma. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Rodar a polia 
de encaixe 
da cassete

Orifício da polia de 
encaixe da cassete

Chave Allen de 2 mm  
ou raio # 14

remover o parauso 
de ixação do cabo puxar do suporte 

da cobertura 
externa do cabo

1

2
3

 � 4. Solte o parauso do braço do travão e retire-o.
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18.6  Montar a roda

Tenha em consideração que os passos de trabalho aqui 
descritos uncionam como um exemplo.  
Tenha em atenção as indicações do respectivo fabricante 
ou contacte o seu revendedor especializado.

18.6.1  Colocar a roda dianteira

Ao montar a roda dianteira, tenha atenção ao sentido 
de marcha do pneu.

Se a sua bicicleta dispuser de um travão de disco, 
certiique-se de que os discos do travão estão correc-
tamente colocados entre as pastilhas dos travões.

18.6.2  Colocar a roda traseira

18.6.2.1  em rodas com desviador

 � Se a sua bicicleta dispuser de um desviador, deslo-
que a corrente novamente na cremalheira traseira 
mais pequena para a montagem da roda traseira.

 � Insira a roda até ao batente e centrada entre as 
ponteiras.

 � Aperte a porca do cubo ou feche bem o desengate 
rápido (consulte o � Capítulo 9.2.2 “Utilizar o de-

sengate rápido”).

18.6.2.2  em rodas com cubo

Montagem de uma roda com cubo no quadro

 � 1. Coloque a corrente na cremalheira traseira e 
monte o eixo do cubo nas ponteiras. 

CJ-NX10

JAPAN

Eixo do cubo

Ponteira

 � Deixe secar os remendos de borracha por alguns 
minutos.

18.5  Montar o pneu e a câmara de ar

Evite a entrada de corpos estranhos no interior do 
pneu. Certiique-se de que a câmara de ar nunca ica 
dobrada e não é apertada. Na montagem do pneu, te-
nha atenção ao sentido de marcha. Se o pneu tiver um 
determinado sentido de marcha, este está assinalado 
no lanco do pneu.

 � Certiique-se de que a ita da jante cobre as cabe-
ças dos raios e não apresenta qualquer dano.

 � Coloque a jante com um lanco no pneu.

 � Pressione um lado do pneu completamente na 
jante.

 � Encaixe a válvula na jante através do orifício da 
válvula e introduza a câmara de ar no pneu.

 � Pressione o pneu pelo lanco da jante.

 � Puxe com força o pneu para o meio da jante. A área 
já montada desliza para a base da jante.

 � Veriique novamente se a câmara de ar está bem 
colocada.

 � Empurre, com as eminências da mão, o outro lado 
do pneu completamente por cima do riso da jante.

 � No caso das válvulas Dunlop: Encaixe o núcleo da 
válvula novamente no sítio e aperte a porca de 
capa.

 � Encha um pouco a câmara de ar.

 � Veriique a posição e a concentricidade do pneu 
através dos olhais de controlo no lanco da jante. 
Corrija a posição do pneu com a mão, caso não 
rode correctamente.

 � Encha a câmara de ar até à pressão dos pneus 
recomendada.
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 � 2. Monte as anilhas de aperto em ambos os lados 
do eixo do cubo. Rode o encaixe da cassete de forma 
a que as saliências das anilhas de aperto engatem 
nos encaixes das ponteiras. Neste caso, é possível 
montar o encaixe da cassete quase paralelamente à 
forquilha do quadro. 

CJ-NX10

JAPAN
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Anilha de aperto (lado esquerdo)

Encaixe da 
cassete

Forquilha do 
quadro

Abertura da  
ponteira

Anilha de aperto 
(lado direito)

 � A parte saliente tem de icar no lado da ponteira.

 � Insira as anilhas de aperto de forma a que as sa-
liências engatem perfeitamente nos encaixes das 
ponteiras no lado dianteiro e traseiro do eixo do 
cubo.

 � 3. Estique a corrente e ixe a roda ao quadro com as 
porcas de capa. 

CJ-NX10
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Porca de capa
Anilha de aperto

Binário de aperto  
30 – 45 Nm

 � 4. Coloque correctamente o braço do travão com o 
anel do braço do travão na forquilha do quadro. 

Braço do travão

Porca do anel

Parauso do anel

Anel do braço do travão

Forquilha do quadro

Na montagem do anel do braço do travão, aperte a 
porca do anel com uma chave de 10 mm para apertar 
o parauso do anel. 

Binário de aperto 
2 – 3 Nm

Após a montagem do anel do braço do travão, verii-
que se o parauso do anel sobressai 2 a 3 mm da por-
ca do anel. 

Anel do braço do travão

Parauso do anel 
(M6 × 16 mm)

2 – 3 mm

Braço do travão

Porca do anel

 � 5. Antes da utilização do travão de contrapedal, 
veriique se o travão unciona correctamente e se é 
possível girar a roda.

 

Aperte todos os parausos com o binário de aperto 
prescrito. Caso contrário, podem partir-se parausos e 
podem soltar-se componentes (consulte o � Capítulo 

30.3 “Binários de aperto para as uniões roscadas”).

 � Engate o cabo do travão e ixe-o ou feche o desen-
gate rápido do travão.

 � Veriique se as pastilhas dos travões atingem a 
superfície de contacto dos mesmos.

 � Veriique se o braço do travão está bem ixo.

 � Efectue um teste dos travões.
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Montagem do cabo das mudanças em cubos

 � Coloque o cabo na polia de encaixe da cassete de 
forma a que a porca de ixação do cabo ique direc-
cionada para trás contra a ponteira. Insira a parte 
plana da anilha de ixação do cabo interno no espa-
ço da polia. 

Parte plana da anilha de 
ixação do cabo interno

Abertura 
da polia

Porca de ixação 
do cabo

Polia de encaixe 
da cassete

CJ-8S20

JAPAN

LO
CK

 � Rode o cabo 60° para a direita e depois ixe-o no 
engate. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

rodar 60°

Engate

 � Coloque o cabo na polia como ilustrado na ima-
gem. Passe-o pela abertura do suporte de ixação 
da cassete e insira a extremidade da cobertura 
externa do cabo no suporte da mesma. 
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Cabo das mudanças

Suporte
Suporte da cobertura externa

Abertura

Polia de encaixe 
da cassete

Suporte

1

2

 

1 passar pela abertura 
2 inserir no suporte da cobertura externa do cabo

 � Se for mais fácil para si, coloque primeiro a cober-
tura externa do cabo no suporte. Depois rode a 
polia de encaixe da cassete com a ajuda de uma 
chave Allen de 2 mm ou de um raio # 14, que o 
colocam no orifício da polia. Desta forma, encaixa 
correctamente o parauso de ixação do cabo na 
abertura da polia. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

1

2

3

Orifício da polia de 
encaixe da cassete

Chave Allen de 2 mm ou 
raio # 14

 

1 inserir no suporte da cobertura externa do cabo 
2 rodar a polia 
3 inserir o parauso de ixação do cabo
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Veriique se o cabo está correctamente inserido na 
guia da polia. 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Guia correcta Guia errada

19  Mudanças da bicicleta

19.1  Desviadores

Estas instruções de utilização descrevem a utilização dos 
típicos componentes de comutação disponíveis no mer-
cado de bicicletas MTB, ATB, de cross ou de estrada. Para 
componentes divergentes encontra instruções separadas 
no CD ou na Internet nas páginas do respectivo fabricante. 
Para questões sobre a montagem, o ajuste, a manutenção 
e a utilização, contacte um revendedor de bicicletas espe-
cializado.

Componentes de comutação soltos, desgastados, da-
niicados ou incorrectamente ajustados representam 
um perigo de ferimentos para o ciclista. Mande ajus-
tar os desviadores numa oicina especializada.

 • Em todo o caso, contacte o revendedor especiali-
zado se, ao circular, a corrente saltar das crema-
lheiras traseiras ou 

 • se surgirem ruídos invulgares ou

 • se a troca de mudanças não uncionar correcta-
mente ou

 • se o desviador traseiro, o desviador dianteiro 
ou outros componentes de comutação estiverem 
soltos, daniicados, deformados ou

 • se os elos da corrente tiverem defeitos ou estive-
rem desgastados. 
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A corrente da bicicleta não pode estar encaixada ao 
mesmo tempo à rente na cremalheira mais pequena e 
atrás na cremalheira traseira pequena exterior. A cor-
rente da bicicleta também não pode estar encaixada 
na cremalheira dianteira maior e atrás na cremalheira 
traseira grande interior. Caso contrário, a corrente da 
bicicleta pode saltar.

Durante a troca para outra mudança, nunca pode pe-
dalar para trás. Caso contrário, pode daniicar o meca-
nismo de troca de mudança.

Efectue os ajustes no mecanismo de troca de mudança 
em pequenos passos e com cuidado. Os ajustes erra-
dos podem fazer com que a corrente da bicicleta salte 
da cremalheira traseira e isso pode provocar quedas. 
Se tiver dúvidas, deixe estes trabalhos a cargo de uma 
oicina especializada.

Mesmo com um mecanismo de troca de mudança bem 
ajustado, uma corrente que circula de forma extrema-
mente inclinada pode gerar ruídos. Tal não é conside-
rado um defeito e não daniica o accionamento. Assim 
que a corrente circular com menos inclinação, o ruído 
deixa de surgir.

Não circule sem protectores de raios. Se não tiver 
qualquer protector de raios montado, tem  
de instalá-los posteriormente. Caso contrário, a cor-
rente da bicicleta ou o desviador traseiro podem icar 
presos entre a cremalheira traseira e os raios.

Utilize o manípulo das mudanças do desviador trasei-
ro para trocar para a mudança mais baixa (cremalhei-
ra traseira maior) sempre com cuidado. Caso contrá-
rio, o desviador traseiro pode icar preso nos raios e 
daniicá-los.

19.1.1 Utilizar a alavanca das mudanças

19.1.1.1 Alavanca das mudanças na bicicleta de estrada

Alavanca das mudanças de marchas Shimano

Alavanca 

a

Alavanca b  
da cremalheira 
grande para a 
pequena

Alavanca a  
da cremalheira 
pequena para 
a grande

Alavanca 

a

Alavanca 

b

Alavanca b  
da cremalheira 
grande para a 
pequena

Alavanca a  
da cremalheira 
pequena para 
a grande

Alavanca a: trocar para uma cremalheira maior 
Alavanca b: trocar para uma cremalheira mais pequena

Ao soltar, todas as alavancas voltam à posição inicial.
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Accionar a alavanca do desviador traseiro

Alavanca a: trocar para uma cremalheira traseira maior.  
A alavanca a engata nas posições 1, 2 e 3.

Alavanca 

a

Posição inicial 
da alavanca a

1.ª posição de retenção 
com clique 

1. Trocar para uma 
mudança acima na crema-
lheira traseira seguinte.
Exemplo: Trocar da 3.ª 
para a 4.ª velocidade

2. Trocar para duas 
mudanças acima numa 
cremalheira traseira 
maior.
Exemplo: Trocar da 3.ª 
para a 5.ª velocidade

3: Trocar para três 
mudanças acima numa 
cremalheira traseira 
maior.
Exemplo: Trocar da 3.ª 
para a 6.ª velocidade

2.ª posição de reten-
ção com clique 

3.ª posição de reten-
ção com clique 

Alavanca b: trocar para uma cremalheira traseira mais 
pequena. Ao pressionar uma vez a alavanca b salta-se 
uma mudança para a cremalheira traseira mais pequena 
seguinte.

Alavanca 

b Posição inicial 
da alavanca 

b

1. Trocar para uma 
mudança acima na crema-
lheira traseira seguinte.
Exemplo: Trocar da 4.ª 
para a 3.ª velocidade

A alavanca b movimenta-se juntamente com a ala-
vanca a quando esta é accionada. No entanto, evite 
qualquer pressão na alavanca b. Da mesma forma, 
deve ser evitada qualquer pressão na alavanca a ao 
accionar a alavanca b. A pressão simultânea das duas 
alavancas não resulta na troca de mudanças.

Accionar a alavanca do desviador dianteiro (padrão)

Alavanca a: trocar para uma cremalheira maior

Alavanca 

a

Posição inicial 
da alavanca a

curso completo 
da alavanca 
do desviador 
dianteiro

curso efectiva-
mente efectuado

 

Se o movimento da alavanca não provocar uma troca completa da 
cremalheira, accione novamente a alavanca apenas na extensão do 
percurso (X'), para efectuar o percurso em falta (X) e, com isso, a 
troca de mudança.

Alavanca 

b

Posição inicial 
da alavanca b

Curso da alavanca do 
desviador dianteiro com-
pletamente efectuado

Posição de retenção 
com clique

Posição de retenção 
com clique

Alavanca b: trocar da cremalheira média para a mais pequena

A alavanca b movimenta-se juntamente com a alavanca 
a quando esta é accionada. No entanto, evite qualquer 
pressão na alavanca b. Da mesma forma, deve ser evitada 
qualquer pressão na alavanca a ao accionar a alavanca b. 
A pressão simultânea das duas alavancas não resulta na 
troca de mudanças.
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Accionar a alavanca do desviador dianteiro com compensa-
ção (minimização do ruído), opcional

Processos de troca de mudança

Alavanca a: trocar para uma cremalheira maior

Alavanca 

a

Posição inicial 
da alavanca 

a

Curso completo 
da alavanca 
do desviador 
dianteiro

Curso efectiva-
mente efectuado

 

Se o movimento da alavanca não provocar uma troca completa da 
cremalheira, accione novamente a alavanca apenas na extensão do 
percurso (X') para efectuar o percurso em falta (X) e, com isso, a 
troca de mudança.

Alavanca b: trocar da cremalheira média para a mais pe-
quena

Alavanca 

b

Posição inicial 
da alavanca b

Curso da alavanca do 
desviador dianteiro com-
pletamente efectuado

Posição de retenção 
com clique

Posição de retenção 
com clique

 

 
Quando a alavanca b é accionada, existe uma primeira posição de 
retenção com clique que indica o momento em que é engatado o 
compensador (mecanismo de prevenção de ruído). Uma segunda e 
mais forte posição de retenção com clique assinala a mudança com-
pleta de cremalheira. Depois de engatado o compensador, o acciona-
mento seguinte da alavanca completa o processo de troca de mudan-
ça.

Compensação (minimização do ruído)

Depois da troca e dependendo da posição, a corrente pode 
tocar na placa de guia da corrente exterior ou interior do 
desviador dianteiro e, com isso, gerar ruídos. Neste caso, 
pressione ligeiramente a alavanca a ou a alavanca b, para 
movimentar o desviador dianteiro até este deixar de tocar 
na corrente.

A este procedimento dá-se o nome de “compensação” . 
A compensação é possível se a corrente se encontrar na 
cremalheira grande, média ou pequena. 

Se efectuar a compensação numa das seguintes posições, 
os ruídos desaparecem por completo.
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POSIÇÃO DA  
CORRENTE

SINAL

COMPENSAÇÃO

ACCIONAMENTO DA 
ALAVANCA

MOVIMENTO DO DESVIADOR DIANTEIRO

cremalheira 
grande

cremalheiras trasei-
ras mais pequenas

A corrente toca na placa 
de guia da corrente 
exterior

Alavanca a

Posição de 
retenção 
com clique

(contacto)

Compen-
sação

antes da compensação após a compensação

Movimento do desviador dianteiro

placa de  
guia da corrente exterior

Corrente

cremalheira 
média

cremalheiras trasei-
ras mais pequenas

cremalheira  
pequena

cremalheiras trasei-
ras mais pequenas

cremalheira grande

cremalheiras traseiras 
maiores

A corrente toca na placa 
de guia da corrente 
interior

Alavanca b

Posição de 
retenção 
com clique

(contacto)

Compen-
sação

antes da compensação após a compensação

Movimento do desviador dianteiro

placa de  
guia da corrente interior

Corrente

cremalheira 
média

cremalheiras traseiras 
maiores

 

cremalheira  
pequena

cremalheiras traseiras 
maiores
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Alavanca das mudanças SRAM

Clique

0° X° XX°

0
Clique

Clique
Clique

Alavanca das mudanças de trás: Para trocar para uma 
mudança mais forte (mais alta), pressione ligeiramente 
a alavanca das mudanças pequena para dentro, até ouvir 
ou sentir um clique. Para trocar para uma mudança mais 
raca (mais baixa), pressione ligeiramente a alavanca das 
mudanças pequena para dentro, até ouvir ou sentir um se-
gundo clique. Pode reduzir até três mudanças de uma vez.

Alavanca das mudanças da rente: Para trocar da crema-
lheira pequena para a grande, empurre completamente a 
alavanca das mudanças pequena para dentro. Para reduzir 
da cremalheira grande para a pequena, pressione a ala-
vanca das mudanças pequena para o meio, até ouvir ou 
sentir um clique distinto.

Para evitar a ricção da corrente em posições extre-
mas, a alavanca das mudanças da rente dispõe de 
uma unção de compensação para o desviador dian-
teiro. Pode efectuar a compensação, se a corrente se 
encontrar na cremalheira maior.

Para mudar o desviador dianteiro para a posição de 
compensação, pressione ligeiramente a alavanca das 
mudanças pequena para dentro, até ouvir ou sentir 
um ligeiro clique.

Ajustar o ângulo de rotação

O ângulo de rotação das alavancas das mudanças e dos 
travões pode ser ajustado individualmente ao tamanho da 
sua mão.

 � Ajuste primeiro o alcance para a alavanca das 
mudanças e, em seguida, ajuste a alavanca do 
travão, até o batente da alavanca do travão to-
car na alavanca das mudanças. Desta forma, é 
garantido que a alavanca do travão não bate na 
alavanca das mudanças quando esta recua.

 � Para ajustar o alcance da alavanca das mudan-
ças, empurre-a para dentro, para chegar ao para-
uso de ajuste do alcance. Pressione o parauso 
de ajuste com um punção ou com a unha e rode-o 
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, 
para colocar a alavanca das mudanças mais per-
to do guiador.

19.1.1.2  Alavanca das mudanças na bicicleta MTB, de 

trekking e de turismo

Alavanca das mudanças padrão

Ambas as alavancas a e b voltam sempre à posição inicial 
depois de serem accionadas. Ao accionar uma alavanca, 
tem de rodar sempre a pedivela.

Accionar a alavanca das mudanças do desviador traseiro

Alavanca a  Posição inicial
 

Mudar de uma cremalheira pequena para uma maior 

Ao accionar uma vez a alavanca a muda de uma cremalhei-
ra pequena para uma maior.



36    I Instruções gerais de utilização

H b l (B)
Alavanca b

 

Mudar de uma cremalheira grande para uma mais pequena 

Ao accionar uma vez a alavanca b muda de uma cremalhei-
ra grande para uma mais pequena.

Accionar a alavanca do desviador traseiro padrão

Alavanca a  Posição inicial

1

2

Mudar de uma cremalheira traseira pequena para uma maior 

Para saltar apenas uma mudança, pressione a alavanca a 
para a posição 1. Para saltar duas mudanças, pressione a 
alavanca das mudanças para a posição 2. Desta forma, é 
possível trocar, no máximo, 3 mudanças.

Alavanca b

 

Mudar de uma cremalheira traseira grande para uma mais 

pequena 

Ao accionar uma vez, muda para uma cremalheira traseira 
mais pequena.

Alavanca b

Curso da alavanca do desviador diantei-
ro completamente efectuado

Posição de reten-
ção com clique

Posição de reten-
ção com clique

Accionamento da 
compensação

Quando a alavanca b é accionada, existe uma primeira 
posição de retenção com clique que indica o momento em 
que é engatado o compensador (mecanismo de prevenção 
de ruído). Uma segunda posição de retenção com clique 
assinala a mudança completa de cremalheira. O sistema 
de prevenção de ruído deixa de produzir cliques depois 
de engatado o compensador, de forma a que apenas se 
ouçam as posições de retenção com clique ao trocar de 
cremalheira traseira.

Posição da corrente

Movimento do desviador 
dianteiro

 

Se a corrente se encontrar nas cremalheiras grandes, toca 
no desviador dianteiro, o que é perceptível através de 
ruídos característicos. É possível deslocar o desviador 
dianteiro um pouco para dentro, pressionando ligeiramen-
te a alavanca b até à posição de retenção com clique, para 
que não surjam mais ruídos.

Manípulos rotativos

Para trocar para apenas uma mudança acima ou abaixo, 
rode o manípulo rotativo uma posição para a rente ou 
para trás.

Zunehmende
Pedalkraft

Zunehmende
Pedalkraft

Abnehmende
Pedalkraft

Abnehmende
Pedalkraft

força exercida sobre o 
pedal crescente

força exercida sobre 
o pedal crescente

força exercida sobre 
o pedal decrescente

força exercida 
sobre o pedal 
decrescente
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Se pretender trocar várias mudanças de uma só vez, rode 
a alavanca das mudanças o número de posições de comu-
tação correspondente no sentido pretendido.

Desviador traseiro

Mande efectuar a manutenção, substituição ou ajuste 
dos desviadores da sua bicicleta por um revendedor 
especializado.

Ajuste ino/desviador traseiro

Accione a alavanca das mudanças, para trocar a corrente 
da cremalheira traseira mais pequena para a segunda. 
Depois recolha a lecha do cabo das mudanças com a ala-
vanca das mudanças e rode a pedivela.

Parauso de 
ajuste

Se a corrente saltar 
para a terceira cre-
malheira traseira:

 � Rode o parauso de ajuste no sentido dos ponteiros 
do relógio até a corrente voltar a saltar para a se-
gunda cremalheira traseira.

Parauso de 
ajuste

Se não surgirem 
quaisquer ruídos:

 � Rode o parauso no sentido dos ponteiros do re-
lógio até a corrente tocar na terceira cremalheira 
traseira.

O parauso de ajuste pode encontrar-se na alavanca 
das mudanças ou no quadro.

AB

Parauso de ajuste

Parauso de ajuste da 
cobertura externa do cabo

Ajuste ideal

Se a alavanca das mudanças puder 
ser accionada exactamente o sui-
ciente para eliminar a folga do cabo 
das mudanças, a corrente deve, com 
o ajuste ideal, tocar na terceira cre-
malheira traseira e, com isso, provo-
car um ruído.

Solte a alavanca das mudanças na segunda mudança e 
rode a pedivela.

Se a corrente tocar na terceira cremalheira traseira, tem 
de rodar ligeiramente o parauso de ajuste no sentidos 
dos ponteiros do relógio, até os ruídos de ricção pararem.

Para uma unção SIS sem ricção tem de lubriicar todas as 
peças de transmissão.

Se a corrente se encontrar na posição indicada pode 
tocar nas cremalheiras ou no desviador dianteiro e 
causar ruídos. Neste caso pode mudar a corrente para 
uma ou duas cremalheiras traseiras acima da actual. 

Cremalheiras 
dianteiras

Cremalheiras 
traseiras
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Limpeza

 � De preferência, não utilize produtos de limpeza 
para a corrente. Ao utilizar produtos de limpeza, 
como p. ex. removedores de ferrugem, pode ser 
retirada a lubriicação da corrente, o que pode 
causar falhas de uncionamento.

 � As cremalheiras dianteiras e traseiras devem ser 
limpas em intervalos regulares com um produto de 
limpeza neutro.

 � Deve limpar o desviador traseiro em períodos re-
gulares e tem de lubriicar regularmente as peças 
móveis (mecanismo e roldanas).

19.2  Cubo

Estas instruções de utilização descrevem a utilização dos 
típicos componentes de comutação disponíveis no merca-
do de uma bicicleta de cidade ou de trekking com cubo. 
Para componentes divergentes encontra instruções sepa-
radas ou manuais em anexo.

Para questões sobre a montagem, o ajuste, a manutenção 
e a utilização, contacte um revendedor de bicicletas espe-
cializado.

Na montagem do cubo no quadro, têm de ser inseri-
das em ambos os lados as anilhas de aperto correctas 
e as porcas do cubo têm de ser apertadas com o bi-
nários de aperto previsto (consulte o � Capítulo 30 

“Dados técnicos”). 

Se as anilhas de aperto apenas forem inseridas de 
um lado ou se as porcas do cubo não forem correcta-
mente apertadas, pode ocorrer uma avaria no cubo: 
este pode rodar em simultâneo. É possível que, 
consequentemente, o guiador seja puxado para um 
lado pelo cabo das mudanças, o que pode causar um 
acidente grave.

É possível trocar as mudanças enquanto se pedala. 
Em casos raros, podem surgir ruídos de comutação 
inofensivos no cubo através das cremalheiras interio-
res e das linguetas.

Se a roda girar com diiculdade, é necessário subs-
tituir os calços dos travões ou lubriicar o cubo. Tal 
deve ser feito numa oicina especializada.

Se a corrente saltar das cremalheiras traseiras ao cir-
cular, é necessário esticá-la novamente. Se a zona de 
regulação já estiver esgotada, é necessário substituir 
as cremalheiras traseiras e a corrente.

19.2.1  Accionar o cubo

19.2.1.1  Alavanca de mudança de marchas Shimano 7/8 

velocidades

 � Rode a alavanca de mudança de marchas rotativa, 
para trocar para todas as 8 (7) velocidades.

 • Força exercida sobre o pedal crescente (resistência 
crescente)  
� Indicação muda em direcção a 8 (7)

IndicadorIndicação

Alavanca das 
mudanças Revo

 • Força exercida sobre o pedal decrescente (resistên-
cia decrescente) � Indicação muda em direcção 
a 1

Estas instruções relativas ao uncionamento dos manípu-
los das mudanças rotativos da Shimano podem também 
ser aplicadas a manípulos das mudanças rotativos de ou-
tras marcas.
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19.2.2  Ajustar as mudanças num cubo 
Shimano

Representação a título de exemplo de um cubo de 7/8 
velocidades.

 � Coloque a alavanca das mudanças em 4.

 � Veriique se as linhas de marcação amarelas no 
suporte e na polia de encaixe da cassete icam 
alinhadas.

CJ-8S20

JAPAN

LO
CK

Linhas de marcação amarelas

colocar em 4

No encaixe da cassete existem linhas de marcação amare-
las em dois locais. Utilize a linha que conseguir ver com 
mais facilidade.

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

CJ-8S20

JAPAN

LOC
K

Polia de encaixe 
da cassete

Polia de encaixe 
da cassete

Bicicleta em posição normal

Bicicleta em posição invertida

alinhar por uma linha

alinhar por uma linha

Suporte

Suporte

 � Rode o parauso de ajuste do cabo da alavanca das 
mudanças, para alinhar as linhas de marcação. 
Depois, desloque a alavanca das mudanças de 4 
para 1 e novamente para 4. Veriique se as linhas 
de marcação amarelas ainda se encontram alinha-
das. 

Parauso de ajuste do cabo
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20  Corrente da bicicleta
Existem dois tipos básicos de correntes de bicicleta:

 • a corrente de bicicleta larga (½ × 1 / 8") para cubos 
e

 • a corrente de bicicleta ina para desviadores. Estes 
tipos de corrente estão disponíveis sem diferentes 
larguras, dependendo do número de cremalheiras 
traseiras de que dispõe a cassete utilizada. Utilize 
apenas correntes permitidas exactamente para a 
quantidade de cremalheiras traseiras de que dis-
põe.

 � Limpe e lubriique regularmente a sua corrente da 
bicicleta.

 � Para evitar um desgaste precoce da corrente e 
se utilizar desviadores, opte de preferência por 
mudanças com um desalinhamento da corrente 
reduzido. 

Para veriicar o desgaste da corrente da bicicleta, proceda 
da seguinte forma:

 � Segure a parte da corrente da bicicleta que assenta 
na cremalheira dianteira com o polegar e o dedo 
indicador.

 � Retire a corrente da bicicleta da cremalheira. Se a 
corrente sair facilmente, está desgastada e tem de 
ser substituída por uma nova.

 � Com cubos, a tensão da corrente tem de ser ajus-
tada de forma a que a lecha da corrente entre as 
cremalheiras dianteiras e traseiras tenha uma folga 
vertical de um a dois centímetros.

Se pretender esticar novamente a corrente da bicicleta, 
proceda da seguinte forma:

 � Solte as porcas da roda traseira.

 � Puxe a roda para trás para as ponteiras, até a cor-
rente da bicicleta ter apenas a folga permitida.

 � Aperte cuidadosamente todas as uniões roscadas 
soltas no sentido dos ponteiros do relógio.

Aperte todos os parausos com o binário de aperto 
prescrito. Caso contrário, podem partir-se parausos e 
podem soltar-se componentes (consulte o � Capítulo 

30 “Dados técnicos”).

20.1  Efectuar a manutenção das 
correntes de bicicleta

As correntes de bicicleta fazem parte das peças de desgas-
te. As correntes de bicicleta utilizadas com cubos desgas-
tam-se após aproximadamente 3000 km, se forem utiliza-
das com desviadores, após aproximadamente 2000 km. 

Uma corrente desgastada pode partir-se e provocar 
quedas. Mande substituir uma corrente desgastada 
por um revendedor especializado, antes de utilizar 
novamente a bicicleta.
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21  Travão, alavanca do travão e 
sistema de travagem

Estas instruções de utilização descrevem a manutenção e 
utilização dos típicos componentes de travagem disponí-
veis no mercado de bicicletas MTB, ATB, de cross ou de es-
trada. Para componentes divergentes encontra instruções 
separadas ou manuais em anexo. Para questões sobre a 
montagem, o ajuste, a manutenção e a utilização, contacte 
um revendedor de bicicletas especializado.

21.1  Instruções e precauções 
importantes

Segundo o §65 do regulamento alemão relativo à 
circulação rodoviária (StVZO) “As bicicletas têm de 
ter 2 travões independentes.” 
Informe-se sobre as normas especíicas do seu país.

Mande realizar os trabalhos de manutenção nos tra-
vões numa oicina especializada.

Não aplique líquidos oleaginosos nas pastilhas dos 
travões, na superfície de contacto dos travões da jan-
te, nos calços dos travões ou nos discos dos travões. 
Caso contrário, a eiciência dos travões é afectada.

Os calços e as pastilhas dos travões são peças de desgaste. 
Veriique regularmente o grau de desgaste. Pode fazê-lo 
através de uma marcação. Por exemplo, se as ranhuras no 
calço do travão já não forem visíveis, este está desgastado. 
Substitua os dois calços do travão em simultâneo.

Só podem ser utilizadas peças de reposição originais. 
Caso contrário, pode ser afectado o uncionamento da 
bicicleta ou podem ser provocados danos.

Para obter um par de ricção correcto, utilize apenas pas-
tilhas de travão adequadas para as jantes. Caso contrário, 
a distância de travagem e o desgaste aumentam. Especial-
mente em jantes de carbono, apenas podem ser usadas 
pastilhas expressamente previstas para esta utilização.

Os calços de travão de borracha e as pastilhas do travão 
não podem entrar em contacto com óleo ou massa lubrii-
cante. Se os calços de travão de borracha ou as pastilhas 
do travão entrarem em contacto com óleo ou massa lubri-
icante, têm de ser substituídos, uma vez que, com isso, a 
eiciência de travagem é gravemente afectada.

Aperte todos os parausos com o binário de aperto 
prescrito. Caso contrário, podem partir-se parausos e 
podem soltar-se componentes (consulte o � Capítulo 

30 “Dados técnicos”).

Os cabos dos travões são peças de desgaste. Veriique 
regularmente o grau de desgaste e, se necessário, 
mande substituir os cabos dos travões.

Veriique se o cabo do travão apresenta ferrugem ou 
está desiado e substitua o cabo, se for detectado um 
erro. Caso o cabo não seja substituído, podem ocorrer 
falhas de uncionamento dos travões.

Existem diferentes tipos de travões que dependem da 
respectiva aplicação:

 • travões de cubo,

 • travões de disco e

 • travões de actuação sobre a jante.

O accionamento dos travões pode ser mecânico ou hidráulico.

Normalmente, se forem utilizados cubos, a alavanca 
que actua sobre o travão da roda dianteira está colo-
cada no lado direito do guiador, se forem utilizados 
desviadores, está colocada no lado esquerdo. Cer-
tiique-se da localização das alavancas dos travões, 
antes de iniciar a deslocação.

Se pretender ixar as alavancas dos travões em lados 
opostos do guiador, observe as instruções de utiliza-
ção do fabricante ou contacte um revendedor de bici-
cletas especializado.
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21.2  Alavanca do travão

21.2.1  Alavanca do travão padrão

A bicicleta está equipada de origem com uma alavanca do 
travão adequada. Veriique regularmente se, ao accionar 
a alavanca do travão, não é possível puxá-la até ao punho 
do guiador e encostá-la. Com a alavanca do travão aper-
tada, empurre a bicicleta para a rente e certiique-se de 
que ainda há um efeito de travagem suiciente. Se a bici-
cleta rodar facilmente para a rente, é necessário mandar 
reajustar o cabo do travão ou substituir as pastilhas do 
travão.

Parauso de reajuste 
do cabo do  
travão

Parauso de ajuste 
do alcance Parauso de ixação

21.3  Travões de cubo 

Os travões de cubo quase não necessitam de manutenção, 
uma vez que o corpo do travão se encontra no interior do 
cubo.

Com um esforço contínuo mais prolongado, os travões 
de cubo aquecem bastante. Isso faz com que o efeito 
de travagem diminua até o travão poder parar com-
pletamente. Ajuste a sua condução em conformidade.

21.3.1  Travões de tambor e travões de rolos 
(roller brake)

No caso dos travões de rolos e de tambor, a força de tra-
vagem é transferida da alavanca manual do travão para o 
sistema de travagem através de um cabo. Com um esforço 
contínuo mais prolongado, os travões de rolos ou de tam-
bor aquecem bastante. Isso faz com que o efeito de trava-
gem diminua e o travão pode parar completamente. Ajuste 
a sua condução em conformidade.

Os travões de rolos e de tambor necessitam de uma 
alavanca especialmente adaptada.

 � Veriique regularmente se os parausos da alavanca 
do travão estão bem apertados.

 � Se necessário, aperte-os no sentido dos ponteiros 
do relógio. Encontra o binário de aperto correcto 
no � Capítulo 30 “Dados técnicos”.

 � Aperte com força a alavanca do travão da roda 
dianteira ou traseira, como aconteceria numa tra-
vagem violenta durante a circulação. Depois, em-
purre a bicicleta para a rente. A roda traseira deve 
icar bloqueada. A roda dianteira deve desacelerar 
de tal forma que a bicicleta começa a voltar-se para 
a rente.

 � Lubriique regularmente o cabo.

As pastilhas dos travões são peças de desgaste. Man-
de veriicar regularmente as pastilhas dos travões de 
contrapedal, de rolos ou de tambor numa oicina es-
pecializada e, se necessário, substituí-las.

Depois de período de imobilização mais prolongado, 
pode ocorrer um efeito de travagem mais repentino 
devido a uma película ina de ferrugem no tambor do 
travão. Por isso, ao iniciar a marcha, trave ligeiramen-
te algumas vezes, para retirar a película de ferrugem. 
Desta forma, evita-se um bloqueio repentino dos 
travões.
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Em longos percursos em descida, evite accionar o 
travão de contrapedal ininterruptamente, uma vez 
que as peças interiores do travão podem aquecer 
bastante e, assim, reduzir a eiciência de travagem. 
Em descidas longas e íngremes, utilize impreterivel-
mente o segundo travão (travão da roda dianteira) de 
forma alternada, para que o travão da roda traseira 
possa arrefecer. Uma vez que o tambor do travão pode 
aquecer bastante em travagens longas, não deve tocar 
no mesmo, pelo menos, por 30 minutos após a marcha. 

Tambor do travão

21.3.2  Travão de contrapedal

No caso dos travões de contrapedal, a força de travagem é 
transmitida com o pé para o sistema de travagem através 
da corrente. Com um esforço contínuo mais prolongado, 
os travões de contrapedal aquecem bastante. Isso faz com 
que o efeito de travagem diminua e o travão pode parar 
completamente. Ajuste a sua condução em conformidade.

O travão de contrapedal é accionado, pedalando para 
trás. A força com que o travão de contrapedal é accio-
nado depende da forma como se encontram os seus 
pés ou as bielas. Se as bielas se encontrarem na ver-
tical, ou seja, um dos seus pés em cima sobre o pedal 
e o outro em baixo, não conseguirá travar com força. 
Coloque as bielas na horizontal, se quiser ou tiver de 
estar pronto a travar.

O travão de contrapedal tem um bom controlo. Só 
após um determinado tempo de circulação se conse-
gue alcançar uma eiciência de travagem total.

Para se familiarizar, accione o travão com cuidado, 
para sentir a desaceleração de travagem do travão de 
contrapedal.

Depois de período de imobilização mais prolongado, 
pode ocorrer um efeito de travagem mais repentino 
devido a uma película ina de ferrugem no tambor do 
travão. Por isso, depois de período de imobilização 
mais prolongado, trave ligeiramente algumas vezes, 
ao iniciar a marcha, para retirar a película de ferru-
gem. Desta forma, evita-se um bloqueio repentino dos 
travões.

Um aquecimento excessivo do cubo pode provocar a 
perda de lubriicante e, com isso, um efeito de trava-
gem mais brusco. Nestes casos, o travão tem de ser 
veriicado numa oicina especializada.
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21.4  Travões de actuação sobre a jante

Os V-brakes têm um efeito de travagem muito forte. 
Familiarize-se com o V-brake e aplique a força de 
travagem gradualmente. Treine travagens de emer-
gência, até conseguir controlar com segurança a sua 
bicicleta mesmo em travagens muito violentas.

A utilização imprópria de elementos de suspensão adicio-
nais no sistema de travagem (moduladores de potência) 
pode causar quedas graves. A força necessária das molas 
do modulador de potência depende do peso total da bici-
cleta.

Se os calços dos travões estiverem tão desgastados que já 
não seja possível ver os entalhes, têm de ser substituídos 
numa oicina especializada.

21.4.1  Reajustar os travões

Os travões são correctamente ajustados à sua bicicleta de 
fábrica ou pelo seu revendedor. O intervalo entre o calço 
do travão e a jante é de aproximadamente 1 a 1,5 mm. No 
entanto, os calços dos travões são sujeitos a desgaste, o 
que faz com que o intervalo aumente e que, com isso, o 
percurso da alavanca do travão se prolongue. Por isso, é 
necessário veriicar os travões em intervalos regulares e 
reajustá-los, se o percurso da alavanca do travão aumen-
tar demasiado ou se o travão não travar correctamente.

Veriique o travão da seguinte forma:

 � Aperte com força a alavanca do travão da roda 
dianteira e depois da roda traseira, como aconte-
ceria numa travagem violenta durante a circulação. 
Depois, empurre a bicicleta para a rente.

 � A roda traseira deve icar bloqueada e

 � a roda dianteira deve desacelerar de tal forma que 
a bicicleta começa a voltar-se para a rente.

21.4.2  Ajustar a distância entre a pastilha do 
travão e a jante

Para ajustar a distância entre a pastilha do travão e a 
jante, rode o parauso de ajuste do cabo. Para aumentar a 
distância da pastilha do travão, rode o parauso de ajuste 
para dentro (no sentido dos ponteiros do relógio). Para di-
minuir a distância da pastilha do travão, rode o parauso 
de ajuste para fora (no sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio). A distância entre os calços do travão e a jante 
deve ser de aproximadamente 1 mm.

Ajuste do cabo

Parauso de ajuste do cabo

em V-brakes

Parauso de ajuste do cabo

em travões de tracção lateral
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21.4.3  Desgaste da pastilha do travão

Quase todas as pastilhas para travões de actuação sobre a 
jante dispõem de ranhuras ou entalhes.

pastilha do travão nova

Na maior parte dos casos, pode perceber se uma pastilha 
está desgastada se estas ranhuras estiverem desbastadas 
e já for possível detectá-las.

pastilha do travão desgastada

Deixe de circular com a bicicleta se as pastilhas dos 
travões estiverem desgastadas. Mande substituí-las 
numa oicina especializada.

Parauso de ajuste 
da mola

Parauso de ajuste 
da mola

1 mm 1 mm

Em caso de necessidade, reajuste a força de retorno com o 
parauso de ajuste da mola, de forma a que os dois braços 
do travão se movimentem simetricamente. Em seguida, 
veriique se o travão unciona correctamente (consulte o 
� Capítulo 21.4.1 “Reajustar os travões”).

Se o travão ainda não uncionar correctamente ou se 
os calços do travão estiverem tão desgastados que 
não seja possível reajustar, mande veriicar a bicicleta 
e substituir os calços do travão numa oicina especia-
lizada.

21.5  Travões de disco

Travão de disco

 

Neste tipo de travão, os discos do travão estão colocados 
no cubo e a pinça do travão, no quadro ou na forquilha.

Mande ajustar os travões de disco por um revendedor 
especializado. Os ajustes efectuados incorrectamente 
podem causar acidentes.

Depois de cada ajuste, efectue um teste dos travões, em-
purrando a bicicleta com força e accionando a alavanca 
do travão. Só deve utilizar a sua bicicleta se for possível 
travá-la com segurança.

Os travões de disco requerem um período de rodagem. 
Neste período a força de travagem aumenta. Tenha consci-
ência disso durante todo o período de rodagem. O mesmo 
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efeito ocorre depois da substituição dos calços do travão 
ou do disco.

Se surgirem ruídos estranhos ao travar, é possível que os 
calços estejam no limite de desgaste. Deixe que os travões 
arrefeçam e depois veriique a espessura dos calços dos 
travões. Se necessário, mande substituir os calços dos 
travões.

Na montagem, desmontagem e manutenção da roda, 
tenha atenção para não tocar no disco de travão em 
rotação com os dedos. Se os seus dedos icarem pre-
sos nas reentrâncias do disco do travão, pode sorer 
ferimentos graves. 

A pinça do travão e o disco podem aquecer depois de 
uma travagem. Não toque nestas peças durante a mar-
cha ou imediatamente depois de desmontar, porque 
pode sorer queimaduras. Antes de ajustar os travões, 
veriique se as peças arrefeceram o suiciente.

Só pode equipar a sua bicicleta com um travão de 
disco, se existirem os respectivos dispositivos de 
ixação no quadro e na forquilha da bicicleta. Em caso 
de dúvida, contacte um revendedor especializado.

Caso os calços dos travões entrem em contacto com óleo 
ou massa lubriicante, é necessário substituí-los. Se o 
disco do travão entrar em contacto com óleo ou massa 
lubriicante, tem de ser limpo, caso contrário a eiciência 
de travagem é gravemente afectada.

Veriique se a alavanca de desengate rápido para a roda 
se encontra no lado oposto ao do disco do travão. Se esta 
se encontrar do mesmo lado que o disco do travão, existe 

o risco de queimadura ao accionar a alavanca. Devido ao 
calor, o desengate rápido pode também perder força de 
aperto. 

É necessário substituir o disco do travão se este estiver 
desgastado, issurado ou deformado. Contacte uma oicina 
especializada.

Se a espessura dos calços dos travões for inferior a 
0,5 mm, é necessário substituí-los.

> 0,5 mm 0,5 mm

21.5.1  Travão de disco hidráulico

O travão de disco hidráulico dispõe de um cilindro prin-
cipal na alavanca manual do travão. O luido hidráulico é 
encaminhado para os cilindros do travão através de um 
tubo lexível. Isso faz com que os calços do travão sejam 
pressionados contra o disco, através dos pistões dos tra-
vão. Este tipo de travão requer pouca manutenção e pode 
ser bastante potente.

Depois de cada ajuste, efectue um teste dos travões, 
empurrando a bicicleta com força e accionando a ala-
vanca do travão. Só deve utilizar a sua bicicleta se for 
possível travá-la com segurança.

Veriique regularmente e também antes de cada desloca-
ção a estanqueidade dos cabos e das conexões. Se existi-
rem ugas nos cabos e nas conexões, pode haver saída de 
luido de travões do sistema de travagem. Tal pode afectar 
o uncionamento do travão.

Em caso de saída de luido do sistema de travagem, deixe 
de utilizar a bicicleta e mande imediatamente realizar os 
respectivos trabalhos de reparação numa oicina especia-
lizada.

Se continuar a circular neste estado, incorre num risco 
elevado de avaria dos travões. 
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Caso os calços dos travões entrem em contacto com óleo 
ou massa lubriicante, é necessário substituí-los. Se o 
disco do travão entrar em contacto com óleo ou massa 
lubriicante, tem de ser limpo, caso contrário a eiciência 
de travagem é gravemente afectada.

21.5.2  Formação de bolhas de vapor

 � Pode ocorrer uma formação de bolhas de vapor, se 
os travões forem accionados continuamente por 
algum tempo, p. ex. durante uma descida longa e 
íngreme. 
Nesta situação, em vez de travar ligeiramente de 
forma contínua, accione os travões de forma mais 
breve e, se necessário, mais forte e solte a alavan-
ca do travão nos intervalos.

 � As bolhas de vapor formam-se, quando o teor de 
água do luido de travão aquece, evapora e forma 
bolhas de gás no sistema de travagem.

Uma vez que é possível comprimi-las facilmente, o percur-
so da alavanca do travão aumenta.

Podem formar-se bolhas de ar no reservatório do 
sistema de travagem, ao transportar ou armazenar a 
bicicleta em posição invertida.

Se utilizar a bicicleta neste estado, incorre no risco 
de avaria dos travões, o que pode causar um acidente 
grave.

Depois de ter colocado a bicicleta na posição correcta 
de circulação, tem de accionar a alavanca do travão 
algumas vezes, para veriicar se os travões reagem 
normalmente. 

Se os travões não reagirem normalmente, ajuste-os da 
seguinte forma:

 � Coloque a alavanca do travão paralelamente ao 
chão e accione-a lentamente algumas vezes, de for-
ma a que as bolhas regressem para o reservatório.

 � Se depois disso as características de resposta ain-
da não forem satisfatórias, é necessário sangrar 
o sistema de travagem. Contacte um revendedor 
especializado.

As pastilhas e os calços dos travões são peças de des-
gaste. Mande veriicar regularmente as pastilhas dos 
travões de disco hidráulicos numa oicina especializa-
da e, se necessário, substituí-las.

21.5.3  Limpar o sistema de travagem

Caso os calços dos travões entrem em contacto com óleo 
ou massa lubriicante, é necessário substituí-los. Se o 
disco do travão entrar em contacto com óleo ou massa 
lubriicante, tem de ser limpo, caso contrário a eiciência 
de travagem é gravemente afectada.

 � Para a limpeza e manutenção do sistema de trava-
gem utilize álcool isopropílico, água com sabão ou 
um pano seco. Não utilize produtos de limpeza de 
travões disponíveis no mercado ou agentes para 
inibir os ruídos de travagem, porque, com isso, pe-
ças como p. ex. as vedações podem ser daniicadas.

21.5.4  Montar/desmontar a roda

 � Ao retirar a roda, recomenda-se a utilização de um 
espaçador de calços do travão. Com o espaçador 
de calços do travão é possível evitar que os êm-
bolos sejam pressionados para fora, se a alavanca 
do travão for accionada enquanto a roda não está 
montada. As bolhas de ar do reservatório também 
não conseguem, assim, entrar no sistema.

 � Se a alavanca do travão for accionada sem que o 
espaçador de calços do travão esteja montado, os 
êmbolos podem sair mais do que o normal. Para 
voltar a pressionar os calços dos travões para trás, 
coloque a bicicleta na vertical. Utilize uma chave 
de parausos limpa e plana e tenha atenção para 
não riscar os calços dos travões. Se os calços dos 
travões não estiverem montados, pressione cuida-
dosamente os êmbolos para trás, sem os daniicar. 
Se surgirem diiculdades ao pressionar os calços 
dos travões ou os êmbolos para trás, retire a tampa 
do reservatório e tente novamente. Tenha em con-
sideração que pode haver um pequeno transborda-
mento de óleo do reservatório.

 � Depois da montagem da roda, veriique se a ala-
vanca de desengate rápido se encontra no lado 
oposto ao do disco do travão. Se esta se encontrar 
do mesmo lado que o disco do travão, existe o ris-
co de a alavanca e o disco do travão interferirem 
no uncionamento mútuo e de a alavanca de desen-
gate rápido perder força de aperto.



48    I Instruções gerais de utilização

22  Sistema de iluminação

Apenas podem ser montados nas bicicletas os disposi-
tivos de iluminação previstos no âmbito da legislação 
nacional (na Alemanha o StVZO) e declarados como 
permitidos. Em caso de dúvida, consulte o seu reven-
dedor especializado.

22.1  Disposições relativas ao sistema de 
iluminação

 • O cone luminoso do farol dianteiro só pode ilumi-
nar a metade da altura com que é emitido pelo 
farol. O centro do cone luminoso é essencial para 
determinar a altura. 

Alinhamento do farol dianteiro

5 m

0,5 mp. ex. 1 m

 • O cone luminoso do farol dianteiro só pode ter um 
alcance de iluminação da via de, no máximo, dez 
metros. O centro do cone luminoso é essencial para 
determinar o alcance.

22.2  Regulamentações especiais para 
bicicletas de estrada

 • Pode equipar bicicletas desportivas com um 
peso máximo de 11 kg (bicicleta de estrada) com 
faróis dianteiros e luzes traseiras a bateria.

 • Circule sempre com os faróis e as luzes instala-
dos.

 • Em bicicletas com mais de 11 kg têm de ser 
utilizados sistemas de iluminação a dínamo. O 
sistema de iluminação tem de ter uma marca de 
veriicação oicial. Estas indicações são aplicá-
veis em alguns países da UE, informe-se sobre as 
normas especíicas do seu país.

22.3  Gerador/dínamo

O dínamo gera a energia necessária para o uncionamento 
do farol dianteiro e da luz traseira. Existem diferentes 
tipos de dínamos.

22.3.1  Dínamo convencional

Dínamo convencional

O eixo longitudinal do dínamo tem de icar perpendicular 
ao eixo da roda. O rolo de ricção tem de tocar nos pneus 
na superfície prevista para o efeito, em toda a largura.

Ligue ou desligue o dínamo apenas com a bicicleta 
parada. Caso contrário, põe a sua segurança e dos 
outros utentes da estrada em risco. O efeito do dína-
mo convencional diminui em condições húmidas. Se 
necessário, providencie iluminação adicional.

22.3.1.1  Ligar e desligar o dínamo convencional

 � Ligue o dínamo através do botão de pressão ou da 
alavanca de comando. O rolo de ricção ica encos-
tado ao lanco do pneu.

 � Para desligar o dínamo, rode-o, afastando-o do 
pneu, e coloque-o novamente na posição inicial. O 
dínamo encaixa na posição inicial.
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22.3.2  Dínamo de cubo

O dínamo de cubo encontra-se no cubo da roda dianteira. 
A eiciência do dínamo de cubo é muito elevada, o desgas-
te é muito reduzido.

Dínamo de cubo

Em algumas bicicletas com dínamo de cubo existe um in-
terruptor ou um sensor na parte traseira do farol diantei-
ro. O sensor liga a luz automaticamente ao entardecer ou 
ao circular num túnel. Outros modelos têm um interruptor 
para ligar e desligar a iluminação no guiador.

Se pretender desmontar a roda dianteira, retire pri-
meiro o terminal de ligação do cabo da lâmpada. 

Ao desmontar a roda dianteira, rode-a de forma a que 
o terminal de ligação do cabo da lâmpada se encontre 
no lado direito (no sentido de marcha). Se o terminal 
de ligação encaixar à esquerda, o dínamo pode não 
rodar correctamente ou o sistema de iluminação pode 
avariar-se. Tenha atenção à polaridade correcta das 
ligações.

22.4  Falha do sistema de iluminação

Uma avaria ou falha do sistema de iluminação pode 
provocar acidentes graves durante a circulação à noi-
te. Mande eliminar o erro numa oicina especializada, 
antes de continuar a circular.

Estão disponíveis no mercado em separado lâmpadas de 
bicicleta ou de exterior muito eicientes que uncionam 
com acumulador ou bateria. Salvo algumas excepções, 
não é permito utilizá-las na circulação na via pública.
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23  Componentes

23.1  Suporte da carga

Os suportes da carga montados estão em conformidade 
com a norma EN 14873.

A capacidade de carga dos suportes da carga está dividida 
em quatro escalões de peso: 5 kg, 10 kg, 18 kg e 25 kg.

As indicações relativas à capacidade de carga estão grava-
das no suporte da carga.

A carga máxima possível pode ser superior dependendo 
da concepção estrutural. Tal é indicado separadamente.

A carga altera as características de condução da sua 
bicicleta. Entre outros aspectos, a distância de tra-
vagem aumenta. Tal pode causar acidentes graves. 
Adapte a sua condução às diferentes características 
de condução. Quando pertinente, trave antecipada-
mente e conte com uma direcção mais lenta.

Transporte a carga apenas no suporte previsto para o 
efeito. Não ixe qualquer suporte de carga no espigão 
do selim. Este não está concebido para tal. Uma so-
brecarga provocada pelo suporte da carga pode cau-
sar a quebra de componentes e quedas graves.

Se colocar carga na bicicleta, respeite impreterivelmente 
a carga máxima permitida da bicicleta (consulte o � Capí-

tulo 30 “Dados técnicos”).

Um suporte da carga montado posteriormente tem de 
estar em conformidade com a norma EN 14873.

A capacidade de carga máxima permitida tem de estar 
indicada no mesmo (consulte o � Capítulo 30 “Dados téc-

nicos”).

23.1.1  Suporte da carga dianteiro

Suporte da carga dianteiro

A ixação dos suportes da carga dianteiros é feita no eixo 
dianteiro ou na forquilha da roda dianteira. São conce-
bidos para cargas menores do que as transportadas no 
suporte da carga traseiro. Se transportar carga neste su-
porte, tem de se habituar a uma alteração na direcção.

Utilize apenas alforges adequados. 
Informe-se numa loja especializada.

23.1.2  Suporte da carga traseiro

Suporte da carga traseiro

A ixação deste tipo de suportes de carga é feita no triân-
gulo traseiro da bicicleta. 

Se ixar um suporte de carga traseiro num quadro com 
suspensão total, o comportamento da suspensão pode 
alterar-se consideravelmente devido ao elevado peso 
não suspenso. Nesse caso tem de ajustar novamente a 
suspensão/o amortecimento.
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Se transportar os alforges ou outras cargas nos su-
portes da carga, certiique-se de que estão bem ixos. 
Certiique-se de que não há possibilidade de algo icar 
preso nos raios e nas rodas em rotação. 

Monte as cadeiras de criança apenas nos suportes de 
carga traseiros, se existirem os respectivos suportes. 
Nesse caso, não ultrapasse os escalões de peso per-
mitidos.

23.2  Guarda-lamas 

A ixação dos guarda-lamas na posição correcta é feita atra-
vés de escoras montadas adicionalmente. O comprimento 
das escoras é ideal, se a aresta interior do guarda-lamas for 
paralela ao pneu de forma aproximadamente circular.

O guarda-lamas não pode soltar-se em circulação 
normal. No entanto, caso se introduza um corpo es-
tranho entre o guarda-lamas dianteiro e o pneu e blo-
queie este último, solte imediatamente as escoras do 
guarda-lamas das ixações na forquilha. Desta forma o 
guarda-lamas pode desviar-se e a roda não bloqueia.

Depois de um incidente deste tipo, é necessário voltar 
a ixar bem as escoras. Mande veriicar num revende-
dor especializado se o guarda-lamas e as escoras e as 
ixações de plástico ainda se encontram em perfeito 
estado.

Não continue a circular com uma escora solta, mas 
sim restaure a união. Se tal não for possível, deixe a 
substituição da escora a cargo de uma oicina especia-
lizada.

Veriique regularmente se as escoras estão bem ixas nos 
dispositivos de segurança contra quebra.

Mande substituir impreterivelmente os guarda-lamas da-
niicados, antes de utilizar novamente a bicicleta.

23.2.1  Engatar novamente o dispositivo de 
segurança

 

dispositivo de segurança 

desengatado

dispositivo de segurança 

engatado

Na escora está ixo um clipe de plástico.

 � Encaixe este clipe nas escoras no encaixe Easy-Clip 
na forquilha, até engatar.

 � Alinhe o guarda-lamas de forma a que os pneus e o 
guarda-lamas dianteiro não se toquem.

Para voltar a unir o dispositivo de segurança contra 
quebra, tem de deslocar ligeiramente, na medida do 
possível, a escora e o encaixe de plástico um na direc-
ção do outro com força.
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24  Acessórios e equipamento

Monte os acessórios anexados sempre de acordo com 
as prescrições e instruções. Tenha atenção aos biná-
rios de aperto correctos das uniões roscadas (consul-
te o � Capítulo 30 “Dados técnicos”).

 � Utilize apenas acessórios que cumpram os requi-
sitos do StVZO ou das normas especíicas do seu 
país.

 � Os acessórios não autorizados não são seguros 
para a circulação e podem causar acidentes. 
Todos os acessórios e componentes têm de ser 
adequados para a bicicleta.

 � Caso contrário, podem ser provocados acidentes 
ou danos na bicicleta. Aconselhe-se junto de um 
revendedor especializado.

24.1  Cadeira de criança

Em alguns países da UE, uma criança pode ser trans-
portada na cadeira de criança até aos sete anos de 
idade e o condutor da bicicleta tem de ter, pelo me-
nos, 16 anos de idade. Informe-se sobre as normas 
especíicas do seu país.

Não é permitida a colocação de uma cadeira de crian-
ça em quadros de carbono, uma vez que o quadro 
pode ser daniicado.

 � Transporte crianças apenas em cadeiras de crian-
ça que estejam em conformidade com a norma 
EN 14344.

 � Estas cadeiras têm de apoiar de forma segura os 
pés da criança.

 � Nunca deixe que uma criança se sente, sem 
supervisão, na cadeira de uma bicicleta estacio-

nada. A bicicleta pode cair e ferir gravemente a 
criança.

 � Nunca ixe a cadeira de criança directamente no 
guiador da bicicleta. A bicicleta perde, assim, a 
segurança de manobrabilidade.

 � Não utilize selins com suspensão, se transportar 
uma criança numa cadeira atrás do selim. Caso 
contrário, a criança pode magoar os dedos. É im-
preterível envolver ou cobrir completamente as 
molas helicoidais por baixo do assento, de forma 
a que seja impossível introduzir os dedos entre 
as espirais das molas.

 � Aperte sempre o cinto de segurança da cadeira 
da criança. Caso contrário, a criança pode cair e 
ferir-se gravemente.

 � Certiique-se de que a criança utiliza um capace-
te de bicicleta de tamanho adequado. Caso con-
trário, uma queda pode provocar ferimentos 
graves na cabeça. 

O modo de condução da bicicleta é desfavoravelmente 
afectado pela utilização de uma cadeira de criança. A 
bicicleta pode balançar devido ao peso adicional. A 
distância de travagem aumenta consideravelmente. 
Adapte o seu modo de condução.

Nem todas as bicicletas com suspensão são adequadas 
para transportar cadeiras de criança.

Veriique as possibilidades de ixação ou contacte o seu 
revendedor especializado. As cadeiras de criança monta-
das incorrectamente podem causar acidentes graves.

Respeite o peso total máximo permitido da bicicleta e a 
carga máxima do suporte da carga (consulte o � Capítulo 

30 “Dados técnicos”). Caso contrário, podem ser provoca-
dos danos no suporte da carga e no quadro e, consequen-
temente, acidentes graves.
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24.2  Descanso da bicicleta

 � Nunca deixe que uma criança se sente, sem 
supervisão, na cadeira de uma bicicleta estacio-
nada. A bicicleta pode cair e ferir gravemente a 
criança.

 � Nunca circule com o descanso aberto.

24.3  Atrelado de bicicleta

Nem todas as bicicletas são adequadas para a uti-
lização de atrelados. Pergunte ao seu revendedor 
especializado se a sua bicicleta está concebida e é 
adequada para tal.

 � Utilize apenas atrelados de bicicleta que cum-
pram os requisitos do StVZO ou das normas 
especíicas do seu país. Os atrelados de bicicleta 
não autorizados podem causar acidentes.

 � Os atrelados afectam negativamente o modo de 
condução. Adapte o seu modo de condução. Caso 
contrário, o atrelado pode tombar ou partir-se, o 
que pode causar acidentes.

 � Inicialmente, treine o arranque, a travagem, a 
circulação em curvas e descidas com um atrelado 
sem carga.

 � Tenha em consideração que um atrelado também 
é incluído no peso total da bicicleta.

 � Um atrelado de bicicleta pode eventualmente 
aumentar a distância de travagem. A inobservân-
cia pode causar acidentes.

24.4  Cesto de bicicleta

A ixação do cesto não pode daniicar o guiador ou o 
avanço do guiador.

 � Coloque o cesto de forma a não cobrir o farol e o 
relector dianteiros.

 � Ao fazê-lo, não dobre os cabos do travão e das 
mudanças.

 � Transporte no cesto uma carga de, no máximo, 
cinco quilogramas.

 � Tenha em consideração que um cesto altera as 
características de direcção.

24.5  Extensores de guiador/Bar-Ends

Fixe sempre bem os extensores ao guiado, caso con-
trário podem ser causadas quedas graves.

Se a sua bicicleta dispõe de um guiador de paredes 
inas, necessita possivelmente de acessórios adicio-
nais. Estes devem evitar que o guiador seja daniica-
do. Leia atentamente as instruções de utilização do 
fabricante.

Se a sua bicicleta estiver equipada com um guiador 
de carbono, informe-se junto do seu revendedor es-
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pecializado se esse guiador está autorizado para a 
ixação de extensores de guiador.

25  Suportes de bicicleta para 
tejadilho ou traseira de 
automóvel

 � Utilize apenas suportes de bicicleta para teja-
dilho ou traseira de automóvel que cumpram os 
requisitos do StVZO ou das normas especíicas 
do seu país. Os suportes não autorizados não 
são seguros para a circulação e podem causar 
acidentes.

 � Adapte o seu modo de condução à carga que se 
encontra no tejadilho. Tenha em consideração 
que a altura total do seu veículo se alterou.

A bicicleta pode soltar-se do suporte. Tal pode causar 
graves acidentes de viação. Durante o transporte, 
veriique várias vezes a ixação.

Peças soltas, como ferramentas, alforges para carga e 
ferramentas, cadeiras de criança, bombas de ar, etc. 
podem soltar-se durante o transporte e pôr em perigo 
outros utentes da estrada. Antes de iniciar a desloca-
ção, retire todas as peças soltas da bicicleta.

 

 � Evite transportar a bicicleta em posição in-
vertida. Fixe a bicicleta no guiador, avanço do 
guiador, selim ou espigão do selim, apenas se 
assim for previsto pelo fabricante do suporte. 
Não utilize ixações que possam causar danos na 
forquilha da bicicleta ou no quadro. 

 � Não engate a bicicleta no suporte para tejadilho 
ou traseira pelas pedivelas. Transporte sempre 
as bicicletas assentes nas rodas, exceptuando se 
o suporte estiver concebido para uma posição 
diferente. Caso contrário, podem ser provocados 
danos no quadro e na forquilha da bicicleta.

Encontra informações importantes para a utilização 
e montagem de componentes e acessórios para a sua 

bicicleta na Internet, nas páginas dos respectivos 
fabricantes. No � Capítulo 29 encontra uma lista de 
links.

26  Componentes de carbono
O carbono (ibra de carbono) é um material especial, que 
requer um tratamento e cuidado especiais durante a mon-
tagem da bicicleta, a manutenção, utilização e também 
durante o transporte e armazenamento.

26.1  Propriedades

As peças de carbono não podem icar deformadas, 
amolgadas ou dobradas depois de um acidente ou 
de uma queda. Pode acontecer que as ibras iquem 
destruídas ou se soltem, sem que tal se detecte pelo 
exterior. 

Por isso, depois de uma queda ou se a bicicleta tombar, 
deve examinar bem o quadro de carbono e todos os outros 
componentes de carbono. Solicite a um especialista que 
veriique as peças de carbono afectadas, se não tiver ab-
soluta certeza da sua integridade.

26.2  Binários de aperto

Alguns componentes de carbono necessitam, para 
uma ixação segura, de binários de aperto mais redu-
zidos do que os componentes de metal. Os binários 
de aperto demasiado elevados podem ocultar danos 
eventualmente não visíveis pelo exterior. O quadro ou 
outros componentes podem partir-se ou alterar-se de 
tal forma que podem cair. Por isso, respeite as indi-
cações dos fabricantes incluídas ou informe-se numa 
loja especializada. Utilize uma chave dinamométrica, 
para conseguir cumprir correctamente as forças de 
aperto necessárias.

Se a sua bicicleta estiver equipada com um quadro de 
carbono e uma caixa do suporte inferior para um su-
porte inferior BB30, tenha atenção ao seguinte:
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Existe a possibilidade de montar um adaptador para 
a utilização de um suporte inferior com uma rosca 
BSA tradicional. No entanto, nesse caso, deve ter em 
atenção 

 • que o adaptador só pode ser montado num qua-
dro em estado absolutamente perfeito. Não serve 
para reparar caixas BB30 com defeito. Se não for 
correctamente montado, pode daniicar a caixa 
do suporte inferior, anulando a garantia. Deixe 
a montagem de adaptadores deste tipo apenas a 
cargo de revendedores especializados.

 • que o adaptador não pode voltar a ser retirado, 
uma vez montado num quadro de carbono. 

26.3  Controlo visual

Um componente de carbono anteriormente daniicado 
pode avariar subitamente e causar um acidente fatal. 
Por isso, examine regular e minuciosamente o quadro 
e os componentes de carbono.

 � Veriique se estão lascados, se têm riscos proun-
dos, uros ou outras alterações da superfície de 
carbono.

 � Veriique se as peças parecem ter uma ixação 
mais raca ou ter menos ixação do que o habi-
tual.

 � Veriique se se estão a soltar camadas individu-
ais (verniz, acabamento ou ibras).

Se suspeitar que uma peça não está em perfeito es-
tado, deve substituí-la, antes de utilizar novamente 
a bicicleta. O melhor será levar a sua bicicleta a uma 
loja especializada para que seja inspeccionada.

Veriique regularmente (pelo menos a cada 100 km) se as 
seguintes peças e zonas apresentam issuras, quebras ou 
alterações na superfície e efectue sempre uma veriicação 
destas peças depois de uma queda ou se a bicicleta tombar:

26.4  Quadro de carbono

Zona de ixação do desviador dianteiro, suporte do des-
viador, anel de aperto do selim, espaçadores de direcção, 
espaçadores dos suportes inferiores, apoios dos travões 
ou suporte do travão de disco, abertura das ponteiras, 
suportes dos elementos da suspensão no quadro principal 
e triângulo traseiro, suportes dos apoios em quadros com 
suspensão total, zonas de transição e casquilhos roscados 
para garrafas

Não é permitida a colocação de uma cadeira de crian-
ça no quadro de carbono. Existe o risco de quebra do 
quadro com graves consequências.

26.5  Guiador de carbono

Zona de transição para o avanço do guiador, punhos, zo-
nas de ixação dos outros componentes

Se a sua bicicleta cair e bater com a zona do guiador, 
o melhor será substituí-lo. Deixe a instalação poste-
rior de extensores de guiador a cargo de um revende-
dor especializado.

26.6  Avanço do guiador de carbono

Zona de ixação de todos os parausos, interior e exterior 
da testa

Se tiver alterado a posição do guiador, tenha em con-
sideração que o avanço tem de abranger uma grande 
área da testa.
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26.7  Rodas de carbono 

Desgaste da superfície, alteração da superfície, p. ex. de-
vido ao calor ao travar, abrasão dos calços do travão, cubo 
da roda ou respectivos lancos

Se utilizar uma bicicleta com jantes de carbono, lembre-se 
de que este material tem um comportamento de travagem 
consideravelmente mais raco do que as jantes de alumí-
nio.

Tenha em consideração que apenas podem ser utiliza-
dos os calços de travão autorizados.

26.8  Forquilha de carbono

Pernas da forquilha na cabeça da forquilha, ponteiras e 
zona de ixação dos desengates rápidos, cabeça da for-
quilha por baixo do cone da forquilha, zona de ixação do 
avanço A-head interior e exterior

Se tiver alterado a posição do guiador, tenha em con-
sideração que o avanço tem de abranger uma grande 
área da zona de carbono.

26.9  Espigão do selim de carbono

Zona de transição do espigão do selim para o tubo do as-
sento, zona de transição para o topo do espigão do selim, 
zona de contacto de todos os parausos

Se existirem outras peças de carbono na bicicleta, veri-
ique regularmente se apresentam issuras, quebras ou 
alterações da superfície.

Não é permitido roscar novamente as roscas e as chu-
maceiras, bem como mandrilar o tubo do assento.

Por norma, não é permitido ixar componentes adicionais 
no quadro de carbono e nos componentes de carbono, 
se não existir previamente um dispositivo para o efeito 
(p. ex. um suporte de garrafas nos encaixes roscados 
previstos para o efeito). Não é permitida a ixação de su-
portes da carga, atrelados e outros dispositivos devido ao 
risco de quebra.

26.10  Lascas

As ibras de carbono são muito inas e duras. Por isso, 
tome bastante cuidado ao lidar com peças de carbo-
no daniicadas. Pode acontecer que algumas ibras 
individuais se soltem e iquem salientes. Se estas 
entrarem em contacto com a pele, podem causar feri-
mentos devido a pequenas lascas.

26.11  Fixar ao suporte de montagem

Se pretender ixar o quadro de carbono num suporte de 
montagem, aperte-o apenas no espigão do selim, caso 
contrário o mecanismo de aperto pode causar um dano 
visível ou dissimulado no quadro. Se a sua bicicleta esti-
ver equipada com um espigão de carbono, recomendamos 
que monte um espigão de alumínio ou de aço para estes 
trabalhos.

26.12  Transportar no automóvel

Ao transportar a bicicleta no suporte de carga do tejadi-
lho ou num suporte de bicicleta com engate na bola de 
reboque certiique-se de que a ixação nunca é montada 
no quadro. Fixe a bicicleta sempre pelo espigão do selim 
e nunca pelo tubo diagonal, tubo horizontal, tubo do 
assento, pernas da forquilha, coluna de direcção, escora 
inferior, pedivelas ou escora superior.

O mecanismo de aperto pode causar danos visíveis ou 
dissimulados no quadro, que são relevantes para a segu-
rança. Se a sua bicicleta estiver equipada com um espigão 
de carbono, recomendamos que monte um espigão de 
alumínio ou de aço para o transporte.
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27  Conservação e manutenção da 
bicicleta

27.1  Conservação

Não deixe que entre produto de conservação ou óleo 
nas pastilhas dos travões, discos dos travões e nas 
superfícies de contacto dos travões da jante. Caso 
contrário, o desempenho dos travões é reduzido.

Para a limpeza, não utilize um jacto de água forte ou 
uma máquina de limpeza de alta pressão. Se a bici-
cleta for atingida por água sob pressão elevada, esta 
pode entrar nos apoios. Com isso, o lubriicante é 
diluído e a ricção aumenta. O resultado será a forma-
ção de ferrugem e a destruição dos apoios.

Não limpe a sua bicicleta com

 • ácidos,

 • massas lubriicantes,

 • óleo quente,

 • produtos de limpeza de travões (à excepção dos 
discos dos travões)

 • líquidos que contêm solventes.

Estas substâncias agridem a superfície da bicicleta e 
favorecem o desgaste.

Depois da utilização, elimine os lubriicantes e os 
produtos de limpeza e conservação de forma respon-
sável do ponto de vista ambiental. Não coloque estas 
substâncias no lixo doméstico, na canalização ou na 
natureza.

O uncionamento sem ricção e a durabilidade da sua 
bicicleta dependem da manutenção e da conservação.

 � Limpe regularmente a bicicleta com água morna, 
uma pequena quantidade de um produto de lim-
peza e uma esponja.

 � Nesta ocasião, veriique sempre se existem issu-
ras, amolgadelas ou deformações do material.

 � Mande substituir as peças com defeito, antes de 
utilizar novamente a bicicleta.

 � Repare os danos na pintura.

Trate as peças vulneráveis à corrosão com produto de 
conservação, especialmente no Inverno e em ambientes 
mais agressivos, como junto ao mar. Caso contrário, a sua 
bicicleta será afectada pela corrosão (ferrugem) com mais 
intensidade e mais rapidamente.

 � Limpe regularmente todas as peças galvanizadas 
e cromadas, bem como os componentes em aço 
inoxidável.

 � Depois da limpeza, conserve estas peças com cera 
em spray. Certiique-se de que não entra cera nos 
discos dos travões.

 � Se não utilizar a sua bicicleta por muito tempo, 
por exemplo no Inverno, guarde-a num local seco e 
com uma temperatura constante.

 � Antes de armazenar a bicicleta, encha os dois 
pneus com a pressão prescrita.

Encontra informações importantes relativas à conservação 
da sua bicicleta na Internet, nas páginas dos respectivos 
fabricantes dos componentes. Encontra um resumo com 
links na lista de links no � Capítulo 29.

27.2  Peças de desgaste

A sua bicicleta é um produto técnico, que tem de ser regu-
larmente veriicado.

Muitas peças da bicicleta são sujeitas a um elevado des-
gaste, consoante o seu uncionamento e a sua utilização.

Mande veriicar regularmente a sua bicicleta e substi-
tuir as peças de desgaste numa oicina especializada.
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27.3  Pneus

Os pneus da bicicleta são sujeitos a um desgaste condi-
cionado pelo seu uncionamento. O desgaste depende da 
utilização da bicicleta e pode ser consideravelmente in-
luenciado pelo ciclista.

 � Não trave de forma tão forte que provoca o blo-
queio das rodas.

 � Veriique regularmente a pressão de ar dos pneus. 
O valor da pressão de ar máxima permitida, na 
maior parte dos casos também da pressão mínima 
permitida, encontra-se no lanco do pneu.

 � Caso necessário, encha os pneus até ao valor indi-
cado. Com isso, reduz o desgaste.

 � Evite inluências prejudiciais sobre os pneus, como 
a radiação solar, gasolina, óleos etc.

27.4  Jantes combinadas com travões de 
actuação sobre a jante

Através da cooperação da jante e do travão de actuação 
sobre a jante não é apenas a pastilha do travão que é 
sujeita a um desgaste condicionado pelo uncionamento, 
mas também a jante. Se surgirem pequenas issuras ou se 
os risos da jante se deformarem devido ao aumento da 
pressão do ar, isso indica um desgaste elevado. As jantes 
com indicadores de desgaste permitem determinar facil-
mente o grau de desgaste da jante.

 � Veriique o grau de desgaste da jante em intervalos 
regulares (consulte o � Capítulo 16.3 “Veriicar as 

jantes”).

27.5  Pastilhas dos travões

As pastilhas dos travões de actuação sobre a jante, de 
rolos, de tambor e de disco são sujeitas a um desgaste 
que depende da utilização da bicicleta. Em deslocações 
em descidas acidentadas ou durante a utilização da bici-
cleta a nível desportivo, pode ser necessário substituir as 
pastilhas dos travões em intervalos mais curtos. Veriique 
regularmente o grau de desgaste das pastilhas e, se ne-
cessário, mande substituí-las numa oicina especializada.

27.6  Discos dos travões

Os discos dos travões também se desgastam devido à 
travagem intensiva ou com o passar do tempo. Informe-se 
junto do fabricante dos seus travões ou do revendedor es-
pecializado sobre os respectivos limites de desgaste. Pode 
mandar substituir os discos dos travões desgastados numa 
oicina especializada.

27.7  Correntes de bicicleta ou correias 
dentadas

A corrente da bicicleta é sujeita a um desgaste condicio-
nado pelo uncionamento, que depende da conservação e 
manutenção e da utilização da bicicleta (desempenho da 
condução, chuva, sujidade, sal etc.).

 � Para aumentar a vida útil, limpe regularmente as 
correntes das bicicletas e as correias dentadas e 
lubriique a corrente.

 � Mande substituir a corrente numa oicina especiali-
zada, se for atingido o limite de desgaste (consulte 
o � Capítulo 20 “Corrente da bicicleta”).

27.8  Cremalheiras, cremalheiras 
traseiras e roldanas

Em bicicletas com desviadores, as cremalheiras e as 
roldanas são sujeitas a um desgaste condicionado pelo 
uncionamento. A altura do desgaste depende da conser-
vação, manutenção e utilização da bicicleta (desempenho 
da condução, chuva, sujidade, sal etc.).

 � Para aumentar a vida útil, limpe e lubriique regu-
larmente estas peças.

 � Mande substituí-las numa oicina especializada, se 
for atingido o limite de desgaste.

27.9  Lâmpadas do sistema de iluminação

As lâmpadas incandescentes e outras lâmpadas são sujei-
tas a um desgaste condicionado pelo uncionamento. Por 
isso, pode ser necessária uma substituição.

 � Transporte consigo lâmpadas incandescentes de 
substituição, para poder substituir as lâmpadas 
daniicadas.
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27.10  Fitas e punhos do guiador

As itas e os punhos do guiador são sujeitos a um desgaste 
condicionado pelo uncionamento. Por isso, pode ser ne-
cessária uma substituição.

 � Veriique regularmente se os punhos estão bem 
ixos.

27.11  Óleos hidráulicos e lubriicantes

Os óleos hidráulicos e os lubriicantes perdem o efeito com 
o passar do tempo. Os lubriicantes não substituídos au-
mentam o desgaste nos componentes e apoios afectados.

 � Limpe regularmente todos os componentes e 
apoios afectados e lubriique-os novamente.

 � No caso dos travões de disco, mande veriicar e 
substituir o luido de travões regularmente.

27.12  Cabos das mudanças e dos travões

 � Efectue regularmente a manutenção de todos os 
cabos Bowden.

 � Mande substituir as peças com defeito numa oici-
na especializada. Tal pode ser necessário princi-
palmente se armazena requentemente a bicicleta 
no exterior e se esta ica, assim, exposta às inluên-
cias atmosféricas.

27.13  Pinturas

As pinturas necessitam de cuidados regulares, que, adi-
cionalmente, preservam o bom aspecto visual da bicicleta.

 � Veriique regularmente se todas as superfí-
cies pintadas apresentam danos e repare-os 
imediatamente.

 � O seu revendedor especializado pode aconselhá-lo 
sobre a conservação das superfícies pintadas.

27.14  Rolamentos

Todos os rolamentos na bicicleta, como caixa de direcção, 
cubos da roda, pedais e suportes inferiores são sujeitos a 
um desgaste condicionado pelo uncionamento. Este de-
pende do grau de utilização, da duração de utilização e da 
conservação.

 � Veriique regularmente estas peças.

 � Limpe e lubriique-as regularmente.

27.15  Apoios deslizantes e apoios de 
quadro com suspensão total, 
forquilhas com suspensão ou outros 
elementos da suspensão

Os componentes da suspensão na bicicleta, especialmente 
os apoios deslizantes, os apoios e os elementos da sus-
pensão, são sujeitos a uma carga especialmente elevada, 
em comparação com outros apoios. Por isso, são sujeitos 
a um elevado desgaste.

 � Veriique regular e minuciosamente estas peças.

 � Tenha em consideração as instruções de utilização 
do fabricante incluídas.

 � O seu revendedor especializado poderá aconselhá-lo 
sobre a conservação e, se necessário, substituição 
destes componentes sensíveis.

Encontra informações importantes relativas à manutenção 
das peças de desgaste na Internet, nas páginas dos res-
pectivos fabricantes dos componentes. Encontra um resu-
mo com links na lista de links no � Capítulo 29.
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28  Inspecções regulares
Uma vez que, nos primeiros quilómetros percorridos, os 
raios assentam, os cabos dos travões e das mudanças 
aumentam e os apoios passam pelo período de rodagem, 
tem de mandar efectuar a primeira inspecção pelo seu re-
vendedor especializado aproximadamente após 200 qui-
lómetros percorridos ou após quatro a seis semanas. Tal 
também é importante para assegurar as reivindicações de 
garantia.

 � Limpe a bicicleta após cada deslocação no campo e 
veriique se apresenta danos.

 � Mande efectuar a primeira inspecção.

 � Veriique a sua bicicleta em intervalos de cerca de 
300 a 500 km ou de três a seis meses.

 � Ao fazê-lo, veriique se todos os parausos, porcas 
e desengates rápidos estão bem ixos.

 � Limpe a sua bicicleta.

 � Lubriique as peças móveis (à excepção das super-
fícies de contacto dos travões) como prescrito.

 � Mande reparar os danos na pintura e os locais com 
ferrugem.

 � Trate as peças de metal sem revestimento com um 
produto anticorrosão (à excepção das superfícies 
de contacto dos travões).

 � Mande substituir as peças daniicadas e 
inoperacionais.

28.1  Plano de inspecções

28.1.1  Manutenção/controlo

200 quilómetros percorridos após a compra, 

depois disso, pelo menos, uma vez por ano

 � Mande veriicar:

 • Pneus e rodas.

 � Mande veriicar os binários de aperto:

 • do guiador,

 • dos pedais,

 • das pedivelas,

 • do selim da bicicleta,

 • do espigão do selim e

 • dos parausos de ixação.

 � Mande reajustar os seguintes componentes:

 • caixa de direcção,

 • mecanismo de troca de mudança,

 • travões,

 • elementos da suspensão.

depois de cada utilização da bicicleta

 � Veriique:

 • os raios,

 • o desgaste e a concentricidade das jantes,

 • se existem danos e corpos estranhos nos pneus,

 • os desengates rápidos,

 • o uncionamento do mecanismo de troca de 
mudança da suspensão,

 • os travões, a estanqueidade dos travões hidráu-
licos,

 • a iluminação e

 • a campainha.

após 300 a 500 quilómetros percorridos

 � Mande veriicar o desgaste e, se necessário, 
substituir:

 • a corrente da bicicleta, 

 • cremalheiras

 • traseiras, 

 • a jante e

 • as pastilhas dos travões.

 � Limpe a corrente da bicicleta e as cremalheiras 
traseiras.

 � Lubriique a corrente com o lubriicante adequado.

 � Veriique se todas as uniões roscadas estão bem 
ixas.

após 1000 quilómetros percorridos

 � Mande veriicar o cubo do travão e, se necessário, 
lubriicá-lo com massa lubriicante para cubos de 
travão ou substituí-lo.



I Instruções gerais de utilização    61

após 3000 quilómetros percorridos

 � Mande

 • desmontar, 

 • veriicar,

 • limpar, 

 • lubriicar e,

 • se necessário, substituir

 � numa oicina especializada

 • os cubos, 

 • a caixa de direcção,

 • os pedais, 

 • os cabos das mudanças * e

 • os cabos dos travões.

*  Não coloque lubriicantes ou óleos em coberturas externas de 

cabos com revestimento de telon.

depois de cada exposição à chuva

 � Limpe e lubriique:

 • o mecanismo de troca de mudança, 

 • o travão (à excepção das superfícies de contac-
to dos travões) e

 • a corrente da bicicleta.

Nem todos os lubriicantes e produtos de conservação 
são adequados para a sua bicicleta. Informe-se junto 
do seu revendedor especializado sobre que produto 
deve utilizar para cada inalidade. A utilização de 
lubriicantes e produtos de conservação inadequados 
pode causar danos e perdas uncionais na sua bicicle-
ta.

29  Lista de links
Através destes links pode obter informações importantes 
relativas à sua bicicleta e aos componentes montados na 
mesma. Nas páginas Web dos fabricantes encontra, na 
maior parte dos casos, para além de sugestões importan-
tes para a utilização e para o ajuste, as respectivas instru-
ções de utilização.

www.rohlof.de

www.speedliter.com

www.brooksengland.com

www.paul-lange.de / produkte / shimano

www.ritcheylogic.com

www.schwalbe.de

www.srsuntour-cycling.com

www.magura.com

www.sram.com

www.dtswiss.com

www.ullspeedahead.com 

www.paul-lange.de / produkte / selle_italia

www.bike-magazin.de

www.tour-magazin.de

www.radfahren.de

www.tektro.com

www.fallbrooktech.com / nuvinci.asp

www.hebie.de

http://www.rohloff.de
http://www.speedlifter.com
http://www.brooksengland.com
http://www.paul-lange.de/produkte/shimano
http://www.ritcheylogic.com
http://www.schwalbe.de
http://www.srsuntour-cycling.com
http://www.magura.com
http://www.sram.com
http://www.dtswiss.com
http://www.fullspeedahead.com
http://www.paul-lange.de/produkte/selle_italia
http://www.bike-magazin.de
http://www.tour-magazin.de
http://www.radfahren.de
http://www.tektro.com
http://www.fallbrooktech.com/nuvinci.asp
http://www.hebie.de
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30  Dados técnicos

30.1  Peso total permitido da bicicleta

O peso total permitido da bicicleta é composto pelo peso 
da bicicleta, o peso do ciclista e o peso da carga. O peso 
de um atrelado e a sua carga também contam para o peso 
total.

TIPO DE BICICLETA
PESO TOTAL 
PERMITIDO

PESO DO CICLISTA

Atrelado de 20" 50 kg

Bicicleta infantil de 20" 60 kg

Bicicleta infantil de 24" 80 kg

Bicicleta de estrada de cidade/trekking 130 kg máx. 115 kg

Bicicleta de estrada semi XXL 150 kg máx. 135 kg

Bicicleta de estrada XXL 170 kg máx. 155 kg

Pedelec I S-Pedelec 130 kg I 120 kg máx. 105 kg I max. 95 kg

E-Bike semi XXL 150 kg máx. 125 kg

E-Bike XXL 170 kg máx. 145 kg

MTB (rígida) 110 kg máx. 100 kg

MTB (rígida) semi XXL 140 kg máx. 125 kg

MTB (Dirt) 110 kg máx. 100 kg

MTB (suspensão total) 110 kg máx. 100 kg

MTB (suspensão total) semi XXL 140 kg máx. 125 kg

Bicicleta de estrada 110 kg máx. 100 kg

Bicicleta de estrada semi XXL 135 kg máx. 125 kg

Cyclo Cross/Cyclo Cross Trekking 110 kg máx. 100 kg

Os quadros de carbono têm os mesmos pesos totais per-
mitidos que os quadros de alumínio.

Se, por exemplo para componente leves, forem autoriza-
dos pesos totais divergentes, estes encontram-se identii-
cados na bicicleta ou no componente. 
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30.2  Carga permitida do suporte da carga

Tenha atenção a dados eventualmente divergentes 
indicados no seu suporte de carga ou nas instruções 
de utilização do fabricante.

Carga de peso máxima do suporte da carga dianteiro:

 • superfície de carga sobre a roda: 10 kg

 • superfície de carga rebaixada: 18 kg

Carga de peso máxima do suporte da carga traseiro:

 • bicicleta infantil de 20" e atrelado: 10 kg

 • bicicleta infantil de 24": 18 kg

 • Bicicleta de turismo, cidade, trekking, BTT: 25 kg

30.3  Binários de aperto para as uniões 
roscadas

Para apertar as uniões roscadas, utilize apenas ferra-
mentas adequadas, por exemplo uma chave dinamo-
métrica. Caso contrário, os parausos podem partir-se.

Os componentes podem ser daniicados, se apertar 
demasiado os parausos.

Por isso, respeite sempre o binário de aperto prescrito.

Tenha atenção à proundidade mínima de aparausamento. 
Em ligas de alumínio duras, a proundidade mínima de 
aparausamento é de, pelo menos, 1,4 vezes o diâmetro do 
parauso (p. ex. diâmetro nominal M 5 × 1,4 = 7 mm).

Se possível, deve apertar todas as uniões roscadas rele-
vantes para a segurança com uma chave dinamométrica. 
Esta indica o binário de aperto correspondente em Nm 
(newton metro).

 � Se não forem indicados valores no componente, 
utilize os binários de aperto referidos na seguinte 
tabela.

 � A indicação do binário do fabricante da peça tem 
prioridade (se existente).

 � As peças de carbono têm de ser montadas com uma 
massa de montagem especial.

No caso das peças de carbono, tenha atenção a outras 
informações ou marcações divergentes relativas aos 
binários de aperto recomendados.
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Resumo dos binários de aperto, válido para parausos de série

UNIÃO ROSCADA ROSCA BINÁRIO DE APERTO (NM)

Geral Braço da pedivela, aço M8x1 30

Braço da pedivela, alumínio M8x1 30

Pedal 9 / 16" 30

Porca de eixo, rente geral 25

Porca de eixo, atrás geral 30

Avanço com cunha M8 23

Avanço, Ahead, ajuste do ângulo M6 10

Avanço, Ahead, ixação do guiador M5  /  M6  /  M7 M5: 5  /  M6: 10  /  M7: 14

Avanço, Ahead, testa M5  /  M6  /  M7 M5: 5  /  M6: 10  /  M7: 14

Extensor de guiador, ixação exterior M5  /  M6 M5: 5  /  M6: 10

Espigão do selim, dispositivo de bloqueio do selim M8 20

Espigão do selim, dispositivo de bloqueio do selim M6 10

Espigão do selim, grampo do selim M7  /  M8 M7: 14  /  M8: 20

Anel do desviador dianteiro M5 5

Travão, pastilha M6 10

Travão, ixação do cabo M6 10

Dínamo convencional, ixação M6 10

Suporte do desviador M10x1 16

Suporte inferior BSA segundo indicação do fabricante

Pinça do travão de disco, Shimano, IS e PM M6 6 a 8

Pinça do travão de disco, AVID, IS e PM M6 8 a 10

Pinça do travão de disco, Magura, IS e PM M6 6

Fixação da alavanca das mudanças M5 5

Fixação da alavanca do travão M5 5

V-Brake, parauso de ixação M6 10

Travão de bicicleta de estrada M6 10

Roda livre parauso de ixação s/ indicação 40

Cassete, anel de ixação s/ indicação 30

Punhos, de aparausar M4  /  M5 M4: 3  /  M5: 5

Carbono Quadro de carbono, anel de aperto do selim M5  /  M6 5

Quadro de carbono, suporte da garrafa M5 5

Quadro de carbono, anel do desviador dianteiro M5 4

Guiador de carbono, ixação da alavanca das mudanças M5 3

Guiador de carbono, ixação da alavanca do travão M5 3

Guiador de carbono, ixação do guiador M5 5

Guiador de carbono, ixação do avanço M5  /  M6 5
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30.3.1  Binários de aperto gerais para as 
uniões roscadas

A classe do parauso está gravada na cabeça do mesmo, 
p. ex. 8.8.

Se não existirem prescrições do fabricante noutro sentido, 
aplicam-se os seguintes binários de aperto (valores mé-
dios), dependendo da classe do parauso:

CLASSE

ROSCA

V2A  /  
V4A

8.8 10.9 12.9

M4 3 2,7 3,8 4,6

M5 5 5,5 8 9,5

M6 8 9,5 13 16

M8 20 23 32 39

M10 40 46 64 77

30.4  Pneus e pressão do ar

A pressão do ar para os pneus pode ser indicada em bar 
ou em PSI. 

Na seguinte tabela encontra as conversões para os valores 
típicos de pressão e indicações sobre as larguras de pneu 
em que estes valores são utilizados.

* HD = Pneus de alta pressão

LARGURA DO 
PNEU em mm

PSI BAR

25 HD* 80 – 110 5,5 – 7,6

28 HD* 70 – 80 4,8 – 5,5 

28 60 4,1

32 60 – 70 4,1 – 4,8

37 50 3,5

40 60 4,1

42 60 4,1

47 40 – 50 3,5 – 4,1

57 – 62 30 – 40 2,1 – 2,8 

Tenha atenção a indicações divergentes por parte do 
fabricante dos pneus. Caso contrário, pode daniicar 
os pneus e as câmaras de ar.

30.5  Sistema de iluminação

Dependendo do tipo de sistema de iluminação com que a 
sua bicicleta está equipada, necessita, eventualmente, de 
lâmpadas diferentes para substituição. Pode consultar na 
tabela seguinte o tipo de lâmpada incandescente de que 
necessita.

TIPO DO SISTEMA DE  
ILUMINAÇÃO UTILIZADO

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

Farol dianteiro 6 V 2,4 W

Farol dianteiro halogéneo 6 V 2,4 W

Luz traseira 6 V 0,6 W

Luz traseira com luz de 
presença

6 V 0,6 W

Iluminação com lâmpadas 
LED

As lâmpadas LED não são 
substituíveis

Dínamo 6 V 3 W

Dínamo de cubo 6 V 3 W
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31  Termos da garantia
Leia atentamente o � Capítulo 27 “Conservação e manu-

tenção da bicicleta”. Respeite os intervalos de inspecção 
e manutenção referidos no � Capítulo 28 “Inspecções 

regulares” . A observância dos intervalos de manutenção 
constitui também um pré-requisito para eventuais reivin-
dicações de garantia.

Tem direito a um período legal de garantia de dois anos. 
Este período tem início com a entrega da bicicleta pelo 
revendedor especializado, que é o seu contacto para efei-
tos de garantia.

Para comprovação da data de compra ou de entrega, guar-
de o certiicado de entrega assinado pelas duas partes e 
as provas de compra, como a factura e/ou talão, durante o 
período de garantia.

31.1  Pré-requisitos para uma 
reivindicação de garantia

 • Existe um defeito de fabrico, de material ou de 
informação.

 • Os danos ou defeitos que estão na base da rei-
vindicação já existiam no momento da entrega ao 
cliente.

31.2  Excepções da garantia

Uma reivindicação de garantia aplica-se apenas à dei-
ciência inicial da peça com defeito. Estão excluídos da 
garantia:

 • Os danos que surgem como consequência da utili-
zação em competições, do uso indevido ou de força 
elevada (consulte o � Capítulo 6 “Uso previsto”).

 • Todas as peças que são sujeitas a um desgaste 
condicionado pelo uncionamento, desde que não 
se trate de um defeito de fabrico ou de material 
(consulte o � Capítulo 27.2 “Peças de desgaste”).

 • Danos que surgem como consequência da conser-
vação incorrecta ou insuiciente e de reparações, 
conversões ou substituições de peças na bicicleta 
não efectuadas por especialistas. Encontra indica-
ções detalhadas relativas à conservação nas pre-
sentes instruções de utilização.

 • Danos provocados por acidentes ou outros impac-
tos do exterior, desde que não se atribuam a defei-
tos de informação ou fabrico.

 • Reparações que ocorrem durante a utilização de 
peças de desgaste ou danos daí decorrentes.

 • Equipamentos especiais ou acessórios ou equi-
pamento não incluído de série; em especial al-
terações técnicas, como por exemplo, a troca do 
mecanismo de troca de mudança ou da forquilha da 
bicicleta e alterações da geometria do quadro.

 • Adições posteriores que não pertenciam ao esco-
po de fornecimento do produto no momento da 
entrega ou danos que surgem como consequência 
da montagem destas adições não efectuada por 
especialistas.
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Esperamos que desrute da sua nova bicicleta.

Copyright © 2011 Derby Cycle Werke GmbH

A reprodução, mesmo de excertos, só é permitida com autorização da 

Derby Cycle Werke GmbH. Reservado o direito a erros de impressão, 

lapsos e alterações técnicas.


