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DOMANE SLR 2016 

K Tampa  traseira IsoSpeed, lado tração

G Parafuso da articulação

M Rolamento 19mm x 10mm x 5mm

N Arruela de alinhamento da articulação

O Tampa  traseira IsoSpeed, lado sem tração

P Porca m5 x 0,8mm x 24mm

Q Arruela plana m5 x 10mm x 1,0mm

R Parafuso de cabeça abaulada m5 x 10mm

S Arruela curvada m5 x 18de x 1.5 espessura x 
r11mm

T Arruela de pressão

U Parafuso de cabeça sextavada m5 x 8mm - 35mm

V Parafuso m5 x 12mm

W Cobertura do tubo inferior

X Guia de Cabo do Movimento Central

S Parafuso de cabeça abaulada m5 x 10mm

Z Arruela da guia de corrente

AA Guia de corrente 

BB Amortecedor ajustável do canote de selim

CC Eixo da articulação do canote de selim IsoSpeed

DD Canote de selim 

EE Suporte deslizante de canote de selim ajustável

FF Parafuso de ajuste m5 x 5mm

GG Anel Isolante de gancheira Di2
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A Tampa inferior de desacoplador dianteiro IsoSpeed

B Porca elíptica, m8 x 1,0 x 6mm

C Desacoplador dianteiro IsoSpeed

D Arruela, 16de x 10,10di x 1,125 comprimento

E Parafuso, m8 x 1,0 x 14mm, 4mm hex

F Espaçador de “pré-carga”

G Rolamento da caixa de direção

H Arruela de pressão da caixa de direção

I Tampa do tubo da caixa de direção dianteiro IsoSpeed

J Tampa superior da caixa de direção
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Uma nota da equipe de  
desenvolvimento

Nosso objetivo como desenvolvedores 
de bicicletas é simples: buscamos 
melhorar a experiência ao pedalar. Atingir 
esse objetivo pode ser um pouco mais 
complicado.

O desacoplador IsoSpeed  da Trek por 
exemplo, originalmente desenvolvido 
para a primeira geração das Domane, foi 
o resultado de um estudo de 18 meses 
sobre o desempenho das bicicletas de 
corrida em estradas acidentadas.

Desde a sua introdução, IsoSpeed   
revolucionou a tecnologia do conforto  
nas corridas, trazendo um novo padrão de 
flexibilidade, confiabilidade e dirigibilidade 
à linha de bicicletas de estrada, ciclocross 
e mountain bikes da Trek.

Mas a Trek nunca para de desenvolver. 
Com a novíssima Domane SLR, decidimos 
desenvolver uma solução para tornar a 
flexibilidade personalizável e aumentar a 
eficiência e o conforto na parte dianteira.

Durante o desenvolvimento, fomos direto 
à fonte, pesquisando e projetando o 
desacoplador   traseiro IsoSpeed ajustável 
e o desacoplador dianteiro IsoSpeed  
com Fabian Cancellara e a equipe Trek-
Segafredo na  Floresta de Arenberg, então 
reproduzimos uma seção de 100 metros 
em nossa pista Waterloo Performance 
Factory, para testes ainda mais extensivos.

Centenas de pessoas participaram 
no desenvolvimento para tornar a 
Domane uma realidade, de engenheiros 
desenvolvedores de produto a técnicos 
em carbono no chão de fábrica de 
nossa sede em Waterloo. Ela não seria 
a bicicleta que é hoje sem cada uma de 
suas contribuições. No final, sabíamos 
que tínhamos conseguido algo notável. 
Esperamos que você aproveite a magia.

Atenciosamente,
Equipe de Desenvolvimento da Domane 
SLR
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1 DESACOPLADOR TRASEIRO ISOSPEED AJUSTÁVEL E  
CANOTE DE SELIM

Como funciona
O desacoplador   traseiro IsoSpeed ajustável permite que o canote de selim flexione de forma independente (desacoplado) do 
tubo vertical e do tubo superior. O desacoplador proporciona conforto ao selim sobre pavimentos acidentados, enquanto o 
quadro mantém a rigidez para uma rápida aceleração e maior eficiência ao pedalar. O novo suporte deslizante de canote de 
selim ajustável altera a quantidade da flexibilidade fornecida pelo desacoplador para um pedalar verdadeiramente ajustado.

K Tampa  traseira IsoSpeed,  
lado tração

L Parafuso da articulação

M Rolamento 19mm x 10mm x 5mm

N Arruela de alinhamento  
da articulação

O Tampa  traseira IsoSpeed,  
lado sem tração

P Porca m5 x 0,8mm x 24mm

Q Arruela plana m5 x 10mm x 1,0mm

R Parafuso de cabeça abaulada m5 x 10mm

S Arruela curvada m5 x 18do x 1.5 espessura 
x r11mm

T Arruela de pressão

U Parafuso de cabeça sextavada m5 x 8mm - 35mm

BB Amortecedor ajustável  
do canote de selim

CC Eixo IsoSpeed

DD Canote de selim 

EE Suporte deslizante de  
canote de selim ajustável

FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Chave Allen de 4mm

• Chave Allen de 5mm

• Chave Allen de 6mm

• Chave de torque

• Graxa

• Loctite 242

K

L

L

M

M

N

N

O

P

Q
S

T
U

BB

CC
DD

EE

(Peças ampliadas para maior 
clareza)

Posição mais elevada
Conforme o suporte deslizante ajustável 
for movido para cima pelo canote de selim, 
você sentirá a superfície da estrada e estará 
mais sujeito à vibração da estrada.

Posição mais baixa
O pedalar será mais confortável conforme 
o suporte deslizante de canote de selim 
ajustável for movido para baixo pelo  
canote de selim. Você ficará mais isolado  
de qualquer vibração causada pela 
superfície da estrada.
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1 INSTALAÇÃO DO DESACOPLADOR   TRASEIRO ISOSPEED AJUSTÁVEL E DO CANOTE DE SELIM

Instalação do canote de selim

1.  Lubrifique os furos do canote de selim e os furos 
no quadro.

2.  Insira o eixo IsoSpeed   no canote de selim como 
mostrado.

3.  Instale um rolamento e a arruela de alinhamento 
no parafuso da articulação. Repita para montar 
dois conjuntos de parafusos. Se estiver reutilizando 
um parafuso, limpe as roscas e aplique Loctite 242.

 NOTA
A arruela de alinhamento da articulação é instalada entre  
o canote de selim IsoSpeed e o rolamento IsoSpeed.

4.  Alinhe os furos no canote de selim com a  
abertura no quadro.

5.  Passe um conjunto de parafuso da articulação 
da Etapa 3 através do furo e rosqueie no eixo 
IsoSpeed.

6.  Insira uma chave Allen de 6 mm no lado sem 
tração do eixo IsoSpeed para mantê-lo firme (6a). 
Insira uma chave Allen de 5 mm no parafuso da 
articulação e gire-o para inserir os fios de rosca 
(6b). Não	aperte	totalmente.

mm
5

mm
6

6a
6b

GRAXA
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1 INSTALAÇÃO DO DESACOPLADOR   TRASEIRO ISOSPEED AJUSTÁVEL E DO CANOTE DE SELIM

7.  No lado sem tração, insira o outro conjunto de 
parafusos de articulação da Etapa 3 através do 
furo e rosqueie no eixo IsoSpeed.

8.  Insira chaves Allen de 5 mm em ambos os 
parafusos de articulação e gire lentamente  
no sentido horário. Gire apenas até encostar.  
Não	aperte	em	demasia.

mm
5

mm
5

9.  Segure o parafuso da articulação do lado sem 
tração com a chave Allen (8a). Usando uma chave 
de torque, aperte o parafuso da articulação do 
lado tração, girando-o no sentido da dianteira da 
bicicleta até o máximo de 8Nm (8b). Gire até que 
a chave "clique" para garantir um assentamento e 
aperto adequados.

8a

8b
N m

8

10.  Repita o processo de aperto com a chave de 
torque no lado sem tração.

N m
8

11.  Remova o excesso 
de graxa com um 
pano. Alinhe a 
tampa do IsoSpeed  
traseiro, lado tração 
e encaixe-a na 
posição. Repita 
o procedimento 
para a tampa do 
IsoSpeed   traseiro, 
no lado sem tração.

 NOTA
Um canote de selim 
instalado corretamente se 
move livremente. Se isso 
não acontecer, reinstale e 
certifique-se que todas as 
peças estejam instaladas 
corretamente.
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1 INSTALAÇÃO DO DESACOPLADOR   TRASEIRO ISOSPEED AJUSTÁVEL E DO CANOTE DE SELIM

Instalação do suporte deslizante de 
canote de selim ajustável e fixação  
do canote de selim.

1.  Gire o canote de selim afastando-o do quadro.

2.  Instale o suporte deslizante de canote de selim 
ajustável encaixando-o na ranhura correspondente 
no canote de selim. Deslize-o para cima após 
o furo na parte inferior do canote de selim. Sua 
posição será ajustada mais tarde.

3.  Gire o canote de selim para que o suporte deslizante 
de canote de selim ajustável encoste no tubo vertical.

4.  Insira a porca M5 no furo do canote de selim, 
assegurando que o alinhamento vertical da cabeça 
da porca corresponda ao alinhamento vertical do 
furo no canote de selim. Se não for alinhado, existe 
o risco de esmagamento.

5.  Instale a arruela de pressão, a arruela plana e 
a arruela curvada sobre o parafuso de cabeça 
sextavada. O centro da arruela de pressão é  
curvo e se encaixa contra a cabeça do parafuso  
de cabeça sextavada.

 DICA
Aperte o canote de selim  
e o tubo vertical para  
mantê-los no lugar  
durante estes passos.
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1 INSTALAÇÃO DO DESACOPLADOR   TRASEIRO ISOSPEED AJUSTÁVEL E DO CANOTE DE SELIM

6.  Instale a arruela curvada no tubo vertical (6a) e, 
mantendo a porca segura com um dedo (6-B), 
insira o parafuso de cabeça sextavada através  
da frente do tubo vertical.

6b

6a

6c

 IMPORTANTE
O aperto excessivo pode 
causar danos.

7.  Decida a localização do suporte deslizante de 
canote de selim. Quanto mais próximo estiver o 
suporte deslizante do selim, mais rígida será a 
pedalada. Quanto mais próximo estiver o suporte 
deslizante do movimento central, menos rígida será 
a pedalada conforme o canote de selim aumentar a 
sua flexibilidade.

MAIS RÍGIDA

MENOS RÍGIDA

SUPORTE 
DESLIZANTE 

DE CANOTE 
DE SELIM 

AJUSTÁVEL

8.  Depois de ter decidido sobre a posição do suporte 
deslizante de canote de selim ajustável, aperte o 
parafuso de cabeça sextavada até um máximo de 
3Nm usando um conjunto de chaves de torque. 
Para alterar a posição do suporte deslizante, solte 
o parafuso de cabeça sextavada e repita os passos 
7 e 8.

N m
3

Ajuste da posição

1.  Para alterar a posição do suporte deslizante do 
canote de selim ajustável, solte o parafuso e mova 
o suporte deslizante para a nova posição.

N m
3

2.  Aperte o parafuso de cabeça sextavada até o 
torque de 3Nm usando uma chave de torque  
ou chave allen.
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2 ISOSPEED DIANTEIRO

FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Chave Allen de 5 mm

• Chave de torque

• Graxa

A Tampa inferior de desacoplador 
dianteiro IsoSpeed

B Porca elíptica m8 x1,0 x 6mm

C Desacoplador dianteiro  
IsoSpeed

D Arruela 16de x 10,10di x 1,125 
de comprimento

E Parafuso M8 x 1,0 x 14 mm,  
4 mm hex

F Espaçador de “pré-carga”

G Rolamento da caixa de direção

H Arruela de pressão da caixa  
de direção

I Tampa Desacoplador dianteiro 
IsoSpeed tampa do tubo da 
caixa de direção

J Tampa superior do IsoSpeed

A

B

B

D

E

E

F

G

H

I

D

J

C

Instalação do sistema IsoSpeed dianteiro

1.  Aplique graxa nos furos, bem como na face interna 
e nos dois lados do tubo da caixa de direção.

2.  Instale uma arruela sobre cada rolamento no 
desacoplador dianteiro IsoSpeed.

GRAXA
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2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA ISOSPEED DIANTEIRO

3.  Aperte o desacoplador dianteiro IsoSpeed  entre dois 
dedos para segurar as arruelas e cuidadosamente 
oriente-o para dentro da cavidade no tubo da caixa 
de direção. Pare quando os furos do desacoplador 
estiverem alinhados com os furos no quadro.

4.  De dentro do desacoplador, insira um parafuso no 
furo do lado tração para que o parafuso aponte 
para o exterior do tubo da caixa de direção.

5.  Aponte a extremidade da porca elíptica com o 
chanfro no sentido do furo.

CHANFRO

6.  Coloque um dedo no interior do desacoplador e 
empurre o parafuso para o lado de fora do tubo  
da caixa de direção.

7.  Rosqueie manualmente a porca elíptica algumas 
voltas para A ESQUERDA para fixá-la até a 
próxima etapa.

 IMPORTANTE
O aperto excessivo pode 
causar danos.

8.  A porca elíptica possui um formato oval e 
corresponde ao formato oval do furo no tubo da caixa 
de direção. Quando a porca elíptica estiver apertada 
manualmente, alinhe a parte ovalada da porca com  
a linha ranhurada do tubo da caixa de direção.

LINHA 
RANHURADA
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2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA ISOSPEED DIANTEIRO

9.  Posicione uma mão no lado oposto do tubo  
da caixa de direção (9a) e com a outra, insira a 
chave de torque na porca e aplique pressão com  
as duas mãos até que a porca assente no tubo  
da caixa de direção (9b). Em seguida, gire no 
sentido horário, com uma pressão firme (9c).  
Isso trará o parafuso no interior do tubo da caixa 
de direção para a porca. Gire	até	encostar,	não	
aperte	completamente.

9c
9b

9a

10.  Repita a instalação do parafuso e da porca 
elíptica no outro lado.

CHANFRO

11.  Repita o processo de assentamento do  
outro lado.

12.  Para apertar completamente, aplique um boa 
pressão girando a chave de torque. Isso evitará que 
o parafuso dentro do desacoplador gire e o puxará 
para a porca. Aperte até o máximo de 5Nm.

N m
5

13.  Repita do outro lado.

 NOTA
O desacoplador deve  
mover-se livremente  
após a instalação. Se isso  
não acontecer, solte-o  
e reinstale, limpe as  
conexões e aplique graxa.

14.  Abaixe o espaçador de pré-carga no desacoplador 
para que a etiqueta "ROLAMENTO" fique na parte 
superior e a "MOLA" fique apontada para baixo. 
Note também que existem lados planos; estes  
se alinham aos parafusos nos dois lados do  
desacoplador.

BEARING
SPRING

FACES 
PLANAS
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FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Garfo
• Arruela de pressão
• Rolamento inferior
•  Rolamento da caixa  

de direção

• Bucha de compressão
•  Tampa superior do 

IsoSpeed
•  Tampa do tubo da caixa 

de direção IsoSpeed

1.  Instale a cobertura do desacoplador dianteiro 
IsoSpeed. Certifique-se que o desacoplador 
dianteiro IsoSpeed fique alinhado à tampa.

2.  Instale o rolamento inferior no tubo da caixa de 
direção (2a) e passe o tubo de direção para cima 
através do tubo da caixa de direção (2b). Deslize 
o rolamento da caixa de direção e, em seguida, a 
arruela de pressão para baixo para o tubo da caixa 
de direção e para dentro da parte superior do 
desacoplador (2c).

3.  Deslize a tampa superior do IsoSpeed   sobre o tubo 
da caixa de direção

2a

2b

2c

3 TAMPA SUPERIOR DO 
ISOSPEED

ARRUELA DE PRESSÃO 
DA CAIXA DE DIREÇÃO

ROLAMENTO DA CAIXA 
DE DIREÇÃO

DESACOPLADOR

TUBO DA CAIXA DE 
DIREÇÃO

TUBO DE DIREÇÃO

ROLAMENTO INFERIOR

4.  Instale a tampa inferior do desacoplador dianteiro 
IsoSpeed envolvendo-o em torno do tubo da caixa 
de direção, começando no lado esquerdo e usando 
o polegar para pressioná-lo no lugar.

Esta fenda será 
fechada após a 
instalação dos 
espaçadores 
e da mesa e a 
compressão  
do conjunto.

5.  Reinstale os espaçadores, a mesa e a tampa 
superior da caixa de direção. Confirme se a bucha 
de compressão está instalada corretamente no 
tubo de direção e apertada com torque de 10 Nm 
(5a). Aperte o parafuso de cabeça sextavada 
superior até o torque de 4Nm (5b). 

Finalmente, aperte os parafusos de fixação do tubo 
de direção da mesa com o torque especificado pelo 
fabricante da mesa.

5a

5bN m
10

N m 
4

3 INSTALAÇÃO DO GARFO
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4 INSTALAÇÃO DO Di2

FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Parafusos Torx (5)

• Chave Torx T8

• Parafusos M5 (2)

•  Cobertura do tubo inferior

1.  Coloque a bateria do Di2 no suporte.

2.  Instale quatro parafusos Torx usando a chave  
Torx T8. Aperte apenas até encostar. Não remova 
o plástico.

 IMPORTANTE
O aperto excessivo  
pode causar danos.

3.  Insira o conector dentro do furo do tubo inferior, 
em seguida, insira o cabo.

4.  Coloque a tampa do tubo inferior sobre o furo. 
Aparafuse os dois parafusos M5 de cabeça  
chata e aperte até encostar.
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5 INSTALAÇÃO DOS CABOS DAS ALAVANCAS DE CÂMBIO

FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Cabos de câmbio

• Conduíte para cabo

•  Terminais de extremidade  
de conduíte para cabo

•  Bucha do cabo da gancheira

•  Cilindro de ajuste em  
linha

•  Cortadores de conduítes  
para cabo

• Chave 4mm

• Cortadores de cabos

1.  Puxe a cobertura da tampa do lado tração  
para revelar a porta do cabo. Abra o painel  
de acesso cinza.

2.  Puxe o cabo do desviador traseiro através da 
abertura do suporte da alavanca de câmbio e 
passe a cabeça do cabo através da ranhura.

3.  Instale as tampas dos conduítes nos conduítes 
para cabos. Insira o conduíte de cabo no terminal 
para conduíte de cabo da alavanca de câmbio.

4.  Oriente o conduíte para cabo firmemente ao  
longo do guidão, parando alguns centímetros  
antes da mesa.

5.  Com o guidão girado totalmente para o lado sem 
tração, alinhe a cabo.

13



5 INSTALAÇÃO DOS CABOS DAS ALAVANCAS DE CÂMBIO

6.  Crie a folga correta no conduíte para cabo: não 
deixe muito solto (A) nem muito apertado (B).

A B

MUITO 
APERTADO MUITO 

SOLTO

7.  O conduíte para cabo deve ter folga suficiente  
para permitir que o guidão gire totalmente sem 
puxar o terminal para conduíte de cabo para  
fora do tubo inferior.

8.  Marque o ponto em que o conduíte para cabo 
entra no tubo inferior, usando sua unha ou  
caneta marcadora.

9.  Corte o conduíte para cabo nesta marca. Limpe  
a extremidade do conduíte para cabo e instale  
um terminal de cabo.

10.  Passe um cabo da alavanca de câmbio através 
do conduíte e siga as instruções específicas da 
alavanca de câmbio.

11.  Repita os passos 1-10 para instalar o cabo do 
desviador dianteiro. Durante esta tarefa, instale 
um cilindro de ajuste em linha com o desviador 
dianteiro no conduíte para cabo. Certifique-se 
de que ele não entre em contato com o quadro.
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5 INSTALAÇÃO DOS CABOS DAS ALAVANCAS DE CÂMBIO

Fixação do desviador traseiro

1.  Passe os cabos através dos cilindros de ajuste no 
tubo inferior até que eles saiam pela porta de cabo 
do movimento central na parte inferior da bicicleta.

 DICA
Passe uma  
fita adesiva  
nos cabos e  
no quadro  
para evitar  
misturar a  
dianteira e 
traseira.

2.  Instale o guia do cabo alinhando a extremidade curta 
com o cabo do desviador traseiro. Certifique-se que 
as extremidades de plástico do guia fiquem alinhados 
com as ranhuras do quadro.

3.  Instalar uma tampa de extremidade do conduíte 
para cabo e depois passe o cabo da alavanca de 
câmbio através do conduíte para cabo.

4.  Encaixe o terminal para conduíte de cabo no 
quadro. Assegure que a bucha do cabo da 
gancheira seja inserida no quadro.

5.  Limpe as extremidades do conduíte para cabo. 
Crie uma curvatura no conduíte para cabo que 
permita que o cabo deslize sem obstrução.  
Veja a ilustração para orientação.
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5 INSTALAÇÃO DOS CABOS DAS ALAVANCAS DE CÂMBIO

6.  Passe o cabo através do cilindro de ajuste e finalize 
a instalação de acordo com as especificações do 
fabricante do desviador.

Fixação do desviador dianteiro

1.  Verifique a abertura do tubo inferior para 
certificar-se que os cabos não estejam interferindo 
entre si. Puxe o cabo do desviador dianteiro 
enquanto visualiza através da abertura do tubo 
inferior. Apenas o cabo do desviador dianteiro 
deve se mover.

2.  Oriente o cabo do desviador dianteiro sobre a 
extremidade longa do guia do cabo do movimento 
central. Certifique-se que a guia esteja alinhada 
com as ranhuras do quadro.

3.  Instale o cabo de acordo com as especificações do 
fabricante do desviador dianteiro.
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FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

•  Chave Allen de 4mm

•  Chave Allen de 3mm

•  Chave de boca de 8 mm

• Parafuso olhal

•  Componentes incluídos 
com o para-lama

Fixação do para-lama traseiro

1.  Remova a roda traseira. Remova os parafusos 
de fixação dos pontos de fixação de para-lamas 
ocultos da união entre a escora horizontal e a 
escora vertical (1a). Instale os parafusos olhais do 
ponto de fixação de para-lama oculto com porcas 
de bloqueio até o final (1b).

1a

1b

2.  Oriente o parafuso olhal no sentido paralelo ao 
quadro. Trave o parafuso olhal no lugar apertando 
a porca com uma chave de boca de 8 mm.

8

mm

 DICA
As bicicletas equipadas com freio a disco requerem o  
uso de um adaptador de ponte de escora vertical. Se 
houver dois adaptadores, a Domane usa o mais largo  
com elementos de fixação mais longos.

3.  Passe o para-lama através do freio traseiro (1a) 
e deslize o suporte no para-lama até chegar ao 
arco do freio ou ao adaptador da ponte da escora 
vertical. (1b) Fixe o suporte com um parafuso (1c). 
Não	aperte	totalmente.

1a

1b

1c

4.  Instale os suportes de montagem inferiores dos 
para-lamas nos parafusos olhais. Aperte até o 
máximo de 5.2Nm.

N m
5.2

6 INSTALAÇÃO DOS PARALAMAS
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5.  Instale a parte dianteira do para-lama na parte 
inferior do tubo vertical com o elemento de fixação 
incluído. Não	aperte	totalmente.

6.  Instale a roda traseira. Ajuste os suportes ao 
comprimento adequado (6a), para que o para-
lama fique centrado e possua espaço suficiente 
sobre o pneu para evitar o atrito (6b).

6a

6b

7.  Depois de finalizar o posicionamento do para-
lama, remova a roda traseira e aperte o arco de 
freio ou o adaptador da ponte da escora vertical 
até máximo de 5.2Nm.

N m
5.2

8.  Aperte os suportes até o máximo de 3Nm.

N m
3

9.  Finalmente, teste a bike no chão, solte e aperte 
o sistema de fechamento da roda. Em seguida, 
verifique se existe interferência entre a roda e 
outras partes da bicicleta.

6 INSTALAÇÃO DOS PARALAMAS
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Fixação do para-lama dianteiro

1.  Remova a roda dianteira. Remova os parafusos 
de fixação dos pontos de fixação de para-lamas 
ocultos das pernas do garfo. (Em garfos com 
freio a disco, só haverá um parafuso de cabeça 
sextavada, na perna do garfo do lado tração).

2.  Instale os parafusos olhais do ponto de fixação de 
para-lama oculto com porcas de bloqueio nas duas 
pernas do garfo até o final. Oriente o parafuso 
olhal no sentido perpendicular ao piso. Use a 
chave de boca de 8mm a fixe a porca de bloqueio.

8

mm

 NOTA
As bicicletas equipadas com freio a disco usam um  
adaptador de suporte angular que é montado entre a 
cabeça do parafuso da pinça e a própria pinça do disco. 
Posicione o parafuso olhal no sentido perpendicular  
ao piso. 

3.  Instale a parte superior do para-lama na traseira 
da coroa do garfo. Instale o para-lama em seu 
ajuste mais alto possível. Isto será ajustado mais 
tarde, durante o alinhamento da roda.

4.  Instale os suportes de montagem inferiores dos 
para-lamas nos parafusos olhais sobre as pernas 
do garfo. Aperte os parafusos olhais até um 
máximo de 5,2Nm.

N m
5.2

6 INSTALAÇÃO DOS PARALAMAS 
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5.  Reinstale a roda dianteira. Ajuste o para-lama na coroa 
do garfo para que fique centralizado e haja espaço 
suficiente entre o para-lama e o pneu (5a). 

Ajuste a ferragem da estrutura para que a extremidade 
traseira do para-lama fique centralizada sobre o pneu e 
o para-lama não entre em contato com o pneu (5b).

5a

5b

6.  Assim que o para-lama for ajustado, aperte o parafuso 
do suporte até o máximo de 5.2Nm (6a) e o parafuso 
de suporte até o máximo de 3Nm (6b).

N m
5.2

N m
3

6a

6b

7.  Teste a bike no chão, solte e aperte o sistema de 
fechamento da roda. Em seguida, verifique se existe 
interferência entre a roda e outras partes da bicicleta. 
Verifique se há sobreposição dos dedos dos pés, 
especialmente em quadros menores.

6 INSTALAÇÃO DOS PARALAMAS
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FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Guia de corrente

• Arruela da guia de corrente

• Chave Allen de 4mm

•  Parafuso de cabeça  
abaulada m5

Fixação da guia de corrente

1.  Posicione a arruela da guia de corrente e a guia de 
corrente no parafuso de cabeça abaulada m5.

2.  Localize a superfície curvada no quadro e posicione a 
guia de corrente ao longo desta superfície e aperte até 
ficar justa (2a). Incline e afaste a guia de corrente da 
bicicleta até instalar a corrente. Depois de instalar a 
corrente, faça os ajustes finais (2b).

2a 2b

7 INSTALAÇÃO DA GUIA DE CORRENTE
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Data Km/milhas

ANOTAÇÕES






