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Capítulo 1

Componentes da Bicicleta

PARTES DA BICICLETA
TUBO DO ASSENTO
QUADRO

ASSENTO

VOLANTE
CAMPAINHA

TRAVÕES
BAGAGEIRA

MANETE DE TRAVÃO

REFLECTOR

GARFO
GUARDA-LAMA

PNEU

VALVULA DA
CAMERA DE AR
CARRETO

JANTE

CREMALHEIRA
CORRENTE

RAIOS
PEDAL

CUBO

Capítulo 2

ferramentas
CHAVE ESTRELA

ROQUETE

CRESCENTE
ALCATE UNIVERSAL

MARTELO
DE BORRACHA

CHAVE DE CAIXA 1/2
(9,10,11,12,13,14,15,
16,17,17,21 2 22MM)
MARTELO

ALCATE BICO PAPAGAIO
CHAVE DE FENDAS

CHAVE DE BOCA E LUNETA
(10.11.12.12.14.E 15MM)

Capítulo 3
1

Formar e Raiar Rodas

Colocar num dos lado do cubo os
primeiros 9 raios deixando uma
separação de um buraco entre eles.

2

Apertar os raios às cabeça de raios
na jante deixando uma separação de
três buracos entre eles, ligando
assim o cubo à jante.

3

Colocar os restantes 9 raios do
mesmo lado do cubo preenchendo
todos os buracos desse lado. Repetir
o processo do outro lado do cubo
seguindo a mesma sequência até
terminar todos os buracos da jante.

4
feita na Jante. Finalizar usando uma
chave de raio para esticar os raios de
igual forma colocando a tensão
correcta de forma a que a roda não

Capítulo 4

Montagem do volante

O volante é composto por campainha, punho,
manetes de travão e espigão.
1

2

3

4

Colocar o volante no avanço e
centralizar o mesmo. Apertar
a porca com uma chave 13 para
segurar o volante no avanço.
Colocar as manetes de
travão apertando com
uma sextavada 5.

Colocar os punhos
no volante.

Finalizar colocando a
campainha no volante
usando a chave estrela.

Capítulo 5

Montagem e troca de pedais

O pedal fica acoplado ao braço direito e
esquerdo da Cremalheira
1

2

3

4

Ver nos pedais as letras L
(left) e R (right).

da bicicleta e o R o lado
direito da bicicleta.
Usar uma chave 15 para
apertar os pedais.

Usar a mesma chave 15 para
desapertar no caso de uma
eventual substituição ou
manutenção.

Capítulo 6

Montagem da caixa

A caixa da bicicleta é composta por uma
cremalheira e um par de pedais
1

2

A caixa tem lado esquerdo
e lado direito assinalados
com L (lado esquerdo) e R
(lado direito).

Remover a tampa L do eixo
e colocar o eixo do lado R na
direcção do lado esquerdo
no quadro e apertar com a
chave de caixa para apertar
com força.

3
Colocar a cremalheira
no eixo.

Capítulo 6

Montagem da caixa

4
Usar o martelo de
cremalheira.

5

Apertar o parafuso
usando uma sextavada 8
cremalheira.

6

Repetir o mesmo
o braço esquerdo.

Capítulo 7

MONTAGEM E REPARAÇÃO DO
SISTEMA DE DIRECÇÃO

O sistema de direcção É composto por garfo,
contra porca do garfo, anilha, rolamentos,
e tampas inferior e superior.
1

Colocar a tampa inferior e superior
no quadro, (diferenciam se pelo seu
tamanho,a maior vai para a parte de
baixo da direcção e a menor para a
parte superior).

2
massa (grease). Colocar
os rolamentos.

3

Colocar o garfo usando a porca
do garfo e contra porca. Apertar
com uma chave bico de papagaio,
deixando a direcção sem folga
mas não demasiadamente apertada.

4
volante e apertamos usando
uma chave 13.

Capítulo 8

Montagem dos Guarda-Lamas
e Bagageira

Os guarda-lamas são compostos por suporte,
parafusos e anilhas
1

2

3

4

Montar o suporte usando
as anilhas e os parafusos.
Apertar com uma chave
estrela os parafusos.
Colocar o guarda lamas de
trás no quadro prendendo
com um parafuso de 10.
Acoplar o suporte no eixo do
cubo da roda e apertar com
uma chave 15. Usar o mesmo
processo para ambas as rodas.
Iniciar o processo de
montagem da bagageira,
traseiro.

Capítulo 8

Montagem dos Guarda-Lamas
e Bagageira

Guarda-Lamas

5
Aparafusar a bagageira
ao tubo de assento.

6
Finalizar aparafusando a
bagageira ao quadro na
zona do eixo traseiro.

Capítulo 9
1

2

Montagem do carreto
e corrente
Para montar uma corrente
nova basta apertar os pinos
da corrente com um alicate
universal.
No caso de necessitar de remover
uma corrente e não tiver uma
um prego e um martelo para
remover os pinos da corrente
e retirar a mesma.

3

4

Para substituir o carreto
use uma chave de fendas
para retirar o freio.
Para colocar o carreto basta
fazer o processo inverso
usando mesma chave.

Capítulo 10

Eliminar folga, lubrificar
e montar Rodas

1
Retire a roda de trás e use
duas chaves 17 e aperte
as porcas para corrigir a
folga existente.

2
Voltar a colocar a roda
traseira no quadro.

3

Colocar a corrente e
esticar a mesma usando o
esticador, não esquecer de

Capítulo 10

Eliminar folga, lubrificar
e montar Rodas

4
Colocar o descanso seguido
do suporte do guarda lamas,
as porcas usando uma
chave 15.

5

6

Retire a roda da frente e
usando uma chave 17 aperte
as porcas para corrigir a
folga existente.
Volte a colocar a roda da
frente usando uma chave
15 para apertar bem as
porcas.

Capítulo 11

Montagem, afinação e
reparação dos Travões

1
Colocar o v-brake nos
pinos do garfo e apertar
com uma sextavada 5.

2

3

4

Ajustar as borrachas dos
travões para tocarem na
extremidade da jante.
Desapertar o parafuso 10 no
v-brake, passar o cabo de
travão e apertar com uma
chave de 10.
Usar uma chave estrela para
regular a tensão das molas do
travão para que as borrachas
travem em simultâneo e não

Capítulo 12 Montagem do Tubo de Assento
1
Colocar o tubo
no quadro.

2

3

4

Colocar a bagageira
apertando o parafuso ao
quadro usando uma chave 13.

Colocar o assento no
tubo e apertar com uma
chave 14.

assento é a mesma que a
altura da cintura da pessoa
que vai usar a bicicleta, essa
será a altura ideal para pedalar.

Capítulo 13

Remendar um Furo

1
Desmontar a roda usando
uma chave 15.

2

Retirar um dos lados do pneu e
remover a câmara com cuidado
a câmara por dentro do pneu e
colocada na jante.

3

Encher a câmara e mergulhar
num recipiente com água

4
Raspar a área do furo com
uma lixa ou folha de serra.

Capítulo 13 Remendar um Furo
5

Colocar cola e espalhar
uniformemente na área do
furo e aguardar por volta
remendo na câmara.

6

7

Pressionar o remendo
com a mão ou um martelo
de borracha para que a

Encher a câmara e mergulhar no recipiente com
não há mais perda de ar.

Notas:
Pressão recomendada
de 40-65 psi ou 2.5-4 bar.

Capítulo 14
1

Lavar e lubrificar
a Bicicleta
Usar um recipiente com água
com um pouco de detergente
neutro para lavar a bicicleta
e limpar as partes sujas ou
gordurosas da bicicleta para

2
Deixar secar completamente
necessárias com óleo
e cubos).

Notas:
Faça a manutenção da sua
bicicleta com regularidade.

uma bicicleta de cADA VEZ
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