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FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 
- Chave Allen 2,5 mm

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
1. Instale o kit de controle da trava no lado esquerdo do guidão da bicicleta e com a alavanca de acionamento posi-
cionada para cima, conforme ilustrado nas figuras 1, 2 e 3;

  Notas
- Não é recomendado instalar o kit de controle da trava no lado direito do guidão, pois o cabo/con-
duite ficará muito curvado, podendo causar falha no funcionamento do sistema; e a alavanca/botão 
da trava, ficará em uma posição incorreta, dificultando o acionamento e sem ergonomia para o 
usuário.

- Não instale o kit de controle da trava com a alavanca de acionamento para baixo, pois nessa po-
sição você não usará a ergonomia de projeto e a alavanca ficará posicionada para trás do guidão, 
podendo causar acidentes ao usuário devido à possibilidade de bater o joelho/perna na alavanca 
durante uma pedalada em pé (sprint).

2. Escolha um local no guidão para instalar o kit de controle da trava. Ex.: entre o passador de marcha e o manete 
do freio, antes do passador etc;

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5

3. Verifique se a alavanca (1) (figura 4) está na posição aberta. Caso não esteja, pressione o botão (2) (figura 4) para 
liberá-la;

4. Remova o parafuso (3) (figua 4) da parte inferior da base da alavanca utilizando uma chave Allen 2,5 mm;

5. Abra a base da alavanca (Figura 5) e coloque-a no guidão;

6. Feche a parte inferior da base da alavanca e mantenha em contato com o guidão;

7. Fixe a base da alavanca com o parafuso (3) (figura 4), utilizando a chave Allen 2,5 mm
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8. Gire a base da alavanca até encontrar a inclinação ideal para o acionamento da alavanca;

9. Aperte o parafuso (3) (figura 4) até que a trava fique fixa no guidão, sem movimento rotacional; 

10. Verifique se o sistema está funcionando corretamente:
 - Comprima algumas vezes a suspensão (bombadas);
 - Acione a alavanca da trava (1) e verifique se a suspensão ficou rígida (travada);
 - Aperte o botão (2) para destravar o sistema e comprima novamente a suspensão.

  Notas
- Aperte o parafuso da base da alavanca apenas até a kit de controle da trava ficar fixo no guidão 
e tenha muito cuidado com o aperto em guidão de fibra de carbono.
 
- Escolha uma inclinação que fique fácil para acionar a alavanca e que também facilite a saída do 
conduite.

- Posicione a alavanca de modo que o acionamento seja feito sempre empurrando o dedo para 
frente e nunca para baixo.
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