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FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
- Chave Allen 2 mm

- Alicate para anel elástico de fechar

- Alicate de bico ou Alicate universal

- Chave de boca ¼ polegadas

PROCEDIMENTO DE TROCA DO CABO
1.  Remova o terminal metálico (1) na ponta do cabo de aço, atrás da alavanca de trava, antes de iniciar o processo.
 
2. Solte o parafuso (4) que fixa o cabo de aço na alavanca (chave Allen 2mm) e puxe o cabo para fora da alavanca.

3. Solte o suporte do conduite (5) utilizando um alicate (de anel elástico) apropriado encaixando-o nos dois furos 
laterais e girando-o no sentido anti-horário.
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4. Puxe a agulha (6) para fora do cartucho.

5. Segure a agulha (6) com um alicate (segurar 
abaixo do canal do O-Ring) e com outro alicate 
ou chave de boca ¼ polegadas, solte o fixador 
de cabo (7) girando-o no sentido anti-horário.

6. Retire o cabo danificado.

7. Passe o novo cabo (8) dentro do fixador (7).

8. Prenda o fixador (7) na agulha (6), rosquean-
do-o até o final, porém sem apertar em excesso. 
 
9. Coloque a agulha (6) de volta para dentro do 
cartucho e certifique-se que a mesma encaixou 
corretamente.

10. Prenda a mola (9) no suporte de conduite 
(5) e em seguida passe o cabo por dentro da 
mola e do suporte de conduite.
  
11. Em seguida prenda o suporte de conduite 
(5) no cartucho rosqueando-o.

12. Passe o cabo pela primeira parte do condui-
te – parte maior (10) e pelo regulador (11).

 Obs.: O regulador deve ser colocado aberto 
± 2,5mm para obter uma boa regulagem do 
sistema.
13. Passe o cabo na segunda parte do conduite 
– parte menor (12).
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14. Aperte o botão (3) e deixe a alavanca (2) na posição 
destravada.

15. Passe o cabo pela base da trava (13).

16. Em seguida coloque a alavanca (2) na posição travada 
e passe o cabo pela alavanca.

17. Aperte novamente o botão (3) e volte a alavanca (2) 
para a posição destravada, estique um pouco o cabo e 
prenda-o com o parafuso Allen (4).

18. Acione algumas vezes a alavanca (2) e em seguida 
certifique se a suspensão está travando. Caso não esteja, 
mantenha a alavanca na posição travada e abra levemente 
o regulador (11) até travar. Em seguida aperte a contra 
porca para que o regulador não feche com a trepidação.

19. Para finalizar, coloque um terminal metálico (1) apro-
priado no cabo de aço encaixando-o na ponta do cabo e 
amassando-o com o alicate para fixá-lo.

  Notas
- O regulador controla o quanto a suspensão irá travar, dando a opção de equalizar a suspensão de 
acordo com a necessidade e estilo de pilotagem de cada ciclista.

- Recomendamos colocar um terminal de cabo na ponta do cabo que ficou exposta atrás da alavan-
ca de trava.
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www.proshock.com.br
PSS Indústria e Comércio Ltda. 

Rua Gregório Gurevich, 31 - CEP: 12223-140
Jardim Diamante - São José dos Campos - SP

(12) 3912-8350
(12) 98112-1471
(12) 98173-4492    

proshock@proshock.com.br

Contato Assistência Técnica ProShock: atpss@proshock.com.br

Tecnologia e inovação orgulhosamente 100% brasileira


