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1. TIPO DE UTILIZAÇÃO
Existem muitos tipos de bicicletas para cada um dos tipos de utilização descritos abaixo. A utilização fora das condições especificadas abaixo pode danificar a bicicleta e provocar 
um acidente.

Bicicleta de cidade 
e lazer

Bicicletas para crianças Bicicletas todo-o-terreno Bicicletas de 
corrida

BMX Jovens

Bicicletas concebidas 
para serem usadas na via 
pública (estradas, pistas 
para bicicletas e percur-
sos). Estas bicicletas não 
são concebidas para uma 
utilização “todo-o-terreno” 
nem para competição.

Bicicletas concebidas para 
serem usadas em terrenos 
planos não acidentados 
fora da via pública. Estas 
bicicletas não são conce-
bidas para uma utilização 
“todo-o-terreno” nem para 
competição.

Bicicletas concebidas para 
serem usadas na via públi-
ca (estradas, pistas para 
bicicletas e percursos) e 
em todo-o-terreno. Estas 
bicicletas não se destinam 
a uma utilização no quadro 
de competições regula-
mentadas.

Bicicletas conce-
bidas para serem 
usadas na estrada. 
Estas bicicletas 
não são concebidas 
para uma utilização 
“ todo-o- terreno”. 
Elas não se desti-
nam a uma utiliza-
ção no quadro de 
competições regu-
lamentadas.

Bicicletas concebidas para serem 
usadas na via pública (estradas, 
percursos e rampas). Elas desti-
nam-se a uma utilização acrobáti-
ca sobre o solo ou no ar. Elas não 
se destinam a uma utilização no 
quadro de competições regula-
mentadas.
Existem duas categorias:
- - BMX para ciclistas com 
menos de 45 kg.
- - BMX para ciclistas com mais 
de 45 kg.

Bicicletas concebidas 
para serem usadas na via 
pública (estradas, pistas 
para bicicletas e percur-
sos). Estas bicicletas não 
são concebidas para uma 
utilização “todo-o-terreno” 
nem para competição. 
A bicicleta foi concebida 
para jovens cujo peso não 
ultrapasse os 40 kg e cuja 
altura de selim se encontre 
entre os 635 mm e os 750 
mm.

2. PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO
- Como medir e regular a altura do selim de acordo com a morfologia do ciclista?

S  (cm) Hs (cm) Hg (cm)

16"
105-109

37,5
48,5

110-114 49
115-120 49,5

Elops
S  (cm) Hs (cm) H (cm)
155-159 55,5

+12

160-164 58
165-169 60
170-174 62,5
175-179 64,5
180-184 67
185-190 69,5

A B
C

Meço-me Regulo a minha bicicleta

Consulto o quadro de regulação da minha 
bicicleta

Para um conselho de regulação mais preciso da sua bicicleta, consulte o site b’Twin.com

Modo de emprego:

Consulte as tabelas em anexo no final do manual, pág. 11.
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Regulação do selim:

A altura mínima do selim é a altura determinada quando o selim desce até ficar encaixado e depois de ter bloqueado o sistema 
de fixação.Inserir o suporte do selim no tubo do selim. Ajustar a altura do tubo do selim de acordo com a morfologia do utilizador. 
A marca mínima de inserção do tubo do selim nunca deve ficar visível.

Para determinar a sua altura de selim, sente-se sobre a bicicleta e coloque um calcanhar no pedal na posição inferior, manivela 
paralela ao tubo do selim. Quando a sua perna está estendida, a altura do selim está correcta.

-Como medir e regular a altura do guiador de acordo com a morfologia do ciclista (ver tabela no final do manual)

Inserir a caixa de direcção no tubo central. Regular a altura da caixa de direcção com base na morfologia 
do utilizador sem ultrapassar a marca mínima de inserção ou até parar. max
A ultrapassagem da marca mínima de inserção implica uma utilização indevida do produto que pode 
pôr em risco o utilizador.

Caixa de direcção do tipo headset:

A totalidade das BTT e bicicletas de estrada montadas com uma caixa de direcção do tipo headset são 
vendidas com anéis de regulação.

A posição do guiador proposta na loja é a mais alta. Se ainda assim desejar subir a posição do guiador, terá então de optar por uma caixa de direcção mais elevada.

Regulação da caixa de direcção do tipo headset na bicicleta:

- Para diminuir a altura é necessário utilizar as ferramentas apropriadas (chaves BTR 5 ou 6 consoante o modelo; consultar o capítulo ferramentas).

- - Desaparafusar totalmente o parafuso A e, de seguida, os dois parafusos B da caixa de direcção.

- - Retirar a caixa de direcção.

- - Pegar em 1 ou mais anéis.

- - Voltar a colocar a caixa de direcção.

- - Instalar os anéis por cima da caixa de direcção.

- - Reapertar o parafuso A e apertar os parafusos B.

Verificação da montagem adequada da caixa de direcção do tipo headset na bicicleta:

- Para verificar a montagem da caixa de direcção, aperte o travão dianteiro e oscile a bicicleta da frente para trás.

- Se sentir alguma folga na direcção, reaperte o parafuso A.

- Segunda verificação: levante a parte da frente da bicicleta e rode o guiador da esquerda para a direita.

- Se sentir alguma dificuldade em rodar o guiador, desaperte o parafuso A.

- Se esta operação lhe parecer complexa, não hesite em dirigir-se à oficina da sua loja.

Caixa de direção de tipo Easy Park:

Impossibilidade de ajustar a altura da caixa de direção.

- - Para desbloquear o sistema «Easy Park», baixe o botão de segurança e levante a alavanca na totalidade.

- - Para bloquear o sistema Easy Park, coloque o cavalete perpendicular ao eixo da roda, baixe a alavanca completamente e levante o botão de segurança.

Verificação da montagem adequada da caixa de direção do tipo Easy park na bicicleta:

- Para verificar a montagem adequada da caixa de direção, aperte o travão dianteiro e oscile a bicicleta da frente para trás.

- Se sentir alguma folga na direcção, reaperte o parafuso A.

- Se esta operação lhe parecer complexa, não hesite em dirigir-se à oficina da sua loja.

Regulação da inclinação das caixas de direção ajustáveis

- Se pretender regular a inclinação da caixa de direção, desaperte o parafuso «C»,

- ajuste o ângulo e reaperte o parafuso «C» no binário de aperto recomendado.

- Função e regulações dos travões

Antes de cada utilização, verifique se os travões dianteiro e traseiro estão em perfeito estado de funcionamento. O travão dianteiro é controlado pela manete do travão esquerdo (ma-
nete do travão direito em alguns países como a Índia, China e Inglaterra). O travão traseiro é controlado pela manete do travão direito (manete do travão esquerdo em alguns países 
como a Índia, China e Inglaterra). Os travões são um elemento-chave da segurança do ciclista. Devem ser verificados antes de cada utilização e regularmente mantidos e ajustados.
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Para regular o sistema de travagem, proceda do seguinte modo:

Os patins dos travões

1/Verifique o alinhamento da pastilha com o flanco da jante.

2/ Verifique a distância das pastilhas relativamente à jante (de 1 a 3 mm de forma a obter uma 
travagem de bom desempenho).
3/ Afaste sempre um pouco a traseira da pastilha da jante.
4/ Regule a simetria dos estribos V-Brakes ou Cantilevers.

Proceda à equilibragem das molas de tracção dos estribos “direito e esquerdo” conforme ilustrado abaixo:

V-Brake +Easy brake

 
V-Brakes + EASY BRAKE RELEASE,
O eixo no tubo de metal  
do cabo deve estar devidamente inserido no compartimento,  
no ESTRIBO DO TRAVÃO.  
VERIFICAR A EFICÁCIA DO TRAVÃO DEPOIS DA MONTAGEM DO SISTEMA

Caliper

ESTICAMENTO LATERAL

CABO

porca

ESTIQUE O CABO

Cantilever

TRIÂNGULO

LOCALIZAÇÃO DO GANCHO DE 
SEGURANÇA

jante

CABO

PORCA DA PASTILHA

ESTIQUE O CABO

PORCA DO TRIÂNGULO

5/ Regulação da tensão do cabo
Caso dos travões tipo Calipers (Tipo U)
O dispositivo de travagem situa-se no interior do cubo: o travão pode ser accionado por uma 
manete (travão de tambor), ou através dos pedais (travão de contrapedalagem).

Caso dos travões tipo v brake ou travões 
de disco mecânico ou Cantilevers ou Roller 
brake

Travão de contrapedalagem: o travão é accionado quando pedala para trás. O travão deve ser aplicado antes que a manete faça uma rotação de 60 graus (1/6 de volta). É a corrente 
que acciona o travão. Verifique que a tensão está correcta e que não pode atrapalhar. A amplitude de movimento vertical admissível da corrente encontra-se descrita no parágrafo 
“Tensão e regulação da corrente”.

TUBO DE ALUMÍNIO

CHAVE-DE-PARA-
FUSOS DE MENOS 

TENSÃO

ESPAÇO SIMÉTRICO
MOLA DE TENSÃO  

PARAFUSO DE REGU-
LAÇÃO

MAIS TENSÃO
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6/ Travão de disco

As pastilhas exercem uma pressão sobre um disco ligado ao cubo da roda. A intensidade da pressão é controlada por uma manete ligada ao travão por um cabo ou uma mangueira 
hidráulica. Não opere a manete do travão quando a roda está desconectada do quadro. Para alinhar um travão de disco, desaperte os parafusos de fixação do travão e, em seguida, 
aperte totalmente a manete e aperte os parafusos de fixação do travão com um binário de 12 Nm.

Atenção: Preste atenção à superfície quente no freio a disco após o uso

Aviso sobre as bicicletas de crianças

É importante que os pais ou as pessoas responsáveis se certifiquem que as crianças estão devidamente formadas para usar uma bicicleta para criança, particularmente no que se 
refere à utilização segura dos sistemas de travagem.

3. INDICAÇÕES SOBRE A ALTURA MÍNIMA DO SELIM

Bicicleta de cidade e lazer Bicicleta para crianças Bicicleta todo-o-terreno Bicicleta de estrada BMX

O selim pode ser ajustado para 
oferecer uma altura máxima de 
selim igual ou superior a 635 
mm.

O selim pode ser ajustado para 
oferecer uma altura de selim su-
perior a 435 mm e igual ou infe-
rior a 635 mm

O selim pode ser ajustado para 
oferecer uma altura máxima de 
selim igual ou superior a 635 
mm.

O selim pode ser ajustado para 
oferecer uma altura máxima de 
selim igual ou superior a 635 mm

O selim pode ser ajustado para 
oferecer uma altura máxima de 
selim igual ou superior a 435 
mm.

4. REGULAÇÃO DAS SUSPENSÕES
Consulte as regulações da forquilha e de suspensão recomendadas pelo fabricante do componente disponíveis em www.btwin.com.

Para o sistema NEUF, consulte as instruções específicas do sistema NEUF disponíveis em www.btwin.com.

Advertência :A forquilha de suspensão e os amortecedores nunca devem ser desmontados pelo utilizador. Esta operação deve ser executada por um mecânico quali-
ficado.

5. RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA DA BICICLETA
Para uma utilização segura, a utilização do capacete, assim como os elementos de protecção e/ou sinalização são recomendados. O produto e a sua utilização devem respeitar os 
regulamentos em vigor. Em caso de utilização à chuva ou em piso molhado, a visibilidade e a aderência são reduzidas, as distâncias de travagem são maiores, o utilizador deve 
adaptar a sua velocidade e antecipar a sua travagem. O bom estado das peças que sofrem desgaste como, por exemplo, os travões, os pneus, a direcção, a transmissão, deve ser 
verificado pelo utilizador antes de cada utilização e regularmente controlado, mantido e ajustado por um mecânico qualificado e experiente.

Aviso: A utilização dos pedais automáticos e do estribo dos pedais de bicicleta é de uma utilização delicada e requer um período de adaptação para evitar a queda : 
experimente pôr e tirar os sapatos sobre os pedais antes de partir. A interface entre o calço e o pedal pode ser afectada por diferentes factores, como pó, lama, lubrifi-
cação, tensão da mola e desgaste.

Para a regulação das fixações dos sapatos, consulte as recomendações do fabricante do componente disponíveis em www.btwin.com.

Esta operação deve ser executada por um mecânico qualificado.

Aviso: Os pedais BMX são concebidos para garantir uma melhor aderência da superfície de apoio do pedal do que a de um pedal de bicicleta comum. Isto pode dar 
origem a uma superfície de apoio do pedal muito áspera com bordas afiadas. Por conseguinte, é recomendado que os ciclistas utilizem os equipamentos de protecção 
adequados.

A utilização de uma extensão aerodinâmica ou outra colocada sobre o guiador pode ter um impacto negativo sobre o tempo de resposta do ciclista durante a travagem e nas curvas.

Enchimento, dimensões e sentido de montagem dos pneus: Encha os pneus segundo a pressão correcta, respeitando obrigatoriamente a pressão indicada no flanco do pneu pelo 
fabricante. A resistência do seu pneu ao rebentamento depende desta acção. Monte o pneu no sentido indicado no flanco e a seta indica o sentido de rotação.

As nossas bicicletas não estão equipadas com rodas de pneus de câmara de ar. No caso da utilização de pneus de câmara de ar, consulte as instruções do fabricante para a colagem 
dos tubos na jante.
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6. PESO TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO: CICLISTA + BICICLETA + BAGAGEM

Bicicleta de cidade 
e lazer

Bicicleta para crianças Bicicleta todo-o-terreno Bicicleta de estrada BMX Jovens

O peso total máximo auto-
rizado não deve exceder 
os 100 kg.
Peso total de e-bikes com 
usuário: 150 Kg

O peso total máximo auto-
rizado não deve exceder: 
12»/14»: 33 kg 16»: 45 kg

O peso total máximo auto-
rizado não deve exceder 
os 100 kg.

O peso total máximo auto-
rizado não deve exceder 
os 100 kg.

O peso total máximo auto-
rizado não deve exceder:
Categoria 1: 60 kg
Categoria 2: 100 kg

O peso total máximo auto-
rizado não deve exceder 
os 60 kgt

Verificar o peso da bicicleta junto do vendedor A título indicativo, uma bicicleta de estrada pesa entre 8 a 10 kg, uma BTT entre 11 a 17 kg, uma bicicleta para crianças entre 8 e 
16 kg, uma BMX entre 14 e 17 kg, uma bicicleta de cidade e lazer entre 14 e 20 kg, uma bicicleta para jovens entre 12 e 17 kg; para mais pormenores consulte o vendedor na loja.

7. NOTA DE AVISO PARA CHAMAR A ATENÇÃO DO CICLISTA PARA OS POSSÍVEIS REQUISITOS LEGAIS 
NACIONAIS
O utilizador deve cumprir com os requisitos da regulamentação nacional quando a bicicleta seja usada na via pública (iluminação e sinalização, por exemplo).

8. BINÁRIO RECOMENDADO PARA OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO RELATIVOS AO GUIADOR, CAIXA DE DI-
RECÇÃO, SELIM, SUPORTE DO SELIM E RODAS
Para garantir uma boa fixação do guiador, caixa de direcção, selim, suporte do selim e das rodas, recomenda-se usar chaves de aperto adequadas e aplicar uma força de aperto de 
acordo com os binários específicos para cada um dos componentes dos diferentes tipos de bicicletas (em Nm): É proibida a adição de «bar end». Para a montagem e os binários 
de aperto das extensões aerodinâmicas, consulte as especificações do fabricante. Aquando da adição de estabilizadores, consulte as instruções do fabricante para a montagem e 
a regulação dos estabilizadores.

Tipo de bicicleta Caixa de direc-
ção / Guiador

Caixa de direcção / 
Forquilha

Selim / Suporte 
do selim Suporte do selim / Quadro Roda dianteira / 

Quadro
Roda traseira / 

Quadro
Criança(12’’) 14 20 Não aplicável 10/ 12 14 8
Criança (14’’ & 16’’) Não aplicável 20 Não aplicável 10/ 12 22/30 22/30

Junior (20’’ & 24’’)
1 parafuso 18
2 parafusos 12

1 parafuso 21
2 parafusos 12

22 Bloqueio rápido ou 12/14 Bloqueio rápido ou 
22/30

Bloqueio rápido ou 
22/30

BMX 10 10 16 ou sistema 
pivotal 6 Bloqueio rápido ou 8/10 35/40 35/40

Cidade e campo*

Bicicleta dobrável

Hoptown

1 parafuso 18
2 parafusos 14
4 parafusos 7

1 parafuso 18
2 parafusos 12

18 Bloqueio rápido ou 8/10 Nm Bloqueio rápido ou 
22/30

Bloqueio rápido ou 
22/30

Urbain (Elops)

100 17

20 21 7 25 32
300

14500

700

ELOPS 500 E 22 / 25 18 / 22 10 / 12 10 / 12 30 / 40 40 / 45
ELOPS 900 E 22 / 25 18 / 22 10 / 12 8 / 10 30 / 40 40 / 45
ELOPS 920 E / 940 E 22 / 25 18 / 22 10 / 12 8 / 10 30 / 40 30 / 40
HOPRIDER 100 15 / 18 18 / 22 18 / 22 5 / 7 23 / 26 23 / 26
HOPRIDER 500 15 / 18 18 / 22 18 / 22 5 / 7 23 / 26 23 / 26
HOPRIDER 900 4 / 6 4 / 6 18 / 22 5 / 7 23 / 26 23 / 26

BTT de lazer 10 7 17 RR 5.1: 24 Bloqueio rápido ou 8/10 Bloqueio rápido Bloqueio rápido ou 
22/30

BTT desportiva 6 7 17/24 Bloqueio rápido ou 8/10 Bloqueio rápido Bloqueio rápido

BTT de competição 5 7 8
Bloqueio rápido ou 8/10
5/7 quadro de carbono

Bloqueio rápido Bloqueio rápido

Estrada Desporto/forma 6 6 1 parafuso 15 2 
parafusos 9 6/8 quadro de alumínio Bloqueio rápido Bloqueio rápido

Estrada Competição 5 / 6 6 / 7 1 parafuso 15 2 
parafusos 9 5/7 quadro de carbono Bloqueio rápido Bloqueio rápido

Bicicleta dobrável: Incli-
nação 9 12 24 Bloqueio rápido e 7 34 34

B’Original
Easy park 1 pa-
rafuso 20 Outro 
1 parafusos 12

Easy park 2 
parafusos 9 Outro 

1 parafuso 15
22 Bloqueio rápido Bloqueio rápido 25/35

Sport urban (nework) 6 6 17 Bloqueio rápido ou 8/10 12/16 ou bloqueio 
rápido

22/30 ou bloqueio 
rápido

* Binário de aperto do parafuso de inclinação da caixa de direcção = 18 Nm. Se o binário de aperto se encontra indicado no componente, adote o mesmo como uma referência
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9. MÉTODO PARA DETERMINAR A REGULAÇÃO CORRECTA DOS MECANISMOS DE BLOQUEIO RÁPIDO
O bloqueiopermite assegurar a manutenção da posição das rodas sobre o quadro e a forquilha. Para uma manutenção eficaz, é necessário ajustar a porca de regulação a fim de 
obter uma força de fecho da manete de bloqueio suficiente a um mínimo de 12 daN (12 kg). Para aumentar a força de fecho: rode a porca de regulação no sentido dos ponteiros do 
relógio e na direcção inversa para diminuir a força.

Nota: em caso de dúvida, recorra a um mecânico qualificado e experiente.

FECHADA

ABERTA

FECHADA

ABERTA

Porca de regulação

BLOQUEIO RÁPIDO DE TIPO EASY BRAKE RELEASE

para este tipo de bloqueio, não é necessário ajustar a porca oposta à alavanca

1. Feche a alavanca para trás. 2. Gire a alavanca para baixo 90°. 3. Feche a alavanca para cima para bloquear o sistema e veri-
fique o suporte adequado da roda, levantando a bicicleta.

10. INSTALAÇÃO, REGULAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTABILIZADORES PARA BICICLETAS DE CRIANÇAS
Os estabilizadores devem ser montados e ajustados da seguinte forma:

Os estabilizadores B’twin não são adaptáveis ao Woony 12».

Aviso: Nunca instale ou re-
tires os estabilizadores des-
montando os outros elemen-
tos da bicicleta (por exemplo, 
porcas de fixação da roda).
É fundamental respeitar as 
recomendações de monta-
gem e regulação dos estabili-
zadores (altura das rodas em 
relação ao solo...) para ga-
rantir a segurança da criança. 
Não use a bicicleta com um 
só estabilizador. Use a bici-
cleta equipada com estabili-
zadores num terreno plano.
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11. MONTAGEM CORRETA DE EVENTUAIS COMPONENTES FORNECIDOS DESMONTADOS
Todas as nossas bicicletas são montadas em conformidade com a legislação nacional. No caso de componentes fornecidos 
desmontados, estes devem ser montados por um mecânico qualificado e experiente. Para as BMX, é recomendado que recorra 
aos nossos mecânicos qualificados para garantir a compatibilidade da bicicleta com a montagem do repousa-pés (“pinos”).

A chave fornecida permite-lhe:  
- Montar e desmontar a transmissão  
- Regular o guiador  
- Regular o selim  
- Montar e desmontar a roda

12. LUBRIFICAÇÃO
A lubrificação dos componentes é necessária para um bom funcionamento, uma duração útil ideal da sua bicicleta e para prevenir a corrosão dos componentes.
Use óleo especial de transmissão para os componentes da transmissão. Para a corrente, é preferível utilizar um óleo específico. Após a lavagem: seque, lubrifique os componentes de 
transmissões (carreto, manete), de suspensão, manetes de travão, eixos dos estribos de travões, assim como a corrente. Para uma boa estanquicidade, lubrifique bem o suporte do 
selim e o conjunto da direcção.
Aviso: À excepção da corrente, a lubrificação dos componentes deve ser executada por um mecânico qualificado e experiente aquando das revisões periódicas.

13. TENSÃO E REGULAÇÃO DA CORRENTE
Se a bicicleta tem um carreto, a cadeia é automaticamente esticada. Para as bicicletas de uma só velocidade ou equipadas com mudança de velocidade integrada no cubo, é necessário 
verificar periodicamente a tensão da corrente (uma corrente não insuficientemente esticada pode causar descarrilamentos e uma queda, uma corrente muito apertada afecta o desem-
penho da bicicleta).
Para um bom funcionamento, a corrente deve estar ao centro da distância que separa a 
engrenagem do pedal um movimento vertical de 1 cm. A tensão e a regulação de qual-
quer outro tipo de transmissão devem ser efectuadas de acordo com as recomendações 
do fabricante do componente disponíveis em www.btwin.com

1cm

14. REGULAÇÃO DAS VELOCIDADES E A SUA UTILIZAÇÃO

Para regular as velocidades, consulte as recomendações do fabricante do componente em www.btwin.com. A regulação das velocidades deve ser efectuada da seguinte forma:
Estas operações são delicadas, por isso, recomendamos-lhe que recorra a um dos nossos técnicos qualificados.
Nota: Um problema de passagem de velocidade está muito frequentemente relacionado com a tensão do 
cabo de carreto, com a regulação do curso dos carretos é muito menos frequente.

1 – Regulação do curso do carreto traseiro

Para evitar que a corrente saia das engrenagens (nos raios da roda ou entre o gancho traseiro do quadro 
e as engrenagens), é importante ajustar o curso do carreto com a ajuda da regulação dos batentes H e L:
O parafuso H permite ajustar o batente inferior (lado da engrenagem pequena): desapertar este parafuso 
permite que a corrente se posicione mais no exterior da engrenagem pequena.
O parafuso H permite ajustar o batente superior (lado da engrenagem grande): desapertar este parafuso 
permite que a corrente se posicione mais no exterior da engrenagem grande.

Batente do carreto Parafuso de fixação do 
quadro
Parafuso de batente H

Parafuso de 
batente LArruela do parafuso de 

fixação do cabo

Parafuso de fixação do cabo

2 - Regulação do curso do carreto dianteiro

Regulação do batente interior PARAFUSO DE REGULAÇÃO DO 
BATENTE INTERIOR

Placa interior do 
guia-corrente

Corrente

Regulação do batente exterior PARAFUSO DE REGULAÇÃO DO 
BATENTE EXTERIOR

Placa exterior do 
guia-corrente

Corrente

Rodando o parafuso exterior do carreto 
dianteiro na direcção A, ele aproxima-se 
da forquilha do carreto do tabuleiro mais 
pequeno, rodando na direcção B, este 
afasta-se do tabuleiro grande. Em seguida, 
regule de modo que a folga entre a placa 
interior do guia-corrente e a corrente seja 
de 0-0,5 mm.

Rodando o parafuso interior do car-
reto dianteiro na direcção A, este 
afasta-se da forquilha do carreto do 
tabuleiro mais pequeno, rodando 
na direcção B, este aproxima-se do 
tabuleiro grande. Em seguida, regule 
de modo que a folga entre a placa 
exterior do guia-corrente e a corrente 
seja de 0-0,5 mm.

3- Regulação da tensão dos carretos

A regulação da tensão do cabo permite corresponder uma posição sobre a manete com uma posição sobre a transmissão. Desaperte ou aperte o parafuso de tensão do cabo que sai da 
manete ou na traseira do carreto de forma a fazer corresponder cada entalhe da manete a uma engrenagem:
Se a corrente não desce após a acção da manete:  
• solte o cabo rodando o parafuso de regulação da tensão do cabo no sentido dos ponteiros do relógio.
Se a corrente não sobe após a acção da manete:  
• estenda de novo o cabo rodando o parafuso de regulação da tensão do cabo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
A mudança de velocidade deve ser efectuada como se segue:
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Mude de velocidade: continue a pedalar, mas sem forçar, manobrando a manete das velocidades (manete ou manípulo rotativo), até a que a corrente esteja no sítio sobre o tabuleiro 
ou a engrenagem seleccionada.
A cada entalhe da manete corresponde uma posição da corrente sobre as engrenagens. • Se a corrente tende a não subir sobre a engrenagem: pode “surshifter” empurrando a manete 
ligeiramente além do entalhe sem, no entanto, passar para o entalhe seguinte.
Se, no entanto, esta manipulação não for eficaz: é necessário efectuar a regulação da tensão do cabo.
• Se a corrente não desce rapidamente, consulte o capítulo “regulação da transmissão”. A mudança da engrenagem deve ser feita com fluidez.

 
Aviso:

Para um funcionamento eficaz e para não encurtar a duração útil dos elementos da trans-
missão (corrente, roda livre, pedal):

Base

Roda dentada

Evite alterações de velocidade violentas e com força. Evite o cruzamento da corrente (corrente posi-
cionada sobre a engrenagem grande e tabuleiro grande ou corrente posicionada sobre a engrenagem 
pequena e tabuleiro pequeno).
Se a corrente é cruzada (esquema 2), esta pode estar em contacto com o carreto dianteiro.

Advertência:

Para uma melhor utilização do sistema de mudança de velocidade manual ou automática, é reco-
mendável que mude de velocidade fora das sequências de esforços de pedalagem importantes e de 
passar antes da paragem para a combinação de transmissão que melhor se adapte para facilitar a 
reinicialização.

15. REGULAÇÃO DOS TRAVÕESE RECOMENDAÇÕES REFERENTES À SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES 
DEFRICÇÃO
A manete do travão não deve entrar em contacto com o guiador. As bainhas não devem submeter-se a trajectórias de ângulo fechado para que os cabos deslizem com um mínimo de 
fricção.
Os cabos danificados, desgastados, enferrujados devem ser substituídos imediatamente.
As pastilhas devem estar alinhadas com o flanco da jante, a uma distância de 1 a 3 mm da mesma. Elas nunca devem tocar nos pneus. Os travões de disco devem ser verificados 
regularmente, verifique todos os parafusos dos travões e o desgaste das pastilhas do travão, a espessura não deve ser inferior a 1 mm. A regulação dos travões deve ser efectuada 
conforme indicado na secção “Preparação para a utilização”. É aconselhável realizar estas regulações por um mecânico qualificado.
Aquando de uma eventual substituição de componentes de fricção do sistema de travagem, a utilização de peças originais garante a continuidade do desempenho da sua bicicleta. 
Esta operação deve ser executada por um mecânico qualificado.

DESMONTAGEM DE RODA EQUIPADA COM TRAVÃO DE CORREIA DO TIPO ROLLER BRAKE

A operação de desmontagem – remontagem da roda assim equipada é delicada; por este motivo, pedimos-lhe que contacte um dos nossos técnicos. Pode, ainda assim, realizar esta 
operação sob a sua inteira responsabilidade:
-Démontage :

. desligar o cabo desapertando aporca [1] e retirar aponta do cabo [2]

. desapertar as porcas de aperto da roda [5]

. separar o suporte da manete do travão [3] soltando a roda do quadro e desapertando aporca [4] se necessária (suporte de manete fechado)
-Remontagem e regulação da tensão do cabo :

.posicionar a roda no fundo das manetes do quadro sem apertá-la

.colocar a manete de travão [3]

.colocar a roda definitivamente consultando o capítulo da tensão de correia e verificar a sua centragem

.reapertar as porcas de roda [5] no binário recomendado

.reapertar a manete de travão porca [4] se necessário(suporte de manete fechado)

.reapertar até ao fim o tensor do cabo [6]

.repor o cabo no lugar, montar de novo a porca [1] e esticar o cabo e modo a eliminar as folgas, 
apertar a porca [1]provisoriamente e verificar se a roda não está travada quando o travão não 
é acionado. se o ajuste for correto, reapertar a porca [1] , ajustar a tensão do cabo se necessário com 
a ajuda do tensor [6] repor uma ponta de cabo. fazer um ensaio para detetar uma eventual anomalia. 2

3164
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MANUTENÇÃO DOS TRAVÕES DE CORREIA (TIPO ROLLER BRAKE)

.Verifique a tensão do cabo (ver capítulo « remontagem da roda »)

O grau de desgaste dos travões de tambor implica uma desmontagem do próprio tambor: esta operação deve ser confiada a um técnico da oficina.

A mudança do travão de tambor deve ser realizada da mesma forma para garantir o desempenho de travagem previsto para cada tipo de bicicleta.

16. RECOMENDAÇÃO GERAL REFERENTE À MANUTENÇÃO
A sua bicicleta requer um mínimo de manutenção e revisões regulares e depende da utilização que faz: lubrifique regularmente a corrente, escove as engrenagens e tabuleiros, 
introduza periodicamente algumas gotas de óleo nas bainhas dos cabos de travão e do carreto e limpe o pó das borrachas dos travões. Verifique regularmente os pneus e se detecta 
desgaste, cortes, fissuras, beliscos e se necessário, substitua o pneu. Verifique as jantes e a ausência de desgaste excessivo, deformações, cortes, fissuras. A manutenção da sua 
bicicleta deve ser executada regularmente por um mecânico qualificado. O quadro, o garfo e o conjunto dos componentes têm de ser regularmente verificados pelo nosso Serviços 
Pós-Venda b’Twin para a deteção dos indicadores de desgaste e/ou de deterioração potencial (fissura, corrosão, quebra...). Estas são verificações de segurança importantes para 
evitar os acidentes e ferimentos corporais e para assegurar a duração de vida devida da sua bicicleta.

17. IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS

Aquando de uma substituição de componentes, deve-se utilizar peças originais a fim de manter o desempenho e a fiabili-
dade da bicicleta. Esta operação deve ser executada por um mecânico qualificado.

Atenção!

Aquando da substituição de pedais, rodas, pneus, guarda-lamas ou manete, o espaço mínimo entre a extremidade da roda 
ou do guarda-lamas e o eixo do pedal deve ser superior às indicações acima.

Distância mínima D
D>89 mm para as bicicletas de estrada e as bicicletas de criança D>100 mm para as BTT e as bicicletas City e trekking

18. MANUTENÇÃO DAS JANTES DE RODA
Como todas as peças de desgaste, a jante deve ser objecto de um controlo regular. Caso detecte uma anomalia (desgaste anormal ou uma eventual deformação), leve a sua bicicleta 
para ser verificada por um mecânico qualificado e experiente. Se as suas jantes apresentam sinais de desgaste, verifique e substitua se necessário a jante. Uma redução da espessura 
da parede pode causar uma falha de manutenção do pneu e causar ferimentos.

Nas rodas em carbono, os pneus devem ser insuflados com a pressão máxima indicada na jante independentemente da pressão máxima 
indicada no pneu. Atenção, as jantes de carbono podem ter um desgaste invisível, em caso de dúvida consulte um técnico qualificado. As 
jantes de carbono podem ter uma pressão máxima diferente e inferior à dos pneus. É conveniente insuflar os pneus em função da pressão 
máxima mais baixa inscrita na jante do pneu.

19. PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO ADEQUADAS (PNEUS, CÂMARAS DE AR, ELEMENTOS DE FRICÇÃO DOS PNEUS, 
ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO)
Aquando da substituição de componentes, utilize peças de origem. Esta operação deve ser executada por um mecânico qualificado.

20. ACESSÓRIOS
A manutenção e substituição dos acessórios propostos devem ser realizadas por um mecânico qualificado. A utilização de porta-bebé ou porta-bagagem com fixação sobre o tubo é 
proibida nas bicicletas de carbono.

Bicicleta de cidade 
e lazer

Bicicleta todo-o-terreno Bicicleta de estrada BMX Bicicleta para crianças Jovens

Porta-bebé SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO

Porta-bagagem SIM SIM SIM NÃO SIM SIM

Para verificar a compatibilidade consulte um técnico qualificado.
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Atenção, as nossas bicicletas são compatíveis com atrelados! Verifique esta compatibilidade junto de um técnico qualificado e assegure-se das precauções de conduta a tomar. O com-
portamento da bicicleta é afetado pelo atrelado (distância de travagem, manobralidade)

21. RISCO DE ENTALAR OS DEDOS
Uma cadeira de criança pode ser montada numa bicicleta, se as molas do selim estiverem protegidas.

Para evitar o aperto dos dedos da criança, não monte uma cadeira porta-crianças numa bicicleta equipada com um selim de molas desprotegidas. Atenção, durante a manutenção da 
transmissão tenha cuidado para não entalar os dedos entre os elos da cadeia

22. AVISO PARA CHAMAR A ATENÇÃO DO CICLISTA PARA OS EVENTUAIS DANOS RELACIONADOS COM UMA 
UTILIZAÇÃO INTENSIVA
ATENÇÃO! Como qualquer componente mecânico, uma bicicleta sofre com elevadas pressões e a sua utilização. Os diferentes materiais e componentes podem reagir de forma diferente 
ao desgaste ou à fadiga. Caso a duração útil prevista para um componente tenha sido ultrapassada, este pode avariar-se repentinamente, provocando o risco de ferimentos para o ciclista. 
As fissuras, arranhões e descolorações em áreas sujeitas a elevadas pressões indicam que o componente já ultrapassou a sua duração útil e deve ser substituído.

23. ILUMINAÇÃOT
Em caso de necessidade pode substituir a lâmpada ou as pilhas da iluminação. Verifique a marcação ou leve a lâmpada ou a pilha até um técnico qualificado

24. ATENÇÃO
NUNCA DEIXE os elementos de carbono (como as rodas) NUM ESPAÇO CONFINADO COM TEMPERATURAS ELEVADAS (ex. automóvel fechado ao sol)
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CIDADE E CAMPO

ESTRADA

BTT

O gráfico a seguir permite otimizar a posição de condução, S 
(cm) corresponde ao tamanho do piloto.

Elops

S(cm) Hs(cm) h(cm)

155-159 55,5

+12

160-164 58

165-169 60

170-174 62,5

175-179 64,5

180-184 67

185-190 69,5

Nework

S(cm) Hs(cm) h(cm)

160-165 57,5
M

165-170 61

170-175 65,5
L

175-180 68

180-185 71,5
XL

185-190 75

Desporto-Cicloturismo

S(cm) Hs(cm) h(cm)

150-154 59 -2,5

155-159 61,5 -3

160-164 64 -3,5

165-169 66,5 -4

170-174 69 -4,5

174-179 71,5 -5

180-184 74 -5,5

185-189 76,5 -6

190-194 79 -6,5

195-200 82 -7,5

Lazer-circuito

S(cm) Hs(cm) h(cm)

150-154 58
+1,5

155-159 60,5

160-164 63
+1

165-169 65.5

170-174 68
+0,5

174-179 70,5

180-184 73
0

185-189 75,5

190-194 78 -0,5

195-200 80,5 -1

12’’

S(cm) Hs(cm) h(cm)

85-105 31 38

14’’

90-94

32

48

95-99 49

100-105 50

16’’

105-109

37,5

48,5

110-114
49

115-12°

Desporto-Ciclodesporto

S(cm) Hs(cm) h(cm)

150-154 59,5 -4,5

155-159 62 -5

160-164 64,5 -5,5

165-169 67 -6

170-174 69,5 -7

174-179 72 -7,5

180-184 74,5 -8

185-189 77 -8,5

190-194 79,5 -9

195-200 82 -10

Caminhada desportiva

S(cm) Hs(cm) h(cm)

150-154 59 -2,5

155-159 61,5 -3

160-164 64 -3,5

165-169 66,5
-4

170-174 69

174-179 71,5 -4,5

180-184 74 -5

185-189 76,5 -5,5

190-194 79
-6

195-200 81,5

20’’

outros

S(cm) Hs(cm) h(cm)

120-124

42

51

125-129 51,5

130-135 52

FS

120-124

45

58

125-129 59

130-135 60

24’’

Série Boys

S(cm) Hs(cm) h(cm)

135-139

54
61

140-144

145-155 62

Série Girls

135-139

54

57

140-144 57,5

145-155 58

Competição-Desempenho

S(cm) Hs(cm) h(cm)

150-154 60 -7

155-159 62,5 -7,5

160-164 65 -8

165-169 67,5 -9

170-174 70 -9,5

174-179 72,5 -10

180-184 75 -11

185-189 77,5 -11,5

190-194 80 -12

195-200 82,5 -13

Competição-Desempenho

S(cm) Hs(cm) h(cm)

150-154 59,5 -6,5

155-159 62 -7,5

160-164 64,5 -8

165-169 67 -8,5

170-174 69,5 -9

174-179 72
-9,5

180-184 75

185-189 77,5 -10

190-194 80 -10,5

195-200 82,5 -11,5  

BTC

S(cm) Hs(cm) h(cm)

150-154 57
+7,5

155-159 59,5

160-164 62
+7

165-169 64,5

170-174 66,5

+6,5174-179 69

180-184 72

185-189 74,5
+6

190-195 77
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* consoante os modelos (amortecedor traseiro, guarda-lamas, porta-bagagens…)

A garantia cobre: Exclusão da garantia:

Qualquer defeito de material ou de fabrico detectado pelas nossas equipas de oficinas da 
B’Twin, a substituição das peças defeituosas por peças conformes e, do mesmo modo, a 
utilização e a mão-de-obra.

Os danos que comprometem a responsabilidades de terceiros ou que resultam de uma falta 
intencional. Os danos resultantes da manutenção e da utilização sem conformidade com as 
indicações do construtor ou negligência.

Todos os produtos das marcas “b’Twin” possuem uma garantia de 2 anos, salvo indicações 
em contrário e em condições normais de utilização recomendadas.

As peças de desgaste (lâmpadas, cabos e mangas, patins do travão, pratos, corrente, 
jantes, rodas dentadas, pneus, câmaras de ar...) e a mão-de-obra de substituição.

Esta garantia B’Twin não constitui qualquer tipo de obstáculo ao accionamento da garantia 
legal dos defeitos ocultos.

O produto que foi objecto de modificações fora das nossas oficinas. As peças de origem 
substituídas por peças não autorizadas.

Aplicação da garantia: Os danos resultantes de incêndio, relâmpagos, tempestades, vandalismo ou transporte 
sem segurança.

Ausência de choque: o produto não pode apresentar danos causados por condições anó-
malas de utilização.
O produto tem de ser utilizado em conformidade com o modo de emprego e ser submetido 
a operações regulares de manutenção pelas nossas oficinas.

Duração da garantia:

As peças de origem não foram substituídas por peças não autorizadas. 5 anos para o quadro. 2 anos para peças e mão-de-obra.

SEGURANÇA: 10 PONTOS DE CONTROLO DA BICICLETA

9/PNEUMÁTICOS
• Controle a pressão

• Controle o aspecto do pneumá-
tico (nenhuma deformação, a 
inserção correcta do pneumático 
na jante, a montagem no sentido 
certo).

10/TRAVÕES
• Controle a centragem dos estribos 
esquerdo e direito

• Controle o contacto jante/patim 
dos travões

• Controle o aperto dos patins dos 
travões

• Controle o ajustamento e a regula-
ção das alavancas dos travões

1/SELIM
• Controle a centragem, a horizonta-
lidade e o aperto

• Espigão do selim

• Controle o aperto

2/ DIRECÇÃO
• Verifique a centragem e o aperto do 
guiador e da caixa de direcção

• Controle a folga da direcção

• Controle o funcionamento das 
suspensões

3/MANGAS
• Controle o posicionamento 
adequado nas paragens da 
manga

8/ACESSÓRIOS
• Controle a presença e o funcio-
namento adequado de:  
- a buzina  
- os reflectores  
- os dispositivos de iluminação 
e outros*

7/DESVIADORES
• Controle o ajustamento dos 
encaixes do desviador

• Controle o funcionamento e 
o desempenho da mudança da 
velocidade

6/CORRENTE
• Controle a flexibilidade da 
corrente  
Verifique o elo destacável

5/MANIVELAS
• Aperte os pedais

• Verifique o aperto do parafu-
so da manivela

• Controle a posição dos cal-
ços para pedais automáticos*

4/RODAS
• Controle a centragem e o 
aperto das rodas

• Controle as rodas

25. CARTA DE GARANTIA
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l O sistema de iluminação é um equipamento de segurança da sua bicicleta, este deve estar presente na sua bicicleta. Verifique se os seus sistemas de 
iluminação funcionam e se as suas pilhas estão suficientemente carregadas antes de começar o percurso. As pilhas gastas contêm metais prejudiciais para 
o ambiente (Hg: mercúrio, Cd: Cádmio, Pb: chumbo): elas podem ser recolhidas nas nossas lojas para um tratamento adequado, não as coloque fora com 
o lixo doméstico. As pilhas devem ser recolhidas separadamente.

O símbolo de “caixote barrado” significa que este produto e as pilhas que o mesmo contém não podem ser deitados fora com o lixo doméstico. São objecto de uma triagem selectiva 
específica. Deposite as pilhas e o seu produto eletrónico em final de vida num espaço de recolha autorizado para os reciclar. Esta valorização dos resíduos eletrónicos permitirá a 
protecção do meio ambiente e da sua saúde.

- Para as bicicletas equipadas com porta-bagagem com menos de 15kg - Para as bicicletas equipadas com porta-bagagem com menos de 27kg

- a) Este porta-bagagem é concebido para uma carga máxima de 15 kg. Não é 
possível fixar uma cadeira para criança.

- a) Este porta-bagagem é concebido para uma carga máxima de 27 kg. Não é 
possível fixar uma cadeira para criança.

- b) Não exceda a carga máxima da bicicleta. - b) Não exceda a carga máxima da bicicleta.

- c) Os elementos de fixação devem ser apertados e verificados frequentemente (6-8 
Nm / 20-27 N.ft).

- c) Os elementos de fixação devem ser apertados e verificados frequentemente (6-8 
Nm / 20-27 N.ft).

- d) Qualquer alteração do porta-bagagem realizada pelo comprador invalida estas 
instruções.

- d) Qualquer alteração do porta-bagagem realizada pelo comprador invalida estas 
instruções.

- e) Este porta-bagagem não é concebido para prender um reboque. - e) Este porta-bagagem não é concebido para prender um reboque.

- f) Atenção! Quando o porta-bagagem está carregado, o comportamento da bicicleta 
pode ser alterado (incluindo a condução e travagem).

- f) Atenção! Quando o porta-bagagem está carregado, o comportamento da bicicleta 
pode ser alterado (incluindo a condução e travagem).

- g) Toda a bagagem deve ser firmemente fixada ao porta-bagagem, em conformidade 
com as instruções do fabricante. Deve prender as correias para evitar que as mesmas 
fiquem presas na roda traseira.

- g) Toda a bagagem deve ser firmemente fixada ao porta-bagagem, em conformidade 
com as instruções do fabricante. Deve prender as correias para evitar que as mesmas 
fiquem presas na roda traseira.

- h) Os reflectores e as luzes não devem ser ocultados por bagagens fixadas no 
porta-bagagem.

- h) Os reflectores e as luzes não devem ser ocultados por bagagens fixadas no 
porta-bagagem.

- (i) A carga deve ser dividida igualmente entre os 2 lados do porta-bagagem. - i) A carga deve ser dividida igualmente entre os 2 lados do porta-bagagem.

Para bicicletas equipadas com cesto com menos de 5kg

- a) O cesto deve ser montado na frente da bicicleta. Os suportes de fixação estão fixados à forquilha com a ajuda da porca de roda (20-25 Nm / 66-82 N.ft), o cesto é fixado sobre 
o suporte da caixa de velocidades e a base com a ajuda dos parafusos (6-7 Nm / 17-23 N.ft).
- b) O cesto é concebido para uma carga máxima de 5 kg e não se destina a receber um porta-bebés ou a prender um reboque dianteiro.
- c) Não ultrapasse a carga máxima da bicicleta.
- d) Os elementos de fixação devem ser apertados e verificados frequentemente.
- e) O comprador não deve realizar qualquer alteração no cesto. Qualquer modificação implica a nulidade destas instruções.
- f) Atenção, quando o cesto está carregado, o comportamento da bicicleta pode ser alterado (incluindo a condução e a travagem).
- g) Certifique-se de que a totalidade da carga se encontra no interior do cesto, para que não implique um risco de chegar à roda e não tape a luz e o reflector.
- h) Certifique-se de que a carga está uniformemente distribuída no interior do cesto.
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“TERMOS DE FUNCIONAMENTO E INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE  
A GARANTIA VITALÍCIA DA BTWIN PARA BICICLETAS COMPRADAS  

A PARTIR DE 1 DE JUNHO DE 2013”

As bicicletas B'twin são produtos concebidos para assegurar a total satisfação dos seus utilizadores. É por essa 
razão que a B'twin aposta na qualidade e na robustez das suas bicicletas.
 
Neste contexto, a B'twin oferece aos seus clientes uma garantia vitalícia gratuita aplicável apenas aos seguintes 
componentes: quadros, forquetas rígidas (ou seja, sem suspensão), guiadores e avanços (que não sejam em 
carbono) que equipam bicicletas B'twin. Esta garantia é válida em Portugal, desde da data de compra de qualquer 
bicicleta B'Twin, a partir de 1 de junho de 2013.
 
Para accionar a garantia vitalícia é necessário que o cliente:

momento da sua aquisição.

a contar da data da compra. Ao efetuar esse registo, o cliente deve indicar os seguintes dados: nome e apelido, 
endereço de correio eletrónico, a data da compra e o número de série da bicicleta.

 
Ao abrigo desta garantia, a B'twin compromete-se a reparar o quadro, a forqueta rígida, o guiador ou o avanço num 
curto espaço de tempo, ou, caso a B’twin assim o entenda, a substituir aqueles elementos por outros equivalentes, 

 
Esta obrigação contratual não se aplica, contudo, em caso de manutenção ou utilização indevida e inadequada da 
bicicleta B'Twin, conforme claramente indicado nas instruções de utilização do produto.
 
Esta garantia aplica-se sem prejuízo da garantia de dois anos prevista nos Decreto-Lei n.º 67/2003 de 8 de Abril, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008 de 11 de Maio.
     

alternativa, visite a nossa página web www.btwin.com para mais informações.
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