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As nossas bicicletas são montadas 95% em fábrica e por uma questão de 
embalamento e transporte qualitativo, retiramos os pedais e rodamos o 
guiador. Colocamos um manual dentro da caixa para o ajudar a montar os 
pedais e endireitar o guiador. As nossas bicicletas são afinadas em fábrica, 
no entanto se encontrar alguma dificuldades não hesite em visitar-nos.

Ferramenta necessária (não fornecida)

a/ b/ c/

Desapertar sem retirar, 
os parafusos do avanço

que podem estar no centro 
(apenas) ou de lado

do avanço.

3/ Quando a direção estiver
centrada aperte o parafuso(s)

Endireite o avanço na posição
condução

1/ Endireitar o guiador:
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1/ Enroscar com o auxilio 
da mão as 3 primeiras 
rotações

Se optar por pedal automático 
deve apertar com uma chave 

hexagonal 

2/ Utilizar a chave bocas 15 
para completar o aperto

2/ Montagem dos pedais

*Nota o pedal direito tem a letra R colocada. O pedal esquerdo tem a letra L colocada:



3/ Acertar a altura do selim:

Em função da sua altura deverá colocar o selim na posição 
mais confortável. O Selim deverá estar alinhado 
(aproximadamente) pela sua cintura.

ATENÇÃO: Existe uma marca limite no tubo do selim 
que nunca deverá ser ultrapassada.



Estimado cliente, ciclista!

Muito obrigado por escolher uma bicicleta Decathlon.
Desejamos que desfrute de muitas aventuras sempre em segurança

Queremos informá-lo que:

1. SOMOS FABRICANTES Portugueses: A Decathlon concebe e desenvolve 
gamas de produtos que respondem a todos os usos. São os nossos 
engenheiros, desportistas e designers que criam as bicicletas.

2. 100% das nossas bicicletas estão conforme os requisitos de segurança 
internacionais ISO. 
ISO 4210-2 bicicletas a partir da roda 20.
ISO 8098 bicicletas roda 14 e 16.

3. Tem garantia vitalícia no quadro, avanço, guiador e forqueta rigida (quadro
e forqueta excepto carbono)

4. Pode usufruir de uma revisão gratuita (no valor de 25€) até fazer 12 meses 
desde a data de compra

5. Tem 30 dias para decidir se está satisfeito com a bicicleta. Em caso de 
insatisfação pode devolver sem problema.

AVISO sobre MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

1. A sua bicicleta precisa de manutenção e revisões em função da frequência
da sua utilização: Se utiliza a bicicleta semanalmente deve colocar óleo na 
corrente (2X/mês)(óleo multi-uso 2,90€). Se sujar a corrente (terra) deve 
limpar com desengordurante antes de colocar o óleo. Sempre que sentir 
dificuldade em travar verifique o estado das pastilhas de travão ou pastilhas 
de disco.

Visite Decathlon.pt e pesquise: Limpeza e Lubrificação, ou digitalize o QR code:

2. Verifique regularmente a pressão dos pneus e possíveis desgastes (fissuras) 
nos mesmos. Os níveis de pressão e medida dos pneus estão escritos na 
lateral do pneu. Para “vencer” os furos, sempre que sair de bicicleta deve 
levar consigo uma bomba de quadro, uma câmara-ar e desmontas (conjunto 
3 peças = 6,95€).

Visite Decathlon.pt e pesquise: Bombas de bicicleta ou Câmaras de ar,
ou digitalize o QR code:

3. O uso do capacete e luzes é importante para uma utilização segura. 
Se tiver um acidente onde bata com o capacete, deve sempre proceder à 
troca e não utilizá-lo mais. Sempre que pedalar com pouca luz (final do dia) 
deve colocar luzes intermitentes na bicicleta e no seu capacete. Equacione 
colocar igualmente material refletor no corpo.

Recorde-se: É tão importante ver como ser visto.

Visite decathlon.pt e pesquise: Luzes bicicleta ou Capacetes ciclismo ou
Sinalização, segurança do ciclista, ou digitalize o QR code:

4. Hidratação no Ciclismo: O desgaste fisico durante uma saída de ciclismo 
é elevado, além de um correto plano de nutrição antes e durante, 
aconselhamos também a colocação de porta-bidon e bidon na bicicleta. 
Se fizer saídas longas também poderá transportar uma mochila com água.

Recorde-se: Beba sem ter sede!

Visite Decathlon.pt e pesquise: Bidons e porta-bidons ou Mochilas de água, 
ou digitalize o QR code:

Descubra os nossos seguros contra danos acidentais ou roubo de bicicleta.
*Para aderir basta ir a uma loja decathlon com a sua bicicleta até 5 dias após
compra.

Digitalize o qrcode
ou visite: http://www.seguros.decathlon.pt/pt/

Siga-nos na nossa comunidade de FACEBOOK: DECATHLON BIKE LOVERS.
Partilhe os seus momentos na bicicleta e aproveite para tirar dúvidas e pedir 
conselhos.

Bombas de ar Câmaras de ar

Bidons Mochilas de água

SinalizaçãoCapacetesLuzes


