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AVISO IMPORTANTE 
 Este manual do revendedor destina-se principalmente a ser utilizado por mecânicos de bicicleta profissionais.  

Os utilizadores que não possuam formação profissional para montagem de bicicletas não devem tentar instalar os componentes 
utilizando os manuais de revendedor.  
Se qualquer parte da informação fornecida no manual não for clara, não continue com a instalação. Em vez disso, contacte o seu 
local de compra ou um revendedor de bicicletas local para assistência.  

 Certifique-se de que lê todos os manuais de instruções fornecidos com o produto.  

 Não desmonte nem modifique o produto para além do referido nas informações fornecidas neste manual do revendedor.  

 Todos os manuais de revendedor e de instruções podem ser consultados online no nosso sítio Web (http://si.shimano.com).  

 Respeite as regras e as regulamentações apropriadas do país, estado ou região em que conduz o seu negócio como revendedor.  

Por razões de segurança, certifique-se de que lê atentamente este manual do revendedor antes da utili-
zação e siga-o para uma utilização correta.  

As instruções que se seguem devem ser sempre observadas para prevenir ferimentos pessoais e danos físicos no equipamen-
to e zona envolvente.  
As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou danos que podem ser causados se o produto for usado 
incorretamente.  

 PERIGO  

O não cumprimento das instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.  

 AVISO  

O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.  

 CUIDADO  

O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos físicos no equipamento e na zona envol-
vente.  
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PARA GARANTIR A SEGURANÇA 

 AVISO  

 Aquando da instalação dos componentes, certifi-
que-se de que segue as instruções fornecidas nos 
manuais de instruções.  
Recomenda-se apenas a utilização de peças Shimano 
originais. Se peças como parafusos e porcas ficarem 
soltas ou danificadas, a bicicleta pode desintegrar-se 
repentinamente, facto que poderá provocar ferimen-
tos graves.  
Além disso, se os apertos não forem corretamente rea-
lizados, poderão ocorrer problemas e a bicicleta pode 
desintegrar-se repentinamente, facto que poderá 
provocar ferimentos graves.  

 

  Certifique-se de utilizar óculos de proteção da 

visão aquando da realização de trabalhos de manu-
tenção, tais como a substituição de peças.  

 

 Depois de ler atentamente o manual do revendedor, 
guarde-o num local seguro para consulta posterior.  

 

Certifique-se de que também informa os utiliza-
dores do seguinte:  

 Tenha cuidado para não deixar que as bainhas das suas 
roupas fiquem presas na corrente enquanto anda de 
bicicleta. Caso contrário, pode cair da bicicleta.  

 

NOTA  

Certifique-se de que também informa os utiliza-
dores do seguinte:  

 Se não for possível realizar suavemente a mudança de 
velocidades, lave o desviador e lubrifique todas as pe-
ças móveis.  

 

BTT/Trekking 

 Quando a corrente se encontra em qualquer uma das 
posições mostradas na figura, a corrente pode tocar na 
roda da pedaleira dianteira ou na mudança da frente 
e provocar ruídos. Se o ruído constituir um problema, 
mude a corrente para o seguinte carreto traseiro mai-
or ou ainda para o seguinte se a corrente estiver na 
posição mostrada na Figura 1. Mude a corrente para o 
seguinte carreto mais pequeno ou ainda para o se-
guinte se a corrente estiver na posição mostrada na 
Figura 2.  
 

 
Figura 1  

Figura 2  

 
Dupla  Tripla  

Roda da 

pedaleira 

dianteira  

        

Carreto 

traseiro 
        

 

ESTRADA 

 Quando a corrente se encontra em qualquer uma das 
posições mostradas na figura, a corrente pode tocar na 
roda da pedaleira dianteira ou na mudança da frente 
e provocar ruídos. Se o ruído for um problema, mude 
a corrente para o próximo carreto maior ou para um 
depois desse.  
 

 
Dupla  Tripla  

Roda da pe-

daleira dian-

teira  

      

Carreto tra-

seiro  
      

 
 

Para instalação na bicicleta e manutenção:  

 Uma mudança de frente tripla não pode ser usada 
com um jogo pedaleiro duplo por incompatibilidade 
dos pontos de comutação. Do mesmo modo, uma 
mudança da frente dupla também não pode ser usada 
com um jogo pedaleiro triplo.  
Dupla: FD-M675, M676, 3500, A070, M785, M786  
Tripla: FD-M670, M671, T670, T671, 3503, T780, T781  
Para especificações detalhadas, consulte as especifica-
ções existentes no nosso sítio Web para os manuais de 
revendedor.  

 



PARA GARANTIR A SEGURANÇA 

 

5 
 

 Para quadros com suspensão, o ângulo da escora da 
corrente irá variar consoante a presença ou não de ci-
clistas sobre a bicicleta. Quando não se encontra nin-
guém sobre a bicicleta e a corrente está posicionada 
na pedaleira maior e no carreto mais pequeno, a placa 
exterior do guia de corrente da mudança da frente 
pode tocar na corrente.  

 

 Use um cabo e guia-cabo OT-SP para um funciona-
mento suave.  

 

 Se a folga detetada nos elos for tão grande que im-
possibilite o ajuste, deve substituir o desviador.  

 

 No cabo de mudança de velocidades é usada uma 
massa lubrificante especial. Não use massa lubrificante 
premium nem outros tipos de massa lubrificante; caso 
contrário, estas podem afetar a performance de mu-
dança de velocidades.  

 

 Lubrifique o cabo interno e o interior da espiral antes 
da utilização para garantir que estes deslizam corre-
tamente.  

 

 A operação dos manetes relacionados à comutação de 
mudanças deverá ser feita somente com a pedaleira 
dianteira girando.  

 

 Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e 
a deterioração normais decorrentes do uso e do enve-
lhecimento.  

 

O produto real pode diferir da figura uma vez que este 
manual se destina principalmente a explicar os proce-
dimentos de utilização do produto.  
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LISTA DE FERRAMENTAS A USAR 
As seguintes ferramentas são necessárias para efeitos de instalação, ajuste e manutenção.  

 

Ferramenta  Ferramenta  Ferramenta  

  Chave Allen de 5mm    Chave de porcas de 8mm    Chave de fendas [#2]  
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INSTALAÇÃO 

NOTA  

Quando instalar componentes numa estrutura de carbono 

(guiador), há um risco de provocar danos na estrutura 

(guiador) ou força de fixação inadequada, mesmo no bi-

nário de aperto recomendado. Verifique o binário apro-

priado a aplicar com o fabricante da bicicleta ou estrutura 

(guiador).  
 

 

Instalação da mudança da frente (para 
BTT/Trekking) 

Para informações sobre a instalação de tipos diferentes da 
montagem direta, consulte a secção AJUSTE SIS DA MU-
DANÇA DA FRENTE PARA BTT/TREKKING das Operações Ge-
rais.  
 

 Tipo montagem direta 

Instale a mudança da frente, tal como mostrado na figura. 
Neste ponto, ajuste a posição da mudança da frente en-
quanto a instala de forma a que haja uma folga de 1 - 3mm 
entre a placa exterior do guia de corrente e o diâmetro ex-
terno máximo da roda da pedaleira maior.  

  

1 Folga: 1 - 3mm  

2 Diâmetro externo máximo  

(A) Indicador de alinhamento Pro-Set  

(B) Placa exterior do guia de corrente  

(C) Indicador Pro-Set  

 

1. Ajuste a altura da mudança da frente.  
 

2. A secção plana da placa exterior do guia de corrente 
deve estar exatamente por cima e paralela à pedaleira 
maior.  

  

(A) Pedaleira (roda da pedaleira maior)  

(B) Guia de corrente  
 

3. Aperte utilizando uma chave Allen de 5mm.  

* A altura de montagem varia consoante a posição da 
base do quadro.  

  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

5 - 7 N·m 
{50 - 70 kgf·cm} 
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Dupla: 155,5mm (do centro do movimento pedaleiro)  

  

1 Altura da instalação  
 

 

Dupla: 159,5mm (do centro do movimento pedaleiro)  

  

1 Altura da instalação  
 

 

Tripla: 155,5mm (do centro do movimento pedaleiro)  

  

1 Altura da instalação  
 

 

Tripla: 159,5mm (do centro do movimento pedaleiro)  

  

1 Altura da instalação  
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Modelos sem uma placa de movimento pedaleiro  

* Exemplo: Com uma chave Allen  

  

(A) Montagem do movimento pedaleiro  

(B) Suporte  

(C) Parafuso de fixação da montagem do movi-

mento pedaleiro  

Binário de aperto  
Chave Allen  

5 - 7 N·m 
{50 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

A Shimano não fornece os parafusos de fixação do con-

junto do movimento pedaleiro.  
 

  

 

Instalação da mudança da frente (para 
ESTRADA) 

Para informação sobre a instalação, consulte a secção AJUS-
TE SIS DA MUDANÇA DA FRENTE PARA ESTRADA das Ope-
rações Gerais.  
 

 



 

 

 

AJUSTE 
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AJUSTE 

Ajuste do SIS (para BTT/Trekking) 

Se a bicicleta possui suspensão traseira, primeiro verifique a 
posição recomendada por defeito, de acordo com o manual 
do proprietário. De seguida, use uma abraçadeira de fixação 
ou um objeto semelhante para colocar a suspensão traseira 
no curso recomendado e regule a mudança da frente.  
 

Cortar a espiral  
 Quando cortar a espiral, corte a extremidade oposta à ex-

tremidade com a marca. Depois de cortar a espiral, arre-
dondar a extremidade por forma a que o interior do orifí-
cio tenha um diâmetro uniforme.  

  

 

 Coloque a mesma tampa terminal exterior na extremidade 
cortada da espiral.  

  

 

 

 2x10 

Certifique-se de que segue a sequência descrita abaixo.  
 

Ajuste inferior 

1. Instale de forma a que a folga entre a placa interior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira mais pequena  

 

  

1 Tipo down swing  

2 Tipo top-swing  

(A) Placa interior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste inferior  
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2. Coloque o conversor de modo para modo triplo (3x) e, 
de seguida, verifique a posição mais baixa. Mova a ma-
nete B duas ou mais vezes para colocar a manete na po-
sição mais baixa.  

 

XTR/DEORE XT 

  

(A) Conversor de modo  

(B) Comutador de seleção de modo  

NOTA  

SL-M980/M780 

Não force o comutador de seleção de modo a rodar.  

Se o forçar a rodar, este irá partir.  
 

 

SLX 

  

1 Novo  

2 Antigo  

(A) Conversor de modo  

(B) Comutador de seleção de modo  
 

3. Mova a manete A uma vez para a colocar na posição 
intermédia.  
Coloque o conversor de modo para modo duplo (2x).  

 

XTR/DEORE XT 

  

(A) Manípulo A  

(B) Conversor de modo  

(C) Comutador de seleção de modo  

NOTA  

SL-M980/M780 

O conversor de modo não pode ser comutado enquanto a 

manete estiver na posição mais baixa.  

Certifique-se de que opera a manete A uma ou mais vezes 

antes da comutação.  

Se o forçar a rodar, este irá partir.  
 

 

SLX 

  

1 Novo  

2 Antigo  

(A) Conversor de modo  

(B) Comutador de seleção de modo  
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4. Fixe o fio.  
Use uma chave de porcas ou chave Allen para apertar o 
parafuso de montagem do cabo.  

 

Tipo top-swing: 

FD-M675-B/FD-M675-E2/FD-M785/FD-M785-E2  

 Tipo normal  

  

(A) Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

 

 

 Tipo passagem por cima  

  

(A) Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  
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Tipo down swing: FD-M676-B/FD-M676-D  

 Tipo normal  

  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

 

 

 Tipo passagem por cima  

  

(A) Chave Allen de 5mm  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  
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5. Depois de encurtar a folga inicial do cabo, volte a fixar à 
mudança da frente, tal como mostrado na figura.  
 Tipo normal  

  

1 Puxar  
 
 

 Tipo passagem por cima  

  

1 Puxar  
 

 

Ajuste da tensão do cabo 

1. Coloque a corrente no carreto maior e mude para a pe-
daleira maior.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira maior  
 

2. De seguida, ajuste usando o afinador do cabo de forma 
a que a folga entre a placa interior do guia de corrente 
e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

  

(A) Guiador  

(B) Manípulo de mudanças  

(C) Afinador do cabo  

(D) Placa interior do guia de corrente  

(E) Corrente  
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Ajuste superior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa exterior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto mais pequeno  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

  

1 Tipo top-swing  

2 Tipo down swing  

(A) Placa exterior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste superior  
 

 

Quadro de resolução de problemas 
Depois de concluir o ajuste inferior, ajuste de tensão do cabo 
e ajuste superior, verifique a comutação de mudanças mo-
vendo o manípulo de mudanças.  
(O mesmo se aplica se a comutação se tornar difícil durante a 
utilização).  

* Rode o parafuso 1/8 de volta para cada ajuste.  
 

Se a corrente sair para o lado da pedaleira  

Rode o parafuso de ajuste superior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se for difícil passar da pedaleira mais pequena para a pedaleira 
maior  

Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio. Se isto não melhorar a situação, reajuste a 
tensão do cabo.  
 

 

 

Se for difícil passar da pedaleira maior para a pedaleira mais pe-
quena  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa interior da 
mudança da frente quando a corrente mudar para o carreto maior 
enquanto está na roda da pedaleira maior  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido dos ponteiros do 
relógio. Se isto não melhorar a situação, rode o afinador do cabo 
no sentido dos ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa exterior da 
mudança da frente quando a corrente estiver na roda da pedalei-
ra maior  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio. Se isto não melhorar a situação, rode o afi-
nador do cabo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se a corrente sair para o lado do movimento pedaleiro  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
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 3x10 

Certifique-se de que segue a sequência descrita abaixo.  
 

Ajuste inferior 

1. Retire o indicador de alinhamento Pro-Set.  

  

(A) Indicador de alinhamento Pro-Set  
 

2. Instale de forma a que a folga entre a placa interior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira mais pequena  

 

  

1 Tipo down swing  

2 Tipo top-swing  

(A) Placa interior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste inferior  
 

3. Coloque o conversor de modo para modo triplo (3x) e, 
de seguida, verifique a posição mais baixa. Mova a ma-
nete B duas ou mais vezes para colocar a manete na po-
sição mais baixa.  

 

XTR/DEORE XT 

  

(A) Conversor de modo  

(B) Comutador de seleção de modo  

NOTA  

SL-M980/M780 

Não force o comutador de seleção de modo a rodar.  

Se o forçar a rodar, este irá partir.  
 

DICAS TÉCNICAS  
SL-T780/SL-T670 

Não equipado com um conversor de modo.  

Coloque a alavanca na posição mais baixa.  
 

 

SLX 

  

(A) Conversor de modo  

(B) Comutador de seleção de modo  
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4. Fixe o fio.  
Use uma chave de porcas ou chave Allen para apertar o 
parafuso de montagem do cabo.  

 

Tipo top swing: 

FD-M670-B/FD-M670-E/FD-T670/FD-T780  

 Tipo normal  

  

(A) Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

 

 
 

 Tipo passagem por cima  

  

(A) Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm/chave de porcas de 8mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  
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Tipo down swing: FD-M671-B/FD-T671/FD-T781  

 Tipo normal  

  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

 

 
 

 Tipo passagem por cima  

  

(A) Chave Allen de 5mm  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  
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Tipo down swing: FD-M671-D  

 Tipo normal  

  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

 

 

 Tipo passagem por cima  

  

(A) Chave Allen de 5mm  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

NOTA  

Guie o cabo interno tal como mostrado na figura.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  
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5. Depois de encurtar a folga inicial do cabo, volte a fixar à 
mudança da frente, tal como mostrado na figura.  

 

 Tipo normal  

  

1 Puxar  
 

 Tipo passagem por cima  

  

1 Puxar  
 

Ajuste superior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa exterior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto mais pequeno  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

  

1 Tipo top-swing  

2 Tipo down swing  

(A) Placa exterior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste superior  
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Ajuste da roda pedaleira intermédia 

1. Aquando da afinação, coloque a corrente no carreto 
maior e na pedaleira intermédia.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira intermédia  
 

2. De seguida, ajuste usando o afinador do cabo de forma 
a que a folga entre a placa interior do guia de corrente 
e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

  

(A) Guiador  

(B) Manípulo de mudanças  

(C) Afinador do cabo  

(D) Placa interior do guia de corrente  

(E) Corrente  
 

Quadro de resolução de problemas 
Depois de concluir o ajuste inferior, o ajuste superior e o 
ajuste na roda intermédia da pedaleira, verifique a comuta-
ção de mudanças movendo o manípulo de mudanças.  
(O mesmo se aplica se a comutação se tornar difícil durante a 
utilização).  

* Rode o parafuso 1/8 de volta para cada ajuste.  
 

Se a corrente sair para o lado da pedaleira  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se for difícil passar da roda da pedaleira intermédia para a roda 
da pedaleira maior  

Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se for difícil passar da roda da pedaleira intermédia para a roda 
da pedaleira mais pequena  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa interior da 
mudança da frente quando a corrente estiver na roda da pedalei-
ra maior  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa exterior da 
mudança da frente quando a corrente estiver na roda da pedalei-
ra maior  

Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se saltar a roda da pedaleira intermédia aquando da comutação 
da roda da pedaleira maior  

Rode o afinador do cabo no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa interior da 
mudança da frente quando a corrente mudar para o carreto maior 
enquanto está na roda intermédia da pedaleira  
Rode o afinador do cabo no sentido dos ponteiros do relógio.  

 
 

 

Se a corrente sair para o lado do movimento pedaleiro  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se o manípulo ficar perro quando mudar da roda intermédia da 
pedaleira para a roda da pedaleira maior  

Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
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Ajuste do SIS (para ESTRADA) 

 Dupla: FD-3500 

Ajuste inferior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa interior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira mais pequena  

 

  

(A) Placa interior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste inferior  
 

Instalação e fixação do cabo interno 

1. Enquanto puxa o cabo interno, aperte o parafuso de 
montagem com uma chave Allen de 5mm de modo a 
não deixar escapar o cabo.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

 

2. Depois de encurtar a folga inicial do cabo, volte a fixar à 
mudança da frente, tal como mostrado na figura.  

  

1 Puxar  
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Ajuste da tensão do cabo 

1. Coloque a corrente no carreto maior na parte de trás e 
na parte da frente, mude a corrente para a pedaleira 
mais pequena e depois volte à pedaleira maior.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

Como mudar rodas pedaleiras  

  

1 Da pedaleira maior para a pedaleira mais pe-

quena  

2 Da pedaleira mais pequena para a pedaleira 

maior  

(A) Manípulo [a]  

(B) Manípulo [b]  
 

2. Realize a retificação (mecanismo de prevenção de ruí-
dos).  
 Prima cuidadosamente o manípulo [b]. (Ouvirá o som 

de um “clique”.)  

NOTA  

Operação de retificação (mecanismo de prevenção de ru-

ídos)  

Existem duas posições da mudança da frente quando mu-

da para a roda da pedaleira maior.  

Certifique-se de que o desviador está na parte mais interi-

or das duas posições.  

* Faça a comutação da roda mais pequena da pedaleira 

[L] para a roda da pedaleira maior [T], e depois prima 

cuidadosamente [b] até ouvir um clique.  

  

1 Ponto de afinação  
 

DICAS TÉCNICAS  
Mova ligeiramente o manípulo [b] enquanto roda o cren-

que e verifique se a mudança da frente se move ligeira-

mente no sentido da roda da pedaleira mais pequena. 

Nesta altura, se a mudança da frente se mover considera-

velmente e provocar o encaixe da corrente na roda da 

pedaleira mais pequena, rode o parafuso de ajuste supe-

rior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio cerca 

de 1/8 de volta. Em seguida, após trazer a corrente para a 

sua posição original, ajuste e verifique o mecanismo de re-

tificação.  
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3. Após a retificação, use o afinador do cabo para ajustar a 
folga entre a corrente e a placa interior do guia de cor-
rente para 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

  

1 Folga: 0 - 0,5mm  

(A) Afinador do cabo  

(B) Placa interior do guia de corrente  

(C) Corrente  

DICAS TÉCNICAS  
A afinação é possível utilizando a manete de controlo du-

plo (com afinador do cabo).  

Para o método de afinação, consulte a secção da manete 

de controlo duplo.  
 

 

Ajuste superior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa exterior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto mais pequeno  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

  

(A) Placa exterior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste superior  
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Quadro de resolução de problemas 
Após concluir o ajuste inferior, de instalação e fixação do 
cabo, o ajuste da tensão do cabo e o ajuste superior, verifi-
que a comutação movendo o manípulo de mudanças.  
(O mesmo se aplica se a comutação se tornar difícil durante a 
utilização).  

* Rode o parafuso 1/8 de volta para cada ajuste.  
 

Se a corrente sair para o lado da pedaleira  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se for difícil passar da pedaleira mais pequena para a pedaleira 
maior  

Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
Se isto não melhorar a situação, reajuste a tensão do cabo.  
 

 

 

Se for difícil passar da pedaleira maior para a pedaleira mais pe-
quena  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se a corrente sair para o lado do movimento pedaleiro  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se a comutação para a roda mais pequena da pedaleira estiver 
perra e difícil de realizar após a retificação  

Rode o afinador do cabo no sentido dos ponteiros do relógio até a 
comutação para a roda mais pequena da pedaleira ficar suave.  
* Note que ao rodar demasiado o afinador do cabo de uma vez 

pode resultar no fraco desempenho de comutação para a roda 
da pedaleira maior.  

 

 Tripla: FD-3503 

Ajuste inferior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa interior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira mais pequena  

 

  

(A) Placa interior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste inferior  
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Instalação e fixação do cabo interno 

1. Enquanto puxa o cabo interno, aperte o parafuso de 
montagem com uma chave Allen de 5mm de modo a 
não deixar escapar o cabo.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

6 - 7 N·m 
{60 - 70 kgf·cm} 

 

2. Depois de encurtar a folga inicial do cabo, volte a fixar à 
mudança da frente, tal como mostrado na figura.  

  

1 Puxar  
 

Ajuste superior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa exterior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto mais pequeno  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

  

(A) Placa exterior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste superior  
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Ajuste na roda pedaleira intermédia 

1. Aquando da afinação, coloque a corrente no carreto 
maior e na pedaleira do meio.  

NOTA  

Existem duas formas de mudar para a roda pedaleira in-

termédia: mudar da roda da pedaleira maior para a roda 

da pedaleira intermédia, método [A], e mudar da roda da 

pedaleira mais pequena para a roda da pedaleira inter-

média, método [B]; use o método [A]. Isto porque a posi-

ção da mudança da frente difere.  

  

1 Ponto de afinação  

(A) Roda da pedaleira mais pequena  

(B) Roda da pedaleira intermédia  

(C) Roda da pedaleira maior  

 

 

2. De seguida, ajuste o afinador do cabo de forma a que a 
folga entre a placa interior do guia de corrente e a cor-
rente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira intermédia  

 

  

 

(A) Afinador do cabo  

(B) Placa interior do guia de corrente  

(C) Corrente  

DICAS TÉCNICAS  
A afinação é possível utilizando a manete de controlo du-

plo (com afinador do cabo).  

Para o método de afinação, consulte a secção da manete 

de controlo duplo.  
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Quadro de resolução de problemas 
Após concluir o ajuste inferior, de instalação e fixação do 
cabo, o ajuste superior e o ajuste na roda da pedaleira in-
termédia, verifique a comutação movendo o manípulo de 
mudanças.  
(O mesmo se aplica se a comutação se tornar difícil durante a 
utilização).  

* Rode o parafuso 1/8 de volta para cada ajuste.  
 

Se a corrente sair para o lado da pedaleira  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se for difícil passar da roda da pedaleira intermédia para a roda 
da pedaleira maior  

Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se for difícil passar da roda da pedaleira intermédia para a roda 
da pedaleira mais pequena  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa exterior da 
mudança da frente quando a corrente estiver na roda da pedalei-
ra maior 
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se saltar a roda da pedaleira intermédia aquando da comutação 
da roda da pedaleira maior 

Rode o afinador do cabo no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa interior da 
mudança da frente quando a corrente mudar para o carreto maior 
enquanto está na roda intermédia da pedaleira  
Rode o afinador do cabo no sentido dos ponteiros do relógio.  

 
 

 

Se a corrente sair para o lado do movimento pedaleiro  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se houver uma interferência entre a corrente e a placa interior da 
mudança da frente quando a corrente mudar para o carreto maior 
enquanto está na roda da pedaleira mais pequena  
Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  

 

 FD-A070 

Ajuste inferior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa interior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira mais pequena  

 

  

(A) Placa interior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste inferior  
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Instalação e fixação do cabo interno 

1. Enquanto puxa o cabo interno, aperte o parafuso de 
montagem com uma chave Allen de 5mm de modo a 
não deixar escapar o cabo.  

  

(A) Parafuso de montagem do fio  

Binário de aperto  
Chave Allen de 5mm  

5 - 7 N·m 
{50 - 70 kgf·cm} 

 

2. Depois de encurtar a folga inicial do cabo, volte a fixar à 
mudança da frente, tal como mostrado na figura.  

  

1 Puxar  
 

Ajuste da tensão do cabo 

1. Coloque a corrente no carreto maior e mude para a pe-
daleira maior.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

Como mudar pedaleiras (ST-A070)  

  

1 Da pedaleira maior para a pedaleira mais pe-

quena  

2 Da pedaleira mais pequena para a pedaleira 

maior  

(A) Manípulo [a]  

(B) Manípulo [b]  
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2. Realize a retificação (mecanismo de prevenção de ruí-
dos).  
 Prima cuidadosamente o manípulo [b]. (Ouvirá o som 

de um “clique”.)  

NOTA  

Operação de retificação (mecanismo de prevenção de ru-

ídos)  

Existem duas posições da mudança da frente quando mu-

da para a roda da pedaleira maior.  

Certifique-se de que o desviador está na parte mais interi-

or das duas posições.  

* Faça a comutação da roda mais pequena da pedaleira 

[L] para a roda da pedaleira maior [T], e depois prima 

cuidadosamente [b] até ouvir um clique.  

  

1 Ponto de afinação  
 

DICAS TÉCNICAS  
Mova ligeiramente o manípulo [b] enquanto roda o cren-

que e verifique se a mudança da frente se move ligeira-

mente no sentido da roda da pedaleira mais pequena. 

Nesta altura, se a mudança da frente se mover considera-

velmente e provocar o encaixe da corrente na roda da 

pedaleira mais pequena, rode o parafuso de ajuste supe-

rior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio cerca 

de 1/8 de volta. Em seguida, após trazer a corrente para a 

sua posição original, ajuste e verifique o mecanismo de re-

tificação.  
 

 

3. Após a retificação, use o afinador do cabo para ajustar a 
folga entre a corrente e a placa interior do guia de cor-
rente para 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto maior  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

  

(A) Afinador do cabo  

(B) Placa interior do guia de corrente  

(C) Corrente  
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Ajuste superior 

1. Ajuste de forma a que a folga entre a placa exterior do 
guia de corrente e a corrente seja de 0 - 0,5mm.  

 

Posição da corrente  

  

(A) Carreto mais pequeno  

(B) Roda da pedaleira maior  

 

  

(A) Placa exterior do guia de corrente  

(B) Corrente  

(C) Chave de fendas [#2]  

(D) Parafuso de ajuste superior  
 

 

Quadro de resolução de problemas 
Após concluir o ajuste inferior, de instalação e fixação do 
cabo, o ajuste da tensão do cabo e o ajuste superior, verifi-
que a comutação movendo o manípulo de mudanças.  
(O mesmo se aplica se a comutação se tornar difícil durante a 
utilização).  

* Rode o parafuso 1/8 de volta para cada ajuste.  
 

Se a corrente sair para o lado da pedaleira  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se for difícil passar da pedaleira mais pequena para a pedaleira 
maior  
Rode o parafuso de ajuste superior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
Se isto não melhorar a situação, reajuste a tensão do cabo.  
 

 

 

Se for difícil passar da pedaleira maior para a pedaleira mais pe-
quena  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio.  
 

 

 

Se a corrente sair para o lado do movimento pedaleiro  

Rode o parafuso de ajuste inferior no sentido dos ponteiros do 
relógio.  
 

 

 

Se a comutação para a roda mais pequena da pedaleira estiver 
perra e difícil de realizar após a retificação  

Rode o afinador do cabo no sentido dos ponteiros do relógio até a 
comutação para a roda mais pequena da pedaleira ficar suave. 
* Note que ao rodar demasiado o afinador do cabo de uma vez 

pode resultar no fraco desempenho de comutação para a roda 
da pedaleira maior.  
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MANUTENÇÃO 
Lubrifique as peças móveis (os elos) conforme mostrado nas 
figuras.  

DICAS TÉCNICAS  
Se não for possível realizar suavemente a mudança de ve-

locidades, lave o desviador e lubrifique todas as peças 

móveis.  
 

 

Tipo F  

  

1 União  

2 Secção de montagem  
 

Tipo B  

  

1 União  

2 Secção de montagem  
 

Tipo E  

  

1 União  

2 Secção de montagem  
 

Tipo D  

  

1 Secção de montagem  

2 União  
 

 



 

 

 

Note: as especificações estão sujeitas a alteração para fins de melhoramento sem aviso prévio. (Portuguese) 


	AVISO IMPORTANTE
	PARA GARANTIR A SEGURANÇA
	LISTA DE FERRAMENTAS A USAR
	INSTALAÇÃO
	Instalação da mudança da frente (para BTT/Trekking)
	 Tipo montagem direta

	Instalação da mudança da frente (para ESTRADA)

	AJUSTE
	Ajuste do SIS (para BTT/Trekking)
	Cortar a espiral
	 2x10
	Ajuste inferior
	Ajuste da tensão do cabo
	Ajuste superior
	Quadro de resolução de problemas

	 3x10
	Ajuste inferior
	Ajuste superior
	Ajuste da roda pedaleira intermédia
	Quadro de resolução de problemas


	Ajuste do SIS (para ESTRADA)
	 Dupla: FD-3500
	Ajuste inferior
	Instalação e fixação do cabo interno
	Ajuste da tensão do cabo
	Ajuste superior
	Quadro de resolução de problemas

	 Tripla: FD-3503
	Ajuste inferior
	Instalação e fixação do cabo interno
	Ajuste superior
	Ajuste na roda pedaleira intermédia
	Quadro de resolução de problemas

	 FD-A070
	Ajuste inferior
	Instalação e fixação do cabo interno
	Ajuste da tensão do cabo
	Ajuste superior
	Quadro de resolução de problemas



	MANUTENÇÃO
	Tipo F
	Tipo B
	Tipo E
	Tipo D



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /Batang
    /BatangChe
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DAIKIN_GAIJI_2007
    /DAIKIN_LCD_2007
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFBuDingGB-W12
    /DFGirlStd-W5
    /DFHaiBaoGB-W12
    /DFHaiBaoStd-W12
    /DFHeiGB-W12
    /DFHeiGB-W3
    /DFHeiGB-W5
    /DFHeiGB-W7
    /DFHeiGB-W9
    /DFHeiStd-W12
    /DFHeiStd-W3
    /DFHeiStd-W5
    /DFHeiStd-W7
    /DFHeiStd-W9
    /DFKaiGB-W5
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFKaiShuStd-W5
    /DFKanTingLiuGB-W9
    /DFKanTingLiuStd-W9
    /DFLiJingHeiGB-W8
    /DFLiKingHeiStd-W8
    /DFLongMenGB-W9
    /DFLungMenStd-W9
    /DFMingStd-W12
    /DFMingStd-W3
    /DFMingStd-W5
    /DFMingStd-W7
    /DFMingStd-W9
    /DFPuDingStd-W12
    /DFShaoNvGB-W5
    /DFShouJinGB-W3
    /DFSongGB-W12
    /DFSongGB-W3
    /DFSongGB-W5
    /DFSongGB-W7
    /DFSongGB-W9
    /DFSoZingStd-W3
    /DFWaWaGB-W5
    /DFWaWaStd-W5
    /DFWeiBeiGB-W7
    /DFWeiBeiStd-W7
    /DFYaSongGB-W9
    /DFYeaSongStd-W9
    /DFYuanGB-W3
    /DFYuanGB-W5
    /DFYuanGB-W7
    /DFYuanGB-W9
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DFYuanStd-W9
    /DFZongYiGB-W7
    /DFZongYiStd-W7
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerLTPro-Black
    /FrutigerLTPro-BlackCn
    /FrutigerLTPro-BlackCnIta
    /FrutigerLTPro-BlackItalic
    /FrutigerLTPro-Bold
    /FrutigerLTPro-BoldCn
    /FrutigerLTPro-BoldCnIta
    /FrutigerLTPro-BoldItalic
    /FrutigerLTPro-Condensed
    /FrutigerLTPro-CondensedIta
    /FrutigerLTPro-ExtraBlackCn
    /FrutigerLTPro-ExtraBlkCnIta
    /FrutigerLTPro-Italic
    /FrutigerLTPro-Light
    /FrutigerLTPro-LightCn
    /FrutigerLTPro-LightCnIta
    /FrutigerLTPro-LightItalic
    /FrutigerLTPro-Roman
    /FrutigerLTPro-UltraBlack
    /FutoGoB101Pr6N-Bold
    /FutoMinA101Pr6N-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GothicBBBPr6N-Medium
    /GothicMB101Pro-Medium
    /GothicRF-HM
    /GothicR-HM
    /GothicRoundR-HM
    /GothicXB-HM
    /GraphicSansR-HM
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /GungsuhR-HM
    /HeadlineR-HM
    /HelveticaLTCom-Bold
    /HelveticaLTCom-BoldOblique
    /HelveticaLTCom-Light
    /HelveticaLTCom-Oblique
    /HelveticaLTCom-Roman
    /HelveticaLTCYR-Bold
    /HelveticaLTCYR-BoldItalic
    /HelveticaLTCYR-Italic
    /HelveticaLTCYR-Roman
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JasuR-HM
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KSGothicRoundR-HM
    /KSGothicXB-HM
    /KSGraphicSansR-HM
    /KSGungsuhR-HM
    /KSHeadlineR-HM
    /KSJasuR-HM
    /KSMagicR-HM
    /KSMoeumTR-HM
    /KSMyungjoL-HM
    /KSMyungjoNewsletter-HM
    /KSMyungjoXB-HM
    /KSNamuR-HM
    /KSPyunjiR-HM
    /KSYetR-HM
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /MagicR-HM
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MidashiGoPr6N-MB31
    /MidashiMinPr6N-MA31
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /MoeumTR-HM
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyungjoL-HM
    /MyungjoNewsletter-HM
    /MyungjoRF-HM
    /MyungjoR-HM
    /MyungjoXB-HM
    /NamuR-HM
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /PSLxText
    /PSLxText-Bold
    /PSLxText-BoldItalic
    /PSLxText-Italic
    /PyunjiR-HM
    /Raavi
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /RyuminPr6N-Bold
    /RyuminPr6N-ExBold
    /RyuminPr6N-ExHeavy
    /RyuminPr6N-Heavy
    /RyuminPr6N-Light
    /RyuminPr6N-Medium
    /RyuminPr6N-Reg
    /RyuminPr6N-Ultra
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUISymbol
    /ShinGoPr6N-Bold
    /ShinGoPr6N-DeBold
    /ShinGoPr6N-ExLight
    /ShinGoPr6N-Heavy
    /ShinGoPr6N-Light
    /ShinGoPr6N-Medium
    /ShinGoPr6N-Regular
    /ShinGoPr6N-Ultra
    /ShinMGoPr6N-Bold
    /ShinMGoPr6N-DeBold
    /ShinMGoPr6N-Heavy
    /ShinMGoPr6N-Light
    /ShinMGoPr6N-Medium
    /ShinMGoPr6N-Regular
    /ShinMGoPr6N-Ultra
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UDShinGoPro-Bold
    /UDShinGoPro-DeBold
    /UDShinGoPro-Light
    /UDShinGoPro-Medium
    /UDShinGoPro-Regular
    /UDShinMGoPro-Bold
    /UDShinMGoPro-DeBold
    /UDShinMGoPro-Light
    /UDShinMGoPro-Medium
    /UDShinMGoPro-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YetR-HM
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


