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A SCOTT Spark deve ser ajustada exatamente para as 
caraterísticas do seu utilizador individual de forma a obter o 
melhor rendimento, segurança e diversão 

A SCOTT recomenda que todos os ajustes sejam efetuados pelo 
seu agente autorizado SCOTT  Alguma da manutenção básica 
pode ser efetuada se forem seguidas escrupulosamente as 
instruções fornecidas com esta bicicleta 

Por favor aconselhe-se com o seu agente autorizado SCOTT 
para que o assista com quaisquer questões ou problemas 
técnicos de forma a evitar eventuais danos á bicicleta 
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CONCEITO SPARK GEOMETRIA / DADOS TÉCNICOS SPARK 650B/27.5”

A nova Spark é o produto de dois anos de pesquisa e desenvolvimento de um dos 
mais leves quadros de bicicleta de montanha disponíveis no mercado, com um peso 
abaixo das 1800 gramas incluindo o amortecedor FOX Nude e respectivo manípulo 
TWINLOC 

A SCOTT focou-se não só em construir um quadro leve, mas também durável e 
rígido, com um sistema de suspensão traseira utilizando tecnologias inovadoras e um 
esquema de cinemática optimizado para a utilização específica da bicicleta

A combinação de um esquema cinemático optimizado com o sistema de suspensão 
extraordinário da SCOTT resultam num quadro que se coloca entre as bicicletas 
rígidas ultra leves (Ex, a SCOTT Scale) e a nova geração de bicicletas de Maratona / 
Trail (Ex, a SCOTT Genius) 

A Spark foi pensada para utilizadores que procuram uma bicicleta de suspensão 
total de XC ou maratona com um curso máximo de 120mm na roda traseira 
(26”)/100mm (29”) 

A SCOTT não vê o quadro e amortecedor traseiro como componentes isolados 
montados na bicicleta, mas como um conjunto em que estes componentes 
trabalham como em conjunto como um sistema, oferecendo uma funcionalidade 
excepcional 

A nova Spark é baseada nua tecnologia multi-pivô 

As características do amortecimento foram melhoradas relativamente ao já famoso 
“Antigo” Spark e com a revisão do sistema a SCOTT conseguiu ainda uma melhor 
progressão no final de curso ao nível da cinemática 

O sistema TC (Traction Control) de suspensão da SCOTT vai permitir-lhe reduzir 
o curso da roda traseira de 120 (27 5”)/100 (29”)mm para 85 (27 5”)/70(29”)mm 
incluindo um aumento da progressividade da suspensão traseira, mas sempre 
mantendo um início de curso sensível 

Mas o novo Spark oferece mais, a transferência de potência é garantida com a 
certeza que nenhum esforço será em vão, já que ao contrário de sistemas que 
bloqueiam a suspensão traseira, o novo sistema garante que a roda traseira 
consegue seguir a superfície do solo oferecendo assim tração e velocidade enquanto 
desliza pelos trilhos 

Curso Suspensão traseira 120/85/0mm 

Rácio da Suspensão 
traseira

2 4

Curso do amortecedor 50mm

Comprimento do 
amortecedor (Olhal a 
olhal)

190mm

Hardware do quadro 22,2mm x 8mm 

Hardware braço 
oscilante

22 2mm x 8mm

Diâmetro do espigão de 
selim 

31 6mm

Caixa de direcção semi-integrada / coluna cónica 
1 1/8-1 5 (diâmetro interno 
44/54 9mm) ou 1-1/8 normal 
(44 0mm)

Curso da suspensão 120mm

Comprimento da 
forqueta 

507mm

Bloco pedaleiro BB PF 92 carbon / 73mm 
alumínio

Mudança frontal Shimano E-Type / SRAM S3 
direct mount

Rolamentos 2 x IGUS, 6 x 6802 (24x15x5) 

Largura máxima do pneu 57mm/2 25”

S S M M L L XL XL

LOW BB SETTING HIGH BB SETTING LOW BB SETTING HIGH BB SETTING LOW BB SETTING HIGH BB SETTING LOW BB SETTING HIGH BB SETTING

A
HEAD TUBE 
ANGLE

68.3 ° 68.8 ° 68.3 ° 68.8 ° 68.3 ° 68.8 ° 68.3 ° 68.8 °

B
HEAD TUBE 
LENGTH

105.0 mm 4.1 in 105.0 mm 4.1 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 120.0 mm 4.7 in 120.0 mm 4.7 in 135.0 mm 5.3 in 135.0 mm 5.3 in

C
TOP TUBE 
HORIZONTAL

570.0 mm 22.4 in 568.5 mm 22.4 in 600.0 mm 23.6 in 598.5 mm 23.6 in 625.0 mm 24.6 in 623.5 mm 24.5 in 650.0 mm 25.6 in 648.6 mm 25.5 in

D
STANDOVER 
HEIGHT

761.7 mm 30.0 in 764.4 mm 30.1 in 763.3 mm 30.1 in 766.2 mm 30.2 in 794.6 mm 31.3 in 798.0 mm 31.4 in 823.9 mm 32.4 in 827.6 mm 32.6 in

E BB OFFSET -21.5 mm -0.8 in -15.5 mm -0.6 in -21.5 mm -0.8 in -15.5 mm -0.6 in -21.5 mm -0.8 in -15.5 mm -0.6 in -21.5 mm -0.8 in -15.5 mm -0.6 in

F BB HEIGHT 330.0 mm 13.0 in 336.0 mm 13.2 in 330.0 mm 13.0 in 336.0 mm 13.2 in 330.0 mm 13.0 in 336.0 mm 13.2 in 330.0 mm 13.0 in 336.0 mm 13.2 in

G WHEEL BASE 1,094.0 mm 43.1 in 1,094.0 mm 43.1 in 1,125.0 mm 44.3 in 1,125.0 mm 44.3 in 1,150.0 mm 45.3 in 1,150.0 mm 45.3 in 1,177.0 mm 46.3 in 1,177.0 mm 46.3 in

I
BB CENTER 
TO TOP OF 
SEATTUBE

412.0 mm 16.2 in 412.0 mm 16.2 in 440.0 mm 17.3 in 440.0 mm 17.3 in 490.0 mm 19.3 in 490.0 mm 19.3 in 530.0 mm 20.9 in 530.0 mm 20.9 in

J SEAT ANGLE 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 °

K CHAINSTAY 433.0 mm 17.0 in 433.0 mm 17.0 in 433.0 mm 17.0 in 433.0 mm 17.0 in 433.0 mm 17.0 in 433.0 mm 17.0 in 433.0 mm 17.0 in 433.0 mm 17.0 in

L REACH 394.0 mm 15.5 in 398.9 mm 15.7 in 422.6 mm 16.6 in 427.4 mm 16.8 in 444.7 mm 17.5 in 449.5 mm 17.7 in 465.5 mm 18.3 in 469.9 mm 18.5 in

M STACK 575.7 mm 22.7 in 572.3 mm 22.5 in 580.4 mm 22.9 in 576.8 mm 22.7 in 589.7 mm 23.2 in 586.1 mm 23.1 in 603.6 mm 23.8 in 600.2 mm 23.6 in

N STEM LENGTH 70.0 mm 2.8 in 70.0 mm 2.8 in 80.0 mm 3.1 in 80.0 mm 3.1 in 90.0 mm 3.5 in 90.0 mm 3.5 in 100.0 mm 3.9 in 100.0 mm 3.9 in
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GEOMETRIA / DADOS TÉCNICOS SPARK 29” TECNOLOGIA DO AMORTECEDOR

Curso Suspensão traseira 100/70/0mm 

Rácio da Suspensão 
traseira

2 63

Curso do amortecedor 38mm

Comprimento do 
amortecedor (Olhal a 
olhal)

165mm

Hardware do quadro 22,2mm x 8mm 

Hardware braço oscilante 22 2mm x 8mm

Diâmetro do espigão de 
selim 

31 6mm

Caixa de direcção semi-integrada / coluna cónica 
1 1/8-1 5 (diâmetro interno 
44/54 9mm) ou 1-1/8 normal 
(44 0mm)

Curso da suspensão 100mm

Comprimento da 
forqueta 

506mm

Bloco pedaleiro BB PF 92 carbon / 73mm 
alumínio

Mudança frontal Shimano E-Type / SRAM S3 
direct mount

Rolamentos 2 x IGUS, 6 x 6802 (24x15x5) 

Largura máxima do pneu 57mm/2 25”

O coração do sistema TC na Spark é o novo amortecedor FOX Nude, fabricado pela 
FOX que oferece as três funções que tornam o sistema possível 

O manípulo remoto TWINLOC é a evolução do já extraordinário sistema TRACLOC 
da SCOTT 

Enquanto o sistema TRACLOC permitia apenas a alteração dos modos de 
funcionamento ao nível dos amortecedores traseiros SCOTT TC, nomeadamente 
entre os modos patenteados de bloqueio, tração e curso total no instante, a partir 
do guiador, o Sistema TWINLOC permite ainda o controlo remoto da suspensão 
dianteira entre os modos de curso total e bloqueio, em sintonia com os modos do 
amortecedor traseiro 

Mas a SCOTT permite mais  Em combinação com as suspensões SRAM/RockShox 
DNA3 ou FOX CTD é ainda possível utilizar um modo de tração na suspensão 
dianteira  Esta é uma função exclusiva das bicicletas SCOTT 

Os 3 modos disponíveis no manípulo e suspensões em combinação com o SRAM 
Rock Shox/DNA3 ou FOX CTD são:

 - Curso Total: Curso Total em ambas as suspensões 

 - Modo de Tracção: Modo de tracção na traseira (incluindo modificação de 
geometria e redução de curso), modo de plataforma na frente

 - Modo de Bloqueio: Suspensão dianteira e traseira bloqueadas 

A SCOTT oferece assim 2 manípulos TWINLOC diferentes que funcionam com as 
seguintes combinações entre suspensões e amortecedores traseiros:

 - FOX Nude com suspensão FOX CTD / SRAM/Rock Shox DNA 3 ( Peça SCOTT 
numero: 230097)

 - FOX CTD com adaptadores para suspensões FOX CTD / SRAM /Rock Shox DNA3 
( Peça SCOTT numero: 230098)

Note que o amortecedor FOX CTD não oferece um modo de tração mas sim um 
“ride mode” que consiste numa plataforma que diminui o bombear causado pela 
pedalada  Ao contrário do FOX NUDE o volume da camara de ar mantêm-se 
inalterado entre modos 

 • IMPORTANTE!

Apenas pode montar o manípulo Twinloc na posição “Lado esquerdo, superior” 
do guiador

S S M M L L XL XL

HIGH BB SETTING LOW BB SETTING HIGH BB SETTING LOW BB SETTING HIGH BB SETTING LOW BB SETTING HIGH BB SETTING LOW BB SETTING

A
HEAD TUBE 
ANGLE

70.1° 69.5° 70.1° 69.5° 70.1° 69.5° 70.1° 69.5°

B
HEADTUBE 
LENGTH

105 mm 4.1 in 105 mm 4.1 in 105 mm 4.1 in 105 mm 4.1 in 115 mm 4.5 in 115 mm 4.5 in 125 mm 4.9 in 125 mm 4.9 in

C
TOPTUBE 
LENGTH 
HORIZONTAL

568 mm 22.4 in 570 mm 22.4 in 598 mm 23.5 in 600 mm 23.6 in 628 mm 24.7 in 630 mm 24.8 in 649 mm 25.6 in 650 mm 25.6 in

D
TOPTUBE 
LENGTH ACTUAL

518 mm 20.4 in 518 mm 20.4 in 539 mm 21.2 in 539 mm 21.2 in 566 mm 22.3 in 566 mm 22.3 in 588 mm 23.1 in 588 mm 23.1 in

E
SEAT TUBE 
ANGLE

73.1° 72.5° 73.1° 72.5° 73.1° 72.5° 73.1° 72.5°

F
BB CENTER 
TO TOP OF 
SEATTUBE

400 mm 15.7 in 400 mm 15.7 in 440 mm 17.3 in 440 mm 17.3 in 481 mm 18.9 in 481 mm 18.9 in 541 mm 21.3 in 541 mm 21.3 in

G
BB CENTER 
TO TOPTUBE 
CENTER

335 mm 13.2 in 335 mm 13.2 in 350 mm 13.8 in 350 mm 13.8 in 403 mm 15.9 in 403 mm 15.9 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in

H
CHAINSTAY 
LENGTH

448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in

I BB OFFSET -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in

BB HEIGHT 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in

J
STANDOVER 
HEIGHT

762 mm 30.0 in 758 mm 29.8 in 768 mm 30.2 in 764 mm 30.1 in 806 mm 31.7 in 802 mm 31.6 in 836 mm 32.9 in 833 mm 32.8 in

WHEELBASE 1082 mm 42.6 in 1082 mm 42.6 in 1112 mm 43.8 in 1112 mm 43.8 in 1143 mm 45.0 in 1143 mm 45.0 in 1163 mm 45.8 in 1163 mm 45.8 in

K REACH 386 mm 15.2 in 379 mm 14.9 in 416 mm 16.4 in 409 mm 16.1 in 442 mm 17.4 in 436 mm 17.2 in 456 mm 18.0 in 453 mm 17.8 in

L STACK 602 mm 23.7 in 606 mm 23.9 in 602 mm 23.7 in 606 mm 23.9 in 611 mm 24.1 in 615 mm 24.2 in 623 mm 24.5 in 625 mm 24.6 in

STEM LENGTH 70 mm 2.8 in 70 mm 2.8 in 80 mm 3.1 in 80 mm 3.1 in 90 mm 3.5 in 90 mm 3.5 in 100 mm 3.9 in 100 mm 3.9 in
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O Manípulo remoto TWINLOC tem três posições possíveis:

1  Modo de subida: 
O amortecedor fica quase bloqueado; subir em estradas de asfalto é agora 
possível sem qualquer perda de rendimento  Simultaneamente, um sistema de 
abertura de emergência do bloqueio previne que o amortecedor fique danificado 
caso o utilizador não abra o sistema antes de ultrapassar obstáculos 

2  Modo de tracção: 
Ao reduzir o volume da câmara interna do amortecedor, o curso do mesmo é 
reduzido para aproximadamente 80% (aprox  96/80mm) ao mesmo tempo que 
o amortecedor se torna mais progressivo e a geometria optimizada  Isto resulta 
numa suspensão mais firme, sem “bombear” que oferece ainda características 
ótimas em termos difíceis  
 
Para o “ride”: Ao introduzir um modo de plataforma na compressão, o 
amortecedor não bombeia facilmente 

3  Modo de descida: 
Curso Total em ambas as suspensões 120/100mm (27 5”/ 29”) 

Vai encontrar as seguintes posições no manípulo remoto:

Para a montagem do controlo remoto da suspensão dianteira, existem três sistemas 
diferentes 

A peça específica para a quantidade de cabo puxada por cada suspensão pode ser 
mudada em alguns minutos, de forma a adaptar o manípulo à sua nova suspensão  
Pode ver na parte inferior da peça, a indicação da marca de suspensão ou modelo 
com a qual a peça é compatível 

A SCOTT oferece dois manípulos diferentes com as seguintes combinações de 
suspensão/amortecedor:

 - FOX Nude com adaptador FOX CTD e suspensão Rock Shox DNA3 (peça SCOTT 
ref  230097)

 - FOX CTD com adaptador FOX CTD e Suspensão Rock Shox DNA3 (peça SCOTT 
ref  230098)

Por favor note que o adaptador da suspensão FOX CTD e Rock Shox DNA3 não 
são compatíveis com suspensões de dois modos, para tal terá de adquirir um novo 
manípulo! Para mais informações contacte o seu agente SCOTT 

Para mudar as peças que regulam a quantidade de cabo utilizado pela sua marca/ 
modelo de suspensão, por favor siga os desenhos abaixo:

Modo  
de Bloqueio

Modo  
de Tracção

Modo  
de Curso Total carregue  

para libertar

MONTAGEM DO 
ADAPTADOR DE 
REGULAÇÃO DA 
QUANTIDADE DE CABO

DESMONTAGEM DO 
ADAPTADOR DE 
QUANTIDADE DE CABO
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MONTAGEM DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CABO AMORTECEDOR FOX NUDE E MANÍPULO TWINLOC

 • IMPORTANTE!

Por favor assegure-se que o bloqueio da suspensão SRAM/RockShox funciona 
corretamente após o transporte da bicicleta  Comprima a suspensão 5 a 10 vezes 
antes de seguir as instruções do manual acerca da instalação e afinação do cabo de 
controlo do manípulo de bloqueio remoto da suspensão  

O adaptador de regulação da quantidade de  cabo na zona inferior do manípulo 
deverá ter a seguinte inscrição o modelo de suspensão que irá utilizar, nunca tente 
montar um adaptador Rock Shox com FOX ou vice versa 

1  Para efectuar a montagem do 
cabo, coloque a alavanca no modo 
de curso total, passando o cabo 
através do olhal e da ranhura do 
manípulo tal como é demonstrado 
no desenho abaixo  De seguida, 
instale o cabo no sistema de 
bloqueio localizado no topo da 
perna direita da sua suspensão 

2  Fixe o cabo utilizando o parafuso sextavado de 2mm 
no botão rotativo de bloqueio da suspensão com uma 
força de aperto de 0 9Nm/ 8lb/in, corte o excedente 
de cabo e instale um terminal de cabo  Para aprender 
mais informação relativa a esta tarefa, pode visualizar 
o manual da sua suspensão SRAM/RockShox, 
fornecido com a documentação da sua bicicleta ou 
contacte um centro de serviço ou o seu Agente 

DICA:

Para verificar se existe folga no cabo de controlo remoto, tente puxar o batente de 
espiral do cabo (peça plástica) e verifique se este se movimenta, se sim ajuste o 
afinador, desaperte um pouco no sentido anti horário até que a folga seja eliminada 

Na ilustração do desenho e do manípulo de bloqueio remoto abaixo, pode visualizar as 
peças numeradas que serão indicadas no manual para explicação da forma de ajuste 
e afinação 

Parts List

S1 Olhal frontal/ Parafuso de fixação do 
Amortecedor 

S2 Olhal traseiro/ Parafuso de fixação do 
Amortecedor

S3 Corpo do amortecedor

S4 botão de ajuste da recuperação

S5 Válvula da câmara de ar positiva

S6 Roda de ajuste do bloqueio

S7 Parafuso de fixação do cabo (Escondido 
atrás da roda de ajuste do bloqueio)

S8 Êmbolo do amortecedor

S9 Indicador de SAG (o-ring no êmbolo)

L1 Alavanca do Manípulo de bloqueio remoto

L2 botão de saída de modo

L3 Cabos de controlo do sistema de bloqueio 
remoto

L4 Ajustador de folga do cabo da suspensão

L5 Ajustador de folga do cabo do amortecedor
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AFINAÇÃO BÁSICA DO MANÍPULO TWINLOC PARA  
O CONTROLO REMOTO DO AMORTECEDOR FOX NUDE

1  Liberte o cabo, desapertando o 
parafuso sextavado (S7) no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio com 
ima chave de 2mm 

De forma a garantir um funcionamento perfeito do amortecedor Nude 2 TC, é da 
maior importância seguir de forma exacta os passos descritos abaixo:

Nos quadros SPARK de carbono, vai encontrar um sistema de passagem da 
cablagem do amortecedor interna 

Para facilitar a tarefa, passe em primeiro lugar 
o cabo do amortecedor pelo interior do tubo 
superior, introduzindo depois a bicha como pode 
visualizar na ilustração abaixo 

Nos quadros com triângulos 
dianteiros em Alumínio com sistemas 
de passagem da cablagem exterior 
tradicionais, a bicha é fixa com 
abraçadeiras de plástico  

2  Insira um novo cabo através do furo 
no manípulo e bicha e introduza-o no 
amortecedor conforme a ilustração, á 
volta da roda de controlo remoto (S6) 

3  Aperte o cabo e aperte o parafuso de 
fixação do cabo (S7), apertando-o no 
sentido dos ponteiros do relógio com 
uma chave sextavada de 2mm  A força 
de aperto não deve exceder 1 6Nm 

4  Verifique se o 
manípulo está no 
modo de tracção e a 
marca está conforma 
o diagrama em baixo:

5  Corte o cabo aproximadamente a 
20mm da roda de controlo remoto 

6  Coloque um terminal de cabo e fixe-o 
usando um alicate com uma pressão 
moderada 
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AFINAÇÃO BÁSICA DO MANÍPULO TWINLOC PARA  
O CONTROLO REMOTO DO AMORTECEDOR FOX CTD

AFINAÇÃO DO AMORTECEDOR FOX NUDE OU FOX CTD

A montagem do cabo e afinação do amortecedor é similar à afinação do 
amortecedor FOX Nude 

Queira por favor seguir as instruções no manual FOX fornecido com a bicicleta  

FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA AFINAÇÃO DO 
AMORTECEDOR

Para afinar a pressão do amortecedor nós recomendamos o uso de uma bomba de 
suspensão que permita atingir uma pressão máxima de 20bars/300psi, com uma 
válvula especial que evite perdas de ar aquando da sua remoção do amortecedor 
para garantir uma pressão exacta

A afinação do amortecedor FOX Nude ou FOX CTD pode ser feita em poucos minutos 

 • IMPORTANTE!

Para todos os ajustes o manípulo deve estar na posição “curso total” 

Para ajustar a pressão das câmaras-de-ar do amortecedorFOX Nude ou FOX CTD 
por favor siga as instruções a seguir descritas: 

1  Retire a tampa da válvula da câmara-de-ar positiva (S5) localizada no corpo do 
amortecedor 

2  Coloque a bomba de ar na válvula 

3  Por favor tenha em conta que é necessária alguma pressão vinda do interior do 
amortecedor para activar o indicador de pressão na bomba  Certifique-se de que 
contrabalança esta pequena perda de ar aquando da verificação da pressão de 
ar no amortecedor, tenha também em conta que as bombas apresentam uma 
tolerância de 10% na indicação da pressão 

4  Por favor utilize a App FOX iRD disponível no iTunes atrvés do seguinte link: 
https://itunes apple com/us/app/fox-intelligent-ride-dynamics/
id549035102?mt=8&ign-mpt=uo%3D4)

5  Depois de descarregar a aplicação, siga os passos demonstrados e carregue o 
amortecedor com a pressão requerida, quando atingir a pressão correspondente 
ao peso desejado, retire a bomba e coloque por fim a tampa da válvula 

Tome em atenção que cada vez que efectuar uma verificação à pressão do 
amortecedor deverá repor o ar perdido nesta operação e ajustar novamente a 
pressão recomendada  Recorde-se sempre que os manómetros das bombas de 
suspensão possuem uma margem de erro máxima de 10% 
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SAG

O SAG deve ser de cerca de 10mm no êmbolo do amortecedor 

Para verificar a afinação, por favor siga as instruções abaixo:

1  Sente-se na bicicleta, coloque os seus pés nos pedais

2  Volte a colocar os pés no chão e saia da bicicleta sem efectuar força no guiador ou 
no selim, para que os o-rings de indicação de sag não se movam 

3  Verifique se o o-ring (S9) no êmbolo do amortecedor (S8) está a uma distância de 
10mm do guarda-pó principal do amortecedor (situado entre o corpo e o êmbolo 
do amortecedor) 

 - Se a distância entre o o-ring e o guarda-pó é de 10mm, a pressão de ar está 
perfeita para o seu peso 

 - Se a distância entre o o-ring e o guarda-pó é menos de 10mm, a pressão de ar 
positiva é demasiado alta e deverá ser cuidadosamente reduzida, utilizando o 
botão de purga da bomba de enchimento de amortecedores, até que ao medir o 
sag, essa distância seja de 10mm 

 - Se a distância entre o o-ring e o guarda-pó é mais de 10mm, a pressão de ar 
positiva está baixa e deverá ser aumentada, utilizando a bomba de enchimento de 
amortecedores, até que ao medir o sag, essa distância seja de 10mm 

AJUSTE DO REBOUND NOS AMORTECEDORES FOX NUDE 
E FOX CTD

Recuperação ou “Rebound” descreve a velocidade com que o amortecedor retorna 
ao seu comprimento inicial após absorver um obstáculo 

Utilizando o botão de ajuste da recuperação (S4), pode ajustar a velocidade da 
recuperação do amortecedor FOX Nude, passo a passo 

Por favor siga as seguintes instruções:

Desça um passeio (sentado no selim) e verifique quantas vezes a bicicleta ressalta 
após descer o passeio 

 - Se a bicicleta oscila 1 a 2 vezes, a velocidade de recuperação está correta 

 - Se a bicicleta oscila mais de 3 vezes, a velocidade de recuperação é demasiado 
alta  Rode o botão 1 a 2 “cliques” no sentido dos ponteiros do relógio 

 - Se a bicicleta não oscila, a velocidade de recuperação é demasiado lenta  Rode o 
botão 1 a 2 “cliques” no sentido contrário aos ponteiros do relógio  Repita o teste 
até que a velocidade de recuperação esteja correcta 

 • IMPORTANTE!

Note que o amortecedor SCOTT FOX Nude apenas pode ser instalado no quadro na 
posição mostrada na ilustração abaixo 

A montagem do amortecedor numa posição diferente pode levar a que o quadro e 
links do amortecedor sofram danos graves 

Esta informação aplica-se também aos amortecedores FOX FLOAT CTD e X-Fusion 
EL montados em alguns modelos 

 • IMPORTANTE!

Ao voltar a colocar o amortecedor na bicicleta após uma desmontagem, ambos os 
parafusos de fixação devem ser apertados uma força de 10Nm/88in-lbs 

Caso este torque de aperto não seja respeitado, o amortecedor pode ser danificado 

Por favor use apenas os parafusos originais 
SCOTT em conjunto com os adaptadores 
específicos para o link 
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A SCOTT recomenda vivamente que utilize apenas os amortecedores originais 
FOX Nude (FOX Float CTD / X-Fusion EL) com as bicicletas Spark, já que as 
unidades originais foram concebidas para funcionar em conjunto, com um rácio de 
suspensão linear 

Além disso, o Sag deve ser de 10mm no êmbolo do amortecedor  Para saber como 
ajustar os amortecedores originais nos modelos Spark, por favor siga as instruções 
contidas neste manual 

OUTROS MODELOS DE AMORTECEDOR NA SPARK

Se deseja utilizar um amortecedor diferente da unidade original da sua bicicleta ou 
quadro Spark, por favor certifique-se que o amortecedor não atinge o quadro em 
nenhuma das suas posições de funcionamento 

Por favor siga as instruções abaixo:

Certifique-se que o amortecedor e os seus acessórios não atingem o quadro em 
nenhuma das suas posições de funcionamento ou montagem 

Para se certificar disto, retire todo o ar ou mola do amortecedor, instale-o e 
comprima o amortecedor na totalidade 

Se o amortecedor toca no quadro, não o utilize de forma a evitar danos irreparáveis 
no quadro ou amortecedor 

Os diferentes modelos Spark utilizam várias 
versões de caixas de direcção 

Um sistema de caixa de direção semi-integrada 
compatível com colunas de direção cónicas 
com um diâmetro exterior na zona de inserção 
da caixa de 50 e 61mm e tubos de direcção 
cónicos com 44 e 54 9mm de diâmetro nas 
zonas superior e inferior respectivamente 

AFINAÇÃO DE OUTROS MODELOS DE AMORTECEDORES

OPÇÕES DE CAIXA DE DIRECÇÃO

Ritchey WCS Carbon Zero Tapered PF 50-61mm 18mm UD PRD 13636

Ritchey PRO Tapered PF 50-61mm 12 9mm PRD 13640

É ainda possível utilizar forquetas com tubos de direcção standard de diâmetro 1 1/8” 
utilizando um redutor como este por ex:

Ritchey WCS Carbon Zero Tapered PF 50-61mm 18mm UD for 1 1/18" fork PRD 14860

Um sistema de caixa de direção semi-integrada compatível com colunas de direção 
standard com um diâmetro exterior na zona de inserção da caixa de 50mm e tubos 
de direção com 44mm de diâmetro 

Este é um sistema standard no mercado e como tal deverão existir caixas de direção 
de inúmeros fabricantes 

Todos os quadros com triângulos dianteiros 
em carbono utilizam blocos pedaleiros com o 
standard BB92PF 

Existem kits de rolamentos “press fit” e cranks 
compatíveis com este standard de vários 
fabricantes, tais como a Shimano, SRAM, FSA 
e outros 

Todos os quadros com triângulos dianteiros em 
alumínio utilizam blocos pedaleiros roscados com 
73mm de largura.

BLOCO PEDALEIRO SPARK
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SPARK  2014 

Tim, 21-Jan-13 

User Manual: new points 
FD-MOUNT Identification – Spark 700 and 900 
 

Spark 900 – new FD 
adaptor for MY14 

Spark 700 

NOTE:  
• Colours in pictures are not representitive of reality 
• New Spark 900 FD adaptor is not compatible with old Spark 12 CST because some FDs will touch 

CST when assembled.  

• New FD mounts for both Spark 700 and 900. 
• Some customers complained of shifting problems, so for Spark 900, FD adaptor was changed (from Spark 12) to lower FD by 

1mm to be the same as Shimano specs. 
• Spark 900 FD adaptor can be identified by ID mark 900 and colour is now anodised grey rather than black.  
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PORTUGUÊSPORTUGUÊS

Nas bicicletas Spark equipadas com o amortecedor fox Nude3 / FOX CTD pode 
ajustar a altura do bloco pedaleiro ao solo, alterando a posição da peça de ajuste de 
geometria instalada no link do amortecedor traseiro entre duas posições possíveis 

Por favor respeite o 
aperto máximo de 10Nm 
(88in/lbs)

1  Bloco pedaleiro baixo para um centro de gravidade mais baixo

2  Bloco pedaleiro alto para mais espaço entre os pedais e cranks e obstáculos 
no solo 

SPARK 700 SPARK 900

POSIÇÃO BAIXA

ANGULO TESTA DE DIRECÇÃO 68 3° 69 5°

ALTURA DO BLOCO PED  AO SOLO 330mm 317mm

ALTA

ANGULO TESTA DE DIRECÇÃO 68 8° 70°

ALTURA DO BLOCO PED  AO SOLO 336mm 323mm

ALTURA AJUSTÁVEL DO BLOCO PEDALEIRO  • IMPORTANTE!

Não é possível utilizar esta peça de alteração de geometria com outros modelos de 
amortecedor que não o FOX Nude/ FOX FLOAT CTD 

O amortecedor poderia colidir com peças no quadro ou com o link 

Modelos originalmente equipados com outros amortecedores que não o FOX Nude/ 
FOX FLOAT CTD utilizam uma peça com furação central que não permite este ajuste 

Os quadros Spark utilizam 
um sistema de fixação do 
desviador dianteiro Shimano 
tipo E, prescindindo da placa 
de fixação que normalmente 
vem instalada nesses tipos 
de desviador  Os desviadores 
utilizados são portanto 
shimano tipo E ou Sram Direct 
Mount tipo S3 

Por favor note que é sempre 
necessário utilizar o adaptador 
instalado no quadro ou 
bicicleta entre o quadro e o desviador 

Este adaptador pode ser adquirido através de um agente SCOTT com a seguinte 
referência:

229728 FD Mount Genius 2013 700-650B

229729 FD Mount Genius 2013 900-29

Tenha em atenção que os dois modelos de adaptador não são intermutáveis!

FIXAÇÃO DO DESVIADOR DIANTEIRO
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O sistema da passagem de cabos directa de todos os modelos SCOTT de suspensão 
total permite que este seja mais resistente a impurezas e água 

TRIÂNGULOS FRONTAIS EM CARBONO

PASSAGEM DE CABOS OPTIMIZADA SCOTT SPARK

Os quadros Spark em carbono têm passagem 
interna dos cabos com batentes na parte frontal 
do tubo inferior 

Note que os cabos de mudança necessitam de 
se cruzar no interior do tubo inferior antes de 
saírem pelo lado inferior do quadro 

Empurre os cabos através da guia conforme 
a ilustração e fixe a guia no quadro com uma 
chave sextavada de 3mm com uma força de 
aperto de 4Nm/35in/lbs 

Coloque as bichas nos cabos tendo sempre 
em conta que respeita o comprimento mínimo 
necessário das mesmas conforme ilustrado!

Por favor certifique-se que respeita a distância 
de 40mm entre as bichas e o bloco pedaleiro 
de forma a evitar passagens de mudança 
indesejadas e/ou danos aos cabos de mudança 
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Para montar o travão traseiro, por favor siga as instruções ilustradas abaixo:

Por favor certifique-se que respeita a distância de 40mm entre o tubo de travão e o 
bloco pedaleiro de forma a evitar danos ao tubo de  travão 

A guia pode ser adquirida num agente SCOTT com a seguinte referência:

223305 BB Cableguide Spark 2012

QUADROS COM TRIÂNGULOS DIANTEIROS EM ALUMÍNIO
Por favor fixe as bichas de mudança e tubos de travão nos pontos de fixação 
dedicados existentes no quadro utilizando 
abraçadeiras de plástico conforme  
ilustrado abaixo:

Por favor certifique-se que respeita a distância 
de 40mm entre as bichas e o bloco pedaleiro 
de forma a evitar passagens de mudança 
indesejadas e/ou danos aos cabos de mudança 

Para montar o travão traseiro, por favor siga as instruções ilustradas abaixo:

Por favor certifique-se que respeita a distância de 40mm entre o tubo de travão e o 
bloco pedaleiro de forma a evitar danos ao tubo de  travão 

A guia pode ser adquirida num agente SCOTT com a seguinte referência:

223305 BB Cableguide Spark 2012

Use a peça guia de plástico 
para fixar o cabo de travão

Use a peça guia de plástico 
para fixar o cabo de travão
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 • IMPORTANTE!

O espigão de selim tem de estar inserido no quadro em pelo menos 100mm 

Nunca utilize um espigão de selim com um diâmetro diferente de 31 6mm nem utilize 
adaptadores e/ou redutores entre o espigão de selim e o quadro 

No modelo Genius 2013/14 pode substituir o suporte do desviador traseiro 

Dependendo do modelo poderá encontrar as seguintes opções:

1  Eixo de 142mm com RWS 142/12 

está disponível na SCOTT: 

219574 O conjunto completo de eixo RWS 142/12

219577 apenas o drop out do lado direito

2  Eixo Standard de aperto rápido de 135 mm

206473 drop out substituível

Caso deseje utilizar outros standards RWS, pode adquiri-los como peças 
independentes para rodas específicas através do seu agente SCOTT 

219574 RWS 135/12 parts set

219576 apenas o drop out do lado direito

219572 RWS 135/5 parts set

219575 apenas o drop out do lado direito

AJUSTE DA ALTURA DO SELIM

DROP OUT SUBSTITUÍVEL

A Spark pode utilizer rotores de travão de 
disco de 3 medidas diferentes:

O apoio do travão de disco traseiro localizado 
na escora inferior traseira utiliza o standard 
Postmount e permite a utilização de rotores 
com 160, 180 ou185mm de diâmetro 

Por favor note que para utilizar rotores de 
180 ou 185mm irá necessitar de adaptadores 
ou anilhas específicas para esse fim entre 
o apoio Postmount no quadro e a pinça de 
travão de disco 

MONTAGEM DO TRAVÃO DE DISCO TRASEIRO

Para afinar a sua suspensão por favor siga as instruções localizadas no manual 
específico da marca da suspensão entregue junto da documentação da bicicleta 

Recomendamos a utilização de suspensões com um curso de 120mm (27 5”) e 
100mm (29”) para que a geometria e características de condução se mantenham 
conforme as especificações originais 

Para mais detalhes acerca das características técnicas, tais como o comprimento das 
forquetas recomendadas, por favor consulte a tabela anterior 

INSTALAÇÃO E AFINAÇÃO DE SUSPENSÕES MANUTENÇÃO 
DOS PONTOS DE ROTAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA

Os pivôs e rolamentos utilizados na Spark são extremamente fáceis de manter  

Um tratamento externo com massa em spray é tudo o que necessita de fazer após 
cada lavagem 

Não recomendamos a utilização de massas consistentes demasiado pesadas, pois 
estas deixam uma película de sujidade nas peças difícil de remover 

O mesmo pode ser aplicado ao tratamento da corrente 

Se tem de trocar os rolamentos, pode encontrar o Kit de reparação indicado no seu 
agente SCOTT 

Para trocar os rolamentos no seu quadro SCOTT deve contactar o seu agente pois é 
essencial a utilização de ferramenta específica para que os rolamentos e quadro não 
sejam danificados 

AFINAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO
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SCOTT Bikes

Gambler, Voltage FR, Volt-X

5

PORTUGUÊSPORTUGUÊS

GARANTIA NAS BICICLETAS SCOTT de riscos  Esta garantia limitada não cobre produtos utilizados em operações de aluguer  
Esta garantia limitada não cobre compras de bicicletas não montadas  Esta garantia 
limitada não cobre defeitos causados por utilização e desgaste de material (a lista 
completa das peças de desgaste pode ser encontrada no manual geral que é fornecido 
com a bicicleta), acidente, negligência, condução abusiva, alterações na cor devido 
á exposição solar, abuso, utilização imprópria, atos de Deus, montagem imprópria, 
manutenções ou reparações efetuadas de forma imprópria por outro técnico que não um 
agente autorizado SCOTT, uso de peças ou acessórios não compatíveis com o Produto 
ou alterações do produto 

Todos os produtos são fornecidos com um manual  Por favor siga cuidadosamente as 
instruções aqui indicadas ou afixadas no produto  De acordo com a lei vigente, danos 
consequenciais e incidentais não são recuperáveis através desta garantia limitada 

Como pode ativar esta garantia?
Para pedir a ativação desta garantia limitada, deve notificar a SCOTT do defeito dentro 
do período de garantia e entregar atempadamente o produto á SCOTT á sua custa para 
inspeção 

Por favor contacte o seu agente autorizado SCOTT, o serviço de apoio ao cliente SCOTT 
ou o distribuidor nacional SCOTT (Localizador de agentes: www scott-sports com) 

Todos os produtos entregues devem ser acompanhados da prova de compra (fatura) 
emitida por um agente autorizado SCOTT, ou esta garantia limitada não poderá ser 
aplicada  Em caso de substituição do produto ou devolução do valor da compra, o 
produto defeituoso retornará a ser propriedade da SCOTT 

O protocolo de entrega do produto (que encontrará no final do manual) ficará em cópia 
no agente autorizado SCOTT após aceitação e assinatura do cliente   É obrigatório o 
fornecimento deste protocolo de entrega juntamente com a peça defeituosa nos casos 
de pedido de ativação de garantia, já que fornece prova de compra ou esta garantia 
limitada não se aplicará 

De que forma a legislação nacional afeta a sua garantia?
Esta garantia limitada proporciona-lhe direitos legais específicos, sendo que pode ter 
outros direitos, que variam de país para país 

Recomendação
Recomendamos veementemente que apenas utilize as oficinas de agentes autorizados 
SCOTT para a manutenção anual e reparações, já que manutenções efetuadas de forma 
incorreta ou operações impróprias no produto inviabilizam a garantia limitada  Os custos 
associados com a manutenção da bicicleta serão da responsabilidade do consumidor 

 • ATENÇÃO!
A SCOTT Sports SA não se responsabiliza por qualquer dano causado por qualquer 
falta de conformidade com estas instruções, em particular mas não limitado a mau 
uso, manutenção incorrecta, montagem incorrecta e manuseamento, negligência ou 
abuso. O não cumprimento destas instruções pode resultar em falha do componente, 
lesões corporais graves. A falha de componentes pode levar à perda de controlo da 
bicicleta e resultar em lesões pessoais graves.

O que é coberto pela garantia?
A garantia cobre defeitos em materiais e fabrico, a partir da data de transferência de 
riscos (da compra) em quadros, braços oscilantes e forquetas (desde que as forquetas 
sejam fabricadas pela SCOTT) em bicicletas da marca SCOTT vendidas completamente 
montadas num agente autorizado SCOTT (“Produto”) 

Qual é o prazo de duração da garantia?
Esta garantia voluntária de fabricante é limitada a cinco anos para os quadros e braços 
oscilantes e dois anos para as forquetas, desde a data de compra do Produto e está 
limitada ao primeiro comprador do Produto e sujeita ao registo da mesma em www 
scott-sports com num prazo de até dez dias após a data da compra  A transferência 
do Produto do primeiro comprador para outra pessoa termina esta garantia limitada  A 
garantia limitada de cinco anos para quadros e braços oscilantes apenas será válida de 
acordo com o cumprimento das medidas de manutenção periódica indicadas no manual 
da bicicleta  O serviço de manutenção anual exigido terá de ser carimbado e assinado 
pelo agente autorizado SCOTT  Nos casos em que essa manutenção não tenha sido 
efetuada e registada, a garantia de cinco anos será reduzida para três anos  Os custos 
relativos á manutenção do Produto são suportados pelo proprietário da bicicleta 

Nos casos específicos dos modelos Gambler, Voltage FR e Volt-X a o período de garantia 
é limitado a dois anos 

Produtos reparados ou substituídos ao abrigo desta garantia estão cobertos durante o 
período vigente da garantia original e sujeitos às condições indicadas na garantia original, 
conforme a legislação vigente 

A SCOTT proporciona assim uma garantia voluntária de fabricante a nível mundial  
Conforme a legislação vigente, exceto se um período mais reduzido seja estipulado pela 
legislação local, as garantias estão limitadas em duração a um máximo de cinco anos 
e dois anos respetivamente, desde a data de compra do Produto e são limitadas ao 
primeiro comprador 

Que medidas toma a SCOTT nos caso de garantia?
A SCOTT irá substituir ou reparar qualquer produto comprovadamente defeituoso 
ou devolverá o valor pago pelo produto (conforme o seu documento de compra 
com os dados do proprietário) sendo a escolha da medida aplicada uma opção da 
SCOTT  Custos associados com a substituição de peças não defeituosas serão da 
responsabilidade do proprietário da bicicleta  Nesses casos, a SCOTT irá alertar o 
proprietário quando for aconselhável a substituição de peças não defeituosas, para que 
possa autorizar os custos de qualquer operação desse tipo 

O que é que não está coberto pela garantia?
Esta garantia limitada não cobre defeitos que não existam antes da data de transferência 
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