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TECHTIP

1 DETERMINING
YOUR AIR PRESSURE

YOUR WEIGHT

+/- 10 PSI

EQUALS
AIR PRESSURE(PSI) 

BODY WEIGHT(LBS)

YOUR PRESSURE (PSI)

GET
ROWDY!
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AIR CHAMBER VALVE PORT

As suspensões da Trust usam o seu peso corporal 
em libras como um ponto de partida para a 
pressão de ar em psi, e o seu peso corporal 
pode ser usado para encontrar rapidamente as 
configurações iniciais do seu amortecedor.

A afinação do ressalto depende das suas 
configurações de pressão de ar. 

O ajuste do Modo Aberto depende do seu peso 
corporal (que na Trust é o mesmo que a sua 
pressão de ar). 

Pressões de ar mais altas fornecem maior apoio de 
mola. Configurações mais baixas de compressão 
e ressalto dão maior compressão e força de 
ressalto no amortecedor. Por exemplo, ciclistas 
mais pesados exigem pressões de ar mais altas, e 
configurações de ressalto e de compressão mais 
baixas.

Ajuste de Compressão do Ressalto e do 
Modo Aberto

Notas de Configuração das Molas 
Pneumáticas

As configurações sugeridas neste guia de afinações são concebidas para ser um ponto de 
partida. Consulte sempre as instruções do fabricante da sua bicicleta para as recomendações 

de configuração. À medida que circula e se acostuma à sua nova suspensão dianteira, ajuste as suas 
configurações conforme necessário. Podem ser encontradas informações detalhadas e vídeos no 
manual do proprietário na internet em www.TrustPerformance.com/Owners-Manuals.

•  A suspensão dianteira da Trust inclui duas 
molas pneumáticas, uma em cada perna 
do quadro, e cada uma com câmaras-de-ar 
principais independentes.

•  Não exceda a pressão de ar máxima de 300 psi.
•  Não use menos que a pressão de ar mínima de 

100psi.
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Na sua suspensão dianteira da Trust está incluído 
como um recurso um mostrador de indicador de 
curso. O mostrador do indicador de curso é uma 
ferramenta útil para determinar geralmente a 
configuração do sag, e o curso máximo utilizado.

1. Com a suspensão na extensão total, leve o 
mostrador do indicador de curso a zero rodando-o 
levemente no sentido horário até que ele pare 
contra o pino de configuração (Image 3a).

While not necessary for setup, if you wish to 
track suspension sag, turn the 3 Way  mode dial 
at the top of the left crown to the “Open Mode” 
position (fully clockwise) and follow the “Using 
the Travel indicator Dial™ tutorial on pages 
6-7 and compress your suspension by riding or 
applying all of your body weight for suspension 
sag readings.

*The Trust recommended sag setting is 20%.  The 
red needle on the Travel Indicator Dial™  will 
align with the 20% marking on the control arm 
linkage. 

2. Comprima a suspensão até à quantidade 
pretendida, como parte da configuração do sag ou 
da condução (Image 3b). 
 

A suspensão dianteira da Trust foi concebida 
para ser configurada com 20% de sag. Tentámos 
facilitar-lhe a configuração da mola, e assim o seu 
enchimento de ar (em psi) para atingir os 20% de 
sag é o mesmo que o seu peso em libras (lbs). Por 
exemplo, se pesar 150 lbs, então bombeia AMBAS 
as molas pneumáticas até 150 PSI.

A suspensão dianteira da Trust inclui duas molas 
pneumáticas, uma em cada perna do quadro, 
e cada uma com câmaras-de-ar principais 
independentes. Ambas as câmaras-de-ar devem 
ser cheias com ar para completar o Procedimento 
de Enchimento das Molas Pneumáticas. 

Configuração do Sag

How To Track “Sag”

Utilização do Mostrador do 
Indicador de Curso™

3. Com a suspensão novamente em extensão 
total, leia a quantidade máxima de compressão 
da suspensão, vendo a compressão percentual 
indicada. 0% é igual a uma utilização de curso 
nula, 20% é igual à nossa configuração de sag 
recomendada, 100% é igual a uma utilização de 
curso de 100% (Image 3c).

Utilização do Mostrador do Indicador de 
Curso™™

CONFIGURAÇÕES DO AMORTECEDOR

As configurações sugeridas neste guia de afinações são concebidas para ser um ponto de 
partida. Consulte sempre as instruções do fabricante da sua bicicleta para as recomendações 

de configuração. À medida que circula e se acostuma à sua nova suspensão dianteira, ajuste as suas 
configurações conforme necessário. Podem ser encontradas informações detalhadas e vídeos no 
manual do proprietário na internet em www.TrustPerformance.com/Owners-Manuals..



TECHTIP
AIR CHAMBER

PORT COVER x2
MODE ADJUST

PORT COVER x1

4 RIDE QUALITY
ADJUSTER

MEDIUMMODE
CLIMBING / UNDULATING 
TERRAIN

OPENMODE
DESCENDING / ROUGH 

FIRMMODE
CLIMBING / TOUGHING IT OUT

4b

4c

4d
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O Ressalto controla a taxa e velocidade às quais o 
garfo se estende após a compressão. 

O Modo Aberto fornece 20 cliques de ajustes de 
afinação fina, e é útil para afinar a reação da 
suspensão a pequenos solavancos, G-outs (saltos/
mergulhos com compressão total da suspensão), 
deslocamentos de peso, e compressões lentas. 

O Modo Médio proporciona uma quantidade 
maior de compressão de baixa velocidade para 
condições todo-o-terreno, onde se pretende uma 
sensação de compressão mais firme e um maior 
suporte de amortecimento de baixa velocidade.

Afinador de Modo de 3-vias Rebound

Open Mode

Medium Mode

CONFIGURAÇÕES DO AMORTECEDOR CONFIGURAÇÕES DO AMORTECEDOR

O afinador de modo de 3-vias é útil para fazer 
afinações dinâmicas para controlar o desempenho 
da compressão da suspensão dianteira.

O Modo de Bloqueio proporciona uma sensação 
de baixa velocidade extremamente firme, com um 
sopro de alta velocidade praticamente uniforme, 
e é útil para condições suaves onde se deseja um 
movimento mínimo da suspensão (Image 4-4b).

Use o Modo Aberto (Image 4-4d) em terrenos 
acidentados, o Modo Médio (Image 4-4c) para 

terrenos ondulados e escaladas, e o Modo de 
Bloqueio para terrenos planos (Image 4-4b).



TECHTIP

3MM HEX TOOL

OPEN & MEDIUM
ADJUSTMENT PORT x2
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CONFIGURAÇÕES DO AMORTECEDOR

Configurações do seu Ressalto e 
Compressão do Modo Aberto 

Configuração da sua Compressão do 
Modo Médio

CONFIGURAÇÕES DO AMORTECEDOR

Use a sua pressão de ar/peso corporal para 
encontrar as suas configurações de ressalto e 
compressão. Cada clique para fora (sentido anti-
horário) ajusta a força do ressalto para acomodar 
cerca de 10 psi de pressão mais baixa. Totalmente 
fechado (sentido horário) = 300 psi. -20 cliques 
(sentido anti-horário)= 100 psi.

Comece por rodar o regulador da sua compressão 
de modo médio para a posição fechada (totalmente 
no sentido horário) até que ele pare. Em seguida, 
rode-o ao contrário (sentido anti-horário) até o 
número de cliques na tabela abaixo. Não rode o 
regulador de modo médio mais de 5 cliques no 
sentido anti-horário.

Comece por rodar o regulador da sua compressão 
de modo aberto ou do ressalto para a posição 
fechada (totalmente no sentido horário) até que 
ele pare. Em seguida, rode-o ao contrário (sentido 
anti-horário) até o número de cliques na tabela 
abaixo. Ou pode apenas contar decrescentemente 
10 psi por cada clique, a partir de 300. O que for 
mais fácil para si. Não rode os reguladores mais 
de 20 cliques no sentido anti-horário.



LIFE IS ABOUT THE 

MOMENTS
YOU CREATE
RIDE SAFELY AND WITHIN YOUR LIMITS
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Instalação da roda dianteira

HITTING THE TRAIL

A suspensão dianteira da Trust foi concebida para 
adaptar dois tipos diferentes de cubo dianteiro. 
Usando a adaptador em forma de ferradura, use 
apenas com um cubo dianteiro da marca “Boost” 
de 15x110, que é identificado por tampas de eixo 
com diâmetro de 21 mm. Sem o adaptador em 
forma de ferradura, use apenas com um cubo da 
marca “Torque Cap” de 15x110, que é identificado 
por tampas de eixo com diâmetro de 31 mm 
(image 8).

1. Instale a roda dianteira nas gancheiras, 
deslizando a roda para além do apoio do quadro, 
verticalmente para dentro das gancheiras (Image 
9a). 

2. Deslize o eixo direto através do lado das 
gancheiras e do cubo.

3. Aperte o eixo direto com cuidado (no sentido 
horário) para garantir que as roscas enroscam 
corretamente. Conclua o aperto usando uma 
chave dinamométrica para 17 N.m (150 lbf.pol) 
(Image 9b).

HITTING THE TRAIL
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Huck Pucks™ Huck Pucks™

As suspensões dianteiras da Trust podem ser 
afinadas para adicionar mais ou menos resistência 
na parte inferior, ao adicionar ou subtrair Huck 
Pucks™. 

Se tiver o seu sag configurado corretamente, 
e não estiver a usar o curso total, então pode 
remover um ou mais Huck Pucks™ para aumentar 
a resistência na parte inferior.

Os Huck Pucks™ podem ser instalados ou 
removidos pelo seu Centro de Serviço Autorizado. 
A instalação e outras opções de afinação estão 
disponíveis na internet em TrustPerformance.
com/Owners-Manual.

Se tiver o seu sag configurado corretamente, e 
estiver a usar o curso total (a sair pela parte 
inferior) muito facilmente, então pode instalar 
um ou mais Huck Pucks™ para aumentar a 
resistência na parte inferior.

ADVANCED TUNING & PERFORMANCE ADVANCED TUNING & PERFORMANCE

# OF HUCK PUCKS  BY RIDING STYLE BY RIDER WEIGHT

0  RIDING ON THE BIKE PATH VERY LIGHT RIDERS

1

2 AGGRESSIVE RIDING (FACTORY) MOST RIDERS
3

4

5

6 SENDING IT MAKES ME HAPPY HEAVIER RIDERS

ALWAYS USE THE SAME NUMBER OF HUCK PUCKS IN BOTH AIR SPRINGS (# RIGHT = # LEFT)
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