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Lithuanian

TURINYS

• Kraudami akumuliatorių naudokite „Shimano“ nurodytą
įkroviklį bei vadovaukitės nurodytomis įkrovimo taisyklėmis.
Priešingu atveju, akumuliatorius gali perkaisti, sprogti arba
užsidegti.

Naudotojo vadovą kitomis kalbomis rasite
interneto adresu:
http://si.shimano.com

ĮSPĖJIMAS

SVARBUS PRANEŠIMAS

Saugus važiavimas dviračiu

• Dėl informacijos apie gaminių montavimą ir nustatymą, kuri
nėra pateikta naudotojo vadove, kreipkitės į prekybos arba
dviračio pardavimo atstovą. Pardavimo atstovo vadovą
profesionaliems ir patyrusiems dviračių mechanikams rasite
mūsų interneto adresu (http://si.shimano.com).

• Važiuodami dviračiu nežvilgčiokite į dviračio kompiuterį per
dažnai, nes gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
• Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite, ar ratai gerai
pritvirtinti prie dviračio. Jei ratai netinkamai pritvirtinti,
dviratis gali nuvirsti ir sunkiai sužaloti.

• Šio gaminio neišmontuokite ir nekeiskite.

• Jei naudojate elektrinį dviratį, prieš išvažiuodami į gatves su
keliomis transporto priemonių juostomis ir pėsčiųjų takelius,
įsitikinkite, kad esate visiškai susipažinę su dviračio užvedimo
savybėmis. Dviračiui netikėtai užsivedus galimi nelaimingi
atsitikimai.

• Gaminį naudokite vadovaudamiesi vietiniais įstatymais ir
reglamentais.
• „Bluetooth®“ raidės ženklas ir logotipas yra registruotieji
„Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, ir SHIMANO INC. šiuos
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių
ženklai priklauso jų savininkams.

• Jei ketinate važiuoti naktį, patikrinkite, ar užsidega lempos.

Prieš naudojimą, būtina įdėmiai perskaityti
šį naudotojo vadovą bei laikytis jame
pateiktų instrukcijų teisingam ir saugiam
naudojimui.

Saugus gaminio naudojimas
• Prieš atlikdami bet kokius laidų montažo ar dalių tvirtinimo
darbus nepamirškite nuimti akumuliatoriaus ir atjungti
įkroviklio laido. Priešingu atveju galimas elektros smūgis.
• Kraudami akumuliatorių, kai jis yra pritvirtintas ant dviračio,
dviračio nejudinkite. Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo
kištukas gali atsilaisvinti ir bus ne iki gali įkištas į maitinimo
kištukinį lizdą, bei sukelti gaisro pavojų.

Svarbi informacija apie saugumą

• Montuodami šį gaminį vadovaukitės Naudotojo
instrukcijose pateiktais nurodymais. Taip pat tokiu atveju
rekomenduojama naudoti tik originalias „Shimano“ dalis.
Palikus nepriveržtus varžtus ir veržles arba pažeidus gaminį
dviratis gali netikėtai apvirsti ir sukelti rimtų sužalojimų.

Dėl keitimo informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą arba
dviračių pardavėją.
Siekiant išvengti nudegimų ar kitų sužeidimų dėl skysčių
nutekėjimo, perkaitimo, gaisro ar sprogimų, būtina laikytis šių
nurodymų.

• Neardykite gaminio. Priešingu atveju galite pats susižeisti ir
sužeisti kitus asmenis.
• Įdėmiai perskaitę naudotojo vadovą, jį laikykite saugioje
vietoje naudojimui ateityje.

Saugumo užtikrinimas
PAVOJUS
Akumuliatoriaus naudojimas
• Akumuliatoriaus nedeformuokite, neišmontuokite ir jo
nekeiskite, taip pat tiesiogiai ant jo nedėkite lydmetalio.
Priešingu atveju, akumuliatorius gali tekėti, perkaisti,
sprogti arba užsidegti.
• Nepalikite akumuliatoriaus prie šilumos šaltinių, pvz.,
šildytuvų. Akumuliatoriaus nekaitinkite ir nemeskite jo į ugnį.
Priešingu atveju, akumuliatorius gali sprogti arba užsidegti.
• Saugokite akumuliatorių nuo stiprių smūgių ir jo nemėtykite.
Priešingu atveju gali kilti gaisras, įvykti sprogimas ar perkaitimas.
• Akumuliatoriaus nedėkite į gėlą vandenį ar jūros vandenį,
saugokite jo gnybtus nuo drėgmės. Priešingu atveju,
akumuliatorius gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.
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Akumuliatoriaus naudojimas

Akumuliatoriaus naudojimas

••Jei akumuliatoriaus skysčio pateko į akis, nedelsdami
kruopščiai plaukite akis švariu vandeniu, pvz., vandeniu iš
čiaupo, tačiau akių netrinkite, ir nedelsiant kreipkitės
pagalbos į gydytoją. Priešingu atveju, akumuliatoriaus
skystis gali pažeisti Jūsų akis.

••Akumuliatoriaus nepalikite vietose, kuriose jį gali veikti
tiesioginiai saulės spinduliai; jo nelaikykite uždaroje
transporto priemonėje karštą dieną arba kitose karštose
vietose. Priešingu atveju, akumuliatorius gali pradėti tekėti.
••Jei ištekėjusio skysčio pateko ant odos ar rūbų, nedelsdami
nuplaukite švariu vandeniu. Ištekėjęs skystis gali pažeisti odą.

••Neįkraukite akumuliatoriaus labai drėgnose vietose arba
lauke. Priešingu atveju, galite sukelti elektros smūgį.

••Akumuliatorių laikykite saugioje vietoje, vaikams ir gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje.

••Nekiškite arba netraukite kištuko, kol jis šlapias. Priešingu
atveju galite sukelti elektros smūgį. Jei iš kištuko teka vanduo,
gerai jį išdžiovinkite prieš kišdami.

Valymas
••Atsiradus gedimams ar kitoms problemoms kreipkitės į
pardavimo atstovą.

••Jei akumuliatorius neįkraunamas iki galo per 6 valandas, jį
nedelsiant atjunkite nuo maitinimo šaltinio bei nebekraukite bei
kreipkitės į pardavėją. Priešingu atveju, akumuliatorius gali
perkaisti, sprogti arba užsidegti.

••Nebandykite modifikuoti sistemos patys, nes gali atsirasti
sistemos veikimo problemų.

••Akumuliatoriaus nenaudokite, jei jis yra akivaizdžiai
subraižytas ar kitaip pažeista jo išorė. Priešingu atveju,
akumuliatorius gali sprogti, perkaisti arba kilti veikimo
gedimų.

Pastaba
Saugus gaminio naudojimas
••Nepamirškite ant nenaudojamų jungčių uždėti gaubtelių.

••Akumuliatoriaus naudojimo aplinkos temperatūros
diapazonas pateikiamas žemiau. Akumuliatoriaus
nenaudokite, jei aplinkos temperatūra viršija nurodytas
ribas. Jei akumuliatorius naudojamas ar laikomas tose
vietose, kurių aplinkos temperatūra viršija šias ribas, gali kilti
gaisras, sužeidimai ar veikimo problemos.
1. Iškrovos metu: -10 °C - 50 °C
2. Įkrovos metu: 0 °C - 40 °C

••Dėl šio gaminio instaliavimo ir nustatymo kreipkitės į
prekybos atstovą.
••Šis gaminys yra visiškai nepralaidus vandeniui, kad jį būtų
galima naudoti lietingu oru, tačiau sąmoningai nemerkite jo
į vandenį.
••Neplaukite dviračio didelio slėgio plovimo įranga. Vandeniui
patekus į bet kuriuos komponentus, gali atsirasti veikimo
problemų ar rūdžių.

Valymas

••Dviračio neapverskite aukštyn kojomis. Galite pažeisti
dviračio kompiuterį arba perjungimo mygtuką.

••Techninės priežiūros dažnumas priklauso nuo važiavimo
sąlygų. Reguliariai nuvalykite grandinę tinkamu grandinės
valikliu. Jokiais būdais nenaudokite šarminių ar rūgštinių
valiklių rūdims šalinti. Tokie valikliai gali pažeisti grandinę ir
sukelti rimtų sužalojimų.

••Su gaminiu elkitės atsargiai ir saugokite jį nuo bet kokių
didesnių smūgių.
••Nors ir dviratis vis dar veikia kaip įprastas dviratis nuėmus
akumuliatorių, lempa neįsijungia, jei ji prijungta prie elektros
maitinimo sistemos. Nepamirškite, kad naudodami dviratį
tokiomis sąlygomis pažeisite Vokietijos kelių eismo taisykles.

DĖMESIO

••Kraudami akumuliatorių, kai jis yra pritvirtintas ant dviračio,
būkite atsargūs dėl šių dalykų:

Saugus važiavimas dviračiu

-- prieš kraudami patikrinkite, ar ant akumuliatoriaus
apkabos įkroviklio kištukinio lizdo arba įkroviklio kištuko
nėra vandens;

••Norint važiuoti saugiai, būtina laikytis dviračio naudotojo
instrukcijose pateiktų nurodymų.

Saugus gaminio naudojimas

-- prieš kraudami patikrinkite, kad akumuliatorius būtų
užfiksuotas jo apkaboje;

••Reguliariai patikrinkite akumuliatoriaus įkroviklį ir adapterį,
ypač jo laidą, kištuką ir laikiklį, ar jie neapgadinti. Jei įkroviklis
arba adapteris yra sugadinti, jų nenaudokite tol, kol jie nebus
suremontuoti.

-- kraudami akumuliatorių jo neišimkite iš jo apkabos;
-- dviračiu nevažiuokite, kai pritvirtintas įkroviklis;
-- kai nekraunat akumuliatoriaus, jo apkabos įkroviklio
lizdą uždenkite.

••Šio prietaiso negali naudoti ribotų fizinių, jutimo ar psichinių
gebėjimų asmenys (įskaitant vaikus) arba asmenys, neturintys
pakankamai patirties ar žinių, be asmens, atsakingo už jų
saugumą, priežiūros arba išankstinių nurodymų apie prietaiso
naudojimą.
••Neleiskite vaikams žaisti šalia šio gaminio.
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Akumuliatoriaus naudojimas

Valymas

••Gabendami elektrinį dviratį automobiliu, akumuliatorių iš
dviračio ištraukite ir dviratį padėkite ant stabilaus paviršiaus
automobilyje.

••Skaičius, nurodytas ant akumuliatoriaus apkabos rakto, yra
reikalingas įsigyjant atsarginį raktą. Laikykite jį saugioje
vietoje. Ant galinės šio naudotojo vadovo viršelio pusės
palikta vietos įrašyti rakto numerį. Įrašykite rakto numerį ir
padėkite saugioje vietoje ateičiai.

••Prieš prijungdami akumuliatorių patikrinkite, ar jungiamojoje
detalėje, prie kurios prijungsite akumuliatorių, nėra
susikaupusio vandens.

••Dėl gaminio programinės įrangos naujinių kreipkitės į
pardavimo atstovą. Naujausią informaciją rasite „Shimano“
tinklavietėje. Išsamesnės informacijos ieškokite skyrelyje
„Prijungimas prie prietaisų ir ryšys su jais“.

••Rekomenduojame naudoti originalų „Shimano“
akumuliatorių. Naudodami kito gamintojo akumuliatorių
prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

••Nenaudokite skiediklių ar kitų tirpiklių, norėdami nuvalyti
bet kokius gaminius. Tokios medžiagos gali pažeisti
paviršius.

Prekės šalinimo informacija ne Europos
Sąjungos šalyse.
Šis ženklas galioja tik Europos Sąjungoje.
Išmesdami panaudotus akumuliatorius
laikykitės vietinių taisyklių. Jei nesate tikri,
kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių
pardavėją.

••Priekinių žvaigždučių būtina reguliariai plauti neutraliomis
valymo priemonėmis. Be to, valant žvaigždžių bloką
neutraliomis valymo priemonėmis ir jį sutepus, tai gali
prailginti priekinių žvaigždučių ir grandinės naudojimo
laiką.
••Akumuliatorių ir plastikinį dangtelį valykite drėgna šluoste,
prieš tai ją gerai išgręžę.

Prijungimas prie kompiuterio ir ryšys su juo

••Kilus klausimams dėl naudojimo ir techninės priežiūros
kreipkitės į pardavimo atstovą.

AK jungčių įtaisai naudojami prijungti asmeninį kompiuterį
prie dviračio (sistemos ar komponentų), o E-TUBE PROJECT
(sistemos tikrintuvas) gali būti naudojamas atliekant užduotis,
pavyzdžiui, atskirų komponentų ir visos sistemos pritaikymą ir
jų programinės aparatinės įrangos naujinimą.

••Normaliai naudojamiems gaminiams nuo natūralios
amortizacijos, fizinio susidėvėjimo ir senėjimo garantija
neteikiama.

Pagalbinis

••AK jungčių įtaisas: SM-PCE1

••Jei nuostatos nėra teisingos, pavyzdžiui, grandinė per daug
įtempta, tinkamos pagalbinės jėgos galima neišgauti. Tokiu
atveju kreipkitės į pardavimo atstovą.

••„E-TUBE PROJECT“: kompiuterio taikomosios programos
••Aparatinė įranga: programinė įranga kiekviename
komponente

Etiketė

Prijungimas ir ryšys su išmaniuoju telefonu
arba planšetiniu kompiuteriu

••Tam tikra šiame naudotojo vadove pateikta svarbi
informacija taip pat yra nurodyta akumuliatoriaus įkroviklio
etiketėje.

Galima pritaikyti pavienius komponentus arba sistemą, ir
naudojantis E-TUBE PROJECT atnaujinti aparatinę įrangą
išmaniesiems telefonams / planšetiniams kompiuteriams, prie
dviračio (sistemos ar komponentų) per Bluetooth LE prijungus
išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.
••E-TUBE PROJECT: programėlė išmaniesiems telefonams /
planšetiniams kompiuteriams
••Aparatinė įranga: programinė įranga kiekviename
komponente
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E8000 serijos „SHIMANO STEPS“ savybės
• Aukštųjų technologijų MTB pagalbos komponentai.
• Galinga varomoji jėga ir tylus varomasis blokelis.
• Sklandžiai ir natūraliai įsijungianti energijos pagalba ir sklandi ir natūrali važiavimo patirtis.
• Kompaktiškas varomasis blokelis leido sukurti optimalų pakabos dizainą. Dėl trumpesnio grandinės laikiklio rėmo vairuotojui
paprasčiau manevruoti.

• Vairuotojui nustojus minti pedalus sustabdomas ir pagalbinis režimas. Pradėjus vėl minti pedalus pagalbinis režimas vėl
įjungiamas. Energijos pagalbos sistema veikia ir yra suderinta su žmogaus veiksmais.

• Neprilygstamas valdymo efektyvumas užtikrina patogų važiavimą kalnų maršrutais.
• Efektyvus pedalų mynimas net neveikiant energijos pagalbai
• Lengvai naudojama pagalbos mygtuko įjungimo sistema sukurta pagal ergonominius principus.
• Kompaktiškame, tačiau gerai matomame dviračio kompiuteryje pateikiama detali spalvomis žymima kelionės informacija.
• Kokybės faktorius: lyginant su kalnų dviračiais, MTB pasižymi mažesne apkrova vairuotojų kojoms.
• Galima įsigyti papildomus grandinės įtaiso laikiklius prastesnėms važiavimo sąlygoms.
• Didelės talpos akumuliatorius leidžia mėgautis ilgomis kelionėmis.
• Sumanus [WALK] (ėjimas) pagalbinis režimas su SEIS RD užtikrina galingą pagalbą varantis dviratį per nelygias vietoves, pvz.,
kalnuotas vietas.

Kokybės faktorius

 Važiavimas dviračiu
1. Įjunkite maitinimą.
• Nedėkite kojų ant pedalų įjungdami maitinimą. Gali būti nustatyta sistemos klaida.
• Maitinimo negalima įjungti įkrovimo metu.

2. Pasirinkite norimą pagalbinį režimą.
3. Pagalbinis režimas įsijungs pradėjus minti pedalus.
4. Keiskite pagalbinį režimą atsižvelgdami į važiavimo sąlygas.
5. Pastatę dviratį maitinimą išjunkite.
• Nedėkite kojų ant pedalų išjungdami maitinimą. Gali būti nustatyta sistemos klaida.
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Pagalbinis režimas
Galite pasirinkti pagalbinį režimą konkrečioms sąlygoms.
BOOST (padidinimas)

Naudokite, kai reikia galingesnės
pagalbos, pavyzdžiui, važiuojant į stačias
įkalnes. Šis režimas sukurtas naudoti
nuolaidžiais pėsčiųjų keliais ir stačiais
kalnų keliais. Kai važiuojant lygiais
viešaisiais keliais su šviesomis pagalbos
per daug, perjunkite režimą [ECO].

TRAIL (takas)

Naudokite, kai reikia vidutinio
intensyvumo pagalbos, pvz. norint
važiuoti dviračiu patogiai nedidelėmis
nuokalnėmis arba ant lygaus kelio.

ECO (ekonomin.)

Šią sistemą naudokite, kai norite
mėgautis važiavimu dideliais atstumais
ant lygaus kelio. Jei pedalai intensyviai
neminami, pagalbos lygis ir energijos
suvartojimas sumažinamas.

Akumuliatoriaus įkrovai beveik išsekus pagalbos lygis sumažinamas norint prailginti kelionės atstumą.
OFF (išjungta)
Šiuo režimu energijos pagalba netiekiama, kai maitinimas išjungtas. Kadangi įjungus maitinimą energija nenaudojama,
šis režimas naudingas norint sutaupyti akumuliatoriaus įkrovą jai baigiantis.
WALK (ėjimas)
Šis režimas ypač naudingas varantis dviratį, gabenat dviratį nuolaidžiais keliais arba esant didelei apkrovai. Jis taip pat naudingas
varantis dviratį nelygiomis vietovėmis, pvz., uolėtomis vietomis.
Sumani ėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija įjungiama, kai prijungta elektrinė pavarų perjungimo sistema, pvz., XTR, DEORE
XT SEIS.
Sistema atskirai naudoja pagalbinį režimą aptikti pavaros padėtį.
„Sumani ėjimo stumiant dviratį pagalba“ padeda vairuotojui varantis dviratį kopimo sąlygomis, kai yra žemesnės pavaros.
„Greitosios ėjimo stumiant dviratį pagalbos“ funkcija greitai suveikia prilaikydama SW, kad neįsijungtų į jokį kitą režimą.
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Dalių pavadinimai
(A) Dviračio kompiuteris:

(J)

SC-E8000
SC-E6010

(B)

(H)

(L)

(B)

Pagalbos mygtukas:
SW-E8000-L
SW-E6000

(C)

Priekinė žvaigždutė:
SM-CRE80
SM-CRE80-B

(A)
(D) (I)
(F)

(M)

(D) Grandinės įtaisas:
SM-CDE80

(C)
(E)

(N)

(G)

(E)

Švaistiklio petys:
FC-E8000
FC-E8050

(F)

Varomasis blokelis:
DU-E8000

(G) Greičio jutiklis:
SM-DUE10

(H) Varomojo blokelio dangtelis:
SM-DUE80-A/SM-DUE80-B

(I)

Akumuliatorius (išorinio tipo) /
Akumuliatoriaus apkaba (išorinio
tipo):
BT-E8010
BM-E8010
BT-E6010
BM-E6010

(J)

Akumuliatoriaus įkroviklis:
EC-E6000

(K)

(K) Akumuliatorius (įmontuojamojo
tipo) / akumuliatoriaus apkaba
(įmontuojamojo tipo):
BT-E8020
BM-E8020

(L)

E-TUBE(EW-SD50)

Naudodami elektroninį pavarų
perjungimą

(M) Perjungimo jungiklis:
SW-M9050-R
SW-M8050-R

(N) Užpakalinis pavarų perjungiklis
(DI2):
RD-M9050
RD-M8050
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Specifikacijos
Darbo temperatūros
diapazonas: iškrovos metu

-10–50 °C

Akumuliatoriaus tipas

Ličio jonų akumuliatorius

Darbo temperatūros
diapazonas: įkrovimo metu

0–40 °C

Vardinė talpa

Taip pat žiūrėkite
akumuliatoriaus
„UM-70F0A“ naudotojo
vadovą. Naujausią vadovų
informaciją rasite svetainėje
(http://si.shimano.com).

Laikymo temperatūra

-20–70 °C

Vardinė įtampa

36 V nuolatinė srovė

Laikymo temperatūra
(akumuliatorius)

-20–60 °C

Varomojo blokelio tipas

Centrinis

Krovimo įtampa

100–240 V kintamoji srovė

Variklio tipas

Bešepetėlinis DC

Įkrovimo trukmė

Taip pat žiūrėkite
akumuliatoriaus
„UM-70F0A“ naudotojo
vadovą. Naujausią vadovų
informaciją rasite svetainėje
(http://si.shimano.com).

Vardinė varomojo blokelio
galia

250 W

* Pagalbos funkcijos greičio diapazonas priklauso nuo specifikacijų.
DU-E8000: 25 km/h arba mažiau
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Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatoriaus negalima naudoti iš karto po jo pristatymo.
Akumuliatorių galima naudoti jį įkrovus tam skirtu krovikliu.
Prieš naudojimą jį būtinai įkraukite. Akumuliatorių galima naudoti ant jo užsidegus šviesos diodų (LED) lemputei.
Rekomenduojame naudoti originalų „Shimano“ akumuliatorių. Naudodami kito gamintojo akumuliatorių prieš naudodami atidžiai
perskaitykite naudotojo vadovą.

PAVOJUS
••Kraudami akumuliatorių naudokite „Shimano“ nurodytą įkroviklį bei vadovaukitės nurodytomis įkrovimo taisyklėmis. Priešingu atveju,
akumuliatorius gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.

DĖMESIO
•• Traukdami akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo kištuką iš lizdo arba krovimo kištuką
iš akumuliatoriaus, netraukite laikydami už laido.
•• Įkraudami akumuliatorių, kai jis yra pritvirtintas ant dviračio, saugokitės, kad
neapvirstumėte užkliuvę už įkroviklio laido ar kad kažko ant jo neužmestumėte.
Dėl to galite susižeisti arba dviratis gali apvirsti, pažeisdamas komponentus.

•• Jei įsigijus dviratį, jis padedamas saugoti ilgam laikotarpiui, prieš važiuodami dviračiu
akumuliatorių turėsite pakeisti. Akumuliatorių įkrovus jis pradeda išsikrauti.
•• Prijunkite prie E-TUBE PROJECT ir spustelėkite [Connection check] (prijungimo
patikrinimas), kad patvirtintumėte, kad naudojamas akumuliatorius yra originalus
„Shimano“ akumuliatorius arba kito prekės ženklo.
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Akumuliatoriaus krovimas atskirai
Akumuliatoriaus įkroviklis: EC-E6000
Akumuliatorius: BT-E8010/BT-E8020

BT-E8010
Akumuliatorius

Krovimo lizdas

1. Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo laido kištuką įkiškite
į kištukinį lizdą.

2. Įkiškite įkroviklio kištuką į akumuliatoriaus krovimo lizdą.
• Akumuliatorių kraukite ant lygaus paviršiaus patalpoje.

Krovimo kištukas

BT-E8020
Krovimo kištukas Akumuliatorius

Krovimo lizdas

Akumuliatoriaus įkroviklis: EC-E6000
Akumuliatorius: BT-E6010

1. Pritvirtinkite adapterį prie įkrovimo kištuko.

Adapteris

2. Įkroviklio maitinimo laido kištuką įkiškite į kištukinį lizdą.
3. Adapterį prijunkite prie akumuliatoriaus krovimo lizdo.
• Įkišdami adapterį į krovimo lizdą pasirūpinkite, kad
krovimo kištukas būtų žemiau adapterio. Jei krovimo
kištukas yra virš adapterio, adapterio negalima kišti.
• Akumuliatorių kraukite ant lygaus paviršiaus patalpoje.

Krovimo kištukas

BT-E6010
Akumuliatorius

Krovimo kištukas

Adapteris
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Krovimo lizdas

Akumuliatoriaus krovimas jam esant sumontuotam ant dviračio
Akumuliatoriaus įkroviklis: EC-E6000
Akumuliatorius: BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

1. Įkiškite akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo laido kištuką į kištukinį lizdą.
2. Įkiškite krovimo kištuką į akumuliatoriaus apkabos arba akumuliatoriaus krovimo lizdą.
* Prieš kraudami, akumuliatoriaus įkroviklio pagrindinį bloką padėkite ant stabilaus paviršiaus, pvz., grindų.
* Stabilizuokite dviratį, kad jis įkrovimo metu nenukristų.

BT-E8020

BT-E8010

Krovimo lizdas
Krovimo lizdas
Krovimo kištukas

Akumuliatorius

Akumuliatorius

Krovimo kištukas

BT-E6010

Akumuliatoriaus apkaba
Krovimo kištukas

Krovimo lizdas
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 Apie įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputę
Pradėjus įkrovimą ant įkroviklio šviečia šviesos diodų (LED)
lemputė.

Užsidega

Mirksi

Įkroviklio šviesos diodų
(LED) lemputė

Įkrovimas (per 1 valandą baigus krauti)

Krovimo klaida
Akumuliatorius atjungtas

Išjungtas

(po 1 valandos ar daugiau baigus krauti)

 Apie akumuliatoriaus įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputes
Krovimo būseną galite patikrinti pažiūrėdami į
akumuliatoriaus šviesos diodų (LED) lemputę.

Akumuliatoriaus šviesos diodų
(LED) lemputės

Krovimo eigos indikacija
Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija*1

Akumuliatoriaus įkrovos lygis
0 % - 20 %
21 % - 40 %
41 % - 60 %
61 % - 80 %
81 % - 99 %
100 %
*1

: nešviečia
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: dega

: žybsi

Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija
Dabartinį akumuliatoriaus įkrovos lygį galima patikrinti nuspaudus akumuliatoriaus įjungimo mygtuką.
Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija*1

Akumuliatoriaus įkrovos lygis
100 % - 81 %
80 % - 61 %
60 % - 41 %
40 % - 21 %
20 % - 1 %
0%
(kai akumuliatorius nesumontuotas ant dviračio)
0 proc., maitinimo išjungimas / išjungimas
(akumuliatorius sumontuotas ant dviračio)
*1

: nešviečia

: dega

: žybsi

PASTABA
Likus mažai akumuliatoriaus įkrovos, sistemos funkcijos pradeda išsijungti toliau nurodyta tvarka.
1. Energijos pagalba (pagalbinis režimas automatiškai įsijungia į [ECO] ir pagalba išjungiama)
2. Pavarų perjungimas
3. Šviesa

Akumuliatoriaus naudojimas ir įkrovimas
Akumuliatorių galima krauti bet kada, neatsižvelgiant į likusį įkrovimo lygį, tačiau akumuliatorių reikia visiškai įkrauti toliau
nurodytais atvejais. Šiais atvejais įkraudami akumuliatorių naudokite atskirą įkroviklį.
••Akumuliatorius nėra visiškai įkrautas pirkimo metu. Prieš važiuodami visiškai įkraukite akumuliatorių.
Jei akumuliatorius buvo visiškai iškrautas, kuo greičiau jį įkraukite. Palikus akumuliatorių neįkrautą jis suges.
••Jei dviračiu planuojate ilgą laiką nevažiuoti, saugokite jį likus maždaug 70 proc. akumuliatoriaus įkrovos. Be to, pasirūpinkite,
kad akumuliatorius visiškai neišsikrautų; tai padarysite įkraudami jį kas 6 mėnesius.
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 Akumuliatoriaus montavimas / išmontavimas
Akumuliatoriaus montavimas
BT-E8010/BT-E6010

1. Sulyginkite įrantą ant akumuliatoriaus apačios su
išsikišimu laikiklyje ir įkiškite akumuliatorių.

2. Stumkite akumuliatorių į dešinę pusę pradedant nuo jo
įkišimo taško. Stumkite akumuliatorių tol, kol išgirsite
spragtelėjimą.

3. Grąžinkite raktą į užrakinimo padėtį, jį ištraukite ir
padėkite saugoti patikimoje vietoje.

PASTABA
• Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite, ar akumuliatorius
yra užfiksuotas. Tinkamai neužfiksuotas akumuliatorius
važiuojant gali nukristi.
• Prieš važiuodami įsitikinkite, kad krovimo lizdo dangtelis
uždarytas.
• Norėdami apsisaugoti nuo akumuliatoriaus iškritimo,
nevažiuokite dviračiu, kai raktas įkištas.

BT-E8020
Demonstraciniais tikslais šiose instrukcijose toliau
vaizduojamas rėmo dizaino, kur akumuliatorius išimamas ir
įdedamas, pavyzdys.
Rakto angos
dangtelis

Kiškite akumuliatoriaus apkabą, kol išgirsite spragtelėjimą.
• Jei akumuliatorius įikišamas iki spragtelėjimo, jis
užrakinamas automatiškai.

PASTABA
• Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite, ar
akumuliatorius užrakintas. Tinkamai prieš važiavimą
neužrakintas akumuliatorius gali atsilaisvinti ir iškristi.
• Prieš važiuodami įsitikinkite, kad rakto angos dangtelis ir
krovimo lizdo dangtelis uždaryti.
• Norėdami apsisaugoti nuo akumuliatoriaus iškritimo,
nevažiuokite dviračiu, kai raktas įkištas.
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Akumuliatoriaus išmontavimas
Toliau pateiktas aprašymas gali būti netaikytinas, nes tiekiami skirtingų rūšių raktai.

BT-E8010/BT-E6010

1. Išjunkite maitinimą, o tada įkiškite raktą į jo griovelį

Raktas

akumuliatoriaus laikiklyje.

• Rakto padėtis akumuliatoriaus tvirtinimui įtakos neturi. Jį galite
įkišti nepriklausomai nuo rakto padėties.
• Rakto ištraukti negalima, kai jis nėra tokioje padėtyje, kai jį
įkišote.

Rakto griovelis

2. Jei norite akumuliatorių atrakinti, sukite raktą į kairę
tol, kol pajausite tam tikrą pasipriešinimą.

3.

Laikykite už viršutinės akumuliatoriaus dalies ir stumkite
jį į kairę pusę, kad ištrauktumėte.

PASTABA
Išimdami ar nešdami akumuliatorių tvirtai laikykite akumuliatorių
ir saugokitės, kad nenumestumėte.
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BT-E8020
• Demonstraciniais tikslais šiose instrukcijose toliau vaizduojamas rėmo dizaino, kur akumuliatorius išimamas ir įdedamas,
pavyzdys.
• Jeigu naudojate kito gamintojo akumuliatoriaus dangtelį, prieš išimdami akumuliatorių jį nuimkite.

1. Nuimkite rakto angos dangtelį.

Rakto angos dangtelis

2. Įkiškite raktą į jo griovelį akumuliatoriaus apkaboje.

Rakto griovelis

• Rakto padėtis akumuliatoriaus tvirtinimui įtakos neturi. Jį galite
įkišti nepriklausomai nuo rakto padėties.
• Rakto ištraukti negalima, kai jis nėra tokioje padėtyje, kai jį
įkišote.

Raktas

3. Raktą pasukus pagal laikrodžio rodyklę ir įstūmus,
akumuliatorius atsijungia automatiškai.

PASTABA
Atjungdami prilaikykite akumuliatorių ranka, kad jis nenukristų.
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Apie pagalbos mygtukų ir perjungimo jungiklių funkcijas
Čia paaiškinama veikimo tvarka tais atvejais, kai kompiuterio nuostatų vertės yra gamyklinės.

SW-E8000-L/SC-E8000/SW-M8050-R (SW-M9050-R)

Y1 X1

X2 Y2

SW-E8000-L

SW-M8050-R (SW-M9050-R)

X1

Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis
padidinamas

X2

Perjungiant pavaras: minti pedalus yra sunkiau

Y1

Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis
sumažinamas

Y2

Perjungiant pavaras: minti pedalus tampa lengviau

SC-E6010/SW-E6000

X1 Y1

Y2 X2

X1

Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis
padidinamas
Perjungiant pavaras: minti pedalus yra sunkiau

X2

Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis
padidinamas
Perjungiant pavaras: minti pedalus yra sunkiau

Y1

Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis
sumažinamas
Perjungiant pavaras: minti pedalus tampa lengviau

Y2

Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis
sumažinamas
Perjungiant pavaras: minti pedalus tampa lengviau
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 Dviračio kompiuterio įstatymas ir ištraukimas
SC-E6010
Norėdami įstatyti dviračio kompiuterį, įstumkite jį į gembę,
kaip pavaizduota.
Tvirtai įstatykite dviračio kompiuterį, kol išgirsite spragtelėjimą.

Gembė

Norėdami ištraukti dviračio kompiuterį, tvirtai nuspauskite
gembės rankenėlė ir traukite dviračio kompiuterį.
Rankenėlė

Dviračio kompiuteriui esant neteisingoje padėtyje, pagalbos
funkcija tinkamai neveikia.

Dėl informacijos apie SC-E8000 kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.
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 Maitinimo įjungimas (ON) / išjungimas (OFF)
Automatinio maitinimo išjungimo funkcija
Dviračiui nejudant ilgiau nei 10 minučių maitinimas automatiškai išjungiamas.

Įjunkite maitinimo ĮJUNGIMĄ ir IŠJUNGIMĄ per akumuliatorių
BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010
BT-E8010
Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką. Užsidega
šviesos diodų (LED) lemputės, nurodydamos likusią
akumuliatoriaus įkrovą.

PASTABA
• Įjungdami maitinimą patikrinkite, ar akumuliatorius saugiai
pritvirtintas prie laikiklio.

Maitinimo mygtukas

• Maitinimo negalima įjungti įkrovimo metu.

BT-E8020

• Įjungdami nedėkite pėdų ant pedalų.
Gali būti nustatyta sistemos klaida.

Paspaudus maitinimo mygtuką 6 sekundėms BT-E8010/BT-E8020
maitinimą galima išjungti.

Maitinimo mygtukas

BT-E6010
Maitinimo mygtukas

Įjunkite maitinimo ĮJUNGIMĄ ir IŠJUNGIMĄ per dviračio kompiuterį

SC-E6010
• 2 sekundes nuspauskite maitinimo mygtuką dviračio
kompiuteryje.

PASTABA
Jeigu dviračio kompiuterio vidinis akumuliatorius nepakankamai
įkrautas, maitinimas gali neįsijungti.
Vidinis akumuliatorius bus įkraunamas, jei įjungus dviratį yra
uždėtas.

Maitinimo mygtukas
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SHIMANO STEPS logotipo ekranas
Šis ekranas rodomas sistemos paleidimo ir išjungimo metu.

Dviračio kompiuterio naudojimas
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A

SC-E6010/SW-E6000

A
X1
Y1

X1/Y1
A

Naudojamas perkelti nuostatų meniu žymeklį, reguliuoti nustatymus ir pan.
Naudojamas persijungti tarp ekranų ir patvirtinti nustatymus.
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 Pagrindinis ekranas
Rodoma elektra varomo dviračio būklė, kelionės informacija.
• Šie šiame naudotojo vadove nurodyti dviračių kompiuterių SC-E8000 ir SC-E6010 paaiškinimai iliustruoti tik SC-E8000 ekrano
vaizdais, išskyrus tuos atvejus, kai dviračių kompiuterių ekranų vaizdai ženkliai skiriasi.

(A) Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

SC-E8000

Rodomas dabartinis akumuliatoriaus įkrovos lygis.

(B)

Pavaros padėtis (Rodoma, tik kai naudojamas
elektroninis pavarų perjungimas)
Rodoma tuo metu nustatyta pavaros padėtis.

(C)

Pagalbos matuoklis
Rodo pagalbą.

(A)

(B)

(D) Pagalbinio režimo rodmuo
Rodomas dabartinis pagalbinis režimas. (režimas
[ECO] automatiškai įsijungia, kai likusi akumuliatoriaus
įkrova nukrenta.)

(E)

Dabartinis greitis
Rodomas dabartinis greitis.
Galite nustatyti rodinį į km/h ir mph.

(F)

Dabartinis laikas
Rodomas dabartinis laikas.

(E)

(D)

(C)

SC-E6010

(G)

(G) Piktograma, nurodanti, kada įjungtos šviesos

(F)

Praneša, kai akumuliatoriumi maitinamos šviesos yra
įjungtos.

(H) Kelionės informacijos rodmuo

(A)

(E)

Rodo dabartinę kelionės informaciją.

(D)
(C)
(B)
(H)
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Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
Akumuliatoriaus įkrovos lygį galite patikrinti važiuodami dviračio kompiuteryje.

SC-E8000
Rodinys

SC-E6010
Akumuliatoriaus

Rodinys

įkrovos lygis

Akumuliatoriaus
įkrovos lygis
100 %

81 - 100 %

61 - 80 %
0%

41 - 60 %

21 - 40 %

1 - 20 % *

0%
* Kai akumuliatoriaus įkrova nukrenta iki šio lygios,
akumuliatoriaus įkrovos indikatorius blykčioja raudonai.
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 Pagalbinio režimo keitimas
Norėdami perjungti pagalbinius režimus, nuspauskite „ X1“
ar „Y1“.
SW-E8000-L/SC-E8000

SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
SC-E6010

BOOST (padidinimas): pagalbos padidinimas
TRAIL (takas): pagalba važiuojant takeliu
ECO (ekonomin.): pagalba ekonominiu režimu
OFF (išjungta): pagalba išjungta
WALK (ėjimas): ėjimo stumiant dviratį pagalba

BOOST

TRAIL
WALK

: trumpai paspauskite X1
: trumpai paspauskite Y1
: ilgai paspauskite Y1
: trumpai paspauskite X1 (tai režimo [WALK] (ėjimas)
atšaukimo operacija)

ECO

OFF
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 Persijungimas į režimą [WALK] (ėjimas) (ėjimo stumiant dviratį pagalbinį režimą)
1. Pėdoms esant nukeltoms nuo pedalų, o greičiui esant

SC-E8000

[0 km/h], laikykite Y1 kol pasirodys [WALK] (ėjimas).
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

Y1
Y1
PASTABA
Jei bandant persijungti dėl to, kad esamas greitis nėra
[0 km/h] arba jaučiamas slėgis ant pedalų, neįmanoma
persijungti į režimą [WALK] (ėjimas), pasigirs įspėjimo
tonas.

2. Atleiskite Y1, kai parodomas [WALK] (ėjimas).
3. Dar kartą laikykite nuspaudę Y1, kad suaktyvintumėte
ėjimo stumiant dviratį pagalbą.
• Ėjimo stumiant dviratį pagalba lieka aktyvi, jei
spaudžiamas Y1.

SC-E6010
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4.

Norėdami atšaukti režimą, atleiskite Y1 ir nuspauskite X1.
•• Kai režimas [WALK] (ėjimas) atšaukiamas, vėl
suaktyvinamas prieš nustatant režimą [WALK] (ėjimas)
buvęs aktyvus režimas.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
X1

•• Jei Y1 nespaudžiamas vieną minutę ar ilgiau, vėl suaktyvinamas
prieš nustatant režimą [WALK] (ėjimas) buvęs aktyvus režimas.
•• Jei suaktyvinus režimą [WALK] (ėjimas) dviratis nebuvo pajudintas,
ėjimo stumiant dviratį pagalba automatiškai išjungiama. Kad
vėl suaktyvintumėte režimą [WALK] (ėjimas) staigiai atleiskite
Y1 o tada nuspauskite Y1.
•• Ėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija veikia iki maksimalaus
6 km/h greičio.
•• Pagalbos lygis ir greitis skiriasi pagal pavaros padėtį.
•• Sumani ėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija įjungiama, kai
prijungta elektrinė pavarų perjungimo sistema, pvz., XTR, DEORE
XT SEIS.
Sistema atskirai naudoja pagalbinį režimą aptikti pavaros padėtį.
„Sumani ėjimo stumiant dviratį pagalba“ padeda vairuotojui
varantis dviratį kopimo sąlygomis, kai yra žemesnės pavaros.
„Greitosios ėjimo stumiant dviratį pagalbos“ funkcija greitai
suveikia prilaikydama SW, kad neįsijungtų į jokį kitą režimą.
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 Esamos pavaros ir važiavimo duomenyss ekranas
(A) Pavaros padėtis (Rodoma, tik kai naudojamas

SC-E8000

elektroninis pavarų perjungimas)

(B)

(A)

Važiavimo duomenyss rodmuo

(B)

SC-E6010

(A)
(B)
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Persijungimas tarp rodomos važiavimo duomenyss
Rodomas važiavimo duomenyss tipas pasikeičia kiekvieną
kartą palietus „A“.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A

Jei „A“ laikote nuspaustą, kai rodoma DST (Atstumas), visa
kelionės informacija pašalinama.

(A) Kelionės atstumas
(B) Kauptinis atstumas
(C) Didžiausias kelionės atstumas *1, 3
(D) Kelionės laikas (pasirinktina) *2
(E) Vidutinis greitis (pasirinktina) *2
(F) Didžiausias greitis (pasirinktina) *2
(G) Švaistiklio apsisukimų skaičius *2
(H) Esamas laikas *4

(A)

DST

CLOCK

(H)

(B)

ODO

CADENCE

(G)

(C)

RANGE

MAX

(F)

(D)

TIME

AVG

(E)

*1 Kai rodomas [RANGE] (diapazonas), akumuliatoriaus įkrovos lygis nerodomas. Kelionės diapazono reikšmės skirtos naudoti tik
kaip gairės.

*2 Pasirinktina: ekrano rodmenis galite konfigūruoti „E-TUBE PROJECT“ (sistemos tikrintuve). Išsamesnės informacijos ieškokite
skyrelyje „Prijungimas prie prietaisų ir ryšys su jais“.

*3 Kai veikia ėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija, ekrano rodmuo [RANGE] (diapazonas) pasikeičia į [RANGE ---]
(diapazonas ---).

*4 Pastoviai rodoma SC-E6010.

PASTABA
Kai parodomi važiavimo duomenys, ekranas vėl grįžta prie greičio rodinio po 60 sekundžių.
Kai rodomi greičio duomenys, paspaudus „A“ važiavimo duomenyss pasikeičia, pradedant nuo DST (Atstumas).
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Kelionės atstumo rodmenų šalinimas
Pagrindiniame ekrane galite pašalinti kelionės atstumą.

1. Pakeiskite kelionės informacijos rodmenį DST
(Atstumas) ir paspauskite A 2 sekundėms.

2. DST (Atstumas) indikatoriui pradėjus blykčioti, pirštą
atleiskite. Esant šiai būklei dar kartą nuspaudus A
kelionės atstumas pašalinamas.

•• DST (Atstumas) indikatoriaus lemputė nustoja žybsėti ir pereinama į
pagrindinį ekraną palaukus 5 sekundes.
•• Pašalinus kelionės atstumą, taip pat pašalinami ir TIME (laikas),
AVG (Vidurkis), ir MAX.
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 Apie nuostatų meniu
Nuostatų meniu prileidimas
SW-E8000-L/SC-E8000

1. Norėdami pamatyti meniu sąrašo ekraną, dviračiui

SC-E8000

nejudant nuspauskite „A“.
SW-E8000-L/SC-E8000

A
SW-E6000/SC-E6010

1. Norėdami pamatyti meniu sąrašo ekraną, dviračiui
nejudant nuspauskite „ X1“ ir „Y1“.
SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
SC-E6010
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2. Norėdami pasirinkti įvairius meniu nuspauskite „ X1“ ar
„Y1“. Norėdami pamatyti pasirinkto meniu nuostatų
ekraną paspauskite „A“.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A
(A) Šalinti nustatymus
(B) Laikrodžio nustatymas
(C) Bluetooth LE siejimas
(D) Bluetooth LE / ANT ryšio būsena
(E) Šviesos įjungimas / išjungimas
(F) Foninio apšvietimo ryškumo nustatymo rodymas
(G) Garsinio signalo įjungimas / išjungimas
(H) Kilometrų ir mylių perjungimas
(I) Kalbos nustatymas
(J) Elektrinio pavarų perjungimo bloko reguliavimas
(K) RD apsaugos nustatymo iš naujo suaktyvinimas*
(L) Grįžimas į pagrindinį ekraną

SC-E8000
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(A)

Clear

Exit

(L)

(B)

Clock

RD protection
reset

(K)

(C)

Bluetooth LE

Adjust

(J)

(D)

Bluetooth LE/
ANT

Language

(I)

(E)

Light

Unit

(H)

(F)

Brightness

Beep

(G)

SW-E6000/SC-E6010
SC-E6010

X1
Y1
A

(A) Šalinti nustatymus
(B) Laikrodžio nustatymas
(C) Ekrano foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas
(D) Foninio apšvietimo ryškumo nustatymo rodymas
(E) Garsinio signalo įjungimas / išjungimas
(F) Kilometrų ir mylių perjungimas
(G) Kalbos nustatymas
(H) Šrifto spalvos keitimas
(I) Elektrinio pavarų perjungimo bloko reguliavimas
(J) RD apsaugos nustatymo iš naujo suaktyvinimas*
(K) Grįžimas į pagrindinį ekraną
[Start mode] ir [Auto] yra rodomi meniu sąrašo ekrane;
tačiau jų naudoti negalėsite.

* Siekiant apsaugoti sistemą nuo nukritimų, pavyzdžiui,
jei dviratis yra stipriai sutrenkiamas, RD apsaugos
funkcija suveikia ir laikinai apsunkinamas sujungimas
tarp variklio ir jungties, kad nustotų veikti užpakalinis
pavarų perjungiklis. Įvykdžius RD apsaugos nustatymą
iš naujo ryšys tarp variklio ir jungties atkuriamas, taip
pat kaip ir užpakalinio pavarų perjungiklio veikimas.
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(A)

Clear

(B)

Clock

Exit

(K)

RD protection
reset

(J)

(C)

Backlight

(D)

Brightness

Adjust

(I)

(E)

Beep

Font color

(H)

(F)

Unit

Language

(G)

„Clear“ (išvalyti)
Kelionės atstumo atstatymą į gamyklinę vertę.

1. Norėdami pasirinkti [DST] (Atstumas) nuspauskite

SC-E8000

„X1“ ar „Y1“.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
SC-E6010
SC-E8000/SC-E6010
Konfigūruojamos dalys

Informacija

„Exit“ (išeiti)

Grįžimas į meniu sąrašo
ekraną

„DST“ (atstumas)

Kelionės atstumo rodmenų
šalinimas

SC-E6010
Nustatyta gamyklinė vertė SC ekrano nuostatoje
Konfigūruojamos dalys
„Backlight“
(foninis apšvietimas)

Gamyklinė vertė
ON (įjungta)

„Beep“ (garsinis signalas)

ON (įjungta)

„Unit“ (įrenginys)

km

„Language“ (kalba)

English (anglų k.)

„Brightness“ (ryškumas)

3

„Font color“
(šrifto spalva)

„White“ (baltos spalvos)
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2. Norėdami kelionės atstumą nustatyti iš naujo, mygtuku
„X1“ ar „Y1“ pasirinkite [OK] (gerai), o tada patvirtinkite
paspausdami „A“.
Po nustatymo iš naujo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
••SC-E6010 nustatymo iš naujo patvirtinimas nerodomas.
SW-E8000-L/SC-E8000

A

Pašalinus kelionės atstumą, taip pat pašalinami ir TIME (laikas),
AVG (Vidurkis), ir MAX.
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„Clock“ (laikrodis)
Konfigūruokite nustatymą „Clock“ (laikrodis).

1. Norėdami nustatyti laiką nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
•• Nuspauskite „X1“, jei norite padidinti skaičius.
•• Nuspauskite „Y1“, jei norite sumažinti skaičius.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
2. Nuspaudus „A“ aktyvinama nustatyta vertė ir žymeklis
perkeliamas į minučių nustatymą.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
3. Norėdami nustatyti minutes nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.

4. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.
••Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.

Skaitmenis galite lengvai pakeisti laikydami nuspaudę „X1“ arba
„Y1“.
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Bluetooth LE (SC-E8000)
„E-TUBE PROJECT“ išmaniesiems telefonams / planšetiniams prietaisams gali būti naudojamas, jei su išmaniuoju telefonu /
planšetiniu prietaisu užmegztas Bluetooth LE ryšys.

1.

Prieš nustatydami ryšį, įjunkite Bluetooth LE išmaniajame
telefone / planšetiniame prietaise.

2. Atidarykite E-TUBE PROJECT (sistemos tikrintuvą) ir
nustatykite, kad jis ieškotų Bluetooth LE signalų.

3. Norėdami pasirinkti [Start] (paleisti) nuspauskite
„X1“ ar „Y1“.
Kad pradėtumėte Bluetooth LE poravimą, patvirtinkite
paspausdami „A“.
•• Jei „A“ paspausite Bluetooth LE poravimo metu,
perdavimas bus nutrauktas, o ekranas vėl persijungs į
menių sąrašo ekraną.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A

Konfigūruojamos dalys

Informacija

„Start“ (paleisti)

Pradedamas Bluetooth LE
poravimas

„Cancel“ (atšaukti)

Norėdami patvirtinti
poravimą, pasirinkite
[Cancel] (atšaukti)

Bendraisiais atvejais, Bluetooth LE perdavimas automatiškai
prasideda įjungus kompiuterį, tačiau, kai ryšys prastas, poravimą
galima pradėti pasirinkus [Start] (paleisti) meniu [Bluetooth LE].
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4. Kai ryšys sėkmingai užmezgamas, ekrane rodomas
SHIMANO STEPS logotipas. Jei ryšys neužmezgamas,
rodomas tai nurodantis pranešimas.
•• Sėkmingai užmezgus ryšį arba po ryšio klaidos,
paspauskite „X1“, „Y1“ arba „A“, arba ekranas po
kurio laiko vėl persijungs į meniu sąrašo ekraną.
Ryšys užmegztas sėkmingai

Connect failure

Ryšio užmegzti nepavyko

5. Sėkmingai užmezgus ryšį, „E-TUBE PROJECT“ bus
rodomas prietaiso pavadinimas.

6. Pasirinkite ekrane rodomą prietaiso pavadinimą.
•• Norėdami atjungti, atšaukite Bluetooth LE ryšį
išmaniajame telefone / planšetiniame prietaise
(dviračio kompiuteris persijungs iš ryšio užmezgimo
režimo į įprasto veikimo režimą).
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Bluetooth LE/ANT (SC-E8000)
Ekrane gali būti rodoma esama bevielių ryšių būsena.
Norėdami gauti informacijos apie ANT prijungimą, skaitykite „ANT prijungimas“ skyriuje „Bevielės funkcijos“.
Norėdami matyti bevielių ryšių būseną, meniu sąrašo
ekrane pasirinkite [Bluetooth LE/ANT] ir patvirtinkite.

Kai prisijungta per Bluetooth LE

Kai prisijungta per ANT

Kai neprijungta nei Bluetooth LE, nei ANT
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„Light“ (šviesa) (SC-E8000)
Konfigūruokite akumuliatoriumi maitinama lemputė nustatymą.

1.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą nuspauskite
„ X1“ ar „Y1“.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1
Konfigūruojamos
dalys

Informacija

ON (įjungta)

Laikyti šviesas visada įjungtas

OFF (išjungta)

Laikyti šviesas visada išjungtas

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.
• Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
SW-E8000-L/SC-E8000

A
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Akumuliatoriumi maitinama lemputė įjungimas (ON (įjungta)) ar išjungimas (OFF (išjungta)) (SC-E6010)
Kai prijungtos akumuliatoriumi maitinama lemputė,
paspauskite ant dviračio kompiuterio esantį šviesų
mygtuką jas įjungti. Ekrane pasirodo piktograma,
žyminti įjungtą šviesą. Norėdami šviesas išjungti,
mygtuką nuspauskite dar kartą. Kai tik šviesos
išjungiamos, piktograma dingsta iš ekrano.
* Kai akumuliatoriumi maitinamos šviesos neprijungtos,
o [Backlight] (foninis apšvietimas) nustatytas kaip
[MANUAL] (rankinis), šviesos mygtuko paspaudimu galima
įjungti ir išjungti kompiuterio foninį apšvietimą.

Šviesos
mygtukas

Kai šviesa įjungta

Šviesa išjungiama pagal akumuliatoriaus įkrovą.
Kai akumuliatorius išsekęs, šviesa išjungiama.
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Kai šviesa išjungta

„Backlight“ (foninis apšvietimas) (SC-E6010)
Konfigūruokite ekrano foninį apšvietimą.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą
nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Konfigūruojamos
dalys

Informacija

ON (įjungta)

Laikyti šviesas visada įjungtas

OFF (išjungta)

Laikyti šviesas visada
išjungtas

MANUAL (rankinis)

Įjungiama ir išjungiama
pagal akumuliatoriaus
maitinamas šviesas.

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.
••Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
SW-E6000/SC-E6010

A
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„Brightness“ (ryškumas)
Foninio apšvietimo ryškumas gali būti pagal poreikius nureguliuojamas.

1. Norėdami nustatyti ryškumą nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
• Ryškumą galima nustatyti vienam iš 5 lygių.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
2. Patvirtinkite nustatytą vertę paspausdami „A“.
• Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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„Beep“ (garsinis signalas)
Garsinis signalas gali būti įjungiamas ir išjungiamas.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą
nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Konfigūruojamos
dalys

Informacija

ON (įjungta)

Įjungiamas garsinis signalas

OFF (išjungta)

Išjungiamas garsinis signalas

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.
• Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A

Net jeigu [Beep] (garsinis signalas) nustatytas į OFF (išjungta),
garsinis signalas suveiks esant veikimo klaidai, sistemos
klaidai ir pan. situacijoms.
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„Unit“ (įrenginys)
Galima persijungti tarp atstumo vienetų (km ir mylių).

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą
nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Konfigūruojamos
dalys

Informacija

km

Rodoma km

mile

Rodoma myliomis

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.
• Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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„Language“ (kalba)
Konfigūruokite kalbos nustatymą.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą
nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Kalba
Anglų k.
Prancūzų k.
Vokiečių k.
Olandų k.
Italų k.
Ispanų k.

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.
• Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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„Font color“ (šrifto spalva) (SC-E6010)
Šrifto spalvą galima pakeisti.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą

„White“ (baltos spalvos)

nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Konfigūruojamos dalys
„White“ (baltos spalvos)
„Black“ (juodos spalvos)

„Black“ (juodos spalvos)

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.
••Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į
meniu sąrašo ekraną.
SW-E6000/SC-E6010

A

„Adjust“ (nustatyti)
Pavarų perjungimą galite nustatyti, tik jei prijungtas elektroninis pavarų perjungimo blokas.
Jei reikia nustatyti pavarų perjungiklį, kreipkitės į pardavimo atstovą.
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„RD protection reset“ (RD apsaugos nustatymas iš naujo)
Siekiant apsaugoti sistemą nuo nukritimų, pavyzdžiui, jei dviratis yra stipriai sutrenkiamas, RD apsaugos funkcija suveikia ir
laikinai apsunkinamas sujungimas tarp variklio ir jungties, kad nustotų veikti užpakalinis pavarų perjungiklis. Įvykdžius RD
apsaugos nustatymą iš naujo ryšys tarp variklio ir jungties atkuriamas, taip pat kaip ir užpakalinio pavarų perjungiklio veikimas.

1. Norėdami pasirinkti [OK] (gerai) nuspauskite
„X1“ ar „Y1“.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Konfigūruojamos
dalys

2.

Informacija

OK (gerai)

Suveiks RD apsaugos
nustatymas iš naujo

„Cancel“ (atšaukti)

Norėdami nevykdyti RD
apsaugos nustatymo iš naujo,
pasirinkite [Cancel] (atšaukti)

Norėdami patvirtinti [OK] (gerai) paspauskite „A“ ir,
pasukdami švaistiklį, atkurkite ryšį tarp variklio ir
jungties.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
„Exit“ (išeiti)
Uždaromas meniu sąrašo ekranas ir grįžtama prie pagrindinio meniu.

1. Norėdami pasirinkti [Exit] (išeiti) meniu sąrašo ekrane nuspauskite „ X1“ ar „Y1“.
2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“. Po patvirtinimo ekranas persijungs į pagrindinį ekraną.
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Varomojo blokelio nustatymų informacijos atsarginio kopijavimo funkcija
Varomajame blokelyje išsaugotos informacijos atsarginės kopijos įprastai daromos automatiškai. Tačiau atliekant tolesnes operacijas
pasirodys pranešimas, kuriame bus klausiama, ar reikia atnaujinti atsarginio kopijavimo informaciją.
••Pakartotinai įstatant dviračio kompiuterį į dviratį su kitais nustatymais.
••Varomojo blokelio nustatymų keitimas per E-TUBE PROJECT.

Prijungimas prie prietaisų ir ryšys su jais
Dviratį prijungus prie prietaiso sistema gali būti konfigūruojama, o aparatinė įranga gali būti atnaujinama.
Norint sukonfigūruoti „SHIMANO STEPS“ ir atnaujinti programinę įrangą reikalingas „E-TUBE PROJECT“ (sistemos tikrintuvas).
Atsisiųskite „E-TUBE PROJECT“ iš informacinio tinklalapio (http://e-tubeproject.shimano.com).
Informacijos apie „E-TUBE PROJECT“ diegimą ieškokite informaciniame tinklalapyje.

PASTABA
Kraunant jungti prie prietaisų negalima.

•• Reikalingas SM-PCE1 ir SM-JC40 / JC41 norint prijungti „SHIMANO STEPS“ prie asmeninio
kompiuterio.
•• Aparatinė įranga gali būti keičiama be pranešimo.
Jei būtina, kreipkitės į pardavimo atstovą.
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Bevielės funkcijos
Funkcijos
ANT prijungimas
Bevielis blokelis dviračio kompiuteriui perduoda tolesnę informaciją.
•• Akumuliatoriaus įkrovos lygis
•• Priekinio ir užpakalinio pavarų perjungiklio pavarų padėtys
•• Reguliavimo vertės

Apie naujausias funkcijas galite sužinoti atnaujinę programinę įrangą per E-TUBE PROJECT
(sistemos tikrintuvą). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.

Bluetooth® LE ryšys
„E-TUBE PROJECT“ išmaniesiems telefonams / planšetiniams prietaisams gali būti naudojamas, jei su išmaniuoju telefonu /
planšetiniu prietaisu užmegztas Bluetooth LE ryšys.

Ryšio užmezgimas
ANT prijungimas
ANT transmisija bus paleista automatiškai, kai įjungtas ciklinis kompiuteris. Norėdami patikrinti, ar ryšys sėkmingai užmegztas,
patikrinkite [Bluetooth LE/ANT] meniu.

Bluetooth® LE ryšys
Paprastai Bluetooth LE transmisija paleidžiama automatiškai, kai įjungtas ciklinis kompiuteris, tačiau susiejimą galima pradėti
naudojant [Bluetooth LE] meniu esant prastam ryšiui.

2,4 GHz skaitmeninė bevielė sistema
2,4 GHz dažnio skaitmeninė bevielė technologija, kuri yra tokia pati technologija, naudojama bevielei LAN.
Tačiau labai retai daiktai ir vietos gali kelti stiprų elektromagnetinį lauką, bangas ir trikdžius, dėl kurių matavimai gali būti
neteisingi.
•• Televizorius, kompiuteris, varikliai arba esant automobilyje ar traukinyje.
•• Geležinkelių pervažos bei esant šalia geležinkelio bėgių, prie televizijos perdavimo stočių ir radaro bazių.
•• Kiti bevieliai kompiuteriai arba skaitmeniniu būdu reguliuojama šviesa.
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Trikčių šalinimas
Akumuliatoriaus šviesos diodų (LED) lemputės klaidų rodmenys
Sistemos klaidų ir panašūs įspėjimai rodomi įvairiais akumuliatoriaus šviesos diodų (LED) lempučių apšvietimo šablonais.
Klaidos rodmens
tipas

Rodmens būklė

Lempučių švietimo
būdas *1

Sprendimas

Sistemos klaida

Ryšio su dviračio
sistema klaida

Patikrinkite, ar laidas neatsilaisvinęs ir tinkamai prijungtas.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Temperatūros
apsauga

Jei temperatūra viršija
garantuojamą
veikimo diapazoną,
akumuliatoriaus
išvestis išjungiama.

Akumuliatorių padėkite vėsioje vietoje toliau nuo
tiesioginių saulės spindulių tol, kol vidinė akumuliatoriaus
temperatūra pakankamai nukris.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Saugos
patvirtinimo
klaida

Tai rodoma, jei
neprijungtas
originalusis varomasis
blokelis.
Tai rodoma, jei nors
vienas laidas yra
atjungtas.

Prijunkite originalųjį akumuliatorių ir varomąjį blokelį.
Patikrinkite laidų būklę.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Krovimo klaida

Tai rodoma, jei
krovimo metu
pasireiškia klaida.

Atjunkite įkroviklį nuo akumuliatoriaus ir paspauskite
maitinimo mygtuką. Jei atsiranda klaidų, kreipkitės į
pardavimo atstovą.

Akumuliatoriaus
gedimas

Elektrinis gedimas
akumuliatoriaus
viduje

Prijunkite įkroviklį prie akumuliatoriaus ir ištraukite
įkroviklį. Nuspauskite maitinimo mygtuką tik prijungę
akumuliatorių.
Jei rodoma klaida prijungus tik akumuliatorių, kreipkitės į
pardavimo atstovą.
*1
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: Nešviečia

: Šviečia

: Žybsi

Klaidų pranešimai dviračio kompiuteryje
Įspėjimai
Rodmenys pašalinami klaidą panaikinus.

SC-E8000

SC-E6010

Įspėjimų sąrašas
Kodas

Ekrano išankstinės
sąlygos

Veikimo apribojimai,
kai rodomas įspėjimas

Sprendimas

W010

Varomojo blokelio
temperatūra yra
didesnė nei įprastai
veikiant.

Energijos pagalba gali
būti mažesnė nei įprastai.

Pagalbos funkcijos nenaudokite tol, kol varomojo blokelio
temperatūra nenukris.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

W011

Važiavimo greitis
nenustatomas.

Didžiausias greitis, iki kurio
tiekiama energijos pagalba,
gali būti mažesnė nei įprastai.

Patikrinkite, ar greičio jutiklis yra tinkamai sumontuotas.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

W013

Sukimo momento
jutiklis nebuvo
tinkamai surinktas.

Energijos pagalba gali
būti mažesnė nei įprastai.

Koją nukėlę nuo pedalo, nuspauskite akumuliatoriaus
maitinimo mygtuką ir vėl įjunkite maitinimą.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

W032

Elektroninis pavarų
perjungiklis galėjo
būti sumontuotas
vietoj mechaninio
pavarų perjungiklio.

Energijos pagalba,
teikiama režimu
[WALK] (ėjimas), gali būti
mažesnė nei įprastai.

Iš naujo sumontuokite pavarų perjungiklį, kuriam yra
sukonfigūruota palaikymo sistema.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
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Klaidos
Jei klaidos pranešimas rodomas visame ekrane, atlikite vieną
iš toliau aprašytų veiksmų ir atkurkite viso ekrano
nustatymus.
• Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką.
• Išimkite akumuliatorių iš jo laikiklio.

Jei perkrovus akumuliatorių triktis nepašalinama arba tas pats
gedimas dažnai pasikartoja, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Klaidų sąrašas
Kodas

Ekrano išankstinės
sąlygos

Veikimo apribojimas,
kai rodoma klaida

Sprendimas

E010

Nustatyta sistemos
klaida.

Važiuojant netiekiamas
pagalbinis energijos
maitinimas.

Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką, kad
jį vėl įjungtumėte.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

E011

Sistemos veikimo
klaida.

Važiuojant netiekiamas
pagalbinis energijos
maitinimas.

Dar kartą įjunkite maitinimą.

E013

Varomojo blokelio
programinėje
įrangoje aptikta
klaida.

Važiuojant netiekiamas
pagalbinis energijos
maitinimas.

Kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.

E014

Greičio jutiklis
galėjo būti
sumontuotas
netinkamoje
padėtyje.

Važiuojant netiekiamas
pagalbinis energijos
maitinimas.

Kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.

E020

Nustatyta ryšio
klaida tarp
akumuliatoriaus ir
varomojo blokelio.

Važiuojant netiekiamas
pagalbinis energijos
maitinimas.

Patikrinkite, ar laidas, jungiantis varomąjį blokelį ir
akumuliatorių, yra tinkamai prijungtas.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

E021

Prie varomojo
blokelio prijungtas
akumuliatorius
atitinka sistemos
standartus, bet yra
nepalaikomas.

Važiuojant netiekiamas
pagalbinis energijos
maitinimas.

Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką, kad
jį vėl įjungtumėte.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

E022

Prie varomojo
blokelio prijungtas
akumuliatorius
neatitinka sistemos
standartų.

Visos sistemos funkcijos
išsijungia.

Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką, kad
jį vėl įjungtumėte.
Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
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Kodas

E043

Ekrano išankstinės
sąlygos
Dalis dviračio
kompiuterio
aparatinės įrangos
gali būti pažeista.

Veikimo apribojimas,

Sprendimas

kai rodoma klaida
Važiuojant netiekiamas
pagalbinis energijos
maitinimas.

Kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.

Trikčių šalinimas
Pagalbinė funkcija
Požymis

Pagalbinis režimas neveikia.

Priežastis / galimybė

Sprendimas

Ar akumuliatorius pakankamai įkrautas?

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Jei
akumuliatorius beveik išsikrovęs, įkraukite jį.

Važiuojate ilgomis nuokalnėmis vasaros metu
arba ilgai važiuojate su didele apkrova?
Akumuliatorius gali būti perkaitęs.

Išjunkite maitinimą, luktelėkite ir patikrinkite
dar kartą.

Gali būti netinkamai prijungtas varomasis
blokelis (DU-E8000), dviračio kompiuteris
(SC-E8000 / SC-E6010) arba pagalbos mygtukas
(SC-E8000-L/SW-E6000), arba gali būti
problema su viena ar keliomis šiomis dalimis.

Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Ar greitis per didelis?

Patikrinkite dviračio kompiuterio ekraną.
Pagalbinis režimas neveikia
25 km/h ar didesniu greičiu.

Ar minate pedalus?

Dviratis nėra motociklas, todėl turite minti
pedalus.

Ar pagalbinis režimas nustatytas į
[OFF] (išjungta)?

Nustatykite pagalbinį režimą į kitą režimą nei
[OFF] (išjungta). Jei pagalbinis režimas vis dar
neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Ar sistemos maitinimas įjungtas?

Jei atlikote toliau pateiktus veiksmus, bet vis
tiek nejaučiate pagalbos, susisiekite su
pardavimo atstovu.
SC-E8000
Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo
mygtuką, kad maitinimą įjungtumėte.
SC-E6010
Norėdai įjungti maitinimą, palaikykite
nuspaudę dviračio kompiuterio maitinimo
mygtuką 2 sekundes arba paspauskite
akumuliatoriaus maitinimo mygtuką.

Pagalbinis režimas neveikia.
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Požymis

Važiavimo pagalbiniu režimu
atstumas per trumpas.

Sunku minti pedalus.

Priežastis / galimybė

Sprendimas

Važiavimo atstumas gali sutrumpėti
atsižvelgiant į kelio sąlygas, pavarų padėtį ir
bendrą šviesų naudojimo laiką.

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Jei
akumuliatorius beveik išsikrovęs, įkraukite jį.

Akumuliatoriaus savybės suprastės žiemos
sezonu.

Tai nėra gedimo požymis.

Akumuliatorius yra naudojama dalis.
Pakartotinai įkraunant ir ilgai naudojant
akumuliatorius pradės gesti (prastės jo
efektyvumas).

Jei atstumas, kurį galima nuvažiuoti įkrovus
akumuliatorių vieną kartą, yra labai trumpas,
pakeiskite akumuliatorių nauju.

Ar akumuliatorius visiškai įkrautas?

Jei atstumas, kurį galima nuvažiuoti pilnai
įkrovus akumuliatorių, sutrumpėjo,
akumuliatoriaus naudojimo laikas gali būti
besibaigiantis. Pakeiskite akumuliatorių
nauju.

Ar padangos pripūstos iki tinkamo slėgio?

Pompa pripūskite oro.

Ar pagalbinis režimas nustatytas į OFF
(išjungta)?

Nustatykite pagalbinį režimą į [BOOST]
(padidinimas). Jei pagalbinis režimas vis dar
neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Akumuliatorius gali būti beveik išsikrovęs.

Gerai įkrovę akumuliatorių, vėl patikrinkite
pagalbos lygį. Jei pagalbinis režimas vis dar
neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Ar maitinimą įjungėte koja nuspaudę pedalą?

Dar kartą įjunkite maitinimą kojos nedėdami
ant pedalo. Jei pagalbinis režimas vis dar
neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
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Akumuliatorius
Požymis
Akumuliatorius greitai
išsikrauna.

Priežastis / galimybė

Sprendimas

Gali būti pasibaigusi akumuliatoriaus
naudojimo trukmė.

Pakeiskite akumuliatorių nauju.

Ar įkroviklio maitinimo kištukas iki galo
įkištas į elektros lizdą?

Atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklio kištuką,
tada pabandykite vėl įkrauti.
Jei akumuliatoriaus vis tiek neįmanoma
įkrauti, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Ar įkroviklio įkrovimo kištukas yra saugiai
įkištas į akumuliatorių?

Atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklio įkrovimo
kištuką, tada pabandykite vėl įkrauti.
Jei akumuliatoriaus vis tiek neįmanoma
įkrauti, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Ar įkrovimo adapteris tvirtai prijungtas prie
krovimo kištuko arba krovimo lizdo?

Tvirtai prijunkite krovimo adapterį prie
krovimo kištuko arba akumuliatoriaus
krovimo lizdo, o tada vėl bandykite krauti. Jei
akumuliatorius vis tiek nesikrauna, kreipkitės į
pardavėją.

Ar akumuliatoriaus įkroviklio, įkrovimo
adapterio arba akumuliatoriaus gnybtai nėra
purvini?

Nuvalykite gnybtus sausa šluoste ir
pabandykite vėl įkrauti.
Jei akumuliatoriaus vis tiek neįmanoma
įkrauti, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Akumuliatorius nepradeda
krautis prijungus įkroviklį.

Gali būti pasibaigusi akumuliatoriaus
naudojimo trukmė.

Pakeiskite akumuliatorių nauju.

Akumuliatorius ir įkroviklis
įkaista.

Akumuliatoriaus arba įkroviklio temperatūra
gali viršyti darbinę aplinkos temperatūrą.

Nustokite krauti, luktelėkite ir vėl pradėkite
krauti. Jei akumuliatorius yra per karštas
paliesti, tai gali reikšti jo gedimą. Kreipkitės į
pardavimo atstovą.

Įkroviklis yra šiltas.

Jei įkroviklis nuolat naudojamas įkraunant
akumuliatorius, jis gali įšilti.

Luktelėkite prieš vėl naudodami įkroviklį.

Ar įkroviklio įkrovimo kištukas yra saugiai
įkištas į akumuliatorių?

Prieš kišdami krovimo kištuką patikrinkite, ar
lizde nėra jokių pašalinių daiktų. Jei niekas
nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Ar akumuliatorius visiškai įkrautas?

Jei akumuliatorius visiškai įkrautas, jo
įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputė
nebešviečia, tačiau tai nėra gedimas.
Atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklio kištuką,
tada pabandykite vėl įkrauti.
Jei įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputė vis
tiek nešviečia, kreipkitės į pardavėją.

Akumuliatoriaus negalima
įkrauti.

Nešviečia Įkroviklio šviesos
diodas.
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Požymis

Priežastis / galimybė

Sprendimas

Akumuliatoriaus negalima
ištraukti.

Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Akumuliatoriaus negalima
įstatyti.

Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Iš akumuliatoriaus teka
skystis.

Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Akumuliatorius pradėjo
skleisti neįprastą kvapą.

Nebenaudokite akumuliatoriaus ir kreipkitės į
pardavimo atstovą.

Iš akumuliatoriaus kyla
dūmai.

Nebenaudokite akumuliatoriaus ir kreipkitės į
pardavimo atstovą.

Šviesos
Požymis
Priekinė lempa arba
užpakalinė lempa neužsidega
net ir nuspaudus jungiklį.

Priežastis / galimybė
„E-TUBE PROJECT“ (sistemos tikrintuvo)
nustatymai gali būti neteisingi.

Sprendimas
Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Dviračio kompiuteris
Požymis

Paspaudus akumuliatoriaus
maitinimo mygtuką
nerodomas dviračio
kompiuteris.

SC-E6010
Sistema nepasileidžia, kai
laikote nuspaudę dviračio
kompiuteris maitinimo
mygtuką 2 sekundes.

Priežastis / galimybė

Sprendimas

Gali būti nepakankamai įkrautas
akumuliatorius.

Įkraukite akumuliatorių, tada dar kartą
įjunkite maitinimą.

Ar maitinimas įjungtas?

Nuspauskite maitinimo mygtuką, kad
įjungtumėte maitinimą.

Ar akumuliatorius kraunasi?

Maitinimo negalima įjungti, kol
akumuliatorius pritvirtintas prie dviračio ir
įkraunamas. Sustabdykite įkrovimą.

SC-E6010
Ar dviračio kompiuteris tinkamai įstatytas į
apkabą?

Tinkamai pritvirtinkite dviračio kompiuterį,
vadovaudamiesi „Dviračio kompiuterio
įstatymas ir ištraukimas“ nurodymais.

Ar tinkamai prijungta elektros laido jungtis?

Patikrinkite, ar elektros laido jungtis,
jungianti variklio blokelį ir varomąjį blokelį,
nėra atjungta. Jei nesate tikri, kreipkitės į
pardavimo atstovą.

Gali būti prijungtos dalys, kurių sistema
neatpažįsta.

Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Galbūt naudojote ar laikėte dviračio
kompiuterį ilgą laiką žemoje temperatūroje?

Dviračio kompiuteris gali neįsijungti, jei buvo
naudotas ar laikytas žemoje temperatūroje
ilgą laiką. Įjunkite jį paspaudę ant
akumuliatoriaus esantį maitinimo mygtuką.
Jei jis neįsijungia, susisiekite su pardavėju.

Ar dviračio kompiuteris tinkamai įstatytas į
apkabą?

Tinkamai pritvirtinkite dviračio kompiuterį,
vadovaudamiesi „Dviračio kompiuterio
įstatymas ir ištraukimas“ nurodymais.
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Požymis
Nerodoma pavaros padėtis.

Priežastis / galimybė
Pavaros padėtis rodoma tik naudojant
elektrinį pavarų perjungimo įrenginį.

Sprendimas
Patikrinkite, ar elektros laido jungtis
neatjungta. Jei nesate tikri, kreipkitės į
pardavimo atstovą.

Ar galima išjungti garsinį
signalą?

Pakeiskite nuostatą.
Žr. „Beep“ (garsinis signalas)“.

SC-E6010
Ar galima išjungti foninį
apšvietimą?

Pakeiskite nuostatą.
Žr. „Backlight“ (foninis apšvietimas).

Nuostatų ekrano negalima
paleisti važiuojant.

Produktas sukurtas taip, kad nuostatų meniu
nebūtų galima paleisti, jei nustatoma, kad
dviračiu važiuojama. Tai nėra gedimo
požymis.

Sustabdykite dviratį ir pakeiskite nustatymus.

Priežastis / galimybė

Sprendimas

Kita
Požymis
Spaudžiant mygtuką, girdimi
du garsiniai signalai ir
mygtuko nuspausti
neįmanoma.

Naudojamo jungiklio veikimas pasyvintas.

Tai nėra gedimo požymis.

Girdimi trys pypsėjimai.

Rodoma klaida arba įspėjimas.

Tai pasireiškia, kai dviračio kompiuteryje
rodomas įspėjimas arba klaida. Žr. skyrelyje
„Klaidų pranešimai dviračio kompiuteryje“ ir
vadovaukitės atitinkamo kodo nurodymais.

Naudodamas (-a) elektroninį
pavarų perjungimo režimą
jaučiu, kad pagalbos lygis
sumažėja perjungiant
pavaras.

Tai pasireiškia dėl to, kad kompiuteris
pagalbos lygį nustatinėja į optimalųjį.

Tai nėra gedimo požymis.

Perjungus pavaras girdimas
garsas.

Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Įprastai važiuojant nuo
užpakalinio rato gali sklisti
triukšmas.

Gali būti netinkamai sureguliuotas pavarų
perjungimas.

Sustabdžius dviratį pavara
neperjungiama į iš anksto
nustatytą padėtį pradžios
režime.

Greičiausiai pedalus mynėte per smarkiai.

Mechaninis pavarų perjungimas
Pareguliuokite kabelio įtempimą. Daugiau
skaitykite pavarų perjungiklio Aptarnavimo
instrukcijas.
Elektroninis pavarų perjungimas
Kreipkitės į pardavimo atstovą.
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Jei pedalus mintumėte lengviau, pavaros
persijungs lengviau.

* Rakto numeris
Prie rakto pateiktas numeris reikalingas perkant atsarginius raktus.
Įveskite rakto numerį laukelyje ir padėkite į saugią vietą.

Rakto numeris

Pastaba: specifikacijos gali būti atnaujintos be papildomo pranešimo. (Lithuanian)

