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CUPRINS

• La încărcare se va folosi combinaţia de baterie şi încărcător
specificată de companie şi se vor respecta condiţiile de
încărcare specificate de companie. În caz contrar, există
pericol de supraîncălzire, explozie sau aprindere a bateriei.

Manualele de utilizare în alte limbi sunt
disponibile la:
http://si.shimano.com

AVERTISMENT

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Pentru o deplasare în siguranţă

• Pentru informaţii despre montarea şi reglarea produselor care
nu se regăsesc în acest manual de utilizare, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul sau cu un
dealer de biciclete. Manualul pentru dealeri, destinat
mecanicilor de biciclete profesionişti şi experimentaţi, este
disponibil pe site-ul nostru web (http://si.shimano.com).

• Pentru evitarea accidentelor, nu se va privi insistent ecranul
ciclocomputerului în timpul deplasării.
• Înainte de utilizarea bicicletei, se va verifica dacă roţile sunt
bine fixate pe bicicletă. Dacă roţile nu sunt bine fixate,
există pericol de accidentare gravă.

• Nu este permisă dezasamblarea sau modificarea acestui
produs.

• În cazul folosirii unei biciclete asistate electric, utilizatorul
trebuie să se familiarizeze complet cu modul de pornire a
bicicletei înainte de a o folosi pe drumuri cu trafic auto şi
pe trotuare. Pericol de accidente în cazul pornirii bruşte a
bicicletei.

• Acest produs trebuie folosit în conformitate cu legislaţia şi
reglementările locale.
• Cuvântul, marcajul şi siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate, deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi
toate utilizările acestor mărci de către SHIMANO INC. sunt
efectuate în baza unei licenţe. Alte mărci şi denumiri
comerciale aparţin proprietarilor lor de drept.

• Se verifică dacă lămpile bicicletei luminează normal înainte
de deplasarea pe timp de noapte.

Utilizarea în siguranţă a produsului

În interesul siguranţei, acest manual trebuie
citit în întregime înainte de utilizare, iar
instrucţiunile trebuie respectate pentru o
utilizare corectă.

• Se va demonta bateria înainte de efectuarea cablării sau de
ataşarea de piese pe bicicletă. În caz contrar, există pericol
de şoc electric.
• În timpul încărcării bateriei montate pe bicicletă, nu se va
deplasa bicicleta. Ştecherul încărcătorului bateriei poate ieşi
parţial din priză, putând provoca un incendiu.
• La montarea acestui produs se vor urma instrucţiunile din
manualul de utilizare. În plus, se recomandă folosirea de
piese Shimano originale. Dacă şuruburile şi piuliţele nu sunt
strânse sau dacă produsul este deteriorat, există pericol de
cădere şi accidentare gravă.

Informaţii importante privind siguranţa
Pentru informaţii despre înlocuire, se va lua legătura cu
magazinul de la care a fost cumpărat produsul sau cu un
dealer de biciclete.
Se vor respecta următoarele avertismente pentru a se evita
arsurile sau alte vătămări provocate de scurgerile de lichid,
supraîncălzire, incendiu sau explozii.

• A nu se dezasambla produsul. Pericol de rănire în cazul
dezasamblării.
• După citirea atentă a manualului, acesta trebuie păstrat
într-un loc sigur pentru a putea fi consultat ulterior.

În interesul siguranţei
PERICOL
Manipularea bateriei
• Nu se va deforma, modifica sau dezasambla bateria şi nu se
va aplica aliaj de lipire direct pe aceasta. În caz contrar,
există pericol de scurgere, supraîncălzire, explozie sau
aprindere a bateriei.
• Nu se va lăsa bateria lângă surse de căldură, cum sunt
radiatoarele. Nu se va încălzi sau arunca în foc bateria. În caz
contrar, există pericol de explozie sau de aprindere a bateriei.
• Nu se va supune bateria unor şocuri puternice şi nu se va
arunca. În caz contrar, există pericol de supraîncălzire,
explozie sau incendiu.
• Nu se va amplasa bateria în apă dulce sau sărată şi nu se va
permite udarea bornelor bateriei. În caz contrar, există
pericol de supraîncălzire, explozie sau aprindere a bateriei.
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Manipularea bateriei

••Dacă lichidul care se scurge din baterie ajunge în ochi,
se spală imediat zona afectată cu multă apă curată, de
exemplu apă de la robinet, fără a freca ochii şi se solicită
imediat asistenţă medicală. În caz contrar, lichidul din
baterie poate afecta vederea.

••A nu se lăsa bateria în bătaia razelor soarelui, într-un vehicul
într-o zi caldă sau în alte locuri foarte calde. Pericol de
scurgere a lichidului din baterie.
••Dacă lichidul scurs intră în contact cu pielea sau cu hainele,
spălaţi-l imediat cu apă curată. Lichidul scurs poate afecta
pielea.

••A nu se reîncărca bateria în zone cu umiditate ridicată sau în
aer liber. În caz contrar, există pericol de şoc electric.

••Bateria trebuie depozitată într-un loc sigur, ferit de accesul
copiilor mici şi animalelor de companie.

••A nu se introduce sau scoate ştecherul când este ud. În caz
contrar, există pericol de şoc electric. Dacă din conector se
scurge apă, trebuie uscat complet înainte de introducere.

Curăţarea

••Dacă bateria nu se încarcă complet în 6 ore, se deconectează
imediat bateria de la priză pentru a opri încărcarea şi se ia
legătura cu magazinul din care a fost cumpărată. În caz
contrar, există pericol de supraîncălzire, explozie sau
aprindere a bateriei.

••Dacă intervin defecţiuni sau alte probleme, se va lua
legătura cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

••Bateria nu trebuie folosită dacă are zgârieturi evidente sau
alte deteriorări externe. În caz contrar, există pericol de
explozie, supraîncălzire sau funcţionare defectuoasă.

Notă

••Nu se va încerca modificarea sistemului pe cont propriu,
deoarece funcţionarea acestuia poate fi afectată.

Folosirea în siguranţă a produsului

••Mai jos sunt prezentate intervalele de temperaturi de
funcţionare ale bateriei. Bateria nu trebuie folosită la
temperaturi în afara acestor intervale. Dacă bateria este
folosită sau depozitată la temperaturi în afara acestor
intervale, există pericol de incendiu, rănire sau funcţionare
defectuoasă.
1. La descărcare: –10 °C - 50 °C
2. La încărcare: 0 °C - 40 °C

••Se vor monta capace pe toţi conectorii nefolosiţi.
••Pentru montarea şi reglarea acestui produs, se va consulta
un dealer.
••Produsul este proiectat pentru a fi complet rezistent la apă
şi pentru a permite folosirea în condiţii de ploaie. Nu trebuie
însă scufundate intenţionat în apă.
••Bicicleta nu trebuie spălată cu jet de înaltă presiune. Dacă
apa intră în componente, poate afecta funcționarea sau
provoca ruginirea acestora.
••A nu se amplasa bicicleta în poziţie răsturnată. Pericol de
avariere a ciclocomputerului sau a comutatorului de
schimbare.
••Produsul trebuie manipulat cu atenţie, evitându-se şocurile
puternice.
••Deşi bicicleta funcţionează ca o bicicletă normală după
demontarea bateriei, lămpile nu se aprind dacă sunt conectate
la sistemul de alimentare cu electricitate. Se va avea în vedere
faptul că folosirea bicicletei în aceste condiţii poate fi
considerată o încălcare a legislaţiei rutiere în Germania.
••În timpul încărcării bateriei montate pe bicicletă, se va avea
grijă la următoarele:

Curăţarea

••Frecvenţa operaţiilor de întreţinere depinde de condiţiile
de deplasare. Lanţul trebuie curăţat periodic folosind o
substanţă de curăţare pentru lanţ. Este strict interzisă
folosirea de substanţe de curăţare alcaline sau acide pentru
îndepărtarea ruginei. Aceste substanţe pot deteriora lanţul,
putând provoca accidente grave.

ATENŢIE
Pentru a asigura deplasarea în siguranţă

••Pentru deplasarea în siguranţă, se vor respecta instrucţiunile
din manualul de utilizare al bicicletei.

-- La încărcare, asiguraţi-vă că portul de încărcare şi
conectorul încărcătorului nu prezintă apă.

Utilizarea în siguranţă a produsului

-- Se verifică dacă bateria este blocată în suportul său
înainte de încărcare.

••Se va verifica periodic dacă încărcătorul bateriei nu este
deteriorat, în special cablul, ştecherul şi carcasa. Dacă
încărcătorul sau adaptorul este deteriorat, se va înceta
folosirea sa până când este reparat.

-- A nu se demonta bateria din suportul acesteia în timpul
încărcării.
-- A nu se folosi bicicleta cu încărcătorul conectat.

••Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau fără experienţă ori cunoştinţe, cu excepţia
cazului în care sunt supravegheate sau îndrumate cu privire
la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă
pentru siguranţa lor.

-- Când nu se efectuează încărcarea, se închide capacul
portului de încărcare.

••Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace lângă acest produs.
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Curăţare

••Înainte de conectarea bateriei, asiguraţi-vă că în conectorul
în care va fi conectată bateria nu s-a strâns apă sau
murdărie.

••Pentru a cumpăra chei de rezervă este necesar numărul
inscripţionat pe cheia suportului bateriei. Păstraţi-l într-un
loc sigur. Pe coperta spate a acestui manual de utilizare se
găseşte un spaţiu pentru inscripţionarea numărului cheii.
Inscripţionaţi numărul cheii pentru a-l păstra în siguranţă şi
pentru a-l consulta ulterior.

••La transportul unei biciclete asistate electric cu maşina,
bateria trebuie demontată de pe bicicletă, iar bicicleta
trebuie amplasată pe o suprafaţă stabilă în maşină.

••Se recomandă utilizarea unei baterii originale Shimano. În
cazul utilizării unei baterii de la alt producător, înainte de
folosire, se citeşte cu atenţie manualul de instrucţiuni al
bateriei.

••Actualizările software-ului produselor sunt disponibile la
magazinul din care au fost cumpărate. Cele mai noi
informaţii sunt disponibile pe site-ul web Shimano. Pentru
detalii, se va consulta secţiunea „Conectarea şi comunicarea
cu dispozitive”.

Informaţii privind depozitarea la deşeuri
pentru ţările din afara Uniunii Europene

••A nu se curăţa produsele cu diluant sau alţi solvenţi. Aceste
substanţe pot să deterioreze suprafeţele.
••Pinioanele trebuie spălate periodic cu un detergent neutru.
De asemenea, lanţul se va curăţa cu un detergent neutru şi
se va lubrifia; această metodă este utilă pentru prelungirea
duratei de utilizare a pinioanelor şi a lanţului.

Acest simbol este valabil doar în Uniunea
Europeană. Se vor respecta reglementările
locale privind depozitarea la deşeuri a
bateriilor uzate. Dacă există dubii, se va
consulta magazinul din care a fost cumpărat
produsul sau un dealer de biciclete.

••Se foloseşte o cârpă umedă, bine stoarsă, pentru curăţarea
bateriei şi capacului din plastic.
••Pentru întrebări referitoare la manipulare şi întreţinere,
se va lua legătura cu magazinul din care a fost cumpărat
produsul.

Conectarea şi comunicarea cu PC-ul

••Produsele nu sunt garantate împotriva uzurii normale şi
împotriva deteriorării produse de utilizarea normală şi
învechire.

Dispozitivul de conectare la PC poate fi folosit pentru a
conecta un PC la bicicletă (la sistem sau la componente), iar
aplicaţia E-TUBE PROJECT permite realizarea de operaţiuni
cum ar fi personalizarea unei componente sau a întregului
sistem, precum şi actualizarea firmware-ului.

Asistare
••Dacă bicicleta nu este reglată corect, de exemplu dacă lanţul
este prea întins, este posibil ca forţa de asistare să fie
incorectă. În acest caz, se va lua legătura cu magazinul din
care a fost cumpărat produsul.

••Dispozitiv de conectare la PC: SM-PCE1
••E-TUBE PROJECT: aplicație PC
••Firmware: software-ul din fiecare componentă

Etichetă

Conectare și comunicare cu smartphone sau
tabletă

••Unele informaţii importante din acest manual de utilizare
sunt inscripţionate şi pe eticheta încărcătorului bateriei.

Se poate realiza personalizarea componentelor sau a
sistemului, precum și actualizarea firmware-ului, folosind
E-TUBE PROJECT pentru smartphone/tablete, după conectarea
la bicicletă (a sistemului sau a componentelor) la smartphone
sau la tabletă folosind Bluetooth LE.
••E-TUBE PROJECT: aplicație pentru smartphone/tablete
••Firmware: software-ul din fiecare componentă
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Caracteristicile Seriei SHIMANO STEPS E8000
• Componente de vârf pentru asistenţa MTB.
• Unitate de acţionare puternică şi silenţioasă.
• Asistenţă electrică şi experienţă pe bicicletă naturale şi cursive.
• Compatibilitate cu suspensii optime datorită construcţiei compacte a unităţii de acţionare. Cadrul cu chainstay mai scurt oferă
ciclistului o manevrabilitate superioară.

• Asistarea electrică se opreşte simultan cu încetarea pedalării. Asistarea reporneşte repede la reluarea pedalării. Sistemul de
asistenţă electrică se colaborează şi se armonizează cu acţiunea ciclistului.

• Performanţele superioare de control permit o deplasare confortabilă pe poteci de munte.
• Pedalatul este eficient chiar şi atunci când asistenţa electrică este întreruptă.
• Sistem facil de comutare a asistenţei, proiectat pe baza principiilor de ergonomie.
• Ciclocomputerul compact, fără pierderi ale vizibilităţii oferă informaţii detaliate despre cursă, separate pe culori.
• Factorul Q comparabil cu cea al bicicletelor MTB reduce efortul picioarelor cicliştilor MTB.
• Este disponibil un dispozitiv opţional pentru lanţ, destinat condiţiilor dificile de rulare.
• Bateria de mare capacitate vă permite să deplasaţi pe distanţe lungi.
• Asistenţa [WALK] (PIETONAL) inteligentă, cu schimbător spate SEIS asigură o asistare puternică atunci când împingeţi bicicleta pe teren
denivelat, cum ar fi zonele cu pietre.

Factor Q

 Deplasarea cu bicicleta
1. Se porneşte sistemul.
• Nu puneţi picioarele pe pedale în momentul pornirii alimentării. Riscaţi să generaţi o eroare de sistem.
• Sistemul nu poate fi pornit în timp ce se încarcă.

2. Se selectează modul de asistare preferat.
3. Asistarea va începe odată cu rotirea pedalelor.
4. Modul de asistare trebuie modificat în funcţie de condiţiile de deplasare.
5. Se va opri sistemul la parcarea bicicletei.
• Nu puneţi picioarele pe pedale în momentul opririi alimentării. Riscaţi să generaţi o eroare de sistem.
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Mod de asistare
Puteţi alege un mod de asistare pentru fiecare situaţie.
BOOST (ACCELERARE)

Se foloseşte când este necesară asistarea
puternică, de exemplu la urcarea
pantelor abrupte. Acest mod este
conceput pentru a fi utilizat pe pante şi
munţi abrupţi. Când vă deplasaţi pe
drumuri publice drepte cu semafoare,
este posibil ca asistenţa oferită să fie
excesivă, caz în care comutaţi la modul
[ECO].

TRAIL (PISTĂ)

Se foloseşte când este necesar un nivel
intermediar de asistare, de exemplu
pentru deplasarea confortabilă pe o
pantă uşoară sau pe teren drept.

ECO (ECOLOGIC)

Se foloseşte pentru deplasarea pe
distanţe lungi pe teren drept. Când
pedalarea nu este foarte intensă, gradul
de asistare se reduce, iar consumul de
energie scade.

Când bateria este aproape descărcată, nivelul de asistare se reduce pentru a extinde autonomia.
OFF (OPRIT)
Când sistemul este oprit, pedalarea nu este asistată. Deoarece nu se consumă energie, acest mod este util pentru economisirea
bateriei când este aproape descărcată.
WALK (PIETONAL)
Acest mod este util în special atunci când împingeţi bicicleta, când vă deplasaţi la deal sau când duce o greutate mare. De asemenea,
este util atunci când împingeţi bicicleta pe teren denivelat, cum ar fi zonele cu pietre.
Funcţia de asistare pietonală inteligentă se activează atunci când este conectat un sistem de schimbare electrică a vitezelor,
precum XTR, DEORE XT SEIS.
Sistemul furnizează individual asistenţa electrică pentru a detecta poziţia schimbătorului.
„Asistenţa pietonală inteligentă” furnizează ciclistului mai mult cuplu în condiţii de urcare abruptă în trepte inferioare.
Funcţia „Asistare pietonală rapidă” acţionează rapid prin reţinerea comutatorului din orice mod.
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Numele componentelor
(A) Ciclocomputer:

(J)

SC-E8000

(B)

(H)

SC-E6010

(L)

(B)

Comutator de asistare:
SW-E8000-L
SW-E6000

(C)

Foaie:
SM-CRE80
SM-CRE80-B

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

(M)

(D) Întinzător de lanţ:
SM-CDE80

(C)
(E)

(N)

(G)

(E)

Braţ pedalier:
FC-E8000
FC-E8050

(F)

Unitate acţionare:
DU-E8000

(G) Senzor viteză:
SM-DUE10

(H) Capac unitate acționare:
SM-DUE80-A/SM-DUE80-B

(I)

Baterie (externă)/
Suport baterie (externă):
BT-E8010
BM-E8010
BT-E6010
BM-E6010

(J)

Încărcător baterie:
EC-E6000

(K)

(K) Baterie (tip încorporat)/
Suport baterie (tip încorporat):
BT-E8020
BM-E8020

(L)

E-TUBE(EW-SD50)

La utilizarea schimbării electronice
a vitezelor

(M) Comutator de schimbare:
SW-M9050-R
SW-M8050-R

(N) Schimbător spate (DI2):
RD-M9050
RD-M8050
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Date tehnice
Interval de temperaturi
de funcţionare: În timpul
descărcării

-10 – 50˚C

Tip baterie

Baterie litiu ion

Interval de temperaturi
de funcţionare: În timpul
încărcării

0 – 40˚C

Capacitate nominală

Consultaţi manualul
utilizatorului pentru bateria
„UM-70F0A”. Pentru cele mai
recente informaţii despre
manuale, consultaţi site-ul
web (http://si.shimano.com).

Temperatură de depozitare

-20 – 70˚C

Tensiune nominală

36 V CC

Temperatură de depozitare
(baterie)

-20 – 60˚C

Tip unitate acţionare

Mediană

Tensiune de încărcare

100 - 240 V CA

Tip motor

CC fără perii

Timp de încărcare

Consultaţi manualul
utilizatorului pentru bateria
„UM-70F0A“. Pentru cele mai
recente informaţii despre
manuale, consultaţi site-ul
web (http://si.shimano.com).

Putere nominală unitate
acţionare

250 W

* Gama de viteze a funcţiei de asistare variază în funcţie de specificaţii.
DU-E8000: 25 km/h sau mai puţin
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Încărcarea bateriei
Bateria nu poate fi folosită imediat după livrare.
Bateria poate fi folosită după ce este încărcată folosind încărcătorul specificat.
Se încarcă bateria înainte de folosire. Bateria poate fi folosită când LED-ul acesteia se aprinde.
Se recomandă utilizarea unei baterii originale Shimano. În cazul utilizării unei baterii de la alt producător, înainte de folosire,
se citeşte cu atenţie manualul de instrucţiuni al bateriei.

PERICOL
••La încărcarea bateriei specificate se va folosi încărcătorul Shimano specificat şi se vor respecta condiţiile de încărcare. În caz contrar, există
pericol de supraîncălzire, explozie sau aprindere a bateriei.

ATENŢIE
•• La deconectarea cablului de încărcare de la priză sau de la baterie, se va apuca
întotdeauna de ştecher, nu de cablu.
•• În timpul încărcării bateriei montate pe bicicletă, aveţi grijă să nu vă împiedicaţi în
cablul de încărcare. În caz contrar, vă puteţi răni sau bicicleta se poate răsturna,
avariind componentele.

•• Dacă bicicleta este depozitată o perioadă mai lungă de timp imediat după cumpărare,
bateria va trebui să fie încărcată înainte de folosirea bicicletei. Odată ce bateria este
încărcată, începe să se deterioreze.
•• Conectaţi-vă la E-TUBE PROJECT şi faceţi clic pe [Connection check] (Verificare conexiune)
pentru a confirma dacă bateria utilizată este o baterie originală Shimano sau este altă
marcă.
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La încărcarea separată a bateriei
Încărcător baterie: EC-E6000
Baterie: BT-E8010/BT-E8020

BT-E8010
Baterie

Port de încărcare

Conector de
încărcare

Baterie

1. Se conectează ştecherul încărcătorului bateriei la priză.
2. Se introduce mufa încărcătorului în portul de încărcare al
bateriei.
• Bateria trebuie încărcată pe o suprafaţă plană, în spaţii
închise.
Conector de
încărcare

BT-E8020

Port de încărcare

Încărcător baterie: EC-E6000
Baterie: BT-E6010

1. Se ataşează adaptorul la ştecherul de încărcare.

Adaptor

2. Se conectează ştecherul încărcătorului la priză.
3. Se conectează adaptorul la portul de încărcare al bateriei.
• La introducerea adaptorului în portul de încărcare,
introduceţi-l astfel încât conectorul de încărcare să fie
poziţionat sub adaptor. Adaptorul nu poate fi introdus
în cazul în care conectorul de încărcare se află deasupra
adaptorului.
• Bateria trebuie încărcată pe o suprafaţă plană, în spaţii
închise.

Conector de încărcare

BT-E6010
Baterie

Conector de
încărcare

Adaptor
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Port de încărcare

Încărcarea bateriei montate pe bicicletă
Încărcător baterie: EC-E6000
Baterie: BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

1. Se introduce ştecherul încărcătorului bateriei în priză.
2. Se introduce conectorul de încărcare în portul de încărcare de pe suportul bateriei sau de pe baterie.
* Înainte de încărcare, se amplasează încărcătorul bateriei pe o suprafaţă stabilă, de exemplu pe podea.
* Se fixează bine bicicleta pentru a evita căderea în timpul încărcării.

BT-E8020

BT-E8010

Port de încărcare
Port de încărcare
Conector de
încărcare

Baterie

Baterie

Conector de
încărcare

BT-E6010

Suport baterie
Conector de
încărcare

Port de încărcare
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 Despre indicatorul LED al încărcătorului
După începerea încărcării, indicatorul LED al încărcătorului se
aprinde.

Aprins

Clipeşte

Indicator LED
încărcător

Se încarcă (în interval de 1 oră după
terminarea încărcării)
Eroare de încărcare
Baterie deconectată

Stins

(la peste 1 oră de la terminarea încărcării)

 Despre indicatoarele LED ale bateriei
Gradul de încărcare al bateriei este afişat de indicatorul LED de
pe baterie.

Indicatoare LED baterie

Indicarea nivelului bateriei la încărcare
Indicaţie nivel baterie*1

Nivel baterie
0% - 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 99%
100%
*1

: Stins
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: Aprins

: Clipeşte

Indicarea nivelului bateriei
Nivelul curent de încărcare a bateriei poate fi verificat prin apăsarea butonului de alimentare a bateriei.
Indicaţie nivel baterie*1

Nivel baterie
100% - 81%
80% - 61%
60% - 41%
40% - 21%
20% - 1%
0%
(Când bateria nu este montată pe bicicletă)
0%, Oprit / Închis
(Când bateria este montată pe bicicletă)
*1

: Stins

: Aprins

: Clipeşte

OBSERVAŢIE
Când capacitatea rămasă a bateriei este scăzută, funcţiile sistemului încep să se oprească în următoarea ordine.
1. Asistenţa electrică (Modul de asistenţă comută automat la [ECO] şi apoi asistenţa este dezactivată)
2. Schimbarea vitezelor
3. Lampa

Manipularea şi încărcarea bateriei
Încărcarea poate fi efectuată oricând, indiferent de cât de încărcată este bateria, însă bateria trebuie reîncărcată complet în
următoarele situaţii. Se va folosi numai încărcătorul dedicat pentru încărcarea bateriei în aceste situaţii.
••Bateria nu este încărcată complet la cumpărare. Înainte de folosirea bicicletei, bateria trebuie încărcată complet.
Dacă bateria este complet descărcată, trebuie reîncărcată cât mai curând posibil. Dacă bateria este lăsată descărcată, se va deteriora.
••Dacă bicicleta nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se va depozita cu o capacitate a bateriei de 70%. În plus, se va
avea grijă ca bateria să nu se descarce complet și se va încărca o dată la 6 luni.
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 Montarea / demontarea bateriei
Montarea bateriei
BT-E8010/BT-E6010

1. Se aliniază scobitura din partea inferioară a bateriei cu
proeminenţa suportului şi se introduce bateria.

2. Se glisează bateria spre dreapta, începând cu punctul din
care este introdusă. Se împinge bateria până când se
fixează cu un clic.

3. Se readuce cheia în poziţia de blocare, se scoate şi se
păstrează într-un loc sigur.

OBSERVAŢIE
• Se verifică dacă bateria este fixată înainte de folosirea
bicicletei. Bateria poate cădea în timpul deplasării dacă nu este
blocată corect.
• Înainte de deplasare, se verifică dacă capacul portului de
încărcare este închis.
• Pentru a preveni căderea bateriei, nu se va folosi bicicleta cu
cheia introdusă.

BT-E8020
În scop demonstrativ, aceste instrucţiuni se referă la un cadru
pe care bateria este montată/demontată de jos.
Introduceţi bateria în suportul său până auziţi un clic.
• Dacă auziţi un clic la introducere, bateria este fixată
automat.

Capac orificiu
cheie

OBSERVAŢIE
• Se verifică dacă bateria este blocată înainte de folosirea
bicicletei. Bateria se poate desface şi poate cădea dacă nu este
blocată corect înainte de deplasare.
• Înainte de deplasare, se verifică dacă capacul orificiului pentru
cheie şi capacul portului de încărcare sunt închise.
• Pentru a preveni căderea bateriei, nu se va folosi bicicleta cu
cheia introdusă.
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Demontarea bateriei
Este posibil ca descrierea următoare să nu fie valabilă, deoarece sunt disponibile mai multe tipuri de chei.

BT-E8010/BT-E6010

1. Opriţi alimentarea, apoi introduceţi cheia în butucul din

Cheie

suportul bateriei.

• Poziţia cheii nu afectează introducerea bateriei. Bateria poate fi
introdusă indiferent de poziţia cheii.
• Cheia poate fi scoasă numai în poziţia în care a fost introdusă.

Cilindru cheie

2. Pentru a debloca bateria, se roteşte cheia spre stânga
până când opune puţină rezistenţă.

3. Apucaţi partea superioară a bateriei şi glisaţi-o spre
stânga pentru a o demonta.

OBSERVAŢIE
Ţineţi bateria ferm şi aveţi grijă să nu cadă în momentul în care o
demontaţi sau o transportaţi.
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BT-E8020
• În scop demonstrativ, aceste instrucţiuni se referă la un cadru pe care bateria este montată/demontată de jos.
• Dacă utilizaţi un capac e baterie produs de altă companie, îndepărtaţi capacul bateriei înainte să demontaţi bateria.

1. Se demontează capacul orificiului pentru cheie.

Capac orificiu cheie

2. Se introduce cheia în cilindrul pentru cheie din suportul

Cilindru cheie

bateriei.

• Poziţia cheii nu afectează introducerea bateriei. Bateria poate fi
introdusă indiferent de poziţia cheii.
• Cheia poate fi scoasă numai în poziţia în care a fost introdusă.

Cheie

3. Bateria se desprinde automat când cheia este rotită în
sens orar şi apăsată.

OBSERVAŢIE
Susţineţi bateria cu mâna când o detaşaţi pentru a vă asigura că
nu cade.
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Despre funcţiile comutatoarelor de asistenţă şi schimbătoarelor de viteze
Procedura descrisă aici se referă la cazurile în care ciclocomputerul este setat la valorile implicite.

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

Comutarea modurilor de asistare: nivelul de
asistare devine mai intens

X2

Schimbare viteze: pedalarea devine mai grea

Y1

Comutarea modurilor de asistare: nivelul de
asistare devine mai slab

Y2

Schimbare viteze: pedalarea devine mai uşoară

SC-E6010/SW-E6000

X1 Y1

X1

La comutarea modurilor de asistare: nivelul de
asistare devine mai intens
La schimbarea vitezelor: pedalarea devine mai
grea

Y1

La comutarea modurilor de asistare: nivelul de
asistare devine mai slab
La schimbarea vitezelor: pedalarea devine mai
uşoară

Y2 X2

17

X2

La comutarea modurilor de asistare: nivelul de
asistare devine mai intens
La schimbarea vitezelor: pedalarea devine mai
grea

Y2

La comutarea modurilor de asistare: nivelul de
asistare devine mai slab
La schimbarea vitezelor: pedalarea devine mai
uşoară

 Instalarea şi demontarea ciclocomputerului
SC-E6010
Se glisează ciclocomputerul în suport conform ilustraţiei.
Se introduce ciclocomputerul până când se fixează cu un clic.

Suport

Pentru a demonta ciclocomputerul, se apasă maneta
suportului şi se scoate simultan ciclocomputerul.
Maneta

Dacă ciclocomputerul nu este montat corect, funcţia de asistare nu
va funcţiona normal.

Pentru detalii despre instalarea SC-E8000, consultaţi personalul din locaţia de achiziţie sau un dealer de biciclete.
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 PORNIREA / OPRIREA sistemului
Funcţie de oprire automată
Dacă bicicleta nu s-a deplasat timp de peste 10 minute, sistemul se va opri automat.

Pornirea şi oprirea alimentării de la baterie
BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

BT-E8010

Se apasă comutatorul Pornit - Oprit al bateriei. Lămpile LED
se vor aprinde pentru a indica capacitatea rămasă a bateriei.

OBSERVAŢIE
• La pornirea sistemului, se verifică dacă bateria este fixată corect
în suport.

Buton Pornit / Oprit

• Sistemul nu poate fi pornit în timp ce se încarcă.
• Nu puneţi picioarele pe pedale în momentul pornirii sistemului.
Riscaţi să generaţi o eroare de sistem.

BT-E8020

Se poate forţa oprirea dispozitivului BT-E8010/BT-E8020 ţinând
apăsat butonul Pornit - Oprit timp de 6 secunde.

Buton Pornit / Oprit

BT-E6010
Buton Pornit / Oprit

Pornirea şi oprirea alimentării de la ciclocomputer

SC-E6010
• Ţineţi apăsat butonul Pornit - Oprit de pe ciclocomputer
timp de 2 secunde.

OBSERVAŢIE
Dacă bateria internă a ciclocomputerului nu este încărcată suficient,
alimentarea nu va fi pornită.
Bateria internă se va încărca dacă îl puneţi pe bicicletă după pornire.

Buton Pornit / Oprit
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Ecran cu sigla SHIMANO STEPS
Acest ecran a afişat la pornirea şi oprirea sistemului.

Operarea ciclocomputerului
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A

SC-E6010/SW-E6000

A
X1
Y1

X1/Y1
A

Se utilizează pentru deplasarea cursorului meniului de setări, ajustarea setărilor etc.
Se utilizează pentru comutarea între ecrane şi confirmarea setărilor.
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 Afişaj de bază
Afişează starea bicicletei asistate electric şi datele privind deplasarea.
• Aceste explicaţii pentru ciclocomputerele SC-E8000 şi SC-E6010, la care se face referire în acest manual de instrucţiuni sunt
ilustrate numai prin ecrane ale dispozitivului SC-E8000, cu excepţia cazurilor în care ecranele ciclocomputerelor diferă
semnificativ.

(A) Indicator nivel baterie

SC-E8000

Afişează nivelul actual al bateriei.

(B)

Viteza selectată (Se afişează numai la utilizarea
schimbării electronice a vitezelor)
Afişează viteza selectată în prezent.

(C)

Indicator de asistență
Afişează nivelul de asistență.

(A)

(B)

(D) Afişare mod de asistare
Afişează modul de asistare curent. (Modul [ECO] este
activat automat în momentul în care capacitatea
rămasă în baterie scade.)

(E)

Viteză curentă
Afişează viteza curentă.
Se poate comuta între km/h şi mph.

(F)

Oră curentă
Afişează ora curentă.

(E)

(D)

(C)

SC-E6010

(G)

(G) Pictogramă care semnalează că lampa este aprinsă

(F)

Indică faptul că lampa alimentată de baterie este
aprinsă.

(H) Afişaj date despre deplasare

(A)

(E)

Afişează datele actuale despre deplasare.

(D)
(C)
(B)
(H)
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Indicator nivel baterie
Puteţi să verificaţi nivelul bateriei pe ciclocomputer în timpul deplasării.

SC-E8000

SC-E6010
Afişaj

Nivel baterie

Afişaj

Nivel baterie
100%

81 - 100%

61 - 80%
0%

41 - 60%

21 - 40%

1 - 20%*

0%
* Indicatorul pentru nivelul bateriei clipeşte roşu când
capacitatea rămasă în baterie scade până la acest nivel.
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 Modificare mod de asistare
Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a comuta modurile de asistare.
SW-E8000-L/SC-E8000

SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1

SC-E6010

BOOST (ACCELERARE): Amplificare asistare
TRAIL (PISTĂ): Asistare potecă
ECO (ECOLOGIC): Asistare eco
OFF (OPRIT): Asistare oprită
WALK (PIETONAL): Asistare pietonală

BOOST

TRAIL
WALK

: Apăsare scurtă pe X1
: Apăsarea scurtă pe Y1
: Apăsare lungă pe Y1
: Apăsare scurtă pe X1 (Această operaţie vizează
anularea modului [WALK] (PIETONAL))

ECO

OFF
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 Comutarea la modul [WALK] (PIETONAL) (modul de asistare pietonală)
1. Având picioarele luate de pe pedale şi viteza actuală

SC-E8000

de [0 km/h], ţineţi apăsat Y1 până când se afişează
[WALK] (PIETONAL).
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

Y1
Y1
OBSERVAŢIE
În timpul comutării se va emite un sunet de avertizare
dacănusepoateefectuacomutarealamodul[WALK](PIETONAL),
deoarece viteza actuală nu este de [0 km/h] sau se
detectează presiune asupra pedalelor etc.

2. Eliberaţi Y1 atunci când se afişează [WALK] (PIETONAL).
3. Ţineţi apăsat Y1 din nou pentru a activa asistenţa
pietonală.
• Asistenţa pietonală rămâne activă dacă se menţine
apăsat Y1.

SC-E6010
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4. Pentru a anula modul [WALK] (PIETONAL), eliberaţi Y1
şi apăsaţi pe X1.
•• La anularea modului [WALK] (PIETONAL), modul
activ anterior setării modului [WALK] (PIETONAL)
este reactivat.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
X1

•• Dacă nu se apasă pe Y1 timp de cel puţin un minut, modul activ
anterior activării modului [WALK] (PIETONAL) este reactivat.
•• Dacă bicicleta nu este deplasată după activarea modului [WALK]
(PIETONAL), asistenţa pietonală este dezactivată automat.
Pentru a reactiva modul [WALK] (PIETONAL), eliberaţi scurt Y1
şi apoi ţineţi apăsat Y1.
•• Funcţia de asistare pietonală poate fi folosită până la o viteză
de maxim 6 km/h.
•• Nivelul şi viteza de asistare variază în funcţie de viteza selectată.
•• Funcţia de asistare pietonala inteligentă se activează atunci
când este conectat un sistem de schimbare electrică a vitezelor,
precum XTR, DEORE XT SEIS.
Sistemul furnizează individual asistenţa electrică pentru a
detecta poziţia schimbătorului.
„Asistenţa pietonală inteligentă” furnizează ciclistului mai mult
cuplu în condiţii de urcare abruptă în trepte inferioare.
Funcţia „Asistare pietonală rapidă” acţionează rapid prin
reţinerea comutatorului din orice mod.
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 Afişajul vitezei actuale şi al datelor despre deplasare
(A) Viteza selectată (Se afişează numai la utilizarea

SC-E8000

schimbării electronice a vitezelor)

(B)

(A)

Afişaj date despre deplasare

(B)

SC-E6010

(A)
(B)

26

Comutarea între datele despre deplasare afişate
Tipul datelor despre deplasare afişate se modifică la fiecare
apăsare a butonului A.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A

Dacă ţineţi apăsat butonul A în timp ce se afişează DST (DISTANŢĂ
PARCURSĂ), toate datele despre deplasare sunt şterse.

(A) Distanţă parcursă
(B) Distanţă acumulată
(C) Distanţă maximă de deplasare *1, 3
(D) Durată de deplasare (opţional) *2
(E) Viteză medie (opţional) *2
(F) Viteză maximă (opţional) *2
(G) Număr de rotaţii braţ pedalier *2
(H) Ora actuală *4

(A)

DST

CLOCK

(H)

(B)

ODO

CADENCE

(G)

(C)

RANGE

MAX

(F)

(D)

TIME

AVG

(E)

*1 Când se afişează [RANGE] (INTERVAL), nivelul bateriei nu este afişat. Autonomia de deplasare are doar rol orientativ.
*2 Element opţional: Setările de afişare pot fi configurate în E-TUBE PROJECT. Pentru detalii, se va consulta secţiunea „Conectarea
şi comunicarea cu dispozitive”.

*3 Când asistenţa pietonală este în funcţiune, afişajul de pe ecran [RANGE] (INTERVAL) se schimbă în [RANGE ---] (INTERVAL ---).
*4 Se afişează constant pe SC-E6010.

OBSERVAŢIE
Dacă datele de deplasare sunt afișate pe ecran, afișajul va reveni la valoarea vitezei după 60 de secunde.
Când sunt afişate date despre viteză, apăsarea pe butonul A schimbă datele despre deplasare afişate începând cu DST
(DISTANŢĂ PARCURSĂ).
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Ştergerea distanţei parcurse
Din meniul principal, puteţi şterge distanţa parcursă.

1. Schimbaţi afişajul datelor despre deplasare la DST
(DISTANŢĂ PARCURSĂ) şi apăsaţi pe A timp de 2 secunde.

2. Se ridică degetul când valoarea DST (DISTANŢĂ
PARCURSĂ) începe să clipească. Se apasă apoi din
nou A pentru a şterge distanţa parcursă.

•• Valoarea DST (DISTANŢĂ PARCURSĂ) încetează să mai clipească
şi după 5 secunde este afişat din nou ecranul de bază.
•• La ştergerea distanţei parcurse, sunt şterse şi valorile
TIME (TIMP), AVG (MEDIE) şi MAX.
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 Despre meniurile de setări
Pornirea meniului cu setări
SW-E8000-L/SC-E8000

1. Ţineţi apăsat A în timp ce bicicleta staţionează pentru a

SC-E8000

afişa ecranul cu lista de meniuri.
SW-E8000-L/SC-E8000

A
SW-E6000/SC-E6010

1. Ţineţi apăsat X1 şi Y1 în timp ce bicicleta staţionează
pentru a afişa ecranul cu lista de meniuri.
SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
SC-E6010
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2. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta diferite meniuri.
Apăsaţi pe A pentru a afişa ecranul cu setări pentru
meniul selectat.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A
(A) Ştergere setări
(B) Setarea ceasului
(C) Asociere Bluetooth LE
(D) Starea conexiunii Bluetooth LE/ANT
(E) Aprinderea/Stingerea iluminării
(F) Setarea luminozităţii fundalului afişajului
(G) Activarea/Dezactivarea bipului
(H) Comutare între km şi mile
(I) Setarea limbii
(J) Ajustarea unităţii de schimbare electronică a vitezelor
(K) Activarea resetării protecţiei RD*
(L) Revenire la ecranul principal

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) Ştergere setări
(B) Setarea ceasului
(C) Aprinderea/Stingerea luminii de fundal a afişajului
(D) Setarea luminozităţii fundalului afişajului
(E) Activarea/Dezactivarea bipului
(F) Comutare între km şi mile
(G) Setarea limbii
(H) Schimbarea culorii fontului
(I) Ajustarea unităţii de schimbare electronică a vitezelor
(J) Activarea resetării protecţiei RD*
(K) Revenire la ecranul principal
[Start mode] şi [Auto] sunt afişate în ecranul cu lista de
meniuri; cu toate acestea, ele nu sunt disponibile pentru
utilizare.

* Pentru a proteja sistemul să nu cadă etc., în cazul în
care bicicleta suferă un impact puternic, funcţia
Protecţie RD va intra în funcţiune şi conexiunea dintre
motor şi angrenaj va fi întreruptă imediat, făcând
ca schimbătorul spate să nu mai poată fi acţionat.
Executarea resetării Protecţiei RD reface legătura
dintre motor şi angrenaj şi repune în funcţiune
schimbătorul spate.
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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 (Ștergere)
Resetaţi distanţa parcursă la valoarea implicită.

1. Apăsaţi pe X1 sau pe Y1 pentru a selecta [DST]

SC-E8000

(DISTANŢĂ PARCURSĂ)
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
SC-E6010
SC-E8000/SC-E6010
Elemente
configurabile
Exit (Ieșire)
DST (DISTANŢĂ
PARCURSĂ)

Detalii
Reveniţi la ecranul cu lista
de meniuri
Ştergerea distanţei parcurse

SC-E6010
Ecranul SC afişează valoarea implicită
Elemente
configurabile
Backlight
(Iluminare fundal)

Valoare implicită
ON (PORNIT)

Beep (Bip)

ON (PORNIT)

Unit (Unitate)

km

Language (Limbă)

English

Brightness
(Luminozitate)

3

Font color
(Culoare font)

White (Alb)
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2. Pentru a reseta distanţa de deplasare, selectaţi [OK]
folosind X1 sau Y1 şi apăsaţi pe A pentru a confirma.
După resetare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.
••Pe SC-E6010, nu se afişează niciun ecran de confirmare
a resetării.
SW-E8000-L/SC-E8000

A

La ştergerea distanţei parcurse, sunt şterse şi valorile TIME (TIMP),
AVG (MEDIE) şi MAX.
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Clock (Ceas)
Configuraţi setarea „Clock (Ceas)”.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a ajusta ora.
•• Se apasă X1 pentru a creşte numărul.
•• Se apasă Y1 pentru a creşte numărul.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
2. Se apasă A pentru a memora valoarea setată şi a trece la
setarea minutelor.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
3. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a seta minutele.

4. Se apasă pe A pentru a confirma setarea.
••După confirmare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.

Numerele pot fi modificate rapid ţinând apăsat pe X1 sau Y1.
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Bluetooth LE (SC-E8000)
Se poate utiliza E-TUBE PROJECT pentru smartphone/tabletă dacă o conexiune Bluetooth LE este stabilită folosind un
smartphone/o tabletă.

1. Înainte de a seta o conexiune, se activează opțiunea
Bluetooth LE pe smartphone/tabletă.

2. Se deschide E-TUBE PROJECT și se setează pentru
semnalele Bluetooth LE.

3. Apăsaţi pe X1 sau pe Y1 pentru a selecta [Start].
Pentru a iniţia asocierea Bluetooth LE, apăsaţi pe A
pentru a confirma.
•• Dacă apăsaţi pe A în timpul asocierii Bluetooth LE,
transmisia va fi întreruptă, apoi ecranul va reveni
la lista de meniuri.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A

Elemente
configurabile

Detalii

Start

Iniţiază asocierea Bluetooth LE

Cancel (Anulare)

Pentru a nu efectua asocierea,
selectaţi [Cancel] (Anulare)

În general, transmisia Bluetooth LE va începe automat la pornirea
ciclocomputerului, însă, asocierea poate fi iniţiată selectând [Start]
din meniul [Bluetooth LE] atunci când conectivitatea este slabă.
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4. După realizarea conectării, sigla SHIMANO STEPS este
afişată pe ecran. În cazul în care conectarea nu reuşeşte,
se afişează un mesaj care indică acest lucru.
•• După o conectare reuşită sau nereuşită, apăsaţi pe
unul din butoanele X1/Y1/A pentru ca ecranul să nu
revină automat după un timp la lista de meniuri.
Conectare reuşită

Connect failure

Conectare eşuată

5. După realizarea conectării, numele unităţii va fi afişat în
E-TUBE PROJECT.

6. Se selectează numele unității afișat pe ecran.
•• Pentru a deconecta, se anulează conexiunea Bluetooth
LE de la smartphone/tabletă. (Ciclocomputerul va ieși
din modul de conectare și va reveni la modul de
funcționare normal.)
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Bluetooth LE/ANT (SC-E8000)
Pe ecran poate fi afişată starea actuală a conexiunilor wireless.
Pentru detalii despre conectarea ANT, consultaţi „Conexiune ANT” din secţiunea „Despre funcțiile fără fir”.
Selectaţi [Bluetooth LE/ANT] din ecranul cu lista de
meniuri şi confirmaţi pentru a afişa stare actuală a
conexiunii wireless.

La conectarea prin Bluetooth LE

La conectarea prin ANT

Când nu este conectat nici prin
Bluetooth LE, nici prin ANT
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Light (Lampă) (SC-E8000)
Configuraţi setarea lămpii alimentate de la baterie.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta setarea necesară.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1
Elemente
configurabile

Detalii

ON (PORNIT)

Păstraţi lumina aprinsă mereu

OFF (OPRIT)

Păstraţi lumina stinsă mereu

2. Se apasă pe A pentru a confirma setarea.
• După confirmare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.
SW-E8000-L/SC-E8000

A
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Comutarea lămpii alimentate de la baterie la ON (PORNIT) sau OFF (OPRIT) (SC-E6010)
Când lampa alimentată de la baterie este conectată,
apăsaţi pe butonul pentru lampă de pe ciclocomputer
pentru a o aprinde. Este afişat un simbol care indică
pornirea lămpii. Se apasă din nou butonul pentru a opri
lampa. După oprirea lămpii, simbolul de pe ecran
dispare.
* Când lampa alimentată de baterie nu este conectată şi
opţiunea [Backlight] (Iluminare fundal) este setată la
[MANUAL], apăsarea butonului lămpii porneşte şi
opreşte iluminarea de fundal a ciclocomputerului.

Buton lampă

Când lampa este
aprinsă

Lampa se stinge în corelaţie cu funcţionarea bateriei.
Când bateria este oprită, lampa se stinge.
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Când lampa este
stinsă

Backlight (Iluminare fundal) (SC-E6010)
Configurarea iluminării fundalului afişajului.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta setarea necesară.
SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Elemente
configurabile

Detalii

ON (PORNIT)

Păstraţi lumina aprinsă
mereu

OFF (OPRIT)

Păstraţi lumina stinsă mereu

MANUAL

Se aprinde şi se stinge în
corelaţie cu lampa
alimentată de baterie

2. Se apasă pe A pentru a confirma setarea.
••După confirmare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.
SW-E6000/SC-E6010

A
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Brightness (Luminozitate)
Luminozitatea fundalului poate fi ajustată după necesităţi.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a ajusta luminozitatea.
• Luminozitatea poate fi reglată în 5 trepte.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
2. Se apasă pe A pentru a confirma valoarea ajustată.
• După confirmare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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Beep (Bip)
Sunetul de bip poate fi activat/dezactivat.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta setarea necesară.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Elemente
configurabile

Detalii

ON (PORNIT)

Semnalele sonore sunt
activate

OFF (OPRIT)

Semnalele sonore sunt
dezactivate

2. Se apasă pe A pentru a confirma setarea.
• După confirmare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A

Chiar şi atunci când opţiunea [Beep] (Bip) este setată
la OFF (OPRIT), se va emite un bip la o operare greşită,
o eroare de sistem etc.
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Unit (Unitate)
Unităţile pentru distanţă (km/mile) pot fi comutate între ele.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta setarea necesară.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Elemente
configurabile

Detalii

km

Afişată în km

mile

Afişată în mile

2. Se apasă pe A pentru a confirma setarea.
• După confirmare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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Language (Limbă)
Configurarea limbii.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta setarea necesară.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Limbă
Engleză
Franceză
Germană
Olandeză
Italiană
Spaniolă

2. Se apasă pe A pentru a confirma setarea.
• După confirmare, ecranul va reveni automat la lista de
meniuri.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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Font color (Culoare font) (SC-E6010)
Culoarea fontului poate fi schimbată.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta setarea necesară.

White (Alb)

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Elemente
configurabile
White (Alb)
Black (Negru)

Black (Negru)

2. Se apasă pe A pentru a confirma setarea.
••După confirmare, ecranul va reveni automat la lista
de meniuri.
SW-E6000/SC-E6010

A

Adjust (Ajustare)
Schimbarea vitezelor poate fi ajustată numai când se utilizează o unitate de schimbare electronică a vitezelor.
Pentru a regla schimbătorul, se va lua legătura cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.
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RD protection reset (Resetare protecție RD)
Pentru a proteja sistemul să nu cadă etc., în cazul în care bicicleta suferă un impact puternic, funcţia Protecţie RD va intra în
funcţiune şi conexiunea dintre motor şi angrenaj va fi întreruptă imediat, făcând ca schimbătorul spate să nu mai poată fi
acţionat. Executarea resetării Protecţiei RD reface legătura dintre motor şi angrenaj şi repune în funcţiune schimbătorul spate.

1. Apăsaţi pe X1 sau pe Y1 pentru a selecta [OK].
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Elemente
configurabile

Detalii

OK

Resetarea protecției RD va fi
activată

Cancel (Anulare)

Pentru a nu executa funcţia
Resetare protecţie RD,
selectaţi [Cancel] (Anulare)

2. Apăsaţi pe A pentru a confirma [OK] şi refaceţi
conexiunea dintre motor şi angrenaj rotind braţul
pedalier.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
Exit (Ieşire)
Închide ecranul cu lista de meniuri şi revine la ecranul de bază.

1. Apăsaţi pe X1 sau Y1 pentru a selecta [Exit] (Ieşire) în ecranul cu lista de meniuri.
2. Apăsaţi A pentru a confirma. După confirmare, ecranul va reveni la ecranul de bază.
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Funcţia de copiere de rezervă a datelor de setări pentru unitatea de acţionare
Copierea de rezervă a datelor salvate pe unitatea de acţionare se face, de regulă, automat. Cu toate acestea, efectuarea
următoarelor operaţii va duce la afişarea unui mesaj de confirmare a actualizării copiei de rezervă.
••Reinstalarea ciclocomputerului pe o bicicletă cu alte setări.
••Modificarea setărilor unităţii de acţionare prin E-TUBE PROJECT.

Conectarea şi comunicarea cu dispozitive
Sistemul poate fi configurat şi firmware-ul poate fi actualizat când bicicleta este conectată la un dispozitiv.
Pentru configurarea SHIMANO STEPS şi actualizarea firmware-ului, este necesară aplicaţia E-TUBE PROJECT.
Descărcaţi aplicaţia E-TUBE PROJECT de pe site-ul web de asistenţă (http://e-tubeproject.shimano.com).
Pentru informaţii despre instalarea aplicaţiei E-TUBE PROJECT, se va consulta site-ul web de asistenţă.

OBSERVAŢIE
Conectarea dispozitivelor nu se poate efectua în timpul încărcării.

•• Pentru conectarea SHIMANO STEPS la PC, este nevoie de SM-PCE1 şi SM-JC40/JC41.
•• Firmware-ul poate fi modificat fără notificare.
Dacă este necesar, se va lua legătura cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.
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Despre funcțiile fără fir
Funcţii
Conexiune ANT
Unitatea wireless transmite următoarele informaţii către ciclocomputer.
•• Nivel baterie
•• Vitezele selectate la schimbătoarele faţă şi spate
•• Valoarea de ajustare

Cele mai recente funcții pot fi verificate actualizând software-ul prin E-TUBE PROJECT. Pentru
detalii, se va lua legătura cu magazinul.

Conexiune Bluetooth® LE
Se poate utiliza E-TUBE PROJECT pentru smartphone/tabletă dacă o conexiune Bluetooth LE este stabilită folosind un
smartphone/o tabletă.

Cum se realizează conexiunile
Conexiune ANT
Transmisia ANT va începe automat în momentul pornirii ciclocomputerului. Pentru confirmarea conectării, se verifică meniul
[Bluetooth LE/ANT].

Conexiune Bluetooth® LE
În general, transmisia Bluetooth LE va începe automat la pornirea ciclocomputerului, însă, asocierea poate fi iniţiată din meniul
[Bluetooth LE] atunci când conectivitatea este slabă.

Sistem wireless digital 2,4 GHz
Tehnologie wireless digitală pe frecvenţa de 2,4 GHz, folosită şi de reţelele wireless LAN.
Foarte rar, lângă unele obiecte şi zone pot să existe unde şi interferenţe electromagnetice puternice, care să afecteze
măsurătorile.
•• Televizoare, PC-uri, radiouri, motoare, interiorul maşinilor sau trenurilor.
•• Treceri de cale ferată şi lângă şine de cale ferată, posturi TV şi staţii radar.
•• Alte ciclocomputere wireless sau surse de lumină controlate digital.
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Remedierea problemelor
Indicaţiile de eroare ale lămpii LED de pe baterie
Erorile de sistem şi avertizările similare sunt indicate de lămpile LED de pe baterie prin diferite moduri de aprindere.
Tip semnalare
eroare

Problemă semnalată

Eroare de sistem

Eroare de comunicare
cu sistemul bicicletei

Se verifică dacă cablul nu s-a desfăcut sau nu este
conectat incorect.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura cu
magazinul din care a fost cumpărat produsul.

Protecţie la
temperatură

Dacă temperatura
depăşeşte intervalul
de funcţionare
nominal, alimentarea
de la baterie este
oprită.

Se lasă bateria într-un loc răcoros, ferit de razele soarelui,
până când temperatura internă a bateriei scade suficient.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura cu
magazinul din care a fost cumpărat produsul.

Eroare de
autentificare
securitate

Se afişează dacă nu a
fost conectată o
unitate de acţionare
originală.
Se afişează dacă
oricare dintre cabluri
este deconectat.

Se conectează o baterie originală şi o unitate de
acţionare originală.
Se verifică starea cablurilor.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura cu
magazinul din care a fost cumpărat produsul.

Eroare de
încărcare

Se afişează dacă
survine o eroare la
încărcare.

Decuplaţi încărcătorul de la baterie şi apăsaţi pe butonul
Pornit/Oprit. În cazul apariţiei unei erori, contactaţi o
agenţie.

Defecţiune electrică în
interiorul bateriei

Se conectează încărcătorul la baterie, apoi se
deconectează încărcătorul. Se apasă comutatorul Pornit
- Oprit când este conectată doar bateria.
Dacă este afişată o eroare când este conectată doar
bateria, se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul.

Defecţiune
baterie

Mod de iluminare *1

Remediu

*1
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: Stins

: Aprins

: Clipeşte

Mesaje de eroare pe ciclocomputer
Avertismente
Dispare dacă eroarea este remediată.

SC-E8000

SC-E6010

Listă de avertismente
Condiţii prealabile
ale afişajului

Restricţii de operare în timpul
afişării avertismentului

W010

Temperatura unităţii
de acţionare este mai
mare decât în timpul
operării normale.

Asistenţa electrică poate fi mai
redusă decât de obicei.

Se încetează utilizarea funcţiei de asistenţă până
când temperatura unităţii de acţionare scade.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

W011

Nu se poate detecta
viteza de deplasare.

Viteza de deplasare maximă
până la care se oferă asistenţă
electrică poate fi mai mică
decât de obicei.

Se verifică dacă senzorul de viteză este montat
corect.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

W013

Iniţializarea senzorului
de cuplu nu a fost
finalizată cu succes.

Asistenţa electrică poate fi mai
redusă decât de obicei.

Cu piciorul ridicat de pe pedală, apăsaţi butonul de
pornire al bateriei şi reporniţi sistemul.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

W032

Este posibil să fi fost
instalat un schimbător
electronic în locul unui
schimbător mecanic.

Asistenţa electrică furnizată în
modul [WALK] (PIETONAL)
poate fi mai redusă decât de
obicei.

Remontaţi schimbătorul pe care sistemul a fost
configurat să îl asiste.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

Cod
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Remediu

Erori
Dacă se afişează un mesaj de eroare pe tot ecranul, se
urmează una din procedurile de mai jos pentru a reseta
afişajul.
• Se apasă comutatorul Pornit/Oprit al bateriei.
• Se demontează bateria din suport.

Dacă după resetarea alimentării de la baterie problema persistă,
sau dacă aceeaşi problemă apare frecvent, se va lua legătura cu
magazinul din care a fost cumpărat produsul.

Listă de erori
Cod

Condiţii prealabile
ale afişajului

Restricţie de funcţionare
la afişarea unei erori

Remediu

E010

A fost detectată o
eroare de sistem.

Nu se oferă asistenţă electrică
la deplasare.

Se apasă comutatorul Pornit/Oprit al bateriei pentru
a reporni sistemul.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

E011

A survenit o eroare la
operarea sistemului.

Nu se oferă asistenţă electrică
la deplasare.

Se reporneşte sistemul.

E013

A fost detectată o
anomalie la firmwareul unităţii de acţionare.

Nu se oferă asistenţă electrică
la deplasare.

Se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul sau cu un dealer de biciclete.

E014

Senzorul de viteză a
fost montat incorect.

Nu se oferă asistenţă electrică
la deplasare.

Se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul sau cu un dealer de biciclete.

E020

A fost detectată o
eroare de comunicare
între baterie şi unitatea
de acţionare.

Nu se oferă asistenţă electrică
la deplasare.

Se testează conectarea corectă a cablului între
unitatea de acţionare şi baterie.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

E021

Bateria conectată la
unitatea de acţionare
este conformă cu
standardele sistemului
dar nu este acceptată.

Nu se oferă asistenţă electrică
la deplasare.

Se apasă comutatorul Pornit/Oprit al bateriei pentru
a reporni sistemul.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

E022

Bateria conectată la
unitatea de acţionare
nu este conformă cu
standardele sistemului.

Toate funcţiile sistemului sunt
oprite.

Se apasă comutatorul Pornit/Oprit al bateriei pentru
a reporni sistemul.
Dacă problema nu se remediază, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.
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Cod

Condiţii prealabile
ale afişajului

E043

Firmware-ul
ciclocomputerului este
deteriorat parţial.

Restricţie de funcţionare

Remediu

la afişarea unei erori
Nu se oferă asistenţă electrică
la deplasare.

Se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul sau cu un dealer de biciclete.

Remedierea problemelor
Funcţie de asistare
Simptom

Funcţia de asistare nu
funcţionează.

Cauză / Posibilitate

Remediu

Bateria este suficient de încărcată?

Se verifică starea bateriei. Dacă bateria este
aproape descărcată, trebuie reîncărcată.

Bicicleta s-a deplasat pe pante lungi în timpul
verii sau s-a deplasat cu o sarcină mare mai
mult timp?
Bateria s-a supraîncălzit.

Se opreşte sistemul, se aşteaptă o vreme apoi
se verifică funcţionarea.

Este posibil ca unitatea de acţionare
(DU-E8000), ciclocomputerul (SC-E8000 /
SC-E6010) sau comutatorul de asistare
(SC-E8000-L/SW-E6000) să fie conectate
incorect sau să fie defecte.

Se va lua legătura cu magazinul de la care a
fost cumpărat produsul.

Viteza este prea mare?

Se verifică ecranul ciclocomputerului. Funcţia
de asistare se opreşte la viteze mai mari de
25 km/h.

Utilizatorul pedalează?

Bicicleta nu este o motocicletă, aşadar este
necesară acţionarea pedalelor.

Modul de asistare este setat la [OFF] (OPRIT)?

Setaţi modul de asistare la alt mod decât
[OFF] (OPRIT). Dacă în continuare funcţia de
asistare nu funcţionează, se va lua legătura cu
magazinul din care a fost cumpărat produsul.
Dacă în continuare funcţia de asistare nu
funcţionează, se va lua legătura cu magazinul
din care a fost cumpărat produsul.
SC-E8000
Se apasă butonul de pornire al bateriei pentru
a porni alimentarea.
SC-E6010
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornit/
Oprit al ciclocomputerului timp de 2 secunde
sau apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit al bateriei
pentru a porni alimentarea.

Funcţia de asistare nu
funcţionează.

Sistemul este pornit?
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Simptom

Distanţa de deplasare asistată
este prea scurtă.

Pedalarea este dificilă.

Cauză / Posibilitate

Remediu

Distanţa de deplasare poate scădea în funcţie
de condiţiile de drum, viteza selectată şi durata
totală de utilizare a luminilor.

Se verifică starea bateriei. Dacă bateria este
aproape descărcată, trebuie reîncărcată.

Performanţele bateriei vor fi reduse în timpul
iernii.

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Bateria este o componentă consumabilă.
Reîncărcarea repetată şi perioadele prelungite
de folosire vor provoca deteriorarea bateriei
(scăderea performanţelor).

Dacă distanţa ce poate fi parcursă după o
singură reîncărcare este foarte scurtă, bateria
trebuie înlocuită cu una nouă.

Bateria este încărcată complet?

Dacă distanţa care poate fi parcursă cu o
încărcare completă a bateriei a scăzut, este
posibil ca bateria să se fi degradat.
Se înlocuieşte bateria cu una nouă.

Anvelopele sunt suficient de umflate?

Se adaugă aer folosind o pompă.

Modul de asistare este setat la OFF (OPRIT)?

Se setează modul de asistare la [BOOST]
(ACCELERARE). Dacă în continuare funcţia de
asistare nu funcţionează, se va lua legătura cu
magazinul din care a fost cumpărat produsul.

Este posibil ca bateria să fie aproape
descărcată.

După încărcarea completă a bateriei, se
verifică din nou nivelul de asistare. Dacă în
continuare funcţia de asistare nu funcţionează,
se va lua legătura cu magazinul din care a
fost cumpărat produsul.

Piciorul a fost ţinut pe pedală la pornirea
sistemului?

Se reporneşte sistemul fără a apăsa pedala.
Dacă în continuare funcţia de asistare nu
funcţionează, se va lua legătura cu magazinul
din care a fost cumpărat produsul.
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Baterie
Simptom

Cauză / Posibilitate

Remediu

Este posibil ca bateria să fi ajuns la
capătul duratei de funcţionare.

Se înlocuieşte bateria cu una nouă.

Ştecherul încărcătorului este corect
conectat la priză?

Se deconectează şi se reconectează ştecherul
încărcătorului, apoi se repetă încărcarea.
Dacă în continuare bateria nu poate fi încărcată,
se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul.

Conectorul de încărcare al încărcătorului
este corect introdus în baterie?

Se deconectează şi se reconectează conectorul de
încărcare al încărcătorului, apoi se repetă încărcarea.
Dacă în continuare bateria nu poate fi încărcată,
se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul.

Adaptorul de încărcare este conectat
corect la mufa încărcătorului, sau la
portul de încărcare al bateriei?

Se conectează corect adaptorul de încărcare la
mufa încărcătorului sau la conectorul încărcătorului
bateriei şi se încarcă din nou bateria. Dacă în
continuare bateria nu se încarcă, se va apela la un
dealer.

Există murdărie pe borna de conectare a
încărcătorului bateriei, a adaptorului de
încărcare sau a bateriei?

Se şterg bornele de conectare cu o cârpă uscată
pentru a le curăţa, apoi se repetă încărcarea.
Dacă în continuare bateria nu poate fi încărcată,
se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul.

Dacă bateria nu începe să se
încarce la conectarea
încărcătorului.

Este posibil ca bateria să fi ajuns la
capătul duratei de funcţionare.

Se înlocuieşte bateria cu una nouă.

Bateria şi încărcătorul se
înfierbântă.

Este posibil ca temperatura bateriei sau
încărcătorului să fi depăşit intervalul de
temperaturi de funcţionare.

Se opreşte încărcarea, se aşteaptă, apoi se reia
încărcarea. Dacă bateria este prea fierbinte pentru
a fi atinsă, există o problemă cu bateria. Se va lua
legătura cu magazinul de la care a fost cumpărat
produsul.

Încărcătorul este cald.

Dacă încărcătorul este folosit continuu
pentru încărcarea bateriilor, se poate
încălzi.

Aşteptaţi înainte de a folosi din nou încărcătorul.

Conectorul de încărcare al încărcătorului
este corect introdus în baterie?

Se verifică dacă nu există obiecte străine în
conexiune înainte de a reintroduce conectorul de
încărcare. Dacă situaţia nu se schimbă, se va lua
legătura cu magazinul din care a fost cumpărat
produsul.

Bateria este încărcată complet?

Dacă bateria este complet încărcată, LED-ul
încărcătorului se stinge, însă acest lucru nu
reprezintă o defecţiune. Se deconectează şi se
reconectează ştecherul încărcătorului, apoi se
repetă încărcarea.
Dacă LED-ul încărcătorului este stins în continuare,
se va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul.

Bateria se descarcă rapid.

Bateria nu se reîncarcă.

LED-ul încărcătorului nu se
aprinde.
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Simptom

Cauză / Posibilitate

Remediu

Bateria nu poate fi
demontată.

Se va lua legătura cu magazinul de la care a fost
cumpărat produsul.

Bateria nu poate fi introdusă.

Se va lua legătura cu magazinul de la care a fost
cumpărat produsul.

Din baterie se scurge lichid.

Se va lua legătura cu magazinul de la care a fost
cumpărat produsul.

Se simte un miros ciudat.

Se încetează imediat utilizarea bateriei şi se ia
legătura cu magazinul.

Din baterie iese fum.

Se încetează imediat utilizarea bateriei şi se ia
legătura cu magazinul.

Lămpi
Simptom
Lampa faţă sau spate nu se
aprinde, deşi comutatorul a
fost apăsat.

Cauză / Posibilitate
Este posibil ca setările E-TUBE PROJECT să
fie incorecte.

Remediu
Se va lua legătura cu magazinul de la care a fost
cumpărat produsul.

Ciclocomputer
Simptom

Ciclocomputerul nu este
afişat în momentul apăsării
butonului Pornit/Oprit al
bateriei.

SC-E6010
Sistemul nu porneşte când
apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul Pornit/Oprit al
ciclocomputerului timp
de 2 secunde.

Cauză / Posibilitate

Remediu

Este posibil ca bateria să fie descărcată.

Se reîncarcă bateria, apoi se porneşte din nou
sistemul.

Sistemul este pornit?

Se menţine apăsat comutatorul Pornit/Oprit
pentru a porni sistemul.

Bateria se încarcă?

Sistemul nu poate fi pornit în timpul încărcării
bateriei montate pe bicicletă. Se opreşte
încărcarea.

SC-E6010
Ciclocomputerul este montat corect în
suport?

Se montează ciclocomputerul corect, conform
instrucţiunilor din secţiunea „Instalarea şi
demontarea ciclocomputerului”.

Mufa cablului electric este corect
montată?

Se verifică dacă conectorul cablului electric care
conectează unitatea motorului la unitatea de
acţionare nu este deconectat. Dacă există dubii, se
va lua legătura cu magazinul din care a fost
cumpărat produsul.

O componentă conectată nu poate fi
identificată de sistem.

Se va lua legătura cu magazinul de la care a fost
cumpărat produsul.

Ciclocomputerul a fost folosit sau expus
mult timp la temperaturi reduse?

Este posibil ca ciclocomputerul să nu mai
pornească dacă a fost folosit sau expus mult timp
la temperaturi reduse. Se porneşte apăsând pe
butonul Pornit - Oprit al bateriei. Dacă în
continuare nu porneşte, se apelează la un dealer.

Ciclocomputerul este montat corect în
suport?

Se montează ciclocomputerul corect, conform
instrucţiunilor din secţiunea „Instalarea şi
demontarea ciclocomputerului”.
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Simptom
Nu se afişează viteza
selectată.

Cauză / Posibilitate
Viteza selectată este afişată numai la
utilizarea unei unităţi de schimbare
electronică a vitezelor.

Remediu
Se verifică dacă conectorul cablului electric nu este
deconectat. Dacă există dubii, se va lua legătura
cu magazinul din care a fost cumpărat produsul.

Se poate opri semnalul sonor.

Se modifică setarea.
Consultaţi „Beep (Bip)“.

SC-E6010
Se poate opri iluminarea
fundalului.

Se modifică setarea.
Consultaţi „Backlight (Iluminare fundal)“.

Meniul cu setări nu poate fi
accesat în timpul deplasării cu
bicicleta.

Produsul este proiectat astfel încât să nu
permită deschiderea meniului de setări
când bicicleta este în mişcare. Acest lucru
nu reprezintă o anomalie.

Se opreşte bicicleta şi se realizează setările.

Altele
Simptom
La apăsarea comutatorului se
emit două sunete, apoi
comutatorul nu poate fi
operat.

Cauză / Posibilitate

Remediu

Operaţia comutatorului apăsat a fost
dezactivată.

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Sunt emise trei sunete.

Există o eroare sau un avertisment.

Acest lucru survine la afişarea unui
avertisment sau a unei erori pe ciclocomputer.
Se consultă secţiunea „Mesaje de eroare pe
ciclocomputer” şi se urmează instrucţiunile
corespunzătoare codului afişat.

Când se foloseşte o schimbare
electronică a vitezelor, există
impresia că nivelul de asistare
scade când se schimbă viteza.

Acest fenomen se datorează reglării
automate a nivelului de asistare de către
computer.

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Se emite zgomot după
schimbarea vitezelor.

Se va lua legătura cu magazinul de la care a
fost cumpărat produsul.

Roata spate emite zgomote
în timpul deplasării normale.

Este posibil ca vitezele să nu fi fost schimbate
corect.

La oprirea bicicletei, viteza nu
este schimbată la poziţia
presetată pentru modul Start.

Este posibil să fi apăsat prea puternic
pedalele.
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În cazul schimbătorului de viteze mecanic
Se reglează întinderea cablului. Pentru detalii,
se vor consulta Instrucțiunile pentru service
ale schimbătorului.
Pentru schimbarea electronică a vitezelor
Se va lua legătura cu magazinul de la care a
fost cumpărat produsul.
Dacă pedalele sunt apăsate cu forţă redusă,
viteza se schimbă mai uşor.

* Număr cheie
Numărul inscripţionat pe cheie este necesar în cazul în care aveţi nevoie să achiziţionaţi chei de rezervă.
Inscripţionaţi numărul cheii în caseta de mai jos şi păstraţi într-un loc sigur.

Număr cheie

Reţineţi: în scopul îmbunătăţirii produsului, specificaţiile pot fi modificate fără notificare. (Romanian)

