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Slovenian

VSEBINA

• Uporabljajte kombinacijo baterije in polnilca Shimano
ter bodite pozorni na razmere v času polnjenja baterije.
V kolikor tega ne boste upoštevali, lahko pride do
pregrevanja, eksplozije ali vžiga baterije.

Navodila za uporabo v drugih jezikih so na
voljo na :
http://si.shimano.com

OPOZORILO

POMEMBNO OBVESTILO

Za zagotavljanje varne vožnje

• Informacije o namestitvi in nastavitvi izdelkov, ki jih ne
boste našli v navodilih za uporabo, boste dobili pri svojem
prodajalcu ali pooblaščenem serviserju. Navodila za
prodajalce ter profesionalne in izkušene serviserje so
na voljo na naši spletni strani (http://si.shimano.com).

• Med kolesarjenjem ne posvečajte prevelike pozornosti
kolesarskemu računalniku, saj lahko sicer pride do nesreče.
• Pred vožnjo s kolesom se prepričajte, da so obročniki varno
pritrjeni. Če obročniki niso varno nameščeni, lahko pride do
padca in resne poškodbe.

• Tega izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte.

• Če kolesarite s kolesom s pomočjo pri poganjanju, temeljito
preskusite lastnosti speljevanja, še preden se odpravite na
ceste z več voznimi pasovi in pločniki. Če kolo nenadoma
spelje, lahko pride do nesreče.

• Izdelek uporabljajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
• Oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne
znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba s
strani podjetja SHIMANO INC. je v skladu z licenco. Druge
blagovne znamke in nazivi so v lasti njihovih lastnikov.

• Pred vožnjo v temi se prepričajte, da svetilke kolesa svetijo.

Zaradi varnosti temeljito preberite ta navodila
in jim sledite za pravilno uporabo.

Varna uporaba izdelka
• Pred povezovanjem kablov ali nameščanjem delov na kolo
morate baterijo in kable za polnjenje obvezno odstraniti.
Sicer lahko pride do električnega udara.
• Kolo naj bo pri miru, ko polnite na kolo nameščeno baterijo.
Vtikač polnilca baterije se lahko zrahlja in ne bo v celoti
vstavljen v vtičnico, zaradi česar lahko pride do ognja.

Pomembna varnostna informacija
Informacije o zamenjavi boste dobili pri svojem prodajalcu.
Obvezno upoštevajte naslednja navodila, s čimer se boste
izognili opeklinam ali drugim poškodbam zaradi puščanja
tekočine, pregrevanja, ognja ali eksplozij.

• Pri namestitvi tega izdelka morate obvezno slediti
navodilom za uporabo. Priporočamo, da vedno uporabljate
originalne rezervne dele Shimano. Če vijaki in matice niso
dovolj zategnjeni ali če je izdelek poškodovan, lahko pride
do nenadnega padca in do resne poškodbe.

Za zagotavljanje varnosti

• Izdelka ne razstavljajte. Če ga boste razstavili, lahko pride
do poškodb oseb.

NEVARNOST

• Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varnem mestu za
kasnejši vpogled.

Rokovanje z baterijo
• Baterije ne poškodujte, spreminjajte, razstavljajte ali nanjo
kaj spajkate. V kolikor tega ne boste upoštevali, lahko pride
do izpustov tekočine, pregrevanja, eksplozije ali vžiga baterije.
• Baterije ne puščajte blizu virov toplote, kot je na primer
grelec. Baterije ne segrevajte in je ne mečite v ogenj. V
kolikor tega ne boste upoštevali, lahko pride do eksplozije
ali vžiga baterije.
• Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem in je ne mečite. Če
tega ne boste upoštevali, lahko pride do pregrevanja, eksplozije
ali ognja.
• Baterije ne potopite v sladko ali morsko vodo, prav tako ne
zmočite končnikov. V kolikor tega ne boste upoštevali, lahko
pride do pregrevanja, eksplozije ali vžiga baterije.
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Rokovanje z baterijo

Rokovanje z baterijo

••Če pride tekočina iz baterije v stik z očmi, morate prizadeto
območje takoj izprati s čisto vodo, na primer z vodo iz pipe,
pri tem pa ne smete drgniti oči, ter morate takoj poiskati
zdravniško pomoč. Če tega ne boste storili, bo tekočina iz
baterije lahko poškodovala oči.

••Baterije ne puščajte na prostoru, ki je izpostavljen neposredni
sončni svetlobi, znotraj vozila na vroč dan, ali na drugih
vročih mestih. Zaradi tega lahko pride do puščanja baterije.
••Če pride iztečena tekočina v stik s kožo ali oblačili, morate
področje takoj sprati s čisto vodo. Tekočina iz baterije lahko
poškoduje vašo kožo.

••Baterije ne polnite v prostorih z visoko vlažnostjo ali na
prostem. V tem primeru lahko pride do električnega udara.

••Baterijo hranite na varnem mestu, izven dosega otrok ali
domačih živali.

••Vtikača ne vstavljajte ali odstranjujte, če je moker. Če tega
ne boste upoštevali, lahko pride do električnega udara. Če iz
vtikača teče voda, ga pred uporabo posušite.

Čiščenje

••Če baterija po 6 urah polnjenja ni povsem polna, morate
polnilec takoj izklopiti iz omrežja ter ustaviti polnjenje, nato
pa se obrnite na svojega prodajalca. V kolikor tega ne boste
upoštevali, lahko pride do pregrevanja, eksplozije ali vžiga
baterije.

••Če pride do težav pri delovanju, se obrnite na prodajalca.
••Nikdar ne poskušajte sami spreminjati sistema, saj to lahko
povzroči težave pri njegovem delovanju.

POMNITE

••Baterije ne uporabljajte, če so na njej večje praske ali druga
zunanja poškodba. Če tega ne boste upoštevali, lahko pride
do eksplozije, pregrevanja ali težav z delovanjem.

Varna uporaba izdelka
••Na vse priključke, ki se ne uporabljajo, namestite pokrovčke.

••Razpon delovnih temperatur je naveden spodaj. Baterije ne
uporabljajte pri temperaturah zunaj tega razpona. Če se
baterija uporablja ali hrani pri temperaturah izven teh
razponov, se lahko pojavi ogenj, poškodba ali problemi z
delovanjem.
1. Med praznjenjem: -10 °C - 50 °C
2. Med polnjenjem: 0 °C - 40 °C

••S pooblaščenim trgovcem se posvetujte o namestitvi in
nastavitvi izdelka.
••Izdelek je povsem vodoodporen in lahko zdrži kolesarjenje v
mokrem vremenu. Kljub temu jih ne polagajte namenoma v
vodo.
••Kolesa ne čistite v visokotlačni avtomobilski pralnici. Če bo
voda prodrla v katero izmed njegovih komponent, lahko
pride do težav z delovanjem ali do rjavenja.

Čiščenje
••Pogostost vzdrževanja je odvisna od razmer, v katerih
kolesarite. Z ustreznim čistilom redno čistite verigo. Za
čiščenje rje nikdar ne uporabljajte sredstev na osnovi baze
ali kislin. Če boste uporabljali takšna čistilna sredstva, lahko
poškodujete verige in posledica je lahko resna poškodba.

••Kolesa ne obračajte na glavo. Kolesarski računalnik ali
prestavno stikalo se lahko poškodujeta.
••Z izdelkom ravnajte previdno ter ga ne izpostavljajte
močnim udarcem.
••Čeprav kolo brez baterije še vedno deluje kot običajno kolo,
pa se svetilka ne bo prižgala, čeprav je povezana v sistem.
Uporaba kolesa v takšnem stanju ni v skladu s cestnimi predpisi
Nemčije in morda tudi kakšne druge države.

PREVIDNO
Za zagotavljanje varne vožnje

••Ko polnite baterijo, ki je nameščena na kolo, bodite pozorni
na sledeče:

••Upoštevajte navodila iz priročnika za uporabo kolesa ter v
skladu z njimi vozite varno.

-- Prepričajte se, da med polnjenjem na vtičnici baterije ali
vtikaču polnilca ni vode.

Varna uporaba izdelka

-- Pred začetkom polnjenja se prepričajte, da je baterija
zaklenjena v nosilec baterije.

••Polnilec baterije, še posebej kabel, vtič in ohišje, občasno
preverite in se prepričajte, da ni poškodovan. Če sta polnilec
ali adapter poškodovana, ju ne uporabljajte, dokler se ne
popravita.

-- Med polnjenjem baterije ne snemite iz nosilca baterije.
-- S pritrjenim nosilcem ne kolesarite.
-- Ko baterije ne polnite, naj bo pokrov nameščen na
vtičnico baterije.

••Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroki) z zmanjšano fizično, zaznavno ali miselno
zmogljivostjo, razen če so pod ustreznim nadzorom in so
dobile navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
••Ne pustite, da bi se otroci igrali v bližini izdelka.
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Rokovanje z baterijo

Čiščenje

••Med avtomobilskim prevozom kolesa s pomočjo pri
poganjanju odstranite baterijo iz kolesa in postavite kolo na
stabilno površino v avtomobilu.

••Številka na ključu nosilca baterije je nujno potrebna pri
nakupu rezervnih ključev. Zato številko varno shranite. Na
zadnji platnici teh navodil za uporabo je prostor za vnos
številke ključa. Vnesite številko ključa, da jo shranite in bo
na voljo v prihodnje.

••Preden ponovno povežete baterijo se prepričajte, da se v
priključku ni nabrala voda.
••Priporočamo uporabo originalne baterije Shimano. Če
uporabljate baterije drugih proizvajalcev, pred uporabo
obvezno skrbno preberite navodila za uporabo baterije.

••Za posodobitve programske opreme se obrnite na
prodajalca. Najbolj sveže informacije so na voljo na
Shimanovi spletni strani. Podrobnosti o tem dobite v
poglavju "Povezava in komunikacija z osebnim
računalnikom".

Informacije o odstranjevanju baterije za
države izven Evropske unije

••Za čiščenje kateregakoli izmed izdelkov ne uporabljajte
razredčila ali drugih topil. Takšne substance lahko
poškodujejo površine.

Ta simbol velja samo znotraj Evropske unije.
Ko boste baterijo zavrgli, upoštevajte državne
zakone in pravilnike. Če niste prepričani,
kako in kam odvreči baterijo, se posvetujte s
svojim prodajalcem ali kolesarskim trgovcem.

••Verižnike periodično očistite v nevtralnem detergentu.
Čiščenje verige v nevtralnem čistilu in podmazovanje je
učinkovit način podaljšanja življenjske dobe verižnika in
verige.

Povezava in komunikacija z računalnikom

••Za čiščenje baterije in plastičnega pokrova uporabite vlažno
krpo, iz katere ste dobro iztisnili vodo.

Z napravo za povezavo z osebnim računalnikom lahko
povežete osebni računalnik in kolo (sistem ali komponente),
program E-TUBE PROJECT pa lahko uporabite za opravila, kot
so nastavitve posameznih komponent ali nadgradnjo njihove
programske opreme.

••S kakršnimi koli vprašanji glede rokovanja in vzdrževanja se
obrnite na prodajalca.

••Naprava za povezavo z osebnim računalnikom: SM-PCE1

Pomoč

••E-TUBE PROJECT: aplikacija za osebni računalnik

••Če nastavitve niso pravilne, na primer, če je veriga preveč
napeta, pomoč pri poganjanju morda ne bo dosegla prave
moči. Če se to zgodi, kontaktirajte svojega prodajalca.

••Garancija izdelka ne krije naravne obrabe ali obrabe zaradi
normalne uporabe in staranja.

••Programska oprema (Firmware): programska oprema znotraj
vsake komponente

Nalepka

Povezava in komunikacija s pametnim
telefonom ali tabličnim računalnikom

••Nekatere pomembne informacije iz teh navodil za uporabo
so nanizane tudi na nalepki na polnilcu baterije.

Po povezavi kolesa (sistema ali komponent) s pametnim
telefonom ali tabličnim računalnikom prek povezave Bluetooth
LE lahko prilagodite posamezne komponente ali sistem in
posodobite programsko opremo z uporabo programa E-TUBE
PROJECT za pametne telefone/tablične računalnike.
••E-TUBE PROJECT: aplikacija za pametne telefone/tablične
računalnike
••Programska oprema (Firmware): programska oprema znotraj
vsake komponente
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Značilnosti SHIMANO STEPS serije E8000
• Vrhunske komponente za pomoč pri gorskem kolesarjenju.
• Zmogljiv pogon in tiha pogonska enota.
• Uglajena in naravna pomoč pri poganjanju ter izkušnja kolesarjenja.
• Kompaktna zgradba pogonske enote podpira optimalno zasnovo vzmetenja. Okvir s krajšo cevjo ob verigi omogoča kolesarju
lažje rokovanje.

• Pomoč pri poganjanju se prekine takoj, ko kolesar preneha poganjati. Pri ponovnem poganjanju se pomoč hitro spet zažene.
Sistem pomoči pri poganjanju sodeluje in je usklajen s človeškim učinkom.

• Vrhunski nadzor zmogljivosti omogoča udobno vožnjo po gorskih poteh.
• Učinkovito poganjanje tudi pri izklopu pomoči pri poganjanju.
• Sistem s stikalom za preprosto upravljanje pomoči je zasnovan v skladu z načeli ergonomije.
• Kolesarski računalnik je kljub kompaktnim meram pregleden in zagotavlja podrobne podatke o vožnji z barvnim prikazom.
• Faktor Q, primerljiv z gorskimi kolesi, pri izkušnji gorskega kolesarjenja zmanjša obremenitev kolesarjevih nog.
• Na voljo so dodatne podpore vodila verige za zahtevne pogoje pri kolesarjenju.
• Baterija z veliko kapaciteto omogoča uživanje v daljšem kolesarjenju.
• Inteligentna pomoč [WALK] (HOJA) s SEIS RD zagotavlja zmogljivo pomoč pri hoji s kolesom po neravnem terenu, kot so skalnata
področja.

Faktor Q

 Kolesarjenje
1. Vključite sistem.
• Med vklapljanjem sistema ne imejte stopal na pedalih. Lahko bi prišlo do sistemske napake.
• Vklop ni možen v času polnjenja.

2. Izberite način pomoči pri poganjanju.
3. Pomoč pri poganjanju bo začela delovati takoj, ko začnete obračati pedala.
4. Glede na razmere prestavite v drug način pomoči pri poganjanju.
5. Ko parkirate kolo, izključite sistem.
• Med izklapljanjem sistema ne imejte stopal na pedalih. Lahko bi prišlo do sistemske napake.
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Pomoč pri poganjanju
Za vsako posamezno situacijo lahko izberete način delovanja pomoči pri poganjanju.
BOOST (OJAČAJ)

Uporabljajte, ko potrebujete močnejšo
pomoč pri poganjanju, na primer pri
strmem vzponu. Ta način je zasnovan za
uporabo na strmih vzponih in gorskih
poteh. Pri kolesarjenju po ravnih javnih
cestah s semaforji je lahko zagotovljena
pomoč pri poganjanju prevelika, v tem
primeru preklopite v način [ECO].

TRAIL (TEREN)

Uporabljajte, ko potrebujete srednjo
stopnjo pomoči, na primer če želite
udobno kolesariti na rahlem vzponu ali
po ravnem.

ECO (EKO)

Uporabljajte, ko želite uživati na daljši
razdalji na ravnem. Ko poganjanje ni
močno, se pomoč zmanjša in tako se
zmanjša poraba energije.

Ko je napolnjenost baterije nizka, se stopnja pomoči pri poganjanju zniža, s čimer se poveča doseg.
OFF (IZKLOP)
Ko je sistem vklopljen, ta način ne nudi nobene pomoči pri poganjanju. Ker v tem primeru ni porabe električne energije, je ta
način primeren za zmanjšanje porabe baterije, ko je ta skoraj izpraznjena.
WALK (HOJA)
Ta način je še posebej uporaben pri hoji s kolesom, potiskanjem kolesa navzgor po strmini ali pri prevozu večjega tovora.
Uporaben je tudi pri hoji s kolesom po neravnem terenu, kot so skalnata področja.
Inteligentna funkcija pomoči pri hoji se aktivira, ko je priključen električni prestavni sistem, na primer XTR ali DEORE XT SEIS.
Sistem pomoči pri poganjanju individualno omogoča, da zazna izbrano prestavo.
"Inteligentna pomoč pri hoji" pomaga kolesarju z večjim navorom pri strmem vzponu v nižjih prestavah.
Funkcija za "hitro pomoč pri hoji" se hitro vključi z dolgim pritiskom na SW v vseh načinih.
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Imena delov
(A) Kolesarski računalnik:

(J)

SC-E8000

(B)

(H)

SC-E6010

(L)

(B)

Stikalo za izbiro pomoči:
SW-E8000-L
SW-E6000

(C)

Prednji verižnik:
SM-CRE80
SM-CRE80-B

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

(M)

(D) Vodilo verige:
SM-CDE80

(C)
(E)

(N)

(G)

(E)

Gonilka:
FC-E8000
FC-E8050

(F)

Pogonska enota:
DU-E8000

(G) Senzor hitrosti:
SM-DUE10

(H) Pokrov pogonske enote:
SM-DUE80-A/SM-DUE80-B

(I)

Baterija (zunanji tip)/
Nosilec baterije (zunanji tip):
BT-E8010
BM-E8010
BT-E6010
BM-E6010

(J)

Polnilec baterije:
EC-E6000

(K)

(K) Baterija (notranji tip)/
Nosilec baterije (notranji tip):
BT-E8020
BM-E8020

(L)

E-TUBE(EW-SD50)

Pri uporabi elektronskega prestavnega
sistema

(M) Prestavno stikalo:
SW-M9050-R
SW-M8050-R

(N) Zadnji menjalnik (Di2):
RD-M9050
RD-M8050
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Specifikacije
Delovni razpon
temperatur: Med
praznjenjem

-10 – 50 °C

Tip baterije

Litij-ionska baterija

Delovni razpon
temperatur: Med
polnjenjem

0 – 40 °C

Nazivna zmogljivost

Glejte navodila za uporabo
baterije "UM-70F0A". Za
najnovejše informacije o
navodilih glejte spletno stran
(http://si.shimano.com).

Hraniti pri temperaturi

-20 – 70 °C

Nazivna napetost

36 V DC

Hraniti pri temperaturi
(baterija)

-20 – 60 °C

Tip pogonske enote

Sredinsko nameščen

Napetost polnjenja

100 – 240 V AC

Tip motorja

Brezkrtačni DC

Čas polnjenja

Glejte navodila za uporabo
baterije "UM-70F0A". Za
najnovejše informacije o
navodilih glejte spletno stran
(http://si.shimano.com).

Nazivna moč pogonske enote

250 W

* Razpon hitrosti funkcije pomoči pri poganjanju se razlikuje glede na specifikacije.
DU-E8000: 25 km/h ali manj
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Polnjenje baterije
Baterije ne morete uporabiti takoj po nakupu.
Baterija se lahko uporabi po polnjenju z ustreznim polnilcem.
Pred uporabo jo obvezno napolnite. Baterija se lahko uporabi, ko se zasveti LED svetilka na njej.
Priporočamo uporabo originalne baterije Shimano. Če uporabljate baterije drugih proizvajalcev, pred uporabo obvezno skrbno
preberite navodila za uporabo baterije.

NEVARNOST
••Uporabljajte kombinacijo baterije in polnilca Shimano ter bodite pozorni na razmere v času polnjenja baterije. V kolikor tega ne boste
upoštevali, lahko pride do pregrevanja, eksplozije ali vžiga baterije.

POZOR
•• Ko izklapljate kabel polnilca baterije iz vtičnice ali polnilni vtič iz baterije, ne smete
vleči kabla.
•• Ko polnite na kolo nameščeno baterijo bodite previdni, da se ne boste spotaknili ob
kabel polnilca ali da bi se kaj ujelo vanj. Zaradi tega lahko pride do poškodbe, ali pa se
bo kolo prevrnilo in komponente se bodo poškodovale.

•• Če kolesa po nakupu dlje časa ne boste uporabljali, boste morali pred uporabo kolesa
napolniti baterijo. Ko je baterija enkrat napolnjena, se začne njena učinkovitost zelo
počasi zmanjševati.
•• Priključite na E-TUBE PROJECT in kliknite [Connection check] (Preveri povezavo), da se
prepričate, ali je uporabljena baterija originalna baterija Shimano ali je druge znamke.
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Ko polnite samo baterijo
Polnilec baterije: EC-E6000
Baterija: BT-E8010/BT-E8020

BT-E8010
Priključek
za polnjenje

Baterija

1. Vtikač kabla polnilca baterije vklopite v vtičnico.
2. Vtikač polnilca vstavite v priključek za polnjenje na bateriji.
• Baterijo polnite na ravni površini v notranjem prostoru.

Vtikač polnilnega
kabla

BT-E8020
Vtikač polnilnega
kabla

Baterija

Priključek za polnjenje

Polnilec baterije: EC-E6000
Baterija: BT-E6010

1. Na vtikač polnilnega kabla namestite adapter.

Adapter

2. Vtikač polnilnega kabla vklopite v vtičnico.
3. Adapter vklopite v priključek za polnjenje na bateriji.
• Ko vstavite adapter v priključek za polnjenje, naj bo vtikač
polnilnega kabla pod adapterjem. Adapterja ni možno
vstaviti, če je vtikač polnilnega kabla nad adapterjem.
• Baterijo polnite na ravni površini v notranjem prostoru.

Vtikač polnilnega
kabla

BT-E6010
Baterija

Vtikač
polnilnega kabla

Adapter
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Priključek za polnjenje

Polnjenje na kolo nameščene baterije
Polnilec baterije: EC-E6000
Baterija: BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

1. Vtikač polnilca baterije vstavite v električno vtičnico.
2. Vtikač polnilnega kabla vstavite v priključek za polnjenje nosilcu baterije ali na bateriji.
* Pred začetkom polnjenja položite ohišje baterije na stabilno površino, na primer na tla.
* Podprite kolo, da se med polnjenjem ne bo zrušilo.

BT-E8020

BT-E8010

Priključek za
polnjenje

Priključek za
polnjenje
Vtikač polnilnega
kabla

Baterija

Baterija

Vtikač polnilnega
kabla

BT-E6010

Nosilec baterije
Vtikač polnilnega
kabla

Priključek za polnjenje
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 O LED lučki polnilca
Ob začetku polnjenja se bo prižgala LED lučka na polnilcu.

Sveti

Utripa

LED lučka polnilca

Polnjenje (znotraj 1 ure po končanem
polnjenju)
Napaka pri polnjenju
Baterija ni povezana

Ne sveti

(1 uro ali več po končanem polnjenju)

 O LED lučkah na bateriji
Trenutno stanje napolnjenosti lahko preverite na indikatorju z
LED lučkami, ki se nahaja na bateriji.

LED lučke baterije

Prikaz v času postopka polnjenja
Indikator stanja baterije*1

Napolnjenost baterije
0 % - 20 %
21 % - 40 %
41 % - 60 %
61 % - 80 %
81 % - 99 %
100 %
*1

: Ne sveti
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: Sveti

: Utripa

Prikaz napolnjenosti baterije
S pritiskom na gumb za vklop baterije je mogoče preveriti trenutno stanje napolnjenosti baterije.
Indikator stanja baterije*1

Napolnjenost baterije
100 % - 81 %
80 % - 61 %
60 % - 41 %
40 % - 21 %
20 % - 1 %
0%
(Ko baterija ni nameščena na kolo)
0 %, Izključeno / Izklop
(Ko je baterija nameščena na kolo)
*1

: Ne sveti

: Sveti

: Utripa

POMNITE
Ko se zmanjša napolnjenost baterije, se začnejo funkcije sistema izklapljati v naslednjem zaporedju.
1. Pomoč pri poganjanju (Način delovanja pomoči se samodejno preklopi na [ECO] in nato se pomoč izklopi)
2. Izbira prestave
3. Osvetlitev

Rokovanje z baterijo in njeno polnjenje
Baterijo lahko polnite kadarkoli, ne glede na stanje napolnjenosti, v naslednjih primerih pa morate baterijo napolniti do konca.
V teh primerih jo morate polniti s posebnim polnilcem.
••Ob nakupu baterija ni povsem napolnjena. Pred kolesarjenjem baterijo povsem napolnite.
Če se baterija povsem izprazni, jo napolnite takoj, ko bo to mogoče. Če baterijo pustite izpraznjeno, se bodo njene lastnosti
poslabšale.
••Če se s kolesom dalj časa ne boste vozili, ga shranite, ko preostala kapaciteta baterije znaša približno 70 %. Obenem poskrbite,
da se baterija ne bo povsem izpraznila in jo napolnite vsakih 6 mesecev.
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 Namestitev / odstranjevanje baterije
Namestitev baterije
BT-E8010/BT-E6010

1. Vdolbino na dnu baterije poravnajte z izboklino na
nosilcu in vstavite baterijo.

2. Baterijo potisnite v desno, in sicer tako, da začnete na
mestu vstavljanja. Baterijo potiskajte noter, dokler ne
slišite klika.

3. Ključ prestavite v položaj za zaklepanje, nato ga
odstranite in shranite na varnem mestu.

POMNITE
• Pred vožnjo s kolesom poglejte in preverite, če je baterija
zaklenjena. Če baterija ne bo pravilno zaklenjena, se lahko
zgodi, da bo med vožnjo izpadla.
• Pred kolesarjenjem se prepričajte, da je pokrov vtičnice zaprt.
• Da baterija ne bi izpadla, se s kolesom ne vozite z vstavljenim
ključem.

BT-E8020
Zaradi boljše preglednosti je v teh navodilih za primer
uporabljena oblika okvirja, pri kateri baterijo odstranite/
namestite s spodnje strani.
Pokrovček
ključavnice

Vstavite baterijo v nosilec baterije, dokler se ne zasliši klik.
• Ko je baterija vstavljena tako, da se zasliši klik, je samodejno
zaklenjena.

POMNITE
• Pred vožnjo s kolesom preverite, če je baterija zaklenjena. Če
baterija pred vožnjo ne bo pravilno zaklenjena, se lahko zgodi,
da se bo med vožnjo snela in izpadla.
• Pred kolesarjenjem se prepričajte, da sta pokrovček ključavnice
in pokrov vtičnice zaprt.
• Da baterija ne bi izpadla, se s kolesom ne vozite z vstavljenim
ključem.
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Odstranjevanje baterije
Spodnji opis morda ni ustrezen, saj so na voljo različni tipi ključev.

BT-E8010/BT-E6010

1. Izključite sistem, nato vstavite ključ v ključavnico na

Ključ

nosilcu baterije.

• Položaj ključa ne vpliva na vstavljanje baterije. Vstavite jo lahko
ne glede na položaj ključa.
• Ključa ne boste mogli odstraniti, če ni v položaju, v katerem ste
ga vstavili.

Ključavnica

2. Baterijo odklenite z obratom ključa v levo do točke,
v kateri boste začutili upor.

3. Držite zgornji del baterije in jo potisnite v levo, da jo
odstranite.

POMNITE
Trdno držite baterijo in pazite, da vam pri odstranjevanju ali
prenašanju ne pade na tla.
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BT-E8020
• Zaradi boljše preglednosti je v teh navodilih za primer uporabljena oblika okvirja, pri kateri baterijo odstranite/namestite s
spodnje strani.
• Če uporabljate pokrov baterije drugega proizvajalca, pred odstranjevanjem baterije najprej odstranite pokrov baterije.

1. Odstranite pokrovček ključavnice.

Pokrovček ključavnice

2. Ključ vstavite v ključavnico (cilinder) na nosilcu baterije.

Ključavnica

• Položaj ključa ne vpliva na vstavljanje baterije. Vstavite jo lahko
ne glede na položaj ključa.
• Ključa ne boste mogli odstraniti, če ni v položaju, v katerem ste
ga vstavili.

Ključ

3. Ko ključ obrnete v smeri urinega kazalca in ga potisnete
navznoter, se baterija se samodejno sprosti.

POMNITE
Pri sproščanju baterijo podprite z roko, da ne pade iz nosilca.
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O funkcijah stikal za izbiro pomoči in prestavnih stikal.
Tu opisani postopek delovanja se nanaša na primere, ko je kolesarski računalnik nastavljen na privzete vrednosti.

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

Prestavljanje med stopnjami pomoči: stopnja
pomoči se poveča

X2

Prestavljanje: poganjanje postane težje

Y1

Prestavljanje med stopnjami pomoči: stopnja
pomoči se zmanjša

Y2

Prestavljanje: poganjanje postane lažje

SC-E6010/SW-E6000

X1 Y1

Y2 X2

X1

Pri izbiranju stopnje pomoči: stopnja pomoči se
poveča
Pri prestavljanju: poganjanje postane težje

X2

Pri izbiranju stopnje pomoči: stopnja pomoči se
poveča
Pri prestavljanju: poganjanje postane težje

Y1

Pri izbiranju stopnje pomoči: stopnja pomoči se
zmanjša
Pri prestavljanju: poganjanje postane lažje

Y2

Pri izbiranju stopnje pomoči: stopnja pomoči se
zmanjša
Pri prestavljanju: poganjanje postane lažje
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 Nameščanje in odstranjevanje kolesarskega računalnika
SC-E6010
Kolesarski računalnik namestite tako, da ga potisnete v
nosilec, kot je prikazano na ilustraciji.
Kolesarski računalnik potisnite do konca, da se zaskoči.

Nosilec

Kolesarski računalnik odstranite tako, da ročico na nosilcu
močno pritisnete navzdol in hkrati izvlečete računalnik.
Ročica

Če kolesarski računalnik ni dobro nameščen na svoje mesto, potem
funkcija pomoči pri poganjanju ne bo delovala pravilno.

Za podrobnosti o nameščanju računalnika SC-E8000 se posvetujte s svojim prodajalcem ali kolesarskim trgovcem.

18

 Vklop / Izklop
Funkcija samodejnega izklopa
Če bo kolo mirovalo 10 minut, se bo sistem samodejno izklopil.

Vklapljanje (ON) in izklapljanje (OFF) prek baterije
BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

BT-E8010

Pritisnite gumb za vklop/izklop baterije. Zasvetijo LED lučke,
ki kažejo preostalo kapaciteto baterije.

POMNITE
• Ob vklapljanju se prepričajte, da je baterija dobro nameščena v
nosilec.

Gumb za vklop

• Vklop ni možen v času polnjenja.
• Med vklopom ne imejte stopal na pedalih.
Lahko bi prišlo do sistemske napake.

BT-E8020

BT-E8010/BT-E8020 lahko prisilno izklopite tako, da držite gumb za
vklop/izklop pritisnjen 6 sekund.

Gumb za vklop

BT-E6010
Gumb za vklop

Vklapljanje (ON) in izklapljanje (OFF) prek kolesarskega računalnika

SC-E6010
• Držite gumb za vklop na kolesarskem računalniku
pritisnjen 2 sekundi.

POMNITE
Če notranja baterija kolesarskega računalnika ni dovolj napolnjena,
se sistem ne bo vklopil.
Notranja baterija se bo polnila, če jo po vklopu pustite na kolesu.

Gumb za vklop
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Logotip zaslona SHIMANO STEPS
Prikaz na zaslonu med prižiganjem in ugašanjem sistema.

Delovanje kolesarskega računalnika
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A

SC-E6010/SW-E6000

A
X1
Y1

X1/Y1
A

Za pomikanje kazalca v meniju z nastavitvami, prilagajanju nastavitev itd.
Za preklop med zasloni in potrjevanje nastavitev.
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 Osnovni prikaz na zaslonu
Prikaz statusa pomožnega pogonskega sistema in potovalnih podatkov.
• Razlage za kolesarska računalnika SC-E8000 in SC-E6010 v teh navodilih za uporabo so ilustrirane samo s prikazi zaslonov
računalnika SC-E8000, razen v primeru znatnih razlik med prikazi kolesarskih računalnikov.

(A) Napolnjenost baterije

SC-E8000

Prikazuje stanje trenutne napolnjenosti baterije.

(B)

Prikaz izbrane prestave (prikazan samo pri uporabi
elektronskega prestavnega sistema)
Prikazuje izbrano prestavo.

(C)

Merilnik pomoči
Prikazuje stopnjo pomoči.

(A)

(B)

(D) Prikaz pomoči pri poganjanju
Prikaže trenutno pomoč pri poganjanju. (Ko se
zmanjša napolnjenost baterije, se samodejno vklopi
način [ECO].)

(E)

(F)

(E)

Trenutna hitrost
Prikaz trenutne hitrosti.
Prikaz na zaslonu lahko preklopite med km/h in
miljami na uro (mph).

(D)

(C)

SC-E6010

(G)

Ura
Prikazuje trenutni čas.

(F)

(G) Ikona, ki kaže na vklopljeno svetilko

(A)

Vklopi se, ko je vklopljena baterijska svetilka.

(H) Prikaz potovalnih podatkov

(E)

Prikazuje trenutne potovalne podatke.

(D)
(C)
(B)
(H)
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Prikazovalnik napolnjenosti baterije
Med vožnjo lahko nadzirate stopnjo napolnjenosti baterije na kolesarskem računalniku.

SC-E8000

SC-E6010
Prikaz

Napolnjenost baterije

Prikaz

Napolnjenost baterije
100 %

81 - 100 %

61 - 80 %
0%

41 - 60 %

21 - 40 %

1 - 20 %*

0%
* Indikator stanja baterije utripa rdeče, ko preostala
kapaciteta baterije doseže to raven.
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 Spreminjanje pomoči pri poganjanju
Za preklop pomoči pri poganjanju pritisnite X1 ali Y1.
SW-E8000-L/SC-E8000

SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1

SC-E6010

BOOST (OJAČAJ): Ojačanje pomoči
TRAIL (TEREN): Pomoč na poteh
ECO (EKO): Pomoč eko
OFF (IZKLOP): Pomoč izklopljena
WALK (HOJA): Pomoč pri hoji

BOOST

TRAIL
WALK

: Kratek pritisk X1
: Kratek pritisk Y1
: Dolg pritisk Y1
: Kratek pritisk X1 (ta postopek je za preklic načina
[WALK] (HOJA))

ECO

OFF
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 Preklop v način [WALK] (HOJA) (način za pomoč pri hoji)
1. Odmaknite stopala s pedalov in pri trenutni hitrosti

SC-E8000

[0 km/h] držite stikalo Y1 pritisnjeno, dokler se ne
pokaže [WALK] (HOJA).
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

Y1
Y1
POMNITE
Če med prestavljanjem ni možno prestaviti v način
[WALK] (HOJA), ker trenutna hitrost ni [0 km/h] ali je
zazna pritisk na pedala in podobno, se oglasi opozorilni
zvočni signal.

2. Spustite stikalo Y1, ko se pokaže [WALK] (HOJA).
3. Ponovno držite pritisnjeno stikalo Y1, da vklopite pomoč
pri hoji.
• Pomoč pri hoji ostane vklopljena, če držite pritisnjeno
stikalo Y1.

SC-E6010
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4. Za preklic načina [WALK] (HOJA) spustite Y1 in pritisnite
X1.
•• Ko je način [WALK] (HOJA) preklican, se ponovno
vklopi način, ki je bil aktiven pred izbiro načina
[WALK] (HOJA).
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
X1

•• Če eno minuto ali več ne pritisnete stikala Y1, se ponovno vklopi
način, ki je bil aktiven pred izbiro načina [WALK] (HOJA).
•• Če po vklopu načina [WALK] (HOJA) ne premikate kolesa, se
pomoč pri hoji samodejno izklopi. Za ponovni vklop načina
[WALK] (HOJA) za hip spustite stikalo Y1 in nato ponovno
držite pritisnjeno stikalo Y1.
•• Funkcija pomoči pri hoji lahko deluje pri največ 6 km/h.
•• Stopnja pomoči in hitrost se spreminjata glede na položaj
prestave.
•• Inteligentna funkcija pomoči pri hoji se aktivira, ko je priključen
električni prestavni sistem, na primer XTR ali DEORE XT SEIS.
Sistem pomoči pri poganjanju individualno omogoča, da zazna
izbrano prestavo.
"Inteligentna pomoč pri hoji" pomaga kolesarju z večjim
navorom pri strmem vzponu v nižjih prestavah.
Funkcija za "hitro pomoč pri hoji" se hitro vključi z dolgim
pritiskom na SW v vseh načinih.
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 Prikaz trenutno izbrane prestave in potovalnih podatkov
(A) Izbrana prestava (prikazan samo pri uporabi

SC-E8000

elektronskega prestavnega sistema)

(B)

(A)

Prikaz potovalnih podatkov

(B)

SC-E6010

(A)
(B)

26

Preklop med prikazi potovalnih podatkov
Prikaz tipa potovalnih podatkov se spremeni ob vsakem
pritisku na gumb A.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A

Če držite gumb A pritisnjen ob prikazu DST (RAZDALJA), izbrišete
vse potovalne podatke.

(A) Potovalna razdalja
(B) Skupna prevožena razdalja
(C) Največji doseg poti *1, 3
(D) Čas potovanja (opcijsko) *2
(E) Povprečna hitrost (opcijsko) *2
(F) Najvišja dosežena hitrost (opcijsko) *2
(G) Število obratov gonilke *2
(H) Trenutni čas *4

(A)

DST

CLOCK

(H)

(B)

ODO

CADENCE

(G)

(C)

RANGE

MAX

(F)

(D)

TIME

AVG

(E)

*1 Pri prikazu [RANGE] (DOSEG) stanje napolnjenosti baterije ni prikazano. Podatek o dosegu potovanja naj se uporablja zgolj
za referenco.

*2 Opcijsko: Nastavitve prikaza lahko določite v E-TUBE PROJECT. Podrobnosti o tem najdete v poglavju "Povezava in komunikacija
z osebnim računalnikom".

*3 V času delovanja pomoči pri hoji se bo prikaz [RANGE] (DOSEG) spremenil v [RANGE ---] (DOSEG ---).
*4 Pri SC-E6010 je prikaz ves čas na zaslonu.

POMNITE
Če so prikazani potovalni podatki, se po 60 sekundah na zaslonu spet pokaže hitrost.
Pri prikazu podatka o hitrosti s pritiskanjem na A spreminjate prikaz potovalnih podatkov od DST (RAZDALJA) naprej.
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Brisanje potovalne razdalje
Podatke o potovalni razdalji lahko zbrišete na glavnem zaslonu.

1. Prikaz potovalnih podatkov spremenite na DST
(RAZDALJA) in pritisnite gumb A za 2 sekundi.

2.

Gumb sprostite, ko začne prikaz DST (RAZDALJA) utripati.
V tej fazi še enkrat pritisnite gumb A in podatki o
potovalni razdalji se bodo zbrisali.

•• Prikaz DST (RAZDALJA) preneha utripati, po 5 sekundah
mirovanja pa se bo zaslon vrnil nazaj v prikaz osnovnih funkcij.
•• Ob brisanju podatka o prevoženi razdalji se bodo zbrisali tudi
podatki TIME (ČAS), AVG (POVPREČJE) in MAX.
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 O nastavitvenih menijih
Dostop do menija za nastavitve
SW-E8000-L/SC-E8000

1. Kolo naj miruje, nato držite pritisnjen gumb A in na

SC-E8000

zaslonu se bo prikazal seznam menijev.
SW-E8000-L/SC-E8000

A
SW-E6000/SC-E6010

1. Kolo naj miruje, nato držite pritisnjena gumba X1 in Y1
in na zaslonu se bo prikazal seznam menijev.
SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
SC-E6010
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2. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete različne menije. Pritisnite
A, da prikažete zaslon za nastavitev izbranega menija.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A
(A) Brisanje nastavitev
(B) Nastavitev ure
(C) Sinhronizacija Bluetooth LE
(D) Bluetooth LE/stanje povezave ANT
(E) Vklop/izklop osvetlitve
(F) Nastavitev osvetlitve zaslona
(G) Nastavitev vklopa/izklopa piska
(H) Izbira med km in miljami
(I) Nastavitev jezika
(J) Prilagajanje elektronskega prestavnega sistema
(K) Vklop ponastavitve zaščite RD*
(L) Vrnitev na glavni zaslon

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) Brisanje nastavitev
(B) Nastavitev ure
(C) Vklop/izklop osvetlitve zaslona
(D) Nastavitev osvetlitve zaslona
(E) Nastavitev vklopa/izklopa piska
(F) Izbira med km in miljami
(G) Nastavitev jezika
(H) Spreminjanje barve pisave
(I) Prilagajanje elektronskega prestavnega sistema
(J) Vklop ponastavitve zaščite RD*
(K) Vrnitev na glavni zaslon
Na zaslonu s seznamom menijev sta prikazana tudi [Start
mode] in [Auto], a nista na voljo za uporabo.

* Če je kolo izpostavljeno močnemu udarcu, se za zaščito
sistema pred padcem itd. sproži zaščita RD in povezava
med motorjem in paralelogramom menjalnika se bo
začasno prekinila, zato zadnji menjalnik ne bo deloval.
Aktiviranje ponastavitve zaščite RD znova vzpostavi
povezavo med motorjem in paralelogramom ter
funkcijo zadnjega menjalnika.
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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 (Brisanje)
Potovalno razdaljo ponastavi na privzeto vrednost.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete [DST] (RAZDALJA).
SW-E8000-L/SC-E8000

SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
SC-E8000/SC-E6010

SC-E6010

Nastavljive možnosti

Podrobnosti

Exit (Izhod)

Vrnitev na zaslon s
seznamom menijev

DST (RAZDALJA)

Brisanje razdalje poti

SC-E6010
Primarne vrednosti na prikazu nastavitev SC
Nastavljive možnosti
Backlight
(Osvetlitev zaslona)

Primarna vrednost
ON (VKLOP)

Beep (Pisk)

ON (VKLOP)

Unit (Enota)

km

Language (Jezik)

English

Brightness (Svetlost)

3

Font color
(Barva pisave)

White (Bela)
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2. Za ponastavitev razdalje poti izberite [OK] (V redu) z X1
ali Y1 in pritisnite A za potrditev.
Po ponastavitvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
••Kolesarski računalnik SC-E6010 zaslona za potrditev
ponastavitve.
SW-E8000-L/SC-E8000

A

Ob brisanju podatka o prevoženi razdalji se bodo zbrisali tudi
podatki TIME (ČAS), AVG (POVPREČJE) in MAX.
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Clock (Ura)
Spreminjanje nastavitev "Clock (Ura)".

1. Za nastavitev ure pritisnite X1 ali Y1.
•• Za povečanje cifer pritisnite X1.
•• Za zmanjšanje cifer pritisnite Y1.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
2. S pritiskom na gumb A aktivirate nastavljeno vrednost in
se premaknete na nastavitev minut.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
3. S pritiskom na X1 ali Y1 nastavite minute.

4. S pritiskom na A potrdite nastavitev.
••Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.

Če boste držali gumb X1 ali Y1, se bodo številke spreminjale zelo
hitro.

34

Bluetooth LE (SC-E8000)
Uporabite lahko E-TUBE PROJECT za pametne telefone/tablične računalnike, če je s pametnim telefonom/tabličnim računalnikom
vzpostavljena povezava Bluetooth LE.

1. Pred vzpostavljanjem povezave vklopite Bluetooth LE
na pametnem telefonu/tabličnem računalniku.

2. Odprite E-TUBE PROJECT in ga nastavite za zaznavanje
signalov Bluetooth LE.

3. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete [Start] (Zaženi).
Za zagon sinhronizacije Bluetooth LE v potrditev
pritisnite A.
•• Če med sinhronizacijo Bluetooth LE pritisnete A, se
prenos prekine in zaslon se vrne na prikaz seznama z
meniji.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1

A

Nastavljive
možnosti
Start (Zaženi)
Cancel (Prekliči)

Podrobnosti
Zažene sinhronizacijo
Bluetooth LE
Če ne želite izvesti sinhronizacije,
izberite [Cancel] (Prekliči)

Na splošno se prenos Bluetooth LE samodejno začne, ko vklopite
kolesarski računalnik, pri slabi povezavi pa lahko zaženete
sinhronizacijo z izbiro [Start] (Zaženi) v meniju [Bluetooth LE].
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4. Pri uspešno vzpostavljeni povezavi se na zaslonu pokaže
logotip SHIMANO STEPS. Če povezava ni uspešno
vzpostavljena, to prikaže sporočilo na zaslonu.
•• Po uspešno vzpostavljeni povezavi ali neuspešnem
povezovanju pritisnite enega od gumbov X1/Y1/A,
sicer se bo zaslon čez nekaj časa samodejno vrnil na
prikaz seznama z meniji.

Uspešno vzpostavljena povezava

Connect failure

Napaka pri povezovanju

5. Pri uspešno vzpostavljeni povezavi se v programu E-TUBE
PROJECT pokaže ime enote.

6. Izberite ime enote, ki je prikazano na zaslonu.
•• Za prekinitev izklopite Bluetooth LE na pametnem
telefonu/tabličnem računalniku. (Kolesarski računalnik
bo zapustil način za povezavo in se vrnil v običajni
način delovanja.)
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Bluetooth LE/ANT (SC-E8000)
Na zaslonu lahko prikažete trenutno stanje brezžične povezave.
Glede podrobnosti o povezavi ANT glejte "Povezava ANT" v poglavju "O brezžičnih funkcijah".
Na zaslonu s seznamom menijev izberite [Bluetooth LE/
ANT] in potrdite prikaz trenutnega stanja brezžične
povezave.

Pri povezavi prek Bluetooth LE

Pri povezavi prek ANT

Ko ni povezave Bluetooth LE niti ANT
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Light (Osvetlitev) (SC-E8000)
Izbira nastavitve za baterijsko svetilko.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete želeno nastavitev.
SW-E8000-L/SC-E8000

Y1 X1
Nastavljive možnosti

Podrobnosti

ON (VKLOP)

Luč sveti ves čas

OFF (IZKLOP)

Luč je ves čas ugasnjena

2. S pritiskom na A potrdite nastavitev.
• Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
SW-E8000-L/SC-E8000

A
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Izbira nastavitve ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP) za baterijsko svetilko (SC-E6010)
Ko je priklopljena baterijska svetilka, pritisnite gumb za
luč na kolesarskem računalniku, da vklopite svetilko.
Na zaslonu se bo prikazala ikona, ki kaže, da je svetilka
prižgana. Za izklop svetilke ponovno pritisnite na gumb.
Ko je svetilka ugasnjena, bo ikona na zaslonu izginila.
* Ko baterijska svetilka ni povezana in je za [Backlight]
(Osvetlitev zaslona) izbrana nastavitev [MANUAL]
(ROČNO), se bo s pritiskanjem na za luč vklapljala in
izklapljala osvetlitev zaslona kolesarskega računalnika.

Stikalo svetilke

Ko je svetilka
vklopljena

Svetilka se izklopi glede na napolnjenost baterije.
Če je baterija izklopljena, je izklopljena tudi svetilka.
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Ko je svetilka
izklopljena

Backlight (Osvetlitev zaslona) (SC-E6010)
Konfiguracija osvetlitve zaslona.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete želeno nastavitev.
SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Nastavljive možnosti

Podrobnosti

ON (VKLOP)

Luč sveti ves čas

OFF (IZKLOP)

Luč je ves čas ugasnjena

MANUAL (ROČNO)

Vklopi in izklopi se skupaj s
svetilko, ki je priklopljena
na baterijo sistema

2. S pritiskom na A potrdite nastavitev.
••Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
SW-E6000/SC-E6010

A
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Brightness (Svetlost)
Po želji lahko svetlost osvetlitve prilagodite.

1. Za prilagoditev svetlosti pritisnite X1 ali Y1.
• Svetlost lahko nastavite v petih stopnjah.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
2. S pritiskom na A potrdite spremenjeno vrednost.
• Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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Beep (Pisk)
Pisk lahko vklopite ali izklopite.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete želeno nastavitev.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Nastavljive možnosti

Podrobnosti

ON (VKLOP)

Piskanje omogočeno

OFF (IZKLOP)

Piskanje onemogočeno

2. S pritiskom na A potrdite nastavitev.
• Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A

Tudi če je za [Beep] (Pisk) izbrana nastavitev OFF (IZKLOP),
se bo pisk oglasil v primeru napačne uporabe, sistemske
napake itd.
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Unit (Enota)
Preklapljate lahko med merskimi enotami razdalje (km/milje).

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete želeno nastavitev.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Nastavljive možnosti

Podrobnosti

km

Prikaz v kilometrih

mile

Prikaz v miljah

2. S pritiskom na A potrdite nastavitev.
• Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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Language (Jezik)
Konfiguracija nastavitev jezika.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete želeno nastavitev.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Jezik
Angleščina
Francoščina
Nemščina
Nizozemščina
Italijanščina
Španščina

2. S pritiskom na A potrdite nastavitev.
• Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
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Font color (Barva pisave) (SC-E6010)
Spremenite lahko barvo pisave.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete želeno nastavitev.

White (Bela)

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Nastavljive
možnosti
White (Bela)
Black (Črna)

Black (Črna)

2. S pritiskom na A potrdite nastavitev.
••Po potrditvi se zaslon samodejno vrne na prikaz
seznama z meniji.
SW-E6000/SC-E6010

A

Adjust (Nastavitev)
Prestavljanje lahko prilagodite samo pri uporabi elektronskega prestavnega sistema.
Če je potrebno nastaviti menjalnik, se obrnite na svojega prodajalca ali pooblaščenega serviserja.
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RD protection reset (Ponastavitev zaščite RD)
Če je kolo izpostavljeno močnemu udarcu, se za zaščito sistema pred padcem itd. sproži zaščita RD in povezava med motorjem
in paralelogramom menjalnika se bo začasno prekinila, zato zadnji menjalnik ne bo deloval. Aktiviranje ponastavitve zaščite
RD znova vzpostavi povezavo med motorjem in paralelogramom ter funkcijo zadnjega menjalnika.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da izberete [OK] (V redu).
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

X1
Y1
Y1 X1
Nastavljive možnosti

Podrobnosti

OK (V redu)

Ponastavitev zaščite RD se bo
izvedla

Cancel (Prekliči)

Če ne želite ponastavitve
zaščite RD, izberite [Cancel]
(Prekliči)

2. Pritisnite A, da potrdite [OK] (V redu), in vzpostavite
povezavo med motorjem in paralelogramom menjalnika
z obračanjem gonilke.
SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

A

A
Exit (Izhod)
Zapre zaslon s seznamom menijev in se vrne na prikaz osnovnih funkcij.

1. Pritisnite X1 ali Y1, da na zaslonu s seznamom menijev izberete [Exit] (Izhod).
2. Pritisnite A za potrditev. Po potrditvi se zaslon vrne na prikaz osnovnih funkcij.
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Funkcija varnostne kopije nastavitev pogonske enote
V pogonsko enoto shranjeni podatki se običajno sami kopirajo v varnostno kopijo. Vendar pa se bo zaradi naslednjih operacij
pojavilo sporočilo z vprašanjem ali naj se varnostna kopija posodobi ali ne.
••Namestitev kolesarskega računalnika na kolo z drugimi nastavitvami.
••Spreminjanje nastavitev pogonske enote prek programa E-TUBE PROJECT.

Povezava in komunikacija z osebnim računalnikom
Ko je kolo povezano z napravo, je možno konfigurirati sistem in posodobiti programsko opremo.
Za konfiguriranje SHIMANO STEPS in posodobitev programske opreme potrebujete program E-TUBE PROJECT.
Program E-TUBE PROJECT si presnemite s spletne strani za podporo uporabnikom (http://e-tubeproject.shimano.com).
Na spletni strani boste našli tudi navodila za namestitev programa E-TUBE PROJECT.

POMNITE
Povezava z napravami ni možna v času polnjenja.

•• Za povezavo SHIMANO STEPS z osebnim računalnikom potrebujete SM-PCE1 in SM-JC40/JC41.
•• Programska oprema se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
Po potrebi se obrnite na svojega prodajalca.
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O brezžičnih funkcijah
Funkcije
Povezava ANT
Brezžična enota prenaša naslednje informacije v kolesarski računalnik.
•• Napolnjenost baterije
•• Izbrana prestava prednjega in zadnjega menjalnika
•• Vrednost nastavitve

Najnovejše funkcije boste lahko odkrivali s posodobitvijo na zadnjo verzijo E-TUBE PROJECT.
Podrobnosti boste izvedeli pri svojem svojem prodajalcu.

Povezava Bluetooth® LE
Uporabite lahko E-TUBE PROJECT za pametne telefone/tablične računalnike, če je s pametnim telefonom/tabličnim računalnikom
vzpostavljena povezava Bluetooth LE.

Kako vzpostaviti povezave
Povezava ANT
Prenos ANT se samodejno začne, ko vklopite kolesarski računalnik. Da potrdite uspešno vzpostavljeno povezavo, preverite meni
[Bluetooth LE/ANT].

Povezava Bluetooth® LE
Na splošno se prenos Bluetooth LE samodejno začne, ko vklopite kolesarski računalnik, pri slabi povezavi pa lahko zaženete
sinhronizacijo z menijem [Bluetooth LE].

2,4 GHz digitalni brezžični sistem
Digitalna brezžična tehnologija s frekvenco 2,4 GHz je enaka tehnologija, kot se uporablja za brezžična omrežja LAN.
V zelo redkih primerih lahko predmeti in področja ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje in motnje, zaradi česar so lahko
rezultati merjenj netočni.
•• Televizija, osebni računalnik, radio, motorji ali znotraj avtomobilov in vlakov.
•• Železniška križišča ali bližina železnice, v bližini televizijskih oddajnikov ali radarskih baz.
•• Drugi brezžični računalniki ali digitalno nadzorovane luči.
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Odpravljanje težav
Prikaz napak z LED lučkami baterije
Sistemske napake in podobna opozorila so prikazani z različnimi vzorci osvetlitve LED lučk baterije.
Tip znaka napake

Stanje prikaza

Sistemska napaka

Komunikacijska napaka
s sistemom kolesa

Prepričajte se, da kabel ni iztaknjen ali napačno povezan.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na svojega
prodajalca.

Temperaturna
zaščita

Če temperatura
preseže zajamčen
delovni razpon, se bo
baterija izklopila.

Baterijo odložite v hladnem prostoru in izven direktne
sončne svetlobe, dokler se notranja temperatura baterije
ne zniža dovolj.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na svojega
prodajalca.

Napaka varnostne
potrditve
verodostojnosti

Napaka se pojavi, če ni
povezana originalna
pogonska enota.
To se pokaže, če kateri
izmed kablov ni
povezan.

Povežite originalno baterijo in pogonsko enoto.
Preverite stanje kablov.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na svojega
prodajalca.

Napaka pri
polnjenju

Pojavi se v primeru
napake v času
polnjenja.

Polnilec izklopite iz baterije in pritisnite na stikalo za
vklop. V primeru napake se obrnite na predstavništvo.

Električna odpoved
znotraj baterije

Polnilec povežite z baterijo in nato odstranite. Pritisnite
stikalo za vklop, ob tem pa naj bo povezana samo
baterija.
Če se napaka pojavi tudi če je povezana samo baterija,
potem se obrnite na svojega prodajalca.

Okvara baterije

Vzorec lučk *1

Rešitev

*1
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: Ne sveti

: Sveti

: Utripa

Sporočila napak na kolesarskem računalniku
Opozorila
Izginejo, če je napaka odpravljena.

SC-E8000

SC-E6010

Seznam opozoril
Koda

Pogoji prikaza

Omejitve delovanja, ko je
prikazano opozorilo

W010

Temperatura
pogonske enote je
višja kot med
normalnim
delovanjem.

Stopnja pomoči je morda
nižja kot običajno.

Ne uporabljajte pomoči pri poganjanju, dokler se
temperatura pogonske enote ne zniža.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na svojega
prodajalca.

W011

Potovalne hitrosti ni
mogoče zaznati.

Najvišja hitrost, do
katere deluje pomoč pri
poganjanju, se lahko
zniža.

Preverite, če je senzor hitrosti pravilno nameščen.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na svojega
prodajalca.

W013

Inicializacija senzorja
navora ni bila uspešno
dokončana.

Stopnja pomoči je morda
nižja kot običajno.

Nogo držite dol s pedala, ob tem pritisnite stikalo za vklop
baterije in znova vklopite sistem.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na svojega
prodajalca.

W032

Namesto mehanskega
menjalnika je bil
morda nameščen
elektronski prestavni
sistem.

Stopnja pomoči v načinu
[WALK] (HOJA) je morda
nižja kot običajno.

Ponovno namestite menjalnik, za katerega je nastavljena
podpora.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na svojega
prodajalca.

50

Ukrep

Napake
Če se sporočilo o napaki pojavi čez celoten zaslon, sledite
spodnjim navodilom za resetiranje zaslona.
• Pritisnite gumb za vklop/izklop baterije.
• Baterijo odstranite iz nosilca.

Če odklop baterije iz sistema ne reši problema, ali če se enak
problem dogaja pogosto, se obrnite na svojega prodajalca.

Seznam napak
Koda

Pogoji prikaza

Omejitve delovanja v času
prikaza napake

Ukrep

E010

Zaznana je bila
sistemska napaka.

Med kolesarjenjem ni pomoči
pri poganjanju.

Pritisnite gumb za vklop baterije in jo ponovno
vklopite.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na
svojega prodajalca.

E011

V delovanju sistema je
prišlo do napake.

Med kolesarjenjem ni pomoči
pri poganjanju.

Ponovno vklopite sistem.

E013

Zaznana je anomalija v
programski opremi
pogonske enote.

Med kolesarjenjem ni pomoči
pri poganjanju.

Obrnite se na svojega prodajalca ali pooblaščenega
serviserja.

E014

Senzor hitrosti je
morda nameščen v
napačen položaj.

Med kolesarjenjem ni pomoči
pri poganjanju.

Obrnite se na svojega prodajalca ali pooblaščenega
serviserja.

E020

Zaznana je
komunikacijska napaka
med baterijo in
pogonsko enoto.

Med kolesarjenjem ni pomoči
pri poganjanju.

Preverite, če je kabel med pogonsko enoto in
baterijo pravilno povezan.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na
svojega prodajalca.

E021

S pogonsko enoto
povezana baterija sicer
ustreza standardom
sistema, a ni podprta.

Med kolesarjenjem ni pomoči
pri poganjanju.

Pritisnite gumb za vklop baterije in jo ponovno
vklopite.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na
svojega prodajalca.

E022

S pogonsko enoto
povezana baterija ne
ustreza standardom
sistema.

Izklop vseh funkcij sistema.

Pritisnite gumb za vklop baterije in jo ponovno
vklopite.
Če s tem ne odpravite napake, se obrnite na
svojega prodajalca.

E043

Del programske
opreme kolesarskega
računalnika se je morda
poškodoval.

Med kolesarjenjem ni pomoči
pri poganjanju.

Obrnite se na svojega prodajalca ali pooblaščenega
serviserja.
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Odpravljanje težav
Funkcija pomoči
Simptom

Asistenca pri poganjanju ni
na voljo.

Vzrok / možnost

Ukrep

Ali je baterija dovolj napolnjena?

Preverite napolnjenost baterije. Če je baterija
izpraznjena, jo napolnite.

Ali v poletnih temperaturah kolesarite po
dolgih vzponih oziroma dlje časa prevažate
težak tovor?
Baterija se lahko pregreva.

Izključite sistem, počakajte nekaj časa in znova
preverite delovanje.

Pogonska enota (DU-E8000), kolesarski
računalnik (SC-E8000/SC-E6010) ali stikalo
pomoči (SC-E8000-L/SW-E6000) morda niso
pravilno povezani ali pa je težava z enim ali
več izmed njih.

Obrnite se na prodajalca.

Je hitrost previsoka?

Preverite hitrost na prikazovalniku
kolesarskega računalnika. Pri hitrosti 25 km/h
in višji pomoč pri poganjanju ni na voljo.

Ali poganjate?

Kolo ni motorno kolo, zato morate vrteti
pedala.

Ali je pomoč pri kolesarjenju nastavljena na
[OFF] (IZKLOP)?

Za način pomoči izberite nastavitev, ki se
razlikuje od [OFF] (IZKLOP). Če še vedno ne
čutite pomoči pri poganjanju, se obrnite na
prodajalca.

Ali je sistem vklopljen (ON)?

Če ste izvedli spodaj opisane operacije in še
vedno ni pomoči, se obrnite na svojega
prodajalca.
SC-E8000
Pritisnite stikalo za vklop baterije in s tem
vklopite sistem.
SC-E6010
Gumb za vklop kolesarskega računalnika
pritisnite in držite 2 sekundi ali pritisnite stikalo
za vklop baterije in s tem vklopite sistem.

Asistenca pri poganjanju ni
na voljo.
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Simptom

Potovalni doseg pomoči pri
poganjanju je prekratek.

Poganjanje je težko.

Vzrok / možnost

Ukrep

Odvisno od razmer na cesti, izbrane prestave in
skupnega časa uporabe svetilke se lahko
potovalni doseg zmanjša.

Preverite napolnjenost baterije. Če je baterija
izpraznjena, jo napolnite.

Lastnosti baterije se bodo v zimskih
temperaturah poslabšale.

To ni znak težav z baterijo.

Baterija je potrošni material. Ob večkratnem
polnjenju in po dolgem obdobju uporabe se
bodo lastnosti baterije poslabšale.

Če je razdalja, ki jo lahko opravite z enim
polnjenjem, zelo kratka, baterijo nadomestite
z novo.

Ali je baterija povsem napolnjena?

Če se je razdalja, ki jo lahko prevozite s
povsem napolnjeno baterijo, zmanjšala, se je
zmogljivost baterije zmanjšala. Baterijo
nadomestite z novo.

Ali je v gumah dovolj visok pritisk?

S tlačilko dodajte zrak.

Ali je pomoč pri kolesarjenju nastavljena na
OFF (IZKLOP)?

Za način pomoči izberite [BOOST] (OJAČAJ).
Če še vedno ne čutite pomoči pri poganjanju,
se obrnite na prodajalca.

Baterija je morda skoraj izpraznjena.

Najprej dobro napolnite baterijo, nato pa znova
preverite stopnjo pomoči. Če še vedno ne
čutite pomoči pri poganjanju, se obrnite na
prodajalca.

Ste imeli v času vklopa stopalo na pedalu?

Ponovno vklopite, tokrat brez pritiska na
pedalih. Če še vedno ne čutite pomoči pri
poganjanju, se obrnite na prodajalca.
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Baterija
Simptom
Baterija se hitro izprazni.

Vzrok / možnost

Ukrep

Baterija utegne biti iztrošena.

Baterijo nadomestite z novo.

Ali je vtikač polnilca pravilno vstavljen v
električno vtičnico?

Iztaknite in ponovno vtaknite vtikač polnilca
ter ponovite postopek polnjenja.
Če se baterija še vedno ne polni, se obrnite na
prodajalca.

Ali je polnilni vtič polnilca baterije dobro
vstavljen v baterijo?

Izklopite in nato ponovno vklopite kabel
polnilca, ter ponovite postopek polnjenja.
Če se baterija še vedno ne polni, se obrnite na
prodajalca.

Ali je adapter polnilca dobro povezan z
vtikačem polnilnega kabla ali s konektorjem
polnilca baterije?

Adapter polnilca dobro povežite z vtikačem
polnilnega kabla ali konektorjem polnilca
baterije ter znova poskusite s polnjenjem.
Če se baterija še vedno ne polni se obrnite na
svojega prodajalca.

Ali so priključni konektorji polnilca baterije,
adapterja polnilca ali baterije umazani?

Obrišite stike s suho krpo, nato ponovite
postopek polnjenja.
Če se baterija še vedno ne polni, se obrnite na
prodajalca.

Ko jo spojite s polnilcem,
se baterija ne začne polniti.

Baterija utegne biti iztrošena.

Baterijo nadomestite z novo.

Baterija in polnilec se
segrevata.

Temperatura baterije ali polnilca je morda
zunaj delovnega temperaturnega območja.

Ustavite polnjenje, malo počakajte in zopet
nadaljujte s polnjenjem. Če je baterija na
dotik prevroča, je to morda znak okvare
baterije. Obrnite se na prodajalca.

Polnilec je topel.

Če polnilec dlje časa polni baterije, se lahko
segreje.

S polnjenjem nadaljujte čez nekaj časa.

Ali je vtikač polnilca pravilno vstavljen v
baterijo?

Preden ponovno vstavite polnilni vtič, se
prepričajte, da na stiku ni nobenih tujkov. Če
polnjenje ne poteka, se obrnite na svojega
prodajalca.

Ali je baterija povsem napolnjena?

Če je baterija povsem napolnjena, se bo LED
lučka na polnilcu baterije izklopila, vendar to
ni znak okvare. Iztaknite in ponovno vtaknite
vtikač polnilca ter ponovite postopek
polnjenja.
Če LED lučka na polnilcu še vedno ne sveti,
se obrnite na svojega prodajalca.

Baterije ni možno napolniti.

Lučke LED na polnilcu se ne
prižgejo.
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Simptom

Vzrok / možnost

Ukrep

Baterije ni možno odstraniti.

Obrnite se na prodajalca.

Baterije ni možno vstaviti.

Obrnite se na prodajalca.

Iz baterije izteka tekočina.

Obrnite se na prodajalca.

Širi se nenavaden vonj.

Takoj prenehajte z uporabo baterije in se
obrnite na prodajalca.

Iz baterije se kadi.

Takoj prenehajte z uporabo baterije in se
obrnite na prodajalca.

Svetilke
Simptom
Prednja ali zadnja svetilka ne
sveti, tudi ko ste pritisnili
stikalo za vklop.

Vzrok / možnost
Nastavitev E-TUBE PROJECT je morda
napačna.

Ukrep
Obrnite se na prodajalca.

Kolesarski računalnik
Simptom

Zaslon kolesarskega
računalnika je ob pritisku
gumba za vklop baterije
prazen.

SC-E6010
Ko pritisnete in 2 sekundi
držite gumb za vklop
kolesarskega računalnika, se
sistem ne zažene.

Vzrok / možnost

Ukrep

Morda je baterija preveč izpraznjena.

Napolnite baterijo in še enkrat vključite
sistem.

Ali je sistem vključen?

Držite stikalo za vklop in vključite sistem.

Ali se baterija polni?

Sistema ni mogoče vklopiti medtem, ko je
baterija nameščena na kolo in se polni.
Ustavite polnjenje.

SC-E6010
Ali je kolesarski računalnik pravilno nameščen
na nosilec?

Kolesarski računalnik namestite pravilno po
navodilih iz poglavja "Nameščanje in
odstranjevanje kolesarskega računalnika".

Ali so konektorji električnih kablov pravilno
nameščeni?

Preverite, če so konektorji električnih kablov
pravilno povezani z motorjem menjalnika in
pogonsko enoto. Če niste prepričani, se
obrnite na prodajalca.

Morda je povezana komponenta, ki jo sistem
ne more identificirati.

Obrnite se na prodajalca.

Ali ste kolesarski računalnik dlje časa
uporabljali v nizkih temperaturah ali je bil
takšnim temperaturam izpostavljen?

Če ste kolesarski računalnik dlje časa
uporabljali v nizkih temperaturah ali jim je bil
izpostavljen, se morda ne bo mogel vklopiti.
Vklopite ga s pritiskom stikala za vklop na
bateriji. Če se še vedno ne vklopi, se posvetujte
s svojim prodajalcem.

Ali je kolesarski računalnik pravilno nameščen
na nosilec?

Kolesarski računalnik namestite pravilno po
navodilih iz poglavja "Nameščanje in
odstranjevanje kolesarskega računalnika".

55

Simptom
Izbrana prestava ni
prikazana.

Vzrok / možnost
Namesto mehanskega menjalnika je bil
morda nameščen elektronski prestavni sistem.

Ukrep
Preverite, če je konektor električnega kabla
pravilno povezan. Če niste prepričani, se
obrnite na prodajalca.

Ali je pisk morda izklopljen.

Spremenite nastavitev.
Poglejte poglavje "Beep (Pisk)".

SC-E6010
Ali je osvetlitev zaslona
morda izklopljena.

Spremenite nastavitev.
Poglejte poglavje "Backlight (Osvetlitev
zaslona)".

Nastavitvenega menija ni
mogoče vklopiti med
kolesarjenjem.

Izdelek je narejen tako, da prepozna, kdaj
kolesarite. Takrat ni mogoča uporaba
nastavitvenega menija. To ni znak težav pri
delovanju.

Ustavite se in opravite nastavitve.

Drugo
Simptom
Med pritiskom na stikalo
zaslišite dva piska, stikalo pa
ne deluje.

Vzrok / možnost

Ukrep

To pomeni, da stikalo ne more delovati.

To ni znak težav pri delovanju.

Zaslišite tri piske.

Pojavlja se napaka ali opozorilo.

To se zgodi, ko se na zaslonu kolesarskega
računalnika pojavi opozorilo ali napaka.
Oglejte si poglavje "Sporočila napak na
kolesarskem računalniku" ter sledite
navodilom pri vsaki posamezni kodi.

Pri uporabi elektronskega
prestavnega sistema imam
občutek, da se ob prestavljanju
stopnja pomoči zmanjša.

To se dogaja, ker se stopnja pomoči
računalniško nadzorovano prilagaja na
optimalno stopnjo.

To ni znak težav pri delovanju.

Po prestavljanju je slišati
zvoke.

Obrnite se na prodajalca.

Iz zadnjega obročnika je med
običajnim kolesarjenjem slišati
zvok.

Morda prestavljanje ni bilo izvedeno pravilno.

Ko zaustavite kolo, se prestava
ne pomakne v položaj,
prednastavljen v načinu
pogona.

Morda ste premočno pritiskali na pedala.

Za mehansko prestavljanje
Nastavite napetost pletenice. Za podrobnosti
preberite servisna navodila menjalnika.
Za elektronski prestavni sistem
Obrnite se na prodajalca.
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Pri manj močnem pritiskanju na pedala se
prestave lažje premikajo.

* Številka ključa
Številka, ki je nameščena na ključ, je potrebna v primeru nakupa rezervnih ključev.
Številko si zapišite v spodnji okvirček in jo hranite na varnem mestu.

Številka ključa

Prosimo, pomnite: z namenom izboljšanja izdelka se lahko lastnosti spremenijo brez predhodnega obvestila. (Slovenian)

