Heckler FMA CC 27.5 20 R-KIT
מדריך למשתמש

מדריך זה מיועד להעניק לכם את המידע הנדרש כדי שתוכלו לרכב בשטח .המדריך
יסביר את השלבים הנדרשים להרכבת כל הרכיבים ולהכרת מערכת Shimano
 .STEPS E-bikeמסמך זה מכיל תרשימים שימושיים וחומרי עזר כדי לוודא שיש
לכם את כל מה שאתם זקוקים לו כדי לתחזק ולהנות מאופני ה Heckler -שלכם.
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מדריך להתחלה מהירה
מדריך זה להפעלה מהירה מספק את המידע הנדרש כדי להגדיר את האופניים שלכם .למידע מפורט לגבי
מערכת  Shimano STEPSולהגדרת האופניים קראו את המדריך המלא למשתמש.

הגדרת האופניים

• לפני הרכיבה ,עיינו בטבלה שלהלן כמדריך כללי לגבי האופן שבו יש להגדיר את רכיבי האופניים.
הגדרת הפעלה מהירה
רכיב
 x 0.15משקל גוף ]ק״ג[ ] 2.4 +באר[
משקל גוף בק״ג לבאר
 x 2.2משקל גוף ]ק״ג[ 35 psi +
לחץ אוויר בבולמים משקל גוף בק״ג לpsi -
)לפי משקל גוף(
 x 0.07משקל גוף ]ליברות[ ] 2.4 +באר[
משקל גוף בליברות לבאר
 x 2.2משקל גוף ]ליברות[ 35 psi +
משקל גוף בליברות לpsi -
70 psi
לחץ אוויר במזלג
 7קליקים )עם כיוון השעון( מOPEN -
שיכוך )קומפרשן( דחיסה בבולם
 7קליקים )עם כיוון השעון( מOPEN -
שיכוך החזרה בבולם
 6קליקים )עם כיוון השעון( מOPEN -
שיכוך )קומפרשן( דחיסה במזלג
 8קליקים )עם כיוון השעון( מOPEN -
שיכוך החזרה במזלג
23 psi / 1.58 bar
לחץ אוויר גלגל קדמי
28 psi / 1.93 bar
לחץ אוויר גלגל אחורי

כוונון גובה המושב

• חבק מוט המושב שעל האופניים יכול להיות משוחרר ומהודק בעזרת מפתח אלן  4מ״מ.
• לפני הרמת או הורדת גובה המושב ,השתמשו במפתח  2מ״מ כדי לשחרר את תפסן כבל מוט המושב .ודאו
שהידקתם מחדש את תופסן הכבלים לאחר כוונון גובה המושב.

טעינת הסוללה
•
•
•
•

הסוללה אינה מגיעה טעונה ויש לטעון אותה לחלוטין לפני השימשו הראשון.
חיבור הטעינה ממוקם בצד שמאל של האופניים על צינור הכסא )תמונה (1
לסוללה יש כיסוי איטום שיש להסירו לצורך טעינה.
ודאו שהמטען מחובר היטב לסוללה .כדי לוודא שהאופניים נטענות ,הנורית שעל המטען תאיר כדי להראות
על רמת הטעינה .למידע נוסף בנוגע לנוריות המתח בסוללה ,קראו במדריך המלא למשתמש.

תמונה1
הפעלה וכיבוי של המערכת
•
•
•
•

תמונה 2

כאשר תפעילו או תכבו את האופניים ,אל תניחו את הרגליים על הדוושות; זה עלול לגרום לתקלת מערכת.
לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה )תמונה  (2עד להדלקת אור כחול תפעיל את מערכת החשמל של
האופניים
לא ניתן להפעיל את האופניים כאשר הסוללה נטענת.
אם האופניים אינם נמצאים בתנועה למשך  10דקות ,הם יכבו באופן אוטומטי.

3

הפעלת מצב Assist
• בהפעלה ,מצב  Assistיהיה כבוי .קיימות שלוש רמות של סיוע TRAIL ,ECO :ו.BOOST
• המתג בצד שמאל של הכידון שולט ברמת הסיוע שניתנת על ידי המערכת.

הפעלה בסיסית

מעבר בין פונקציות  AssistוShifter -
• הליך ההפעלה המפורט להלן מתייחס להגדרות ברירת המחדל של מחשב הדיווש.
• קראו את תרשים מערכת  STEPS E-bikeלשמות החלקים של המתגים.

לחצן
Z1
לחצן
X1
Y1

פונקציית מחשב דיווש )(A
מעבר בין מצבי תצוגה )מהירות נוכחית היא ברירת מחדל והיא תחזור לאחר  60שניות(
)מצבי תצוגה :מרחק ,אודומטר ,טווח ,1,3זמן נסיעה ,2מהירות ממוצעת ,2מהירות
מרבית ,2קדנס ,2וואט ,2קלוריות ,2שעון(
פונקציית לחצן (B) ASSIST
הורדת רמת הסיוע )לחצו והחזיקו למצב (WALK
הגברת רמת הסיוע )מצבי  ECO, TRAILו(BOOST

 (1כאשר מוצג הטווח ,רמת המתח בסוללה אינה מוצגת
 (2אופציונאלי
 (3כאשר פועל מצב סיוע הליכה בתצוגת הטווח מוצג הכיתוב ][RANGE---
הפעלת מחשב הדיווש
• הטבלה שלהלן מתייחסת לתרשים שלעיל
לחצן
Z1
לחצן
X1/Y1

פונקציית מחשב דיווש )(A
מעבר בין מסכים ואישור הגדרות )לחצו והחזיקו כדי לגשת למסך התפריט( )תפריט:
מחיקה ,שעון ,Bluetooth/ANT ,Bluetooth LE ,אורה ,בהירות ,צפצוף ,יחידות,
שפה ,כוונון ,אתחול הגנת  ,RDיציאה(
פונקציית לחצן (B) ASSIST
הזזת סמן התפריט ,כוונון הגדרות וכו׳

תצוגה על המסך
• התוכן שלהלן מפרט את פריסת התצוגה עבור מחשב .(A) Shimano STEPS
אות
A
B
C
D

(1
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פריט בתצוגה
מחוון רמת מתח בסוללה
מד Assist
תצוגת מצב 1Assist
מהירות נוכחית  /מצב תצוגה

מצב ] [ECOמופעל באופן אוטומטי כאשר המתח בסוללה יורד.

הגדרת האופניים
הגדרת המרווח המתאים

 RockShoxעושה שימוש במחווני מרווח שונים בהתאם לדגם הבולם .דגם  + Delux selectמשתמש במחוון
מרווח באחוזים
 .1הגדירו תמיד את המרווח כאשר ידית כוונון הדחיסה הכחולה מכוונת למצב פתוח )איור .(1
 .2בקשו מהרוכב לעמוד על הדוושות ,עדיף כאשר השתיה עליו ,ובקשו ממנו להתיישב בכוח על המושב כדי
להגיע להגדרה מדויקת .הרוכב לא צריך לקפץ למעלה ולמטה או לשבת בעדינות .אם הוא מתיישב בבת
אחת ,המתלה יעבוד ויחזור להגדרת המרווח הטבעית כאשר הרוכב יושב על האופניים.
 .3כאשר הרוכב יושב על האופניים והאופניים אינם בתנועה ,החליקו את אטם ה O -כנגד מיכל האוויר
)תמונה .(2
 .4לאחר שאטם ה O -במקומו ,בקשו מהרוכב לרדת בזהירות מהאופניים כדי שלא להזיז את אטם ה.O -
 .5בצעו כיוונונים במרווח באמצעות הוצאה או הוספה של אוויר כך ששלבים  2-4יגרמו לכך שאטם הO -
יתיישר עם קו אחוז השקיעה הנדרש שעל מחוון הרווח )תמונה .(3

תמונה 3

תמונה 1

 ,תמונה 2

הגדרת שיכוך )קומפרשן( הדחיסה בדגם +DELUX SELECT
•
•
•
•
•

ידית דחיסה היא כלי כוונון המשמש כדי לכוונן את תמיכת הדחיסה.
כל האופניים יכולים לפעול במצב פתוח בכל עת ועדיין לפעול היטב.
רוכבים שמשקלם מתחת ל 82 -ק״ג בדרך כלל יפעילו את הבולמים
במצב פתוח מרבית הזמן.
רוכבים שמשקלם עולה על  82ק״ג ורוכבים אגרסיביים יעדיפו את
ההגדרה המרכזית לתמיכה מרבית
ההגדרה הקשיחה ביותר מתאימה במיוחד לרכיבת שטח ,טיפוסים
ארוכים ומסלולי  XCחלקים.

הגדרת שיכוך החזרה בדגם +DELUX SELECT

• ההחזרה מוגדרת מהנקודה הפתוחה ביותר )סיבוב נגד כיוון השעון
עד הסוף  5קליקים(.
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הגדרת לחץ אוויר בדגם ROCK SHOX YARI

• דגם  YARIממליץ על הגדרת מרווח בין  15%ל 20% -מכלל תזוזת המזלג .דגם HECKLER
מגיע עם מזלג של  160מ״מ ,כך שמדידת המרווח תהיה בין  24-32מ״מ.
• לחץ האוויר במזלג של דגם YARIלא יעלה על  8.3באר ).(120 psi
• כדי להשיג את המרווח המתאים ,עיינו בטבלה שלהלן למידע בסיסי.

הגדרת שיכוך )קומפרשן( הדחיסה בדגם YARI

• כדי להגדיר את הדחיסה התחילו מהמיקום הפתוח )או המהיר ביותר( באמצעות סיבוב חוגת
הדחיסה השחורה שעל החלק העליון של רגל המזלג הימנית נגד כיוון השעון עד שהיא כבר אינה
מקליקה.
• סובבו את החוגה השחורה עם כיוון השעון ב 2-8 -קליקים פנימה )בהתאם למשקל הרוכב(.
מרבית הרוכבים ירגישו בנוח במצב פתוח.
• רוכבים קלי משקל יעדיפו פחות שיכוך )קומפרשן( דחיסה )פחות קליקים ממצב פתוח(.

הגדרת שיכוך החזרה בדגם YARI

• כדי להגדיר את ההחזרה ,התחילו ממצב פתוח )או מהיר ביותר( באמצעות סיבוב חוגת ההחזרה
האדומה בתחתית רגל המזלג הימנית נגד כיוון השעון עד שהיא כבר אינה מקליקה.
• סובבו את החוגה האדומה עם כיוון השעון ב 2-8 -קליקים פנימה )בהתאם למשקל הרוכב(.
מרבית הרוכבים ירגישו בנוח עם  4קליקים כנקודת התחלה.

לחץ אוויר מומלץ בצמיגים
•
•
•
•

לחץ האוויר הוא רכיב חשוב בכך שהאופניים פועלים בצורה תקינה .אם לחץ האוויר גבוה מדי,
הצמיג לא ייצמד לקרקע ,והחיכוך ירד .אם לחץ האוויר נמוך מדי ,הצמיג יכול להשתטח..
חשוב שיהיה לכם מד לחץ אוויר מדויק כאשר אתם מגדירים את לחץ האוויר בצמיג; עדיף
להשתמש במד דיגיטלי עם דיוק של  0.03באר ).(0.5 psi
לחץ האוויר המומלץ משתנה בהתאם למשקל הרוכב ,סגנון הרכיבה ופני השטח.
יהיו רוכבים שיועיל להם להתחיל לרכב עם לחץ אוויר מעט גבוה מהמומלץ ולשחרר אוויר במהלך
הרכיבה עד שימצאו את לחץ האוויר האידיאלי עבורם.
לחץ אוויר מומלץ
גלגל אחורי
גלגל קדמי
 1.58באר  1.93 23 psi /באר 28 psi /

כוונון גובה המושב
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• חבק מוט המושב על דגם  HECKLERיכול להיות משוחרר או מהודק בעזרת מפתח ברגים 4
מ״מ )תמונה .(1
• לפני הרמה או הורדה של גובה המושב ודאו שכבל ההפעלה בכניסה משוחרר )תמונה . (2
• הכבל יעבור דרך פתח הכבלים בצד הנהג של החלק העליון של הצינור .כיסוי הכבלים משמש כדי
להחזיק את הכבל ואת כבל מחשב המנוע במקומם.

תמונה 2

תמונה 1

מערכת Shimano STEPS
חיבור לE-Tube Project -
•
•
•
•

פריסת תצוגה והפעלת המתגים יכולה להשתנות בעזרת אפליקציית .Shimano E-Tube Project
ניתן להיכנס ל Shimano E-Tube Project -דרך אפליקציית  Shimano E-Tube Projectשזמינה בחנות
האפליקציות או דרך התוכנה ,שניתן להוריד מאתר .Shimano
אפליקציית  Shimano E-Tube Projectמתאימה למכשירי אנדרואיד ואפל .בזמן ההוצאה ,תוכנת
 Shimano E-Tube Projectקיימת רק למערכת הפעלה של  Windowsבדקו באתר  Shimanoלעדכון
הארון בנוגע לתוכנת .Shimano E-Tube Project
קישורים לאתר  Shimanoולהורדת התוכנה קיימים בפרק ״חומרי עיון״ במדריך זה.

חיבור דרך אפליקציית :Shimano E-Tube Project

.1
.2
.3

לפני הגדרת חיבור ,הפעילו את קישוריות ה Bluetooth -של הטלפון החכם או הטאבלט.
פתחו את אפליקציית  Shimano E-Tube Projectוהגדירו אותה לקלוט אותות .Bluetooth
לחצו והחזיקו את לחצן  Z1על מחשב האופניים ) (Aכדי לגשת לתפריט .לחצו על  X1או על  Y1שעל מתג
מצב  (B) Assistכדי לבחור ב Bluetooth LE -במחשב האופניים ) .(Aעיינו בתרשים בעמוד .2
כדי להפעיל את חיבור  ,Bluetoothלחצו על  Z1במחשב האופניים ) .(Aאם תלחצו על לחצן  Z1פעם
נוספת ,במהלך תהליך החיבור ,ההילוכים יופסקו ,והמסך יחזור לרשימת התפריט.
כאשר יוקם חיבור מוצלח ,סמל  Shimano STEPSיוצג .אם החיבור אינו מוצלח תוצג הודעה ״כשל
בחיבור״ .בפעם הראשונה שתתחברו הסיסמה היא ״000000״
כאשר יוקם חיבור מוצלח ,שם המכשיר יוצג באפליקציית  .Shimano E-Tube Projectבחרו בשם
המכשיר באפליקציה כדי להגדיר את המכשיר.
כדי להתנתק ,בטלו את חיבור ה Bluetooth -מהטלפון החכם או הטאבלט .מחשב האופניים ) (Aיצא
ממצב החיבור ויחזור למצב הפעלה רגילה.

.1

חברו כבל  USBמהמחשב לתיבת התקשורת ) .(SM-PCE1תיבת התקשורת אינה כלולה בדגם SIGHT
 VLTויש לרכוש אותה בנפרד.
חברו את תיבת התקשורת לשקע הפתוח במחשב האופניים.
פתחו את תוכנת  Shimano E-Tube Projectובחרו במערכת  E-Bikeמתוך תפריט .Shimano STEPS
במסך הבא בחרו באפשרות ״בדיקת חיבורים״.
במסך הבא אשרו בבחירת ) Nextהבא(.

.4
.5
.6
.7

חיבור בעזרת מחשב לתוכנת :Shimano E-Tube Project
.2
.3
.4
.5

7

.6
.7

במסך הבא יהיו רשומים המכשירים שזוהו על ידי התוכנה .צריכים להיות  3מכשירים רשומים :יחידת
ההנעה ,מחשב האופניים ומתג הסיוע.
בחרו ב -״complete״ כדי לסיים את ההפעלה ולהשלים את החיבור למערכת.

תפריט ראשי לE-Tube Project -

• התפריט הראשון של  Shimano E-Tube Projectכולל שלושה רכיבים עיקריים הרלוונטיים לצרכן כדי לנווט
במערכת ולהפעיל אותה :התאמה ,עדכון קושחה ואתחול.
• בתוכנת  Shimano E-Tube Projectלאחר הלחיצה על ) Completeהשלם( תוצג רשימה של לחצנים לפי
אפשרויות התפריט.
• בעת השימוש באפליקציית  ,Shimano E-Tube Projectלאחר עריכת החיבור ,קבוצה של סמלים תוצג
והיא תתאים לפריטי התפריט .הטבלה שלהלן מציגה את מראה הסמלים.
סמלים באפליקציית Shimano E-Tube Project

אתחול

עדכון קושחה

התאמה אישית

התאמה אישית של תפריט בE-Tube Project -

• תפריט ההתאמה האישית מחולק לתתי תפריטים לפי יחידות :יחידת הנעה ,יחידת תצוגה ויחידת
מתג.
• הטבלאות שלהלן מציגות את האפשרויות בתוך תפריט התאמה אישית.
הגדרת יחידת הנעה
תאורה

תיאור
הגדרה האם להשתמש בתאורה.

הגדרת יחידת תצוגה
יחידות תצוגה
תצוגת Switchover

תיאור
מעביר את יחידות המדידה בין ק״מ ומייל.
הגדירו האם להציג את זמן הנסיעה ,המהירות הממוצעת ,המהירות
המרבית ,הקדנס ,והזמן הנוכחי.
הגדירו את הזמן הנוכחי.
הפעילו או כבו את הצפצופים.
הגדירו את בהירות התאורה האחורית
הגדירו את השפה המשמשת .ניתן לבחור בין אנגלית ,צרפתית,
גרמנית ,הולנדית ,ספרדית ואיטלקית.

הגדרת יחידת המתג
מתג סיוע

תיאור
הגדירו את כמות הסיוע בהתאם לכל אחד מלחצני מתג הסיוע.

הגדרת זמן
הגדרת צפצופים
בהירות
שפת תצוגה
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עדכון תפריט קושחה בE-Tube Project -

• קיים לחצן לעדכון הקושחה בתפריט הראשי.
• בלחיצה על לחצן ״עדכון קושחה״ ,התוכנה מחפשת באופן אוטומטי ומורידה את עדכוני המערכת.
• לאחר שהתוכנה השלימה את העדכונים ,כל רכיב של מערכת  Shimano STEPS E-bikeיירשם
עם הגרסה המתאימה של הקושחה המעודכנת יותר עבור הרכיב.

תפריט מוגדר מראש בE-Tube Project -

• אפליקציית  Shimano E-Tube Projectמאפשרת שמירה והעלאה של קבצי הגדרות מותאמים.
• כל הגדרה מותאמת יכולה להישמר כקובץ הגדרות מותאמות.
• קבצי הגדרות יכולים להימשך גם מהאופניים ולהישמר כקבצי הגדרות .ההגדרות שנשמרות
יכולות לשמש גם באופניים אחרים כדי לשכפל את ההגדרות של האופניים.
• כדי ליצור קובץ הגדרות באפליקציה:
 .1ערכו שינויים בהגדרות של האופניים בתפריט התאמה אישית.
 .2העלו את השינויים לאופניים.
 .3פתחו את תפריט הגדרה מוקדמת ולחצו על ״העלאת הגדרות מהאופניים״.
 .4לחצו על לחצן ״מחובר״ בתחתית המסך.
 .5ההגדרות שהועלו יוצגו על המסך .באמצעות גלילה לתחתית המסך ,תוכלו לערוך את שם
הקובץ.
 .6לחצו על לחצן הורדה בתחתית המסך .אישור של ההורדה המוצלחת יוצג.
 .7כעת ,ההגדרות שנשמרו יוצגו תחת אפשרות ״טעינת קובץ הגדרות״ בתוך תפריט הגדרות.

הערות לטעינת הסוללה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הסוללה אינה מגיעה טעונה ויש לטעון אותה לחלוטין לפני השימוש הראשון.
טענו את הסוללה רק עם המטען הייעודי ,כמו זה הכלול באריזת האופניים.
ניתן להשתמש בסוללה כאשר נורות ה LED -שעל לוח המתח של הסוללה מאירות.
כאשר אתם מנתקים את המטען משקע החשמל או משקע הטעינה ,משכו בתקע ולא בכבל.
כאשר אתם טוענים את הסוללה  ,חברו את המטען לשקע בקיר קודם לכן ורק לאחר מכן לסוללה.
ודאו שהמטען מונח על משטח שטוח ויציב במהלך הטעינה.
אל תשאירו את הסוללה מרוקנת לחלוטין למשך זמן ארוך .זה יגרום לה להידרדר ויפחית את
המתח שלה.
שמרו על הסוללה ועל המטען הרחק ממקורות לחות ומים במהלך הטעינה כדי למנוע התחשמלות
או קצר.
הרחיקו את המטען ואת הסוללה מהישג ידם של ילדים.
אל תשתמשו בסוללה או במטען הפגומים .במקרה של ספק ,צרו קשר עם ספק SHIMANO
שלכם.
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נורית  LEDלטעינה
•

לאחר שהטעינה התחילה ,נורית ה LED -שעל המטען מאירה.
נורית LED

תיאור
הסוללה נטענת )או שהטעינה הסתיימה במהלך השעה האחרונה(
שגיאה בטעינה

נורית  LEDבמטען

דולקת
מהבהבת

הסוללה מנותקת )או שעברה יותר משעה מאז סיום הטעינה(

כבויה

נוריות  LEDלמתח בסוללה

• תוכלו לבדוק את רמת המתח בסוללה במהלך הטעינה או הרכיבה.
רמת המתח בסוללה במהלך הרכיבה*
 ,0%כבוי

מהבהב
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דולק

ללא תאורה

רמת המתח בסוללה במהלך הטעינה*

פתרון בעיות
קודי אזהרה למחשב האופניים

• אזהרות עשויות להופיע בתצוגת מחשב האופניים אם
המערכת מגלה בעיה.
• קוד האזהרה יימחק מיד לאחר פתרון הבעיה.
• אם הבעיה נמשכת לאחר ההצעות שלהלן ,צרו קשר עם
החנות שבה רכשתם את האופניים.
בעיה
טמפרטורת יחידת ההנעה
גבוהה מהרגיל
לא ניתן לגלות את מהירות
הנסיעה

מגבלת הפעלה
סיוע ה Power -יהיה נמוך
מהרגיל
המהירות המרבית עשויה
להיות נמוכה מהרגיל

קוד

W013

חיישן הפיתול לא אותחל
בצורה נכונה

סיוע ה Power -יהיה נמוך
מהרגיל

W032

מותקן derailleur
אלקטרוני במקום
 derailleurמכאני

סיוע ה Power -שניתן
במצב  Walkיהיה נמוך
מהרגיל

W010
W011

פתרון
עצרו את השימוש ב Assist -עד
שהטמפרטורה יורדת.
בדקו שחיישן מהירות הנסיעה
מותקן בצורה נכונה
העבירו את מתג הAssist -
להילוכים והפעילו שוב את
האופניים.
התקינו מחדש את הderailleur -
שלגביו המערכת מוגדרת
לתמיכה.

קודי שגיאה למחשב דיווש

• קוד שגיאה עשוי להופיע על מחשב האופניים במקרה
שהמערכת מגלה בעיה.
• אם הבעיה נמשכת לאחר ההצעות שלהלן ,צרו קשר עם
החנות שבה רכשתם את האופניים.
קוד
E010
E011
E013
E014
E020
E021
E022
E043

בעיה
נתגלתה שגיאת מערכת
שגיאה התרחשה במערכת
ההפעלה
נתגלתה שגיאה ביחידת
ההנעה של המערכת
חיישן המהירות מותקן
במקום הלא נכון
נתגלתה שגיאת תקשורת
בין הסוללה ויחידת ההנעה
הסוללה המחוברת ליחידת
ההנעה אינה נתמכת
הסוללה המחוברת אינה
תואמת לתקן המערכת
חלק מגרסת הקושחה של
מחשב המערכת הושחת

מגבלת הפעלה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה
סיוע ה Power -לא ניתן
במהלך הרכיבה

פתרון
לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה
כדי להפעיל אותו שוב.
לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה
כדי להפעיל אותו שוב.
צרו קשר עם מקום הרכישה
צרו קשר עם מקום הרכישה
בדקו שהכבל בין יחידת ההנעה
והסוללה מחובר היטב.
לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה
כדי להפעיל אותו שוב.
לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה
כדי להפעיל אותו שוב.
צרו קשר עם מקום הרכישה
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קודי אזהרה לנורות  LEDלסוללה
• שגיאות מערכת ואזהרות מוצגות על ידי תבניות תאורה שונות בלוח המתח של הסוללה.
• אם הבעיה נמשכת לאחר ההצעות שלהלן ,צרו קשר עם החנות שבה רכשתם את האופניים.
פתרון
תבנית תאורה*
בעיה
סוג שגיאה
ודאו שכבל הסוללה אינו
שגיאת תקשורת עם
משוחרר ושהוא מחובר בצורה
שגיאת מערכת
מערכת האופניים
תקינה
השאירו את הסוללה במקום
אם הטמפרטורה עולה
קריר הרחק מאור שמש ישיר
על הטווח המאושר
הגנת
עד שהטמפרטורה הפנימית
להפעלה ,יציאת הסוללה
טמפרטורה
בסוללה תרד ברמה מספקת.
נכבית
זה מוצג אם יחידת
חברו סוללה ויחידת הנעה
הנעה מקורית אינה
שגיאת אימות
מקוריות .בדקו את מצב
מחוברת או אם הכבלים
אבטחה
הכבלים.
מנותקים
נתקו את המטען מהסוללה
ולחצו על לחצן ההפעלה .אם
זה מוצג אם מתרחשת
שגיאת טעינה
מתרחשת שגיאה ,צרו קשר עם
שגיאה במהלך הטעינה
מקום הרכישה.
חברו את המטען לסוללה ולאחר
מכן נתקו את המטען .לחצו על
כשל חשמלי בסוללה
תקלה בסוללה
לחצן המתח כאשר הסוללה
מחוברת.
מהבהב
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דולק

ללא תאורה

שרטוטים
שרטוט Shimano STEPS

אות
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

תיאור חלק
מחשב האופניים
מתג סיוע
גלגל שיניים קידמי
מוביל שרשרת
זרוע ארכובה
יחידת הנעה
חיישן מהירות
סוללה
מטען סוללה
כבל מחשב האופניים E-
 1000) Tubeמ״מ(

שם החלק

SIGHT VLT A1
SC-E8000
SW-E7000-L
SM-CRE80-12-B
SM-CDE80
FC-M8050
DU-E8000
SM-DUE11
BT-E8010 / BM-E8010
EC-E6000

SC-E7000
SW-E7000-L
SH8U56-NS341
SM-CDE80
FC-E8000
DU-E7000
SM-DUE11
BT-E8010 / BM-E8010
EC-E6000

EW-SD50

EW-SD50
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