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Bem-vindo(a)

BEM-VINDO(A) À NOSSA GAMA DE BICICLETAS

Obrigado pela aquisição da tua nova bicicleta. 
Nós apostamos nas bicicletas. Fabricamos bicicletas de alta qualidade que são construídas 
para durar.  
É por isso que cada bicicleta que fabricamos tem uma garantia limitada. 
Desejamos que percorras e desfrutes de muitos trilhos sem preocupações com a tua nova 
bicicleta!
 
No entanto, se tiveres problemas com a bicicleta, não hesites em contactar o teu revendedor 
local. Se o problema persistir, contacta o nosso Serviço de Apoio ao Cliente para 
encontrar uma solução.

www.electrabike.com

https://www.electrabike.com


Informações importantes antes de utilizar a bicicleta pela primeira vez 

Informações adicionais do produto 

Pontos mais importantes a considerar

1. Mesmo que já andem de bicicleta há muitos anos, é importante que todas as 
pessoas leiam atentamente o “Manual do Utilizador da Bicicleta” geral e o 
“Manual do Utilizador da Bicicleta Elétrica" específico antes de utilizarem a nova 
bicicleta elétrica.
• Ambos os manuais contêm informações detalhadas e sugestões úteis acerca da tua 

nova bicicleta.
• Certifica-te de que compreendes a correta utilização, manutenção e eliminação dos 

componentes do sistema elétrico da tua nova bicicleta elétrica.

2. Pensa na segurança. A tua segurança e a segurança dos outros utilizadores da 
estrada é muito importante.
• Antes de utilizares a tua bicicleta, verifica se esta está a funcionar normalmente ou 

se tem quaisquer defeitos ou peças soltas. Se encontrares algum problema, visita 
a tua loja de bicicletas autorizada para sujeitar a bicicleta a reparações antes de a 
utilizares.

• Tem em consideração que os outros utilizadores da estrada (automóveis, camiões, 
motociclos) não esperam que uma bicicleta elétrica ande mais rápido do que uma  
bicicleta comum. Uma velocidade mais rápida também aumenta o risco de acidentes. 
As distâncias encurtam-se muito mais rapidamente e as distâncias de travagem 
tornam-se mais longas.

• Não utilizes a bicicleta de forma abusiva. Utiliza a bicicleta apenas de acordo com 
as condições de utilização especificadas para a mesma. As bicicletas elétricas de 
trekking/urbanas estão aprovadas para Condição 1 (estradas pavimentadas com os 
pneus no piso).

3. Deves ter especial atenção ao sistema elétrico da tua nova bicicleta.
• Não limpes a tua bicicleta elétrica com uma ponteira de alta pressão.  

Qualquer sistema elétrico é sensível à humidade. A água a alta pressão poderá 
infiltrar-se nas ligações ou outras partes do sistema elétrico.

• Toma precauções para que a bateria interna de iões de lítio (no tubo inferior) não 
sofra qualquer tipo de impacto mecânico ou físico, e não efetues modificações 
internas. Em casos muito raros, uma bateria que tenha sofrido impactos fortes ou 
que tenha sido utilizada indevidamente poderá incendiar-se. Caso suspeites que a 
tua bateria sofreu danos, leva-a de imediato à tua loja de bicicletas autorizada local 
para inspeção.

4. Mantém a bateria segundo as instruções no Manual do Utilizador da Bicicleta 
Elétrica. 
O incumprimento das instruções seguintes pode resultar em danos à bateria e na 
necessidade de substituição da mesma:
• Carrega a bateria apenas com o carregador incluído.



• Carrega a bateria no interior ou numa garagem à temperatura ambiente para evitar 
a exposição à chuva ou ao vento. 

• Quando ficares sem utilizar a bicicleta elétrica durante muito tempo, carrega a bateria 
a 80% para cumprir as condições de armazenamento adequadas. Verifica novamente  
o estado de carga após seis meses. Se a energia restante da bateria for inferior a  
30%, carrega-a novamente a 80%. Quando o carregamento da bateria estiver 
concluído, desliga a bateria do carregador e desliga o carregador da tomada de 
parede. 

• A tua bicicleta elétrica possui uma bateria de iões de lítio interna. A bateria de iões 
de lítio descarrega-se com o passar do tempo. Se ficares sem carregar a bateria e 
depois a guardares sem carregar, esta poderá descarregar-se de tal forma que seja 
impossível carregá-la e tenha de ser substituída.

• Guarda a bicicleta elétrica num local seco e bem ventilado. Protege a bateria contra 
humidade e água.

• A bicicleta elétrica pode ficar guardada a temperaturas entre os -20°C (-4°F) e os 
+50°C (122°F). No entanto, para prolongar a vida útil da bateria, é melhor guardar a 
bicicleta elétrica a uma temperatura ambiente de cerca de 20°C (68°F).

5. Tem cuidado ao transportar uma bicicleta elétrica.
• Uma bicicleta elétrica é mais pesada do que uma bicicleta comum. Caso a transportes 

num veículo, tem atenção à capacidade máxima de carga do tejadilho do veículo, 
do gancho de reboque e/ou do suporte para bicicletas. Consulta os manuais do 
veículo e do suporte para bicicletas para obter detalhes.

• Respeita sempre as leis locais referentes ao transporte de uma bicicleta elétrica. 
Uma vez que as baterias de iões de lítio destas dimensões e potência são consideradas 
“Produtos perigosos de classe 9” durante o transporte, é possível que existam 
regulamentos que restrinjam o transporte de baterias de iões de lítio em separado 
em alguns locais. Verifica antecipadamente junto da tua transportadora ou companhia 
aérea se é permitido viajar com a bicicleta elétrica completa antes de reservar a 
viagem.

6. Cumpre os regulamentos locais. 
Na maioria dos países, os regulamentos de utilização de uma bicicleta elétrica são 
iguais aos de uma bicicleta normal. No entanto, pode haver diferenças a nível local, 
nomeadamente onde se pode circular, a idade mínima do ciclista ou os equipamentos 
e licenças necessários. É da responsabilidade do ciclista conhecer e cumprir os 
regulamentos locais que se aplicam às bicicletas elétricas.

7. Visita regularmente a tua loja de bicicletas para fazeres a manutenção da tua 
nova bicicleta. 
A tua loja de bicicletas tem o conhecimento e equipamento adequados para fazer a 
manutenção da tua bicicleta elétrica. Se tiveres questões sobre a tua nova bicicleta 
elétrica, fala com a tua loja de bicicletas autorizada local!

Garantia limitada 
A tua bicicleta encontra-se coberta por uma Garantia limitada.   
Visita o nosso site para obter detalhes.



Este manual aplica-se apenas ao sistema de assistência Hyena

Este manual do utilizador destina-se sobretudo  
à utilização da bicicleta elétrica pelo utilizador.

Copyright © 2021 HYENA INC. Todos os direitos reservados.
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1. Introdução
Obrigado por escolheres a nova bicicleta elétrica com o sistema de assistência de 
utilização Hyena!  
Esperamos que a aproveites ao máximo.

• Este manual do utilizador destina-se sobretudo à utilização do produto por parte do 
utilizador. 

• Guarda este manual para consulta futura. Consulta o manual online no site para obteres 
as atualizações mais recentes.

1.1. Avisos importantes

•  Lê atentamente todas as instruções e os avisos de segurança no manual.  
Se não seguires estes avisos e instruções, existe perigo de lesões graves ou morte.

•  Os utilizadores que não possuem formação profissional em montagem de bicicletas não 
deverão tentar instalar, desmontar ou modificar os componentes.

•  Se tiveres preocupações sobre o funcionamento do sistema de assistência ou respetivos 
componentes, ou se suspeitares que a bateria está danificada, visita imediatamente a 
tua loja de bicicletas autorizada Electra local, para que seja feita uma inspeção.

  ► Sobre os símbolos de aviso
À medida que lês este manual, vais encontrar pequenas caixas de aviso cinzentas como 
esta:

⚠ AVISO 
O texto na caixa cinzenta com o símbolo de alerta de segurança vai chamar a atenção 
acerca de uma situação ou comportamento que pode causar lesões graves ou morte. 

► Sobre as imagens
A bicicleta elétrica ilustrada neste manual pode ser visualmente diferente da tua bicicleta 
elétrica equipada Hyena.  
No entanto, todas as informações indicadas neste manual aplicam-se à tua bicicleta 
elétrica.

1.2. Instruções de segurança

Instruções sobre risco de incêndio, choque elétrico ou danos pessoais

⚠ AVISOS 
Na utilização de bicicletas elétricas com o sistema de assistência Hyena, devem seguir-
se sempre as precauções básicas, incluindo as seguintes:
• Para reduzir o risco de lesões, é necessária uma supervisão atenta quando se utilizar 

a bicicleta elétrica perto de crianças.
• Não coloques os dedos ou as mãos em qualquer parte da bicicleta elétrica nem toques 

com as mãos diretamente no terminal do cabo.
• Não utilizes a bicicleta elétrica se algum dos cabos de saída ou cabos de alimentação 

flexíveis estiver desgastado, tiver um isolamento gasto ou apresentar outros sinais de 
danos.
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⚠ AVISOS, continuação. 
• Antes de carregares a bateria, verifica sempre se existem danos no carregador, nos 

cabos e no cabo de alimentação.
• Carrega sempre a bateria com um carregador original Hyena.
• Não coloques a bicicleta elétrica ou outros componentes da mesma em água.
• Não coloques a bicicleta elétrica ou qualquer componente do sistema de assistência 

(como o carregador) perto de objetos ou materiais inflamáveis ou quentes.
• As peças do sistema de assistência não se destinam a ser utilizadas a temperaturas 

ambiente abaixo dos -10°C (14°F) ou acima dos 45°C (113°F).
• Utiliza apenas peças de substituição Hyena genuínas. Se utilizares outras peças de 

substituição que não as genuínas da Hyena, podes comprometer a segurança, o 
desempenho ou a bateria da tua bicicleta elétrica.

•  Não modifiques o teu sistema de assistência de modo a aumentar a potência ou a 
velocidade máxima do mesmo.

1.3. Pedalar em segurança

• Certifica-te de que conheces a tua nova bicicleta elétrica antes de a utilizares em 
estradas com múltiplas vias e passeios pedonais.

• Não comeces logo com o modo mais veloz. Começa pelo modo de assistência baixo 
nas primeiras utilizações.

• Não te concentres na consola ao pedalar. A distração durante a condução aumenta o 
risco de acidentes.

• A utilização com o sistema de assistência desligado assemelha-se a uma bicicleta 
normal, sem energia elétrica.

• O sistema de assistência foi concebido para auxiliar na utilização até aos limites de 
velocidade definidos nos regulamentos locais (por exemplo, 25 km/h na UE e 20 mph 
nos EUA/Canadá). Não modifiques o teu sistema de assistência nem montes outros 
equipamentos para aumentar a potência ou a velocidade máxima do teu sistema de 
assistência, o que colocará a bicicleta em situação ilegal e anula a garantia.

⚠ AVISOS
• Quando o sistema de assistência for ligado e outro nível de assistência for selecionado, 

o apoio de utilização será ativado assim que começares a pedalar.  
Deves estar sentado na bicicleta elétrica e engatar pelo menos um dos travões antes 
de começares a pedalar.

• Com o sistema de assistência ligado, evita colocar um pé num pedal e passar a outra 
perna por cima da bicicleta, uma vez que a bicicleta elétrica poderá acelerar 
inesperadamente.  
O não seguimento deste aviso pode originar lesões graves ou a morte.
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2. Visão geral do sistema de assistência
O sistema de assistência Hyena inclui a unidade de controlo e transmissão elétrica. 
Apresenta os seguintes elementos:
• Motor elétrico potente e silencioso.
• Tecnologia multissensorial, a qual dá uma sensação precisa e natural no apoio de 

utilização.
• Uma consola ergonómica e fácil de utilizar que permite ver o estado do sistema de 

assistência. 

A.  Motor de cubo traseiro
B.  Consola
C.  Sensor de binário e cadência

D.  Bateria no tubo
E.  Carregador da bateria

A

C D E

B
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3. Instruções da unidade de motor
A bicicleta elétrica vem equipada com um motor elétrico de 250 Watts, que forma o cubo 
da roda traseira, além de proporcionar assistência na pedalada em modo elétrico.

⚠ CUIDADO 
Não desmontes o motor de cubo. A manutenção do motor de cubo só deve ser prestada 
por um mecânico autorizado e com peças sobresselentes genuínas da Hyena.

3.1. Instruções de segurança do motor

• Não deixes que o motor sofra qualquer tipo de impacto mecânico ou físico, e não 
efetues modificações internas.

• O motor pode funcionar de forma segura com chuva e noutras condições climatéricas 
adversas. No entanto, não coloques a roda traseira debaixo de água nem a laves 
com água de pressão. Além disso, certifica-te de que a tua bicicleta elétrica seca na 
totalidade depois de ser utilizada em tempo húmido. 

⚠ AVISOS
• Não alteres nem modifiques os componentes do sistema de assistência ou outros 

componentes que façam parte do sistema de transmissão da bicicleta. A alteração dos 
componentes pode danificar ou sobrecarregar o motor de cubo, o que pode provocar 
ferimentos graves ou morte.

• Não obstruas os pedais, os pedaleiros ou as rodas, provocando a paragem do motor. 
A utilização incorreta pode danificar ou sobrecarregar o motor de cubo e provocar 
ferimentos graves ou morte. 

• O motor pode aquecer enquanto pedalas. Depois de pedalar, não toques no revestimento 
metálico do motor de cubo com as mãos ou pernas desprotegidas.

3.2. Informações técnicas do motor de cubo

Item Especificação
Número do modelo MRT-A250
Tensão nominal 36 V
Potência nominal 250 W
Binário máximo de acionamento 40 Nm
Temperatura de funcionamento -10°C (14°F) a 45°C (113°F)
Temperatura de armazenamento -20°C (-4°F) a 50°C (122°F)
Classificação de proteção IP54
Peso aproximado 2,9 kg (6,4 lbs)
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4. Instruções de manuseamento da bateria
⚠ CUIDADO
O sistema de assistência Hyena possui uma bateria de iões de lítio. Lê e respeita sempre 
o manual do utilizador antes de manuseares ou carregares a bateria, ou ao utilizar a 
bicicleta elétrica.

⚠ AVISOS
• Se a tua bateria ou o carregador apresentarem sinais de danos, não utilizes a bicicleta 

elétrica e leva-a de imediato à tua loja de bicicletas autorizada Electra para inspeção.
• Desliga sempre o sistema de assistência quando não o estiveres a utilizar e/ou quando 

estiveres a tratar do mesmo.
• Se o tubo inferior apresentar sinais visíveis de danos, para imediatamente de utilizar 

a bicicleta elétrica. A utilização da bicicleta elétrica com uma bateria danificada pode 
provocar incêndios ou explosões, os quais podem levar a lesões graves ou mortes.

4.1. Instruções de segurança da bateria

Item Especificação
Tensão nominal 36 V
Capacidade nominal 7 Ah
Energia 250 Wh
Temperatura de funcionamento -10°C (14°F) a 45°C (113°F).

Temperatura de armazenamento
1 mês -20°C (-4°F) a 50°C (122°F) 
3 meses -20°C (-4°F) a 40°C (104°F) 
1 ano -20°C (-4°F) a 20°C (68°F)

Intervalo de temperatura permitido 
para carregamento 0°C (32°F) a 45°C (113°F)

Classificação de proteção IPX5
Peso aproximado 1,74 kg (3,84 lbs)

4.2. Informações técnicas da bateria

• Não deixes que a bateria interna sofra qualquer tipo de impacto mecânico ou físico, e 
não efetues modificações internas.

• Uma bateria danificada pode verter líquido. Não toques no líquido da bateria. O contacto 
com este líquido pode provocar queimaduras ou irritações na pele. Se entrares em 
contacto com o líquido da bateria, lava as mãos imediatamente com sabão e água.  
Se o líquido da bateria entrar em contacto com os teus olhos, lava-os imediatamente 
com água e procura ajuda médica. 

• Guarda a bicicleta elétrica num local seco e bem ventilado.
• Mantém a tomada de carregamento da bateria afastada do contacto com clipes, moedas, 

chaves, parafusos ou outros objetos que possam provocar atração metálica, de modo 
a evitar o curto-circuito dos polos.
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5. Funcionamento do sistema de assistência
⚠ CUIDADO 
Antes de pedalar:
• Seja qual for o teu nível de experiência, deves ler o capítulo “Introdução” deste Manual 

de instruções e realizar todas as verificações de segurança importantes.
• O sistema de assistência só pode ser ativado quando a bateria tiver um nível suficiente 

de carga.

5.1. Visão geral da consola

Podes controlar o sistema de assistência com a consola, incluindo ligar/desligar o sistema 
de assistência, selecionar o nível de assistência de utilização, ligar/desligar as luzes (se 
equipadas) e utilizar a função de assistência a caminhar.

A
B D

A. Botão PARA CIMA (+) (Aumentar o nível 
de assistência e ligar ou desligar as luzes, 
se equipadas)

B. Botão LIGAR/DESLIGAR

C. Botão PARA BAIXO (-) (Diminuir o nível de  
assistência e a função de assistência a 
caminhar)

D. Indicador do estado de carga da bateria

E. Indicador de nível de assistência de 
utilização 

C E

5.2. Informações técnicas da consola

Item Especificação
Temperatura de funcionamento -10°C (14°F) a 60°C (140°F)
Temperatura de armazenamento -20°C (-4°F) a 50°C (122°F)
Classificação de proteção IPX5
Peso aproximado < 0,05 kg (0,11 lbs)



PT-8HYENA E-BIKE SYSTEMS 

Notas 
• Desliga sempre o sistema de assistência depois de pedalares ou ao estacionar a 

bicicleta elétrica.
• Se a bicicleta elétrica não for utilizada e não premires nenhum botão, o sistema de 

assistência irá desligar-se automaticamente passados seis minutos para poupar energia.

5.3. Ligar/Desligar o sistema de assistência

• Prime uma vez o botão ligar/desligar para ligar o sistema.
• Prime o botão ligar/desligar durante mais de 2 segundos para desligar o sistema.

A utilização com o sistema de assistência desligado assemelha-se a uma bicicleta normal, 
sem energia elétrica.

< 0,5 seg. LIGAR > 2 seg. DESLIGAR

5.4. Selecionar um nível de assistência

⚠ CUIDADO  
Por motivos de segurança, começa sempre a pedalar no Nível 0 ou Nível 1.

⚠ AVISO
Quando aprenderes a andar de bicicleta elétrica, começa com o nível de assistência mais 
baixo e aumenta gradualmente de nível.

Assim que o sistema de assistência estiver ligado, o sistema estará, por predefinição, 
no Nível 0. Prime uma vez os botões PARA CIMA (+)/PARA BAIXO (-) para selecionar o 
nível de assistência desejado: Nível 0 (0%, nenhuma assistência), Nível 1 (Máx. 140%), 
Nível 2 (Máx. 250%) a Nível 3 (Máx. 390%).

Nível 0 
Apoio desligado (0%)

Nível 1
(Máx. 140%)

Nível 2
(Máx. 250%)

Nível 3
(Máx. 390%)

Seleciona o nível de assistência pretendido através dos botões PARA CIMA (+) e PARA 
BAIXO (-).
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Notas
• Quando o sistema de assistência for ligado e um nível de assistência for selecionado, 

o sistema de assistência será ativado assim que começares a pedalar.
• Os modos de apoio de assistência afetam o nível de suporte que o sistema de assistência 

fornece com base na intensidade da pedalada.
• Regra geral, mais apoio permite uma aceleração mais rápida e subidas mais fáceis, 

diminuindo o alcance. Os níveis de assistência mais baixos que dão menos apoio 
resultam numa maior duração da bateria, num maior alcance e num maior controlo em 
situações de tração limitada.

• Se a bicicleta elétrica estiver equipada com velocidades, muda de velocidade de forma 
adequada para tirares o máximo partido da bateria.

• A potência da bicicleta elétrica só dá apoio até à velocidade máxima permitida pelos 
regulamentos locais (por exemplo, 25 km/h na UE e 20 mph nos EUA/Canadá).  
Assim que atingires este limite de velocidade, o sistema de assistência suspende o 
suporte de condução e é automaticamente reativado quando a velocidade for inferior 
ao limite de velocidade.

⚠ AVISO  
Não utilizes o nível de assistência 2 ou 3 em curvas apertadas. Isto pode fazer com que o 
ciclista perca o controlo da bicicleta elétrica e caia, o que pode levar a ferimentos graves 
ou morte.

5.5. Indicador de nível de carga

Cada LED verde aceso na consola representa uma capacidade de cerca de 20%. 

• 100% carregada. Autonomia máxima.
• 21-40% carregada. Carrega a bateria.
• 10-20% carregada. A bateria está quase descarregada. Carrega a bateria assim que 

possível.
• < 9% carregada. O LED pisca para avisar o ciclista de que deve carregar a bateria 

imediatamente. 

≤ 9% 
A piscar

10-21% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Nota  
Com uma carga de 4%, o apoio de utilização é interrompido. A capacidade de carga 
restante é reservada à alimentação das luzes durante até duas horas.
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5.6. Assistência a caminhar

O modo de assistência a caminhar pode ajudar-te a empurrar a bicicleta elétrica mais 
facilmente, por exemplo, numa subida, com uma velocidade máxima de até 3 km/h (2 mph).  
O modo de assistência a caminhar só pode ser ativado quando o sistema estiver ligado e 
estiveres a empurrar a bicicleta elétrica.
• Prime sem soltar o botão PARA BAIXO (-) na consola durante dois segundos para ativar 

o modo de assistência a caminhar.
• Quando o modo de assistência a caminhar estiver ativado, os indicadores de nível de 

assistência na consola ficam a piscar em cascata para a frente da bicicleta.

• Para impulsionar a bicicleta elétrica para a frente a baixa velocidade, prime sem soltar 
o botão PARA BAIXO (+).

• Solta o botão PARA CIMA (+) para suspender o modo de assistência a caminhar da 
bicicleta.

• Prime rapidamente o botão PARA BAIXO (-) para desligar o modo de assistência a 
caminhar.

Nota  
O modo de assistência a caminhar desliga-se automaticamente se não premires qualquer 
botão ao fim de 5 segundos.

> 2 seg. para ativar

< 0,5 seg. para desligar Mantém premido o botão para iniciar  
o modo de assistência a caminhar

Ativado
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5.7. Ligar/desligar as luzes (se equipadas)

Com o sistema ligado, prime sem soltar o botão PARA CIMA (+) durante dois segundos 
para ligar ou desligar as luzes (se as luzes dianteiras e traseiras forem alimentadas pelo 
sistema de assistência).

• Se o indicador de carga estiver a piscar (com uma carga de < 9%), significa que a 
bateria está quase descarregada.  
Carrega a bateria.

• Com uma carga de 4%, a assistência à condução é interrompida. A carga restante é 
reservada à alimentação das luzes (se estiverem equipadas) durante até duas horas.

> 2 seg.

Nota
Se a bateria estiver descarregada, a iluminação da 
bicicleta elétrica pode não funcionar até que a bateria 
seja recarregada.

⚠ AVISOS
• A função de assistência a caminhar só pode ser utilizada para empurrar a bicicleta 

elétrica. Certifica-te de que estás preparado e em posição estável antes de ativar a 
função de assistência a caminhar.

• Não atives o modo de assistência a caminhar quando estiveres a pedalar na bicicleta 
elétrica ou se as rodas não estiverem em contacto com o pavimento.
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6. Instruções de carregamento
A tua bicicleta elétrica está equipada com uma tomada de carregamento no quadro para 
carregar a bateria integrada.

6.1. Instruções de segurança de carregamento

⚠ CUIDADO  
Certifica-te de que a bateria da bicicleta elétrica está totalmente carregada antes de a 
utilizares pela primeira vez.

Carrega a bateria seguindo todas as instruções de segurança.  
Lê e segue as instruções de utilização do carregador da bateria.

► Sobre o carregamento
• Carrega a bateria no interior ou numa garagem à temperatura ambiente para evitar a 

exposição à chuva ou ao vento. Não utilizes o carregador no exterior ou em ambientes 
com humidade elevada.

• Nunca deixes uma bateria a carregar sem vigilância. Quando a bateria estiver 
completamente carregada, desliga-a de imediato do cabo de carregamento. 

• Não tentes utilizar a bicicleta elétrica ou carregar a bateria se o local onde a bateria 
está montada (tubo inferior) apresentar sinais de danos.

• Durante o carregamento da bicicleta elétrica, não mexas no carregador da bateria.  
A ficha CA do carregador da bateria poderia soltar-se da tomada elétrica, havendo 
risco de incêndio. 

• Não deixes o carregador ligado à bicicleta elétrica durante mais de 24 horas.  
Se a bateria da bicicleta elétrica não for carregada na totalidade dentro de 24 horas, 
contacta a tua loja de bicicletas Electra autorizada para obteres assistência. 

► Sobre o carregador
• Utiliza apenas carregadores Hyena genuínos e certificados no carregamento da tua 

bateria Hyena. 
A utilização de um carregador não certificado acarreta risco de incêndio, o que pode 
provocar ferimentos graves ou morte.

• Não coloques o carregador da bateria em locais de fácil acesso para crianças.
• Não coloques o carregador da bateria no chão ou noutros locais com poeira durante a 

sua utilização.
• Coloca o carregador da bateria numa superfície estável e resistente ao calor, como 

uma mesa, durante a utilização.
• Não cubras nem coloques objetos por cima do carregador da bateria ou do respetivo 

cabo.
• Não utilizes o carregador da bateria com transformadores elétricos designados para 

uso no estrangeiro (adaptadores de viagem) que estão à venda nas lojas. Podem 
danificar o carregador da bateria.

• Não deixes que o carregador entre em contacto com líquidos. Se tal acontecer, não 
toques no carregador, uma vez que existe perigo de choques elétricos.
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► Sobre a tomada e o cabo de alimentação
• Não apliques tensão em excesso à ficha CA e ao cabo de alimentação.
• Utiliza apenas uma tomada elétrica de 100 V a 240 V CA. 
• Não sobrecarregues a tomada para além da sua capacidade nominal ao ligar demasiados 

aparelhos. A sobrecarga da tomada pode levar ao sobreaquecimento, provocando 
incêndio.

• Certifica-te de que seguras na ficha CA para ligar ou desligar o carregador da tomada. 
Não puxes o cabo de alimentação para desligar o carregador. Se o fizeres, podes 
danificar o cabo de alimentação e/ou a ficha CA e pode haver curto-circuito, choque 
elétrico ou incêndio.

• Ao carregares a bicicleta elétrica, tem cuidado para não tropeçares no cabo de 
carregamento.  
Tal pode provocar danos ou a queda da bicicleta, danificando os componentes.

• O carregador está equipado com um cabo de alimentação que tem um condutor de 
terra para o equipamento e uma ficha de terra. A ficha CA tem de estar ligada a uma 
tomada com um disjuntor devidamente instalado e ligado à terra, cumprindo todas as 
normas e leis locais. Se houver uma avaria no carregamento, a ligação à terra dá à 
corrente elétrica o caminho de menor resistência com vista a reduzir o risco de choque 
elétrico.

⚠ AVISO 
Uma ligação incorreta do condutor de terra do equipamento pode provocar choques 
elétricos. Se não souberes se o produto tem uma ligação de terra correta, consulta um 
eletricista qualificado. Não efetues modificações à ficha CA fornecida com o produto. Se 
esta não encaixar na tomada, contacta um eletricista qualificado para que este instale a 
tomada correta.

► Sobre as avarias
Se observares os seguintes sinais, interrompe a utilização do dispositivo, desliga-o 
imediatamente da tomada e contacta a tua loja de bicicletas Electra autorizada. 

• Se a ficha CA emitir calor ou fumo.
• Se a ficha CA ou a ficha do carregador apresentar danos visíveis.
• Se o indicador LED no carregador não se acender com o carregador ligado à tomada. 
• Se o LED vermelho no carregador piscar durante o carregamento, indicando que ocorreu 

um erro de carregamento. 
• Se suspeitares de outras avarias.
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6.2. Informações técnicas do carregador

Item Especificação
Corrente de carregamento (máx.) 2A
Tensão nominal de entrada 100 a 240 VCA
Intervalo de frequência de entrada 47-63 Hz
Tensão nominal de saída 42 ± 0,2 V

Tempo de carregamento aproximado
3 horas e 30 minutos 
(carregamento total)

Intervalo de temperatura permitido para carregamento 0°C (32°F) a 40°C (104°F)
Temperatura de armazenamento -20°C (-4°F) a 55°C (131°F)

Ficha CA Ficha de carregamento

6.3. Carregar a bateria

► Antes de carregar
• Inspeciona regularmente a tomada de carregamento e o carregador para averiguar se  

existem danos. Nunca carregues a bateria, nem utilizes a bicicleta elétrica, se suspeitares 
que pode estar danificada ou avariada.

• Verifica se a tomada e a ficha CA do carregamento não apresentam danos e estão secos 
antes de ligares e carregares a bateria.

► Indicador no carregador
• Durante o carregamento, o indicador LED no carregador fica vermelho. 
• Quando a bateria estiver carregada na totalidade, o indicador LED no carregador fica 

verde.

A carregar

Carregado na totalidade

⚠ CUIDADO 
Se o indicador LED vermelho piscar durante o carregamento, significa que ocorreu um 
erro de carregamento. Se tal acontecer, remove imediatamente o carregador da tomada. 
Interrompe a utilização do sistema de assistência e contacta a tua loja de bicicletas 
Electra autorizada.
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Notas
• A bateria encontra-se equipada com um Sistema de gestão da bateria. Este é feito 

para proteger uma bateria descarregada na totalidade contra danos. No entanto, para 
manter o melhor desempenho e duração possíveis da bateria, a Hyena recomenda que 
a bateria seja regularmente carregada, pelo menos, até 80% da sua capacidade total.

• Com o tempo, as baterias de iões de lítio vão perdendo a capacidade, dependendo 
da sua utilização e idade. Uma amplitude de funcionamento muito reduzida após o 
carregamento pode indicar que a bateria está a chegar ao final da sua vida útil e tem 
de ser substituída.

► Processo de carregamento
• A bateria pode sempre ser carregada, seja qual for o atual nível de carga. 
• O carregamento pode ser interrompido a qualquer momento. Interromper o carregamento 

não danifica a bateria. 
• Realiza o carregamento em ambientes com temperaturas entre os 0°C (32°F) e os 

40°C (104°F).

⚠ CUIDADO
Desliga sempre o sistema de assistência durante o carregamento.

1.  Abre a tampa da tomada de carregamento da bicicleta elétrica.
2. Liga a ficha de carregamento à tomada de carregamento da bateria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Liga a ficha CA do carregador a uma tomada elétrica (100 V a 240 V).  
O LED no carregador acende-se a vermelho durante o carregamento.

4. Durante o carregamento, o indicador do nível de carga na consola indica o nível de 
carga da bateria. Cada LED verde aceso na consola representa uma capacidade de 
cerca de 20%.A bateria está totalmente carregada quando o indicador no carregador 
mudar para verde e todos os LED verdes no indicador de nível do carregador na consola 
se acenderem.

Nota. O sistema da bicicleta elétrica desliga-se depois de alcançar a carga total (após 
cerca de seis minutos).

5. Depois do carregamento, desliga a ficha da tomada elétrica e a ficha de carregamento 
da bateria. 

6. Fecha a tampa para proteger a tomada de carregamento.
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Tempo de carregamento/percentagem de carregamento (valor aproximado)*
Após 1 hora 30%
Após 2 horas 60%
Após 3 horas 85%
Após 3,5 horas 100%

*A partir do 0

► Tempo de carregamento
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7. Instruções de transporte e armazenamento
7.1. Armazenamento
• Durante o armazenamento, não se recomenda que a bateria fique permanentemente 

ligada ao carregador.
• Guarda a bicicleta nestes locais: numa divisão seca e bem ventilada com detetor de 

fumo, longe de objetos facilmente inflamáveis ou combustíveis e fontes de calor.
• Guarda a bicicleta numa superfície à prova de fogo e sem contacto com água, fontes 

de calor ou areia. Protege a bateria contra humidade e água.
• Não guardes a bicicleta elétrica em temperaturas ambiente inferiores a -20°C (-4°F) 

ou temperaturas ambiente superiores a 50°C (122°F). No entanto, para prolongar a 
vida útil da bateria, é melhor guardar a bicicleta elétrica a uma temperatura ambiente de 
cerca de 20°C (68°F).

• Se a guardares, protege a bicicleta elétrica contra danos por contacto direto com o sol.
• Não coloques objetos pesados sobre a bicicleta elétrica ou os respetivos componentes.

7.2. Carregar a bateria antes e durante o armazenamento

• Quando ficares sem utilizar a bicicleta elétrica durante muito tempo, carrega a bateria 
a 80% para cumprir as condições de armazenamento adequadas.

• Verifica novamente o estado de carga após seis meses. Se a energia restante da bateria 
for inferior a 30%, carrega-a novamente a 80%.

⚠ CUIDADO  
A bateria de iões de lítio descarrega-se com o passar do tempo.  
Se ficares sem carregar a bateria e depois a guardares sem carregar, esta poderá 
descarregar-se de tal forma que seja impossível carregá-la e tenha de ser substituída 
(descarga total).

7.3. Transporte de uma bicicleta elétrica

• Uma bicicleta elétrica é mais pesada do que uma bicicleta comum.  
Caso a transportes num veículo, tem atenção à capacidade máxima de carga do 
tejadilho do veículo, do gancho de reboque e/ou do suporte para bicicletas utilizado. 
Consulte o manual do veículo e do suporte para bicicletas para obter detalhes.

• Respeite sempre as leis locais referentes ao transporte de uma bicicleta (elétrica).
• Uma vez que as baterias de iões de lítio destas dimensões e potência são consideradas 

"Produtos perigosos de classe 9" durante o transporte, é possível que existam 
regulamentos que restrinjam o transporte de baterias de iões de lítio em separado em 
alguns locais. Verifica antecipadamente junto da tua transportadora ou companhia aérea 
se é permitido viajar com a bicicleta elétrica completa antes de reservares uma viagem.

• A bicicleta elétrica e as baterias estão sujeitas às leis sobre o transporte de mercadorias 
perigosas. As pessoas singulares só podem transportar baterias não danificadas sem 
ter de cumprir normas adicionais se viajarem por via terrestre. Se tiveres dúvidas sobre 
como transportar a bicicleta elétrica, contacta uma loja de bicicletas autorizada.
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8. Resolução de problemas
Quando a tua bicicleta apresentar problemas, podes consultar as seguintes instruções de 
resolução de problemas básicos. Se não for possível identificar ou resolver o problema, 
contacta a tua loja de bicicletas Electra autorizada.

8.1. Problemas de sistema

► Não é possível ligar o sistema
 - Verifica o estado de carregamento da bateria: se a bateria estiver com pouca ou 
nenhuma carga, carrega a bateria.

 - Verifica as ligações dos cabos: verifica todas as ligações dos cabos para te certificares 
de que estão devidamente ligados. Se todos os cabos estiverem devidamente ligados 
e o problema continuar, contacta a tua loja de bicicletas Electra autorizada.

► Nenhuma potência de assistência
 - Nível de carga: verifica o nível de carga. Com uma carga igual ou inferior a 4%, o 
apoio de utilização é interrompido. A percentagem de carga restante é reservada à 
alimentação das luzes durante até duas horas.

 - Verifica o teu nível de assistência de utilização na consola: só se sente o apoio de 
condução do Nível 1 ao Nível 3.

 - Pedala na bicicleta elétrica: a bicicleta elétrica só proporciona potência de apoio de  
utilização quando continuas a pedalar. O apoio de utilização é desligado imediatamente  
quando parares de pedalar.

 - Sobreaquecimento do sistema: se pedalares em subidas longas ou com uma carga 
excessiva na tua bicicleta elétrica, o sistema de assistência da mesma pode ficar 
sobreaquecido. Desliga o sistema para que este arrefeça durante pelo menos  
10 minutos.

 - Limitação de velocidade: o sistema de assistência apenas suporta a velocidade 
máxima permitida pelas leis locais. Assim que atingires este limite de velocidade, 
o sistema de assistência suspende o apoio de utilização e é automaticamente 
reativado quando a velocidade for inferior ao limite de velocidade.

► As luzes (se equipadas) não se acendem 
 - Verifica o nível de carga da bateria e carrega-a se for necessário. 
Quando a carga da bateria estiver abaixo dos 4%, a carga restante fica reservada 
para alimentar as luzes durante até duas horas. Quando a carga estiver nos 0%, as 
luzes deixam de se acender.

 - Verifica se todos os conectores dos cabos elétricos estão devidamente ligados.  
Se não tiveres a certeza, contacta a tua loja de bicicletas Electra autorizada.

⚠ CUIDADO 
O transporte de todos os tipos de baterias (separadas), incluindo os tipos de metal de 
lítio e iões de lítio, pode obrigar ao uso de embalagens especiais, etiquetas de perigo 
específicas e documentos próprios que certifiquem o cumprimento das regulamentações 
locais aplicáveis.
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8.2. Problemas de bateria e carregamento

► A bateria perde energia rapidamente
 - A bateria pode estar a chegar ao final da sua vida útil. Para obteres assistência, 
contacta a tua loja de bicicletas Electra autorizada.

 - A capacidade da bateria pode ser afetada pela temperatura ambiente, especialmente 
em climas frios.

► Não é possível carregar a bateria
 - Verifica se os terminais de ligação da ficha de carregamento e da tomada de 
carregamento na porta estão limpos. Se não estiverem, limpa-os com um pano seco.

 - Fixa o adaptador de carregamento à porta de carregamento na bateria e carrega-a 
novamente. Se ainda assim a bateria não se carregar, contacta a tua loja de bicicletas 
Electra autorizada.

► O indicador LED no carregador não acende.
 - Liga o sistema de assistência. Se a bateria carregar devidamente, os indicadores de  
nível de carga irão piscar, mostrando o estado da carga atual.

 - Desliga e volta a ligar a ficha CA do carregador e repete a operação de carregamento. 
 - Se o indicador LED no carregador continuar a não se acender, contacta a tua loja de  
bicicletas Electra autorizada.

8.3. Outros problemas
Se a tua bicicleta elétrica não funcionar corretamente devido a problemas mecânicos, 
problemas no sistema de assistência ou qualquer outro problema que não se possa 
identificar ou resolver, contacta a tua loja de bicicletas Electra autorizada.
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9. Limpeza
• Para evitar quaisquer choques elétricos na limpeza da bicicleta elétrica, desliga a ficha 

CA da tomada elétrica e a ficha de carregamento da bateria. 
• Não coloques o sistema de assistência ou qualquer componente da bicicleta elétrica 

em água.
• Não limpes qualquer componente do sistema de assistência com água de pressão.
• Utiliza apenas um pano macio humedecido com água para limpar o produto.
• Não limpes qualquer componente do sistema de assistência com detergente ou solvente 

orgânico.
• O sistema foi feito para funcionar com chuva e noutras condições climatéricas adversas. 

No entanto, os danos causados por lavagem de pressão ou outros modos de lavagem 
intensos poderão anular a garantia do sistema.

10. Descartar resíduos
• A unidade de motor do sistema de assistência da bicicleta elétrica, incluindo o motor, a 

transmissão, a bateria, o sensor de velocidade, a consola, a cablagem, os acessórios 
e a embalagem, devem ser eliminados de forma correta do ponto de vista ambiental, 
cumprindo a legislação local.

• Não se deve eliminar a bicicleta elétrica e os componentes da mesma juntamente com 
resíduos domésticos.

• Sobre as regras na UE: De acordo com a Diretiva 2012/19/UE e a Diretiva 2006/66/CE, 
respetivamente, os dispositivos eletrónicos que já não se possam utilizar e as baterias 
esgotadas ou com defeito têm de ser recolhidos separadamente e reciclados de modo 
ecológico.

Este símbolo é válido apenas na União Europeia.  
Os regulamentos locais devem ser cumpridos na eliminação de baterias 
usadas e outras peças eletrónicas.  
Se tiveres dúvidas, consulta o local de compra ou uma loja de bicicletas.

⚠ AVISO  
O não cumprimento das instruções nesta secção pode levar a danos nos componentes 
da tua bicicleta elétrica e anula a garantia mas, acima de tudo, pode levar a ferimentos 
graves ou morte.
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Contacto

Sede nos EUA
Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA

Telefone: 1.800.261.1644

Sede na Europa
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Telefone: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

Garantia limitada

A tua bicicleta encontra-se coberta por uma Garantia Limitada.  
Visita o nosso site para obter detalhes.

Para questões relacionadas com Manutenção e Garantia, contacta a tua loja de bicicletas 
autorizada.

Consulta o site da Electra (Assistência) para obter a versão mais recente deste manual.
As novas funcionalidades, tal como descritas no manual mais recente, podem não se 
aplicar à tua bicicleta elétrica.

N.º peça 5270512 – PT Rev. 1, Maio de 2021
© 2021 Trek Bicycle Corporation. Todos os direitos reservados.

https://www.electrabike.com
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