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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!
Αυτός είναι ένας γρήγορος οδηγός έναρξης για το καινούριο σου ηλεκτρικό ποδήλατο
(e-bike).
Το περιεκτικό Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη ηλεκτρικού ποδηλάτου συγκεκριμένα για το
μοντέλο σου βρίσκεται στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Εγχειρίδια και οδηγοί
χρήστη» (Manuals and user guides) ή πατώντας στον κωδικό QR που περιλαμβάνει
ο παρών οδηγός. Αν δεν έχεις πρόσβαση σε υπολογιστή ή το ίντερνετ, μπορείς να
ζητήσεις ένα έντυπο εγχειρίδιο από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής
σου.
Ακόμα κι αν είσαι χρόνια ποδηλάτης, θα πρέπει να διαβάσεις αυτόν τον οδηγό, το
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη που διατίθεται με το e-bike σου και το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
ηλεκτρικού ποδηλάτου πριν από την πρώτη οδήγηση. Τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και χρήσιμες προτάσεις για την ενδεδειγμένη
χρήση και συντήρηση του e-bike σου, και για τον τρόπο της σωστής απόρριψης των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
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ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΣΟΥ E-BIKE
1. Ξεκίνα αργά
Το ξέρουμε —η ταχύτητα είναι διασκεδαστική. Αλλά τα e-bike θέλουν να τα συνηθίσεις
λίγο στην αρχή. Μπορεί η ιδέα του να τρέξεις αμέσως όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με
το e-bike σου να είναι δελεαστική, αλλά συνιστούμε να πας αργά τις πρώτες φορές.
Ξεκίνα από τη χαμηλή ρύθμιση υποβοήθησης μέχρι να συνηθίσεις την αίσθηση της
ελεύθερης ταχύτητας.
2. Φρέναρε νωρίτερα
Τα e-bike είναι βαρύτερα από τα κανονικά ποδήλατα και κινούνται ταχύτερα.
Περισσότερη δύναμη, περισσότερη ταχύτητα και περισσότερο βάρος σημαίνει ότι όντας
εν κινήσει θα χρειαστείς περισσότερο χρόνο για να αντιδράσεις, γι' αυτό θα πρέπει να
φρενάρεις νωρίτερα με το e-bike από ό,τι θα έκανες με ένα κανονικό ποδήλατο.
3. Τα ταχύτερα ποδήλατα έχουν πιο δυνατά φρένα
Το e-bike σου χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία πέδησης, η οποία λειτουργεί πολύ
καλά —ίσως και καλύτερα από ό,τι θα περίμενες. Καθώς συνηθίζεις το νέο σου e-bike,
πάτα τον λεβιέ των φρένων με πιο απαλές, σταδιακές κινήσεις. Και ποτέ μην πατάς
μόνο το μπροστινό φρένο —φρέναρε εξίσου και με το μπροστινό και το πίσω.
4. Η ταχύτητά σου είναι μεγαλύτερη από όσο φαίνεται
Τα e-bike μοιάζουν με κανονικά ποδήλατα, γι' αυτό οι οδηγοί και οι πεζοί ίσως να μην
περιμένουν να κινείσαι τόσο γρήγορα όσο επιτρέπει το e-bike σου. Έως ότου όλοι
συνηθίσουν την όψη και την ταχύτητα των e-bike, να οδηγείς προσεκτικότερα και να
δίνεις μεγαλύτερη προσοχή στον περίγυρό σου.
5. Εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι κανόνες οδήγησης ποδηλάτου
Παρόλο που το νέο σου e-bike θα σου χαρίσει μια νέα αίσθηση ελευθερίας και
διασκέδασης, εξακολουθείς να πρέπει να γνωρίζεις και να ακολουθείς όλους τους
κανονισμούς που ισχύουν για την οδήγηση σε δρόμους και ποδηλατικές διαδρομές.
Διασκέδασέ το, αλλά να θυμάσαι ότι με μεγαλύτερη ταχύτητα υπάρχει και μεγαλύτερη
ευθύνη!
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ BOSCH
Δες τις πρώτες σελίδες αυτού του οδηγού για τις Εικόνες που αναφέρονται παρακάτω.
1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του e-bike (Εικόνα Α)
• Πίεσε σύντομα το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσεις ή απενεργοποιήσεις το
σύστημα υποβοήθησης.
• Η ποδηλασία με απενεργοποιημένο σύστημα υποβοήθησης είναι όπως η
συνηθισμένη ποδηλασία με ένα μη ηλεκτρικό ποδήλατο.
• Το σύστημα υποβοήθησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για λειτουργήσουν τα
φώτα, αν υπάρχουν.
2. Επιλογή επιπέδου υποβοήθησης (Εικόνα Β)
• Πίεσε σύντομα ένα από τα κουμπιά +/- για να αυξήσεις/μειώσεις το επίπεδο
υποβοήθησης όσο οδηγείς.
• Επέλεξε μεταξύ πέντε επιπέδων: OFF (0%), ECO (40%), TOUR (100%), SPORT/E-MTB
(150%), TURBO (250%).
Το επίπεδο υποβοήθησης E-MTB παρέχει βελτιωμένη απόδοση ειδικά και
μόνο για χρήση με ηλεκτρικά mountain bike (e-MTB). Αντικαθιστά το επίπεδο
υποβοήθησης SPORT.
• Όταν μαθαίνεις να οδηγείς ένα e-bike, ξεκίνα από το χαμηλότερο επίπεδο
υποβοήθησης και αυξάνοντας σταδιακά το επίπεδο.
• Κατά την οδήγηση, η ένδειξη θα προβάλλει την πραγματική σου ταχύτητα σε
χλμ/ώρα ή μίλια/ώρα.
• Για να αξιοποιείς στο έπακρο την μπαταρία σου, επιπρόσθετα στην προσαρμογή
των λειτουργιών υποβοήθησης, θα πρέπει να αλλάζεις ταχύτητα με τον
ενδεδειγμένο τρόπο.
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3. Ενεργοποίηση της υποβοήθησης βάδισης (αν υπάρχει) (Εικόνα Γ)
• Η υποβοήθηση βάδισης είναι μια διαδικασία δύο βημάτων και χρησιμεύει στην
ελάττωση του φορτίου όταν σπρώχνεις το e-bike σου:
○ Πίεσε σύντομα το κουμπί “Walk” (βάδιση).
○ Πίεσε παρατεταμένα το κουμπί “+” ενώ η ένδειξη είναι “Walk +”.
• Το e-bike θα κινείται προς τα εμπρός με χαμηλή ταχύτητα όσο κρατάς πατημένο
το κουμπί “+”.
• Η υποβοήθηση βάδισης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν το σύστημα
υποβοήθησης είναι απενεργοποιημένο.
4. Έλεγχος των ενσωματωμένων φώτων (αν υπάρχουν) (Εικόνα Δ)
• Ορισμένα e-bike είναι προγραμματισμένα να έχουν πάντα αναμμένα φώτα.
Αυτά τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με έναν αισθητήρα φωτός που προσαρμόζει
αυτόματα το μοτίβο φωτισμού (παλλόμενο ή σταθερό) ανάλογα με τις οδηγικές
συνθήκες. Το σύστημα φώτων ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται και το e-bike.
• Για να σβήσεις ή να ανάψεις τα φώτα, πίεσε και κράτησε πατημένο για λίγο το
κουμπί “+”.
Ο ελεγκτής θα προβάλλει ένα εικονίδιο φωτός όταν τα φώτα είναι σε λειτουργία.
• Αν το e-bike σου είναι εξοπλισμένο με διακόπτη δέσμης hi/low, λάβε υπόψη
τους ποδηλάτες και τους οδηγούς στο αντίθετο ρεύμα αλλάζοντας στη χαμηλή
ρύθμιση.
5. Στάθμη φόρτισης
• Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις την μπαταρία για μεγάλο χρονικό
διάστημα, φόρτισέ την έως περίπου το 60% προτού να την αποθηκεύσεις και
έλεγχε την κατάσταση φόρτισης τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
• Όταν ανάβει μόνο μία λυχνία LED στην ένδειξη του φορτιστή, επαναφόρτισε την
μπαταρία έως περίπου το 60%.
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Δείκτης στάθμης φόρτισης στον ελεγκτή

Δείκτης στάθμης φόρτισης στην μπαταρία

100% φόρτιση, μέγιστο εύρος.
Φόρτισε την μπαταρία.
• Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια,
φόρτισε αμέσως την μπαταρία.
• Δεν υπάρχει δύναμη υποβοήθησης
(παλλόμενος δείκτης).
• Παροχή ρεύματος για φώτα για
μέγιστο διάστημα 2 ωρών.

Πίεσε το κουμπί στην μπαταρία για να
ελέγξεις τη στάθμη φόρτισης.
• Ανάβει 0-1 λυχνία LED: φόρτισε την
μπαταρία.
• Ανάβουν 5 λυχνίες LED: 100% φόρτιση,
μέγιστο εύρος.

6. Φόρτιση της μπαταρίας (Εικόνα Ε και ΣΤ)
• Το e-bike σου υποστηρίζει μία ή και τις δύο παρακάτω μεθόδους φόρτισης της
μπαταρίας:
○ Η μπαταρία στο e-bike (Εικόνα Ε)
►
Σύνδεσε το παρεχόμενο καλώδιο φορτιστή στη θύρα φόρτισης που είναι
ενσωματωμένη στο πλαίσιο. Όταν υπάρχει παροχή ρεύματος, θα
εμφανίζεται το σύμβολο φόρτισης που υποδεικνύει ότι γίνεται φόρτιση.
Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη θα σβήσει αυτόματα.
○ Η μπαταρία εκτός του e-bike (Εικόνα ΣΤ)
►
Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί, ξεκλείδωσε και αφαίρεσε την
μπαταρία του e-bike.
►
Σύνδεσε το παρεχόμενο καλώδιο φορτιστή στην ενσωματωμένη θύρα φόρτισης
της μπαταρίας. Όταν υπάρχει παροχή ρεύματος, οι λυχνίες LED στον δείκτη
φόρτισης της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν ενώ γίνεται φόρτιση. Όταν η
μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι λυχνίες LED θα σβήσουν αμέσως.
• Μην αφήνεις την μπαταρία χωρίς επίβλεψη όταν φορτίζει. Όταν η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη, αποσύνδεσε την αμέσως από το καλώδιο φόρτισης.
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Να χειρίζεσαι την μπαταρία με προσοχή.
• Μην κακομεταχειρίζεσαι την μπαταρία. Κρύβει πολλή δύναμη μέσα της. Οι
ζημιές ή διατρήσεις στο εσωτερικό μέρος της μπαταρίας μπορεί να έχουν
σοβαρές επιπτώσεις. Αν υποπτεύεσαι ότι έχει προκληθεί ζημιά στην μπαταρία,
επισκέψου ένα κατάστημα ποδηλάτων αμέσως για επιθεώρηση.
• Συμβουλέψου έναν πιστοποιημένο τεχνικό ηλεκτρικών ποδηλάτων προτού
εγκαταστήσεις αξεσουάρ. Η χρήση του λάθους μπουλονιού στο λάθος μέρος
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα του e-bike σου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
Ένα βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα
ή/και μια βλάβη στην μπαταρία μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση. Μια μπαταρία
που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη, μπορεί να
αναφλεγεί.

2. Κάνε σωστή συντήρηση της μπαταρίας.
• Να φορτίζεις την μπαταρία μόνο με τον φορτιστή που ήρθε με το e-bike.
Χρησιμοποιώντας τον λάθος φορτιστή διακινδυνεύεις τη ζωή της μπαταρίας, ενώ
αποτελεί δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
• Μην αφήνεις την μπαταρία χωρίς επίβλεψη όταν φορτίζει. Επέλεξε μια πρίζα με
προστασία γείωσης και αυτόματο διακόπτη, αν είναι εφικτό. Αποσύνδεσε τον
φορτιστή αμέσως μετά τη φόρτιση.
• Φύλαξε το e-bike σε ξηρό χώρο που αερίζεται, μακριά από υγρασία, πηγές
θερμότητας και καύσιμα ή πολύ εύφλεκτα αντικείμενα.
• Έλεγχε την κατάσταση φόρτισης στη μπαταρία τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
Επαναφόρτισε έως τουλάχιστον το 60% όταν απαιτείται. Η μπαταρία μπορεί να
υποστεί ζημιά λόγω της αποφόρτισης.
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3. Πρόσεχε όταν μεταφέρεις το e-bike.
Κατά τη μεταφορά του e-bike σου σε σχάρα αυτοκινήτου, αφαίρεσε τον ελεγκτή και
την μπαταρία από το e-bike και τοποθέτησέ τα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Είναι
πιο ασφαλές και θα ελαφρύνει το φορτίο στη σχάρα.
4. Διασφάλισε τη σωστή ρύθμιση της ανάρτησης σε ηλεκτρικό mountain bike (e-MTB).
Για να αξιοποιήσεις στο έπακρο την απόδοση του e-MTB σου εκτός δρόμου,
βεβαιώσου ότι η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί σωστά πριν την οδήγηση. Πήγαινε στο
https://suspension.trekbikes.com για να βρεις τον online υπολογιστή ανάρτησης.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ E-BIKE ΣΟΥ
Ερ.: Μπορώ να οδηγήσω το νέο μου e-bike χωρίς εγκατεστημένη μπαταρία;
Απ.: Ναι, μπορείς να οδηγήσεις το e-bike σου χωρίς εγκατεστημένη μπαταρία, αλλά
είναι καλό να λάβεις μέτρα προστασίας των ηλεκτρικών εξαρτημάτων από το νερό
ή τα θραύσματα. Ένα κατάστημα ποδηλάτων μπορεί να σε βοηθήσει να παραγγείλεις
τα κατάλληλα μέρη. Να ξέρεις ότι χωρίς μπαταρία, τα φώτα του e-bike, αν υπάρχουν,
δεν θα λειτουργούν. Αν οδηγείς τη νύχτα χωρίς εγκατεστημένη μπαταρία, πρέπει
να χρησιμοποιείς επιπρόσθετο φωτισμό.

Ερ.: Γιατί χρειάζομαι τα κλειδιά; Τι επιλογές έχω αν τα χάσω;
Απ.: Οι κλειδαριές προστατεύουν το e-bike και την μπαταρία από κλοπές. Αν το e-bike
σου έχει κλειδαριά με αντικλεπτικό πλαίσιο, το κλειδί ταιριάζει και στην κλειδαριά
και την μπαταρία. Κατέγραψε τον αριθμό του κλειδιού στα αρχεία σου. Αν τα κλειδιά
χαθούν, μπορείς να παραγγείλεις άλλα από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Ερ.: Τι να κάνω αν κάτι δεν λειτουργεί στο e-bike;
Απ.: Το e-bike σου είναι μια καλά συντονισμένη μηχανή. Να εμπιστεύεσαι πάντα
την επισκευή σε πιστοποιημένους επαγγελματίες. Οι τεχνικοί σε ένα κατάστημα
ποδηλάτων είναι τα ιδανικότερα άτομα να σε βοηθήσουν να βρεις τη λύση και να
επιδιορθώσουν τα συστήματα του e-bike σου.
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Ερ.: Μπορώ να αλλάξω ή να αναβαθμίσω την εμφάνιση του e-bike μου;
Απ.: Είναι δυνατή η αντικατάσταση της αρχικής εμφάνισης με προϊόντα aftermarket.
Αυτού του είδους η αλλαγή θα πρέπει να εκτελείται μόνο από έναν πιστοποιημένο
τεχνικό για e-bike.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έδρα στις ΗΠΑ

Έδρα στην Ευρώπη

Trek US
Customer Service 801 W
Madison street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

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

Τηλ.: 920.478.4678

Τηλ.: +31 (0)88-4500699

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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Έδρα στις ΗΠΑ

Έδρα στην Ευρώπη

Electra Bicycle Company 1010
South Coast Highway 101 Suite
101, Encinitas
CA 92024
USA

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

Τηλ.: 1.800.261.1644

Τηλ.: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
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