epowered by

HE

Quick Start

ELECTRIC
BICYCLE

A

סוללה

B

C

D

E

F

!ברוכים הבאים למשפחה
.החדשים שלכם ) (e-bikeזהו מדריך התחלה מהיר לאופניים האלקטרוניים
שלך מחכה לך באתר האינטרנט שלנו ) (e-bikeמדריך מקיף לדגם של האופניים האלקטרוניים
שבמדריך -QRב"הוראות שימוש ומדריכים למשתמש"; תוכל לגשת אליו גם על ידי לחיצה על קוד ה
זה .אם אין לך גישה למחשב או לאינטרנט ,ניתן לקבל מדריך מודפס מהקמעונאי המקומי המורשה
.שלך
גם אם אתה רוכב על אופניים כבר שנים ,לפני שתרכב בפעם הראשונה עליך לקרוא את
שקיבלת עם האופניים ,ואת ) (e-bikeהמדריך הזה ,את המדריך לבעלי אופניים אלקטרוניים
המדריך לבעלי אופניים חשמליים .המדריכים מכילים מידע בטיחות חשוב והצעות שימושיות
שלך ,וכיצד להשליך ) (e-bikeלגבי שימוש ותחזוקה נכונים של האופניים האלקטרוניים
.כראוי רכיבים חשמליים
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חמישה דברים שאתה צריך לדעת בנוגע לרכיבה על האופניים האלקטרוניים
החדשים שלך )(e-bike
התחל לאט 1.
זה אולי מפתה  (e-bike).אנחנו יודעים ,מהר זה כיף .אבל לוקח זמן להתרגל לאופניים אלקטרוניים
לעלות מייד על האופניים האלקטרוניים שלך ולצאת לרכיבה מהירה ,אבל אנו ממליצים שבפעמים
הראשונות תרכב בצורה נינוחה ופשוטה .הגדר רמת סיוע חשמלי נמוכה וצא לרכיבה חופשית
:שתאפשר לך להכיר את האופניים ולהרגיש איך זה לרכב עליהם
בלום מוקדם יותר 2.
כבדים יותר מאופניים רגילים ,ונעים מהר יותר .יותר כוח ,יותר ) (e-Bikeאופניים אלקטרוניים
מהירות ויותר משקל פירושם שבמהלך רכיבה תצטרך יותר זמן כדי להגיב ,ולכן ברכיבה על אופניים
.אלקטרוניים עליך להתחיל להאט מוקדם יותר מאשר ברכיבה על אופניים רגילים
אופניים מהירים יותר מגיעים עם בלמים חזקים יותר 3.
טכנולוגיית הבלמים של האופניים האלקטרוניים שלנו היא המתקדמת ביותר ,והם מעולים  -אולי
אפילו יותר ממה שאתה מצפה .לכן ,כשאתה מתחיל להתרגל לאופניים האלקטרוניים שלך ,בלום
בעדינות ומשוך את ידיות הבלימה באופן הדרגתי .לעולם אל תבלום רק באמצעות הבלם הקדמי -
.השתמש גם בקדמי וגם באחורי
אתה מהיר יותר ממה שאתה חושב 4.
אופניים אלקטרוניים נראים בדיוק כמו אופניים רגילים; לכן ,נהגים והולכי רגל שרואים אותך ,לא
מצפים שתרכב במהירות המרבית שהאופניים האלקטרוניים שלך מאפשרים .עד שכולם יתרגלו
.למראה ולמהירות של אופניים אלקטרוניים ,רכבו בזהירות יתרה ושימו לב יותר לסובב אתכם
כל החוקים הנוגעים לרכיבה על אופניים עדיין חלים 5.
אופניים אלקטרוניים מציעים רמה חדשה של חופש וכיף ,אבל עדיין חשוב שתכיר ותציית לכל
החוקים והתקנות הנוגעים לכבישים ,נתיבים ושבילים שבאזורך .תעשה חיים ,אבל זכור :מהירות
!גבוהה יותר דורשת אחריות גדולה יותר

HE-2

 Boschתפעול בסיסי של מערכת הסיוע בדחיפה של
.מספור הרכיבים המוצג להלן מתייחס אל האיורים שנמצאים בדפי התרשימים שבתחילת המדריך
) Aהפעלה/כיבוי של האופניים האלקטרוניים (איור 1.
לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל או לכבות (בתום השימוש) את •
.מערכת הסיוע החשמלי
רכיבה על האופניים כאשר מערכת הסיוע החשמלי כבויה דומה לרכיבה רגילה על אופניים •
.לא חשמליים
.כדי להדליק את הפנסים ,אם ישנם ,יש להפעיל את מערכת הסיוע החשמלי •
) Bבחירת רמת הסיוע (איור 2.
.לחץ לחיצה קצרה על הכפתורים  -/+כדי להגדיל/להקטין את רמת הסיוע במשך הרכיבה •
 (/E-MTB,)150%חמש ( )5רמות לבחירתך :כבוי ( ,)0%אקו ( ,)40%נסיעה ( ,)100%ספורט •
).טורבו (250%
מספקת ביצועים משופרים ייעודיים לרכיבה על אופני הרים חשמליים -E-MTBרמת הסיוע ה
".בלבד .רמה זו מחליפה את רמת הסיוע "ספורט e-MTB
כאשר לומדים לרכב על אופניים אלקטרוניים יש להתחיל ברמת הסיוע הנמוכה ביותר •
.ולהעלות בהדרגה את הרמות
.צג המהירות יציג את מהירות הרכיבה האמיתית שלך ,בקמ"ש או במייל לשעה •
כדי להפיק את מרב התועלת מהסוללה ,השתמש בהילוכים בצורה תקינה בנוסף להתאמת •
.מצבי הסיוע
) Cהפעלת מצב "סיוע בדחיפה" (אם קיים) (איור 3.
מצב סיוע בדחיפה הוא תהליך דו-שלבי שנועד לסייע להקלה על דחיפת האופניים •
):האלקטרוניים כאשר אתה מוביל אותם בהליכה (במקום לרכוב עליהם
" (WALK).לחץ לחיצה קצרה על כפתור "הליכה ○
 +" ("Walk+").לחץ והחזק את הכפתור " "+בזמן שמופיע על המסך "הליכה ○
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-"+".האופניים האלקטרוניים שלך ינועו לאט קדימה כל עוד תלחץ על כפתור ה •
.לא ניתן להפעיל את מצב "סיוע בדחיפה" כאשר מערכת הסיוע כבויה •
) Dשליטה בפנסים המובנים (אם ישנם) (איור 4.
.אופניים אלקטרוניים מסוימים מתוכנתים כך שהפנסים דולקים כל הזמן •
דגמי "תמיד מופעל" אלו מצוידים בחיישן אור המתאים אוטומטית את תבנית התאורה
(הבזק או קבועה) בהתאם לתנאי הרכיבה .מערכת התאורה תידלק כאשר תפעיל האופניים
.האלקטרוניים שלך
 "+".כדי לכבות או להדליק את הפנסים ,לחץ והחזק מעט את הכפתור •
.הבקר יציג סמל תאורה כאשר הפנסים דולקים
אם האופניים האלקטרוניים שלך מצוידים במתג תאורה גבוהה/נמוכה ,התחשב ברוכבי •
.אופניים ואופנועים שמגיעים מולך והנמך את התאורה בהתאם
רמת טעינה 5.
אם אינך מתכוון להשתמש בסוללה למשך זמן רב ,טען אותה עד לרמה של  60%לפני •
.שתאחסן אותה ,ובדוק את מצב הטעינה של הסוללה בכל  6חודשים לפחות
כאשר רק נורית לד אחת דולקת במחוון בקרת הטעינה ,טען מחדש את הסוללה עד לרמה •
.של כ60%-
מחוון רמת הטעינה בבקר

מחוון רמת הטעינה על הסוללה

טעונה במלואה ( ,)100%טווח רכיבה
מרבי
לחץ על הכפתור שעל הסוללה כדי לבדוק
.את רמת הטעינה
.נוריות לד דולקות :טען את הסוללה • 0-1
נוריות לד דולקות :טעינה מלאה • 5
 ,)100%(.טווח רכיבה מרבי

טען את הסוללה
הסוללה כמעט ריקה ,יש לטעון אותה מייד •
)ללא סיוע חשמלי (מחוון מהבהב •
התאורה מופעלת עד שעתיים ( )2לכל •
.היותר
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)-Fו  Eטוען את הסוללה (איורים 6.
האופניים האלקטרוניים שלך מצוידים לתמיכה באחת או בשתי השיטות שלהלן לטעינת •
:הסוללה
E)סוללה על האופניים האלקטרוניים (איור ○
חבר את כבל הטעינה שקיבלת לשקע הטעינה המובנה שב ►
שילדת האופניים .כאשר הכבל יחובר לחשמל ,יידלק סמל טעינה
שיצביע על כך שהטעינה מתבצעת .התצוגה תכבה באופן אוטומטי כאשר
.הסוללה תיטען במלואה
 F)איור( ) (e-bikeסוללה שאינה על האופניים ○
השתמש במפתח המצורף כדי לפתוח את הנעילה ולנתק את הסוללה מהאופניים ►
.האלקטרוניים
.חבר את כבל הטעינה המצורף אל שקע הטעינה המובנה של הסוללה ►
לאחר החיבור לחשמל ,נוריות הלד של מחוון הטעינה של הסוללה
תהבהבנה במהלך הטעינה .נוריות הלד תכבנה אוטומטית כאשר
.הסוללה תיטען במלואה
אל תשאיר סוללה בטעינה ללא השגחה .כאשר הסוללה תיטען במלואה ,נתק מיד את כבל •
.הטעינה מהסוללה
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יסודות לטיפול ותחזוקה
.טפל בערכת הסוללה בזהירות 1.
הייה עדין עם הסוללה שלך .יש בה הרבה חשמל .לנזק או נקבים בחלק הפנימי של הסוללה •
עלולים להיות השלכות חמורות .אם אתה חושד שנגרם נזק לסוללה שלך ,בקר מיד בחנות
.האופניים המקומית שלך כדי לבדוק אותה
.התייעץ עם טכנאי אופניים אלקטרוניים מוסמך לפני התקנת אביזרים •
שימוש בבורג הלא נכון במקום הלא נכון עלול לפגוע במערכת החשמל של האופניים
.האלקטרוניים שלך
.אזהרה
קצר במערכת החשמל ו/או נזק לסוללה עלולים
להוביל לחימום יתר .ערכת סוללה שניזוקה באופן
.חמור עלולה להתלקח

.תחזק את ערכת הסוללה כראוי 2.
טען את הסוללה אך ורק באמצעות המטען שהגיע עם האופניים האלקטרוניים שלך .שימוש •
.במטען שגוי מסכן את משך חיי הסוללה ועלול לגרום לשרפה
אל תשאיר סוללה ללא השגחה בזמן הטעינה .בחר שקע עם מפסק מגן והארקה ,אם אפשר• .
.נתק את המטען מיד לאחר הטעינה
אחסן את סוללת האופניים האלקטרוניים שלך במקום יבש ומאוורר ,הרחק מלחות ,מקורות •
.חום ,ומחפצים דליקים או שמתלקחים בקלות
בדוק את מצב הטעינה של הסוללה שלך לפחות כל  6חודשים .טען לרמה של  60%לפחות •
.בעת הצורך .פריקה עמוקה עלולה להזיק לסוללה
.היזהר בעת הובלה של האופניים האלקטרוניים שלך 3.
בעת הובלת האופניים האלקטרוניים שלך על מתלה לרכב ,הוצא את הבקר והסוללה מהאופניים
.האלקטרוניים והכנס אותם לתא הנוסעים .זה בטוח יותר ויקל על העומס שעל המתלה
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 (e-MBT).ודא שכיילת כראוי את הבולמים של אופני ההרים החשמלים שלך 4.
שלך ,ודא לפני ) (e-MTBכדי להפיק את המרב מביצועי השטח של אופני ההרים האלקטרוניים
כדי להשתמש -https://suspension.trekbikes.comהרכיבה שכיילת כראוי את הבולמים .היכנס ל
.במחשבון כיול הבולמים המקוון שלנו

שאלות נפוצות בנושא האופניים האלקטרוניים שלך
?האם אני יכול לרכוב על האופניים האלקטרוניים החדשים שלי בלי שמותקנת בהם סוללה :ש
כן ,אפשר לרכוב על אופניים אלקטרוניים בלי שמותקנת עליהם סוללה ,אבל ייתכן שתרצה :ת
			 .לנקוט בצעדים כדי להגן על רכיבים חשמליים מפני מים או פסולת
תוכל להיעזר בחנות האופניים המקומית שלך כדי להזמין את החלקים המתאימים .הייה מודע
.לכך שתאורת האופניים ,אם ישנה ,לא תפעל ללא הסוללה
.אם אתה רוכב בחושך והסוללה אינה מותקנת ,עליך להשתמש בתאורה נוספת
?למה אני צריך את המפתחות? מה אפשר לעשות אם איבדתי אותם :ש
המנעולים מגנים על האופניים האלקטרוניים והסוללה שלך מפני גנבה .אם לאופניים :ת
האלקטרוניים שלך יש מנעול טבעת  ,המפתח מתאים גם למנעול הטבעת וגם לסוללה .רשום
לעצמך את מספר המפתח שלך  .אם המפתחות שלך אבדו ,ניתן להזמין מפתחות חלופיים
.מקמעונאי מורשה
?מה עלי לעשות אם משהו באופניים האלקטרוניים שלי לא עובד :ש
האופניים האלקטרוניים שלך הם מכונה מכוונת היטב .הקפד תמיד לבצע תיקונים אצל אנשי :ת
מקצוע מוסמכים .הטכנאים שבחנות האופניים המקומית שלך הם הטובים והמתאימים ביותר
.לפתור בעיות במערכות האופניים האלקטרוניים שלך
?האם אוכל לשנות או לשדרג את רכיבי התצוגה באופניים האלקטרוניים שלי :ש
.ניתן להחליף את התצוגה המקורית בתצוגה גנרית :ת
.תיקון מסוג זה צריך להתבצע רק על ידי טכנאי אופניים אלקטרוניים מוסמך
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צור קשר
משרד ראשי בארה"ב

משרד ראשי באירופה

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

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

920.478.4678 :טלפון

+31(0) 88-4500699 : טלפון

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals
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משרד ראשי בארה"ב
Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 101
Suite 101,
Encinitas CA92024
USA

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

1.800.261.1644 :טלפון

+31(0) 88-4500699:טלפון

www.electrabike.com
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