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BEM-VINDO(A) À FAMÍLIA!
Este é um guia de início rápido para a tua nova bicicleta elétrica.
Podes encontrar um Manual do Proprietário de Bicicletas Elétricas abrangente
e específico ao teu modelo na secção "Manuais e guias de utilização" no nosso
site. Em alternativa, podes aceder ao mesmo ao clicares no código QR neste
guia. Se não tiveres acesso a um computador ou à Internet, podes pedir um
manual em papel ao teu revendedor autorizado local.
Mesmo que andes de bicicleta há anos, deves ler este guia, o Manual do
Proprietário que foi fornecido com a tua bicicleta elétrica e o Manual do
Proprietário de Bicicletas Elétricas antes da tua primeira utilização.
Os manuais contêm informações de segurança importantes e sugestões úteis
sobre a utilização e manutenção corretas da tua bicicleta elétrica e como
descartar de forma responsável os componentes elétricos.
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CINCO COISAS QUE PRECISAS DE SABER ACERCA DA TUA NOVA
BICICLETA ELÉTRICA
1. Começa devagar
Sabemos que andar rápido é mais divertido. No entanto, as e-bikes requerem
alguma habituação. Poderás sentir a tentação de definir logo a tua bicicleta
elétrica para uma potência mais alta, mas recomendamos uma potência mais
baixa para as tuas primeiras viagens. Começa com um nível de assistência
baixo e vai-te ambientando à sensação de velocidade livre.
2. Trava com antecedência
As bicicletas elétricas são mais pesadas e rápidas. Com mais potência,
velocidade e peso, vais precisar de um tempo de reação maior, por isso começa
a travar com mais antecedência na tua bicicleta elétrica do que numa normal.
3. Uma bicicleta mais rápida tem travões mais potentes
Implementámos a tecnologia de travões mais recente na tua bicicleta elétrica
e com a capacidade de vir a superar as tuas expetativas. Enquanto te habituas
à tua nova bicicleta elétrica, começa a travar com um aperto mais leve da mão
e aciona as manetes de forma gradual. Nunca traves apenas com a manete do
travão dianteiro. Trava com o travão dianteiro e traseiro da mesma forma.
4. Vais mais rápido do que parece
As bicicletas elétricas parecem bicicletas normais, pelo que os automobilistas e
os peões podem não esperar que pedales à velocidade que a bicicleta elétrica
atinge. Até todos estarem habituados à aparência e velocidade das bicicletas
elétricas, pedala com cuidado e presta mais atenção ao que está à tua volta.
5. Mantêm-se válidas todas as regras aplicáveis às bicicletas
Embora a tua nova bicicleta elétrica te dê um novo nível de liberdade e diversão,
continuas a ser responsável por conhecer e cumprir todas as regras da estrada,
das ciclovias e dos percursos na tua área. Diverte-te com mais velocidade, mas
sem descurares a tua responsabilidade!
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FUNCIONAMENTO BÁSICO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA BOSCH
Consulta as primeiras páginas deste guia para veres as imagens referidas abaixo.
1. Ligar/desligar a bicicleta elétrica (Imagem A)
• Prime brevemente o botão de energia para ligares ou desligares o sistema
de assistência após a utilização.
• A utilização com o sistema de assistência desligado assemelha-se a uma
bicicleta normal, sem energia elétrica.
• O sistema de assistência tem de ser ligado para utilizar as luzes, caso a
bicicleta esteja equipada com as mesmas.
2. Seleção de um nível de assistência (Imagem B)
• Prime brevemente um dos botões +/- para aumentar/reduzir o nível de
assistência durante a viagem.
• Seleciona entre cinco níveis: OFF (0%), ECO (40%), TOUR (100%),
SPORT/E-MTB (150%) e TURBO (250%).
O nível de assistência E-MTB proporciona um melhor desempenho
dedicado à utilização apenas em bicicletas elétricas de montanha.
Substitui o nível de assistência SPORT.
• Quando aprenderes a andar de bicicleta elétrica, começa com o nível de
assistência mais baixo e aumenta gradualmente de nível.
• Durante a viagem, o ecrã vai apresentar a velocidade em km/h.
• Para tirares o máximo partido da bateria, além de ajustares os modos de
assistência, utiliza corretamente as mudanças.
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3. Ativação da assistência de caminhada (se a bicicleta estiver equipada com a
mesma) (Imagem C)
• A assistência de caminhada conta com um processo de dois passos
e pode ser utilizada para tornar a carga mais leve quando estiveres a
empurrar a tua bicicleta elétrica:
○ Prime brevemente o botão "Walk".
○ Mantém premido o botão "+" enquanto o ecrã mostra a indicação "Walk +".
• A tua bicicleta elétrica vai receber um impulso para a frente a uma
velocidade lenta enquanto estiveres a premir o botão "+".
• Não é possível ativar a assistência de caminhada se o sistema de
assistência estiver desligado.
4. Controlo das luzes integradas (se a bicicleta estiver equipada com as
mesmas) (Imagem D)
• Algumas bicicletas elétricas estão programadas para ter as luzes sempre
ligadas. Estes modelos de luzes "sempre ligadas" contam com um sensor
de luz que ajusta automaticamente o padrão da luz (intermitente ou fixa)
com base nas condições de viagem. O sistema de iluminação estará
ligado quando ligares a tua bicicleta elétrica.
• Para ligares ou desligares as luzes, mantém brevemente premido o botão "+".
O controlador vai apresentar um ícone de luz quando as luzes estiverem
ligadas.
• Se a tua bicicleta elétrica estiver equipada com um feixe luminoso alto/
baixo, pensa nos ciclistas e condutores que estiverem a passar e muda
para a definição de feixe mais baixa.
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5. Nível da carga
• Se a bateria não for utilizada durante um período de tempo mais prolongado,
carrega-a com aproximadamente 60% da carga antes de a armazenares e
verifica o estado da carga da bateria a, pelo menos, cada 6 meses.
• Quando apenas um LED do indicador de carga se acender, carrega novamente
a bateria até aproximadamente 60%.
Indicador do nível da carga no controlador

Indicador do nível da carga na bateria

Carga a 100%, alcance máximo.
Carregar a bateria.

Prime o botão na bateria para
verificar o nível da carga.

• A bateria está quase vazia, carregar a bateria de imediato.
• Sem poder de assistência
(indicador intermitente).
• Iluminação com energia para
máximo de 2 horas.

• 0-1 LED ligado: carregar a bateria.
• 5 LEDs ligados: Carga a 100%,
alcance máximo.

6. Carregar a bateria (Imagem E e F)
• A tua bicicleta elétrica está equipada para suportar um dos seguintes
métodos para carregar a bateria:
○ Bateria inserida na bicicleta elétrica (Imagem E)
►
Liga o cabo de carregamento fornecido à porta de carregamento
integrada no quadro. Quando a bateria estiver ligada, será apresentado
um símbolo de carregamento a indicar que o carregamento está em
curso. Quando a bateria estiver completamente carregada, o ecrã irá
desligar-se automaticamente.
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○ Bateria fora da bicicleta elétrica (Imagem F)
►
►

Desbloqueia e retira a bateria da bicicleta elétrica com a chave fornecida.
Liga o cabo de carregamento fornecido à porta de carregamento
integrada da bateria. Quando estiver ligada, os LED no indicador de
carga da bateria vão piscar durante o processo de carregamento.
Quando a bateria estiver completamente carregada, os LEDs apagam-se
de imediato.

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

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CUIDADO E MANUTENÇÃO
1. Manuseia a bateria com cuidado.
• Procede com cuidado. A bateria contém muita energia. Quaisquer danos
ou furos na parte interna da bateria podem ter consequências graves.
Caso suspeites que a tua bateria sofreu danos, leva-a de imediato à tua
loja local para inspeção.
• Consulta um técnico certificado de bicicletas elétricas antes de instalares
acessórios. A utilização de um parafuso errado no local errado pode
danificar o sistema elétrico da tua bicicleta elétrica.
AVISO.
Um curto-circuito no sistema elétrico
e/ou danos na bateria podem provocar
sobreaquecimento. Uma bateria que tiver
sofrido um impacto forte pode apresentar
risco de incêndio.
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2. Efetua corretamente a manutenção da bateria.
• Carrega apenas a bateria com o carregador fornecido com a bicicleta
elétrica. A utilização do carregador errado coloca em risco a vida útil da
bateria e constitui um potencial risco de incêndio.
• Não deixes uma bateria sem vigilância enquanto carrega. Escolhe uma
tomada com ligação à terra e disjuntor do circuito, se possível. Desliga o
carregador de imediato após o carregamento.
• Guarda a tua bicicleta elétrica num local seco e com ventilação, afastado
da humidade, fontes de calor e objetos combustíveis ou facilmente
inflamáveis.
• Verifica o estado da carga da bateria a, pelo menos, cada 6 meses.
Recarrega a bateria a, pelo menos, 60% quando necessário. A bateria
pode ser danificada por uma descarga profunda.
3. Tem cuidado ao transportar a bicicleta elétrica.
Ao transportares a bicicleta elétrica num porta-bicicletas, retira o controlador e
a bateria da bicicleta elétrica e coloca-os na cabina de passageiros.
É mais seguro e deixará a carga sobre o porta-bicicletas mais leve.
4. Certifica-te de que utilizas a configuração da suspensão correta na tua
bicicleta elétrica de montanha (e-MTB).
Para tirares o máximo partido do desempenho todo-o-terro da tua e-MTB,
certifica-te de que a suspensão foi corretamente configurada antes da
viagem. Acede a https://suspension.trekbikes.com para consultares a nossa
calculadora de suspensão online.
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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A TUA BICICLETA ELÉTRICA
Pergunta: Posso utilizar a minha bicicleta elétrica nova sem uma bateria
instalada?
Resposta: Sim, podes utilizar a tua bicicleta elétrica sem a bateria instalada,
mas recomendamos que sigas alguns passos para proteger os
componentes elétricos da água ou de resíduos. A tua loja de bicicletas
local pode ajudar-te a encomendar as peças adequadas. Tem em
atenção que, sem uma bateria, a iluminação da tua bicicleta elétrica
não funcionará, caso esteja equipada. Se andares no escuro sem a
bateria instalada, tens de utilizar iluminação adicional.

Pergunta: Por que motivo preciso das chaves?
			 Quais são as minhas opções se as perder?
Resposta: As fechaduras protegem a tua bicicleta elétrica e bateria contra
roubos. Se a tua bicicleta elétrica tiver uma fechadura em forma de
anel, a chave permite abrir tanto a fechadura como a bateria.
Documenta o número da chave nos teus registos. Se perderes as
tuas chaves, podes encomendar chaves de substituição a um
revendedor autorizado.

Pergunta: O que devo fazer se algo não estiver a funcionar na minha bicicleta
elétrica?
Resposta: A tua bicicleta elétrica é uma máquina concebida ao pormenor. Deixa
sempre as reparações para profissionais certificados. Os técnicos da
tua loja de bicicletas local são o melhor recurso para resolver
problemas e reparar os sistemas da tua bicicleta elétrica.
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Pergunta: Posso alterar ou atualizar os componentes do ecrã na minha
bicicleta elétrica?
Resposta: É possível substituir o ecrã original por um ecrã pós-venda.
Este tipo de reparação apenas deve ser realizado por um técnico de
bicicletas elétricas certificado.

CONTACTO
Sede nos EUA

Portugal

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

Trek South West Europe
Ronda de Poniente, 12. 1ª Dcha
Parque Empresarial Euronova
28760 Tres Cantos
Spain

Tel.: 920.478.4678

Tel.: +351 211 217 100

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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Sede nos EUA

Sede na Europa

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

Tel.: 1.800.261.1644

Tel.: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

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