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Εγχειρίδια χρήστη σε άλλες γλώσσες είναι 
διαθέσιμα στη διεύθυνση:

http://si.shimano.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 • Για πληροφορίες σχετικές με την εγκατάσταση και τη ρύθμιση 
των προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με έναν αντιπρόσωπο 
ποδηλάτων. Στον ιστότοπό μας (http://si.shimano.com) υπάρχει 
διαθέσιμο εγχειρίδιο αντιπροσώπου για επαγγελματίες και 
έμπειρους τεχνικούς ποδηλάτων.

 • Μην αποσυναρμολογήσετε και μην τροποποιήσετε αυτό το 
προϊόν.

 • Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους 
και κανονισμούς.

 • Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν σήματα 
κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση 
τους από τη SHIMANO INC. πραγματοποιείται βάσει άδειας. 
Λοιπά εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν 
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Για λόγους ασφαλείας, διαβάστε 
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη 
πριν τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες 
για σωστή εκτέλεση.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Για πληροφορίες αντικατάστασης, απευθυνθείτε στο 
κατάστημα αγοράς ή σε έναν μεταπωλητή ποδηλάτων. 
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα για να αποφεύγονται 
εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί από διαρροές υγρών, 
υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή εκρήξεις.

Για διασφάλιση της ασφάλειας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χειρισμός της μπαταρίας

 • Μην παραμορφώνετε, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή 
κάνετε κολλήσεις απευθείας στην μπαταρία. Αν το κάνετε 
μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή 
ανάφλεξη της μπαταρίας.

 • Μην αφήνετε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως 
θερμάστρες. Μην θερμαίνετε ή πετάτε σε φωτιά την μπαταρία. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή ανάφλεξη της 
μπαταρίας.

 • Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ισχυρά χτυπήματα και μην την 
πετάτε. Εάν παραλείψετε να συμμορφωθείτε με αυτή την 
οδηγία, μπορεί να προκληθούν υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά. 

 • Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε γλυκό ή θαλασσινό νερό και μην 
αφήσετε να βραχούν οι ακροδέκτες της μπαταρίας. Αν δεν το 
κάνετε μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη 
της μπαταρίας.

 • Χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο φορτιστή της Shimano και 
τηρείτε τις συνθήκες φόρτισης που υποδεικνύονται για τη φόρτιση 
της εν λόγω μπαταρίας. Αν δεν το κάνετε μπορεί να προκληθεί 
υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για διασφάλιση της ασφαλούς οδήγησης
 • Μην αποσπάτε την προσοχή σας στην οθόνη του υπολογιστή 
ποδηλάτου κατά την ποδηλασία, διαφορετικά μπορεί να 
προκύψουν ατυχήματα.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι καλά στερεωμένοι στο ποδήλατο 
πριν αρχίσετε την οδήγηση. Αν οι τροχοί δεν έχουν τοποθετηθεί 
καλά, το ποδήλατο μπορεί να πέσει και να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός.

 • Εάν οδηγείτε ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο, 
βεβαιωθείτε ότι είστε πλήρως εξοικειωμένοι με τα 
χαρακτηριστικά εκκίνησης του ποδηλάτου πριν το οδηγήσετε σε 
δρόμους με πολλές λωρίδες οχημάτων και διαβάσεις πεζών. 
Εάν το ποδήλατο ξεκινήσει απότομα, μπορεί να προκληθούν 
ατυχήματα.

 • Ελέγξτε ότι τα φώτα του ποδηλάτου ανάβουν πριν από την 
οδήγηση το βράδυ.

Χρησιμοποιώντας το προϊόν με ασφάλεια
 • Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε την μπαταρία και το καλώδιο 
φόρτισης πριν καλωδιώσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα στο 
ποδήλατο. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

 • Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ είναι εγκατεστημένη στο 
ποδήλατο, μην μετακινείτε το ποδήλατο. Το φις του φορτιστή 
μπαταρίας μπορεί να χαλαρώσει και να μην έχει μπει τέρμα 
στην πρίζα, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, φροντίστε να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται στο εγχειρίδιο του 
χρήστη. Επιπλέον, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά Shimano σε αυτές τις περιστάσεις. Αν αφήσετε 
χαλαρά βίδες και παξιμάδια ή το προϊόν έχει υποστεί βλάβη, το 
ποδήλατο μπορεί να πέσει ξαφνικά και να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός.

 • Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Η αποσυναρμολόγηση 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε άτομα.

 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη, 
διατηρήστε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
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Χειρισμός της μπαταρίας
 • Εάν οποιαδήποτε διαρροή υγρού από την μπαταρία μπει στα 
μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως σχολαστικά την προσβεβλημένη 
περιοχή με καθαρό νερό όπως νερό της βρύσης χωρίς να 
τρίψετε τα μάτια σας και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 
Εάν δεν το κάνετε, το υγρό μπαταρίας μπορεί να βλάψει τα 
μάτια σας.

 • Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία σε χώρους με υψηλή 
υγρασία ή σε εξωτερικούς χώρους. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

 • Μην εισάγετε ή αφαιρείτε το βύσμα ενώ είναι βρεγμένο. Εάν 
παραλείψετε να συμμορφωθείτε με αυτή την οδηγία, μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν υπάρχει διαρροή νερού από το 
βύσμα, στεγνώστε το σχολαστικά πριν την τοποθετήσετε.

 • Αν η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί πλήρως μετά από 6 ώρες 
φόρτισης, αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία από την πρίζα για να 
σταματήσετε τη φόρτιση και επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. Αν 
δεν το κάνετε μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή 
ανάφλεξη της μπαταρίας.

 • Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν έχει εμφανείς γρατσουνιές 
ή άλλες εξωτερικές ζημιές. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
έκρηξη, υπερθέρμανση ή προβλήματα με τη λειτουργία.

 • Το εύρος των θερμοκρασιών λειτουργίας της μπαταρίας δίνεται 
παρακάτω. Μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες 
εκτός αυτού του εύρους. Αν η μπαταρία χρησιμοποιείται ή 
αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που είναι έξω από αυτό το 
εύρος, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή 
προβλήματα λειτουργίας. 
1. Κατά την αποφόρτιση: –10°C - 50°C 
2. Κατά τη φόρτιση: 0°C - 40°C

Καθαρισμός
 • Η συχνότητα της συντήρησης ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. 
Καθαρίζετε περιοδικά την αλυσίδα χρησιμοποιώντας κατάλληλο 
καθαριστικό αλυσίδας. Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικά ή όξινα καθαριστικά 
για την αφαίρεση σκουριάς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Εάν 
χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω ουσίες καθαρισμού, μπορεί να καταστραφεί η 
αλυσίδα και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για διασφάλιση της ασφαλούς οδήγησης
 • Τηρείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη για το ποδήλατο για 
να οδηγείτε με ασφάλεια.

Χρησιμοποιώντας το προϊόν με ασφάλεια
 • Ελέγχετε περιοδικά τον φορτιστή της μπαταρίας και τον 
προσαρμογέα, ειδικά το καλώδιο, το βύσμα και το περίβλημα, για 
οποιαδήποτε ζημιά. Αν ο φορτιστής ή ο προσαρμογέας έχει 
βλάβη, μην τον χρησιμοποιήσετε μέχρι να επισκευαστεί.

 • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν αυτά επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά 
με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά 
τους.

 • Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν κοντά στο προϊόν.

Χειρισμός της μπαταρίας
 • Μην αφήνετε την μπαταρία σε σημεία που εκτίθενται σε άμεσο 
ηλιακό φως, μέσα σε όχημα σε μια ζεστή ημέρα, ή άλλα ζεστά 
σημεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή από την 
μπαταρία.

 • Εάν διαρρεύσει οποιοδήποτε υγρό και έρθει σε επαφή με το 
δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Το 
υγρό της διαρροής μπορεί να είναι επιβλαβές για το δέρμα σας.

 • Αποθηκεύστε την μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από 
παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Καθαρισμός
 • Εάν προκύψει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή άλλα προβλήματα, 
επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

 • Ποτέ μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το σύστημα μόνοι 
σας, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα με τη 
λειτουργία του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιώντας το προϊόν με ασφάλεια

 • Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε καλύμματα σε όσους συνδέσμους 
δεν χρησιμοποιούνται.

 • Για την εγκατάσταση και ρύθμιση του προϊόντος, 
συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο.

 • Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως αδιάβροχο ώστε 
να αντέχει σε υγρές καιρικές συνθήκες οδήγησης. Ωστόσο, μην 
το τοποθετείτε σκόπιμα σε νερό.

 • Μην καθαρίζετε το ποδήλατο με νερό σε υψηλή πίεση. Εάν μπει 
νερό σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα, μπορεί να προκύψουν 
προβλήματα λειτουργίας ή σκουριά.

 • Μην γυρίζετε το ποδήλατο ανάποδα. Ο υπολογιστής ποδηλάτου 
ή ο διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων μπορεί να υποστούν ζημιά.

 • Χειριστείτε προσεκτικά το προϊόν και αποφύγετε την υποβολή 
του σε οποιοδήποτε ισχυρό χτύπημα.

 • Παρά το γεγονός ότι το ποδήλατο εξακολουθεί να λειτουργεί ως 
ένα κανονικό ποδήλατο, ακόμη και όταν αφαιρεθεί η μπαταρία, 
το φως δεν ανάβει αν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση 
του ποδηλάτου υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να θεωρείται 
ως παράβαση των νόμων οδικής κυκλοφορίας στη Γερμανία.

 • Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ είναι τοποθετημένη στο 
ποδήλατο, πρέπει να προσέχετε τα παρακάτω:
 - Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στη 

θύρα φόρτισης ή στο φις του φορτιστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι ασφαλισμένη στη βάση της 

πριν τη φόρτιση.
 - Μην αφαιρέστε την μπαταρία από τη βάση της κατά τη 

φόρτιση.
 - Μην οδηγείτε με το φορτιστή τοποθετημένο.
 - Κλείστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης όταν δεν φορτίζετε.
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Χειρισμός της μπαταρίας
 • Όταν μεταφέρετε ένα ποδήλατο με υποβοήθηση με αυτοκίνητο, 
αφαιρέστε την μπαταρία από το ποδήλατο και τοποθετήστε το 
ποδήλατο σε μια σταθερή επιφάνεια στο αυτοκίνητο.

 • Πριν συνδέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν 
συσσωρευτεί νερό ή ακαθαρσίες στο σύνδεσμο όπου θα 
συνδεθεί η μπαταρία.

 • Συνιστάται η χρήση αυθεντικής μπαταρίας Shimano. Εάν 
χρησιμοποιήσετε μπαταρία άλλου κατασκευαστή, φροντίστε να 
διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για την μπαταρία 
προτού τη χρησιμοποιήσετε.

Πληροφορίες διάθεσης για τις χώρες εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθήστε τους 
τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη των 
χρησιμοποιημένων μπαταριών. Εάν δεν είστε 
σίγουροι, απευθυνθείτε στο σημείο αγοράς ή σε 
έναν αντιπρόσωπο ποδηλάτων.

Σύνδεση και επικοινωνία με το PC
Η συσκευή σύνδεσης με το PC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
συνδέσετε έναν υπολογιστή στο ποδήλατο (σύστημα ή 
εξαρτήματα) και το E-TUBE PROJECT μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την εκτέλεση εργασιών όπως η προσαρμογή μεμονωμένων 
εξαρτημάτων ή ολόκληρου του συστήματος, καθώς και για την 
αναβάθμιση του firmware.

 • Συσκευή σύνδεσης PC: SM-PCE1

 • E-TUBE PROJECT: Εφαρμογή του PC

 • Firmware: το λογισμικό σε κάθε εξάρτημα

Σύνδεση και επικοινωνία με smartphone ή 
tablet
Είναι δυνατή η προσαρμογή μεμονωμένων εξαρτημάτων  
ή του συστήματος, καθώς και η αναβάθμιση του firmware, 
χρησιμοποιώντας το E-TUBE PROJECT για συσκευές 
smartphone/tablet μετά τη σύνδεση του ποδηλάτου (σύστημα  
ή εξαρτήματα) σε ένα smartphone ή tablet μέσω Bluetooth LE. 

 • E-TUBE PROJECT: εφαρμογή για smartphones/tablets

 • Firmware: το λογισμικό σε κάθε εξάρτημα

Καθαρισμός
 • Ο αριθμός που βρίσκεται στο κλειδί της βάσης της μπαταρίας 
είναι απαραίτητος για να αγοράσετε αντικλείδια. Φυλάξτε τον σε 
ασφαλές μέρος. Υπάρχει χώρος να σημειώσετε τον αριθμό 
κλειδιού στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου χρήστη. 
Σημειώστε τον αριθμό κλειδιού για να τον έχετε και για 
μελλοντική χρήση.

 • Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς για ενημερώσεις του 
λογισμικού του προϊόντος. Οι πιο ενημερωμένες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Shimano. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση και επικοινωνία 
με συσκευές".

 • Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή άλλους διαλύτες για να 
καθαρίσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα. Τέτοιες ουσίες 
μπορεί να βλάψουν τις επιφάνειες.

 • Θα πρέπει να πλένετε τακτικά τα γρανάζια με ουδέτερο 
απορρυπαντικό. Επιπλέον, ο καθαρισμός της αλυσίδας με 
ουδέτερο απορρυπαντικό και η λίπανση της, είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση του ωφέλιμου χρόνου 
ζωής των γραναζιών και της αλυσίδας.

 • Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί, καλά στυμμένο, όταν 
καθαρίζετε τη μπαταρία και το πλαστικό κάλυμμα.

 • Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το χειρισμό και τη 
συντήρηση, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

 • Τα προϊόντα δεν καλύπτονται με εγγύηση για φυσική φθορά και 
αλλοίωση από τη συνήθη χρήση και το πέρασμα του χρόνου.

Υποβοήθηση
 • Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, για παράδειγμα, αν η τάση 
της αλυσίδας είναι πολύ σφιχτή, μπορεί να μην επιτευχθεί η 
κατάλληλη υποβοήθηση. Αν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το 
σημείο αγοράς.

Ετικέτα
 • Μερικές από τις σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται σε 
αυτό το εγχειρίδιο χρήστη αναφέρονται επίσης και στην ετικέτα 
του φορτιστή της μπαταρίας.
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Χαρακτηριστικά του SHIMANO STEPS Σειρά E8000
 • Εξαρτήματα υποβοήθησης του high-end ποδηλάτου βουνού (ΜΤΒ)
 • Ισχυρή προώθηση και αθόρυβη μονάδα κίνησης.
 • Ομαλή και φυσιολογική ηλεκτρική υποβοήθηση και ποδηλατική εμπειρία.
 • Υποστήριξη άριστου σχεδιασμού ανάρτησης χάρη στη συμπαγή δομή της μονάδας κίνησης. Κοντύτερο πλαίσιο του τριγώνου αλυσίδας 
που παρέχει στον οδηγό καλύτερο χειρισμό.
 • Ηλεκτρική υποβοήθηση που σταματά ταυτόχρονα με το σταμάτημα του πεντάλ από τον οδηγό. Γρήγορη επανεκκίνηση της 
υποβοήθησης πάλι με την ποδηλάτηση από τον οδηγό. Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα που συντονίζεται και εναρμονίζεται με τον 
ανθρώπινο χειρισμό.
 • Ανώτερη απόδοση ελέγχου που διευκολύνει την άνετη οδήγηση σε ορεινούς δρόμους.
 • Αποτελεσματική ποδηλάτηση ακόμα κι όταν σταματά η ηλεκτρική υποβοήθηση.
 • Εύχρηστο σύστημα του διακόπτη υποβοήθησης, εργονομικά σχεδιασμένο.
 • Υπολογιστής ποδηλάτου που είναι συμπαγής χωρίς απώλεια ορατής ευκρίνειας και που παρέχει λεπτομερή δεδομένα του ταξιδιού βάσει 
χρωματικής αναγνώρισης.
 • Συντελεστής Q που συγκρίνεται με τα ποδήλατα βουνού και μειώνει το βάρος στα πόδια σύμφωνα με τις εμπειρίες των οδηγών MTB.
 • Προαιρετική συσκευή αλυσίδας που παρέχει υποστήριξη σε δυσχερείς συνθήκες οδήγησης.
 • Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας που σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε μακρινές διαδρομές.
 • Έξυπνη υποβοήθηση [WALK] (Βάδισμα) με SEIS RD που παρέχει ισχυρή υποβοήθηση όταν περπατάτε το ποδήλατο σε ανώμαλο 
έδαφος όπως βραχώδεις περιοχές.

Συντελεστής Q

 � Οδήγηση του ποδηλάτου
1. Ενεργοποιήστε την παροχή ισχύος.

 • Μη βάζετε τα πόδια σας πάνω στα πεντάλ όταν ενεργοποιείτε την παροχή ισχύος. Μπορεί να προκληθεί σφάλμα στο σύστημα.
 • Η παροχή ισχύος δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση.

2. Επιλέξτε τη λειτουργία υποβοήθησης που προτιμάτε. 
3. Η υποβοήθηση θα ξεκινήσει όταν τα πεντάλ αρχίσουν να περιστρέφονται.
4. Αλλάξτε τη λειτουργία υποβοήθησης ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.
5. Απενεργοποιήστε την παροχή ισχύος όταν σταθμεύετε το ποδήλατο.

 • Μη βάζετε τα πόδια σας πάνω στα πεντάλ όταν απενεργοποιείτε την παροχή ισχύος. Μπορεί να προκληθεί σφάλμα στο σύστημα.
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 � Λειτουργία υποβοήθησης
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία υποβοήθησης για κάθε συγκεκριμένη περίσταση.

BOOST (Ώθηση) TRAIL (Εκτός δρόμου) ECO (Οικονομική)

Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ισχυρή 
υποβοήθηση, όπως κατά την οδήγηση σε 
απότομες ανηφορικές πλαγιές. Αυτή η 
λειτουργία προορίζεται για χρήση σε 
απότομες κλίσεις και απόκρημνα βουνά. 
Όταν οδηγείτε σε επίπεδους δημόσιους 
δρόμους με φωτεινούς σηματοδότες, η 
παρεχόμενη υποβοήθηση μπορεί να είναι 
υπερβολική, αλλάξτε σε λειτουργία [ECO].

Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ένα 
ενδιάμεσο επίπεδο υποβοήθησης, όπως 
όταν θέλετε να απολαύσετε άνετη οδήγηση 
σε επίπεδο έδαφος ή σε έδαφος με 
ελαφρές κλίσεις.

Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να απολαύσετε 
την οδήγηση σε επίπεδο έδαφος για 
μεγάλες αποστάσεις. Όταν δεν 
ποδηλατείτε πολύ δυνατά, το επίπεδο 
υποβοήθησης μειώνεται και η κατανάλωση 
ενέργειας γίνεται λιγότερη.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το επίπεδο της υποβοήθησης μειώνεται για να αυξηθεί η εμβέλεια.

OFF (Απενεργοποίηση)

Με αυτή τη λειτουργία δεν παρέχεται υποβοήθηση όταν η παροχή ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατανάλωση 
ισχύος που σχετίζεται με την υποβοήθηση, είναι χρήσιμη για τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας όταν η μπαταρία εξαντλείται.

WALK (Βάδισμα)

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν περπατάτε με το ποδήλατο, όταν το βγάζετε από ένα υπόγειο ή όταν είναι βαριά 
φορτωμένο. Είναι επίσης χρήσιμη όταν περπατάτε το ποδήλατο σε ανώμαλο έδαφος όπως σε βραχώδεις περιοχές.
Η λειτουργία έξυπνης υποβοήθησης βαδίσματος ενεργοποιείται όταν συνδέεται ένα ηλεκτρικό σύστημα αλλαγής ταχυτήτων όπως τα 
XTR, DEORE XT SEIS.
Το σύστημα παρέχει μεμονωμένα υποβοήθηση για να ανιχνεύσει τη θέση ταχύτητας.
Η "Έξυπνη υποβοήθηση βαδίσματος" υποστηρίζει τον οδηγό αυξάνοντας τη ροπή που παράγει ο κινητήρας σε απότομους λόφους σε 
χαμηλές ταχύτητες.
Η "Γρήγορη υποβοήθηση βαδίσματος" λειτουργεί γρήγορα κρατώντας πατημένο το διακόπτη από οποιαδήποτε λειτουργία.
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 Ονομασία εξαρτημάτων

(D) (I)

(J)

(M)

(A)

(B)

(L)

(C)

(E)

(N)

(H)

(F)

(G)

(K)

(A) Υπολογιστής ποδηλάτου: 
SC-E8000 
SC-E6010

(B) Διακόπτης υποβοήθησης: 
SW-E8000-L 
SW-E6000

(C) Εμπρός αλυσοτροχός: 
SM-CRE80 
SM-CRE80-B

(D) Συσκευή αλυσίδας:  
SM-CDE80

(E) Βραχίονας ανάπτυξης: 
FC-E8000 
FC-E8050

(F) Μονάδα κίνησης: 
DU-E8000

(G) Αισθητήρας ταχύτητας: 
SM-DUE10

(H) Κάλυμμα μονάδας κίνησης: 
SM-DUE80-A/SM-DUE80-B

(I) Μπαταρία (εξωτερικού τύπου)/ 
Βάση μπαταρίας (εξωτερικού 
τύπου): 
BT-E8010 
BM-E8010 
BT-E6010 
BM-E6010

(J) Φορτιστής μπαταρίας: 
EC-E6000

(K) Μπαταρία (ενσωματωμένου 
τύπου)/ 
Βάση μπαταρίας (ενσωματωμένου 
τύπου): 
BT-E8020 
BM-E8020

(L) E-TUBE(EW-SD50)

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική 
αλλαγή ταχυτήτων

(M) Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων: 
SW-M9050-R 
SW-M8050-R

(N) Πίσω εκτροχιαστής (DI2): 
RD-M9050 
RD-M8050
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Προδιαγραφές
Κλίμακα θερμοκρασίας 
λειτουργίας: Κατά την 
αποφόρτιση

-10 – 50˚C Τύπος μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου

Κλίμακα θερμοκρασίας 
λειτουργίας: Κατά τη 
φόρτιση

0 – 40˚C Ονομαστική χωρητικότητα

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη για την μπαταρία 
"UM-70F0A". Για τις πιο 
πρόσφατες πληροφορίες στα 
εγχειρίδια, ανατρέξτε στον 
ιστότοπο (http://si.shimano.
com).

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης

-20 – 70˚C Ονομαστική τάση 36 V DC

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης (μπαταρία)

-20 – 60˚C Τύπος μονάδας κίνησης Κεντρική

Τάση φόρτισης 100 – 240 V AC Τύπος κινητήρα Χωρίς ψήκτρες DC

Χρόνος φόρτισης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη 
για την μπαταρία "UM-70F0A". 
Για τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες στα εγχειρίδια, 
ανατρέξτε στον ιστότοπο (http://
si.shimano.com).

Ονομαστική ισχύς μονάδας 
κίνησης

250 W

* Η κλίμακα ταχύτητας της λειτουργίας υποβοήθησης ποικίλει ανάλογα με τις προδιαγραφές. 
DU-E8000: 25 km/h ή λιγότερο

http://si.shimano.com
http://si.shimano.com
http://si.shimano.com
http://si.shimano.com
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Φόρτιση της μπαταρίας
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία αμέσως μετά την αποστολή της.
Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τη φόρτισή της με τον ειδικό φορτιστή.
Φροντίστε να τη φορτίσετε πριν από τη χρήση. Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το LED της ανάβει.
Συνιστάται η χρήση αυθεντικής μπαταρίας Shimano. Εάν χρησιμοποιήσετε μπαταρία άλλου κατασκευαστή, φροντίστε να διαβάσετε 
προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για την μπαταρία προτού τη χρησιμοποιήσετε.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 • Χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο φορτιστή της Shimano και τηρείτε τις συνθήκες φόρτισης που υποδεικνύονται για τη φόρτιση της εν λόγω 
μπαταρίας. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 • Κατά την αφαίρεση του φις του φορτιστή μπαταρίας από την πρίζα ή του βύσματος 
φόρτισης από την μπαταρία, μην τραβάτε από το καλώδιο.

 • Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ είναι τοποθετημένη στο ποδήλατο, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί να μην σκοντάψετε πάνω στο καλώδιο του φορτιστή ή να πιαστεί κάτι σε αυτό. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή να προκαλέσει πτώση του ποδηλάτου, με 
επακόλουθη βλάβη των εξαρτημάτων.

 • Αν το ποδήλατο είναι αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αμέσως μετά την αγορά, 
πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο. Όταν η μπαταρία 
φορτιστεί, αρχίζει να αδειάζει.

 • Συνδεθείτε στο E-TUBE PROJECT και κάντε κλικ στο 
[Connection check] (Έλεγχος σύνδεσης) για να επιβεβαιώσετε αν η χρησιμοποιούμενη 
μπαταρία είναι αυθεντική της Shimano ή κάποιας άλλης εταιρίας.
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Όταν φορτίζετε την μπαταρία μεμονωμένα

Φορτιστής μπαταρίας: EC-E6000
Μπαταρία: BT-E8010/BT-E8020

1. Συνδέστε το φις του φορτιστή στην πρίζα.

2. Εισάγετε το βύσμα φόρτισης στη θύρα φόρτισης της 
μπαταρίας.
 • Φορτίστε την μπαταρία σε μια επίπεδη επιφάνεια σε 
εσωτερικό χώρο.

BT-E8010

Βύσμα φόρτισης

Μπαταρία Θύρα φόρτισης

BT-E8020

Βύσμα φόρτισης Μπαταρία

Θύρα φόρτισης

Φορτιστής μπαταρίας: EC-E6000
Μπαταρία: BT-E6010

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα στο βύσμα φόρτισης.

2. Βάλτε το φις του φορτιστή στην πρίζα.

3. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα φόρτισης της 
μπαταρίας.
 • Όταν εισάγετε τον προσαρμογέα στη θύρα φόρτισης, βάλτε 
τον έτσι ώστε η θύρα φόρτισης να βρίσκεται κάτω από τον 
προσαρμογέα. Ο προσαρμογέας δεν μπορεί να μπει αν η 
θύρα φόρτισης είναι από πάνω του.

 • Φορτίστε την μπαταρία σε μια επίπεδη επιφάνεια σε 
εσωτερικό χώρο.

Προσαρμογέας

Βύσμα φόρτισης

BT-E6010

Μπαταρία

Προσαρμογέας Θύρα φόρτισης

Βύσμα φόρτισης
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Φόρτιση της μπαταρίας ενώ είναι τοποθετημένη πάνω στο ποδήλατο 
Φορτιστής μπαταρίας: EC-E6000 
Μπαταρία: BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

1. Εισάγετε το φις του φορτιστή της μπαταρίας στην πρίζα.

2. Εισάγετε το βύσμα φόρτισης στη θύρα φόρτισης στη βάση της μπαταρίας ή στην μπαταρία.
* Τοποθετήστε το κύριο σώμα του φορτιστή μπαταρίας σε μια σταθερή επιφάνεια, όπως το πάτωμα, πριν από τη φόρτιση.
* Σταθεροποιήστε το ποδήλατο για να διασφαλίσετε ότι δεν θα πέσει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

BT-E8010

Μπαταρία

Θύρα φόρτισης

Βύσμα φόρτισης

BT-E8020

Μπαταρία

Βύσμα 
φόρτισης

Θύρα φόρτισης

BT-E6010

Βάση μπαταρίας

Βύσμα φόρτισης

Θύρα φόρτισης



12

 � Ένδειξη LED φορτιστή
Αφού αρχίσει η φόρτιση, η ένδειξη LED του φορτιστή ανάβει. 

 
Αναμμένη

Φόρτιση (Εντός 1 ώρας μετά την 
ολοκλήρωση της φόρτισης)

 
Αναβοσβήνει

Σφάλμα φόρτισης

 Σβηστή
Αποσυνδεδεμένη μπαταρία
(1 ώρα ή περισσότερο μετά την 
ολοκλήρωση της φόρτισης)

Ένδειξη LED φορτιστή 

 � Σχετικά με τις λυχνίες LED της μπαταρίας
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης στη 
λυχνία LED στην μπαταρία.

Λυχνίες LED μπαταρίας

Ένδειξη φόρτισης σε εξέλιξη

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας*1 Στάθμη μπαταρίας

0% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 99%

100%

*1  : Δεν ανάβει : Αναμμένη : Αναβοσβήνει
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Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί πατώντας το κουμπί ισχύος της μπαταρίας.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας*1 Στάθμη μπαταρίας

100% - 81%

80% - 61%

60% - 41%

40% - 21%

20% - 1%

0%  
(Όταν η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη στο 

ποδήλατο)

0%, Απενεργοποίηση/Τερματισμός λειτουργίας  
(Όταν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο ποδήλατο)

*1   : Δεν ανάβει : Αναμμένη : Αναβοσβήνει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, οι λειτουργίες του συστήματος αρχίζουν να απενεργοποιούνται με 
την εξής σειρά.
1.  Ηλεκτρική υποβοήθηση (Η λειτουργία υποβοήθησης αλλάζει αυτόματα σε [ECO] και στη συνέχεια η υποβοήθηση 

απενεργοποιείται)
2. Αλλαγή ταχυτήτων
3. Φως

 � Χειρισμός και φόρτιση της μπαταρίας
Η φόρτιση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης που απομένει, αλλά θα πρέπει να 
φορτίσετε την μπαταρία πλήρως τις επόμενες φορές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ειδικό φορτιστή για την επαναφόρτιση 
της μπαταρίας αυτές τις φορές.

 • Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά τη στιγμή της αγοράς. Πριν την ποδηλασία, φροντίστε να φορτίσετε πλήρως την 
μπαταρία.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, φορτίστε την όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν αφήσετε αφόρτιστη την μπαταρία, θα 
προκληθεί μείωση της απόδοσής της.

 • Αν το ποδήλατο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το με περίπου 70% υπόλοιπο φορτίο μπαταρίας. 
Επιπλέον, φροντίστε να μην αφήνετε την μπαταρία να αδειάζει τελείως φορτίζοντάς την κάθε 6 μήνες.
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 � Τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας

Τοποθέτηση της μπαταρίας

BT-E8010/BT-E6010
1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο κάτω μέρος της μπαταρίας 

με την προεξοχή στη θήκη και τοποθετήστε την μπαταρία.

2. Γυρίστε την μπαταρία προς τα δεξιά ξεκινώντας από το 
σημείο όπου έχει τοποθετηθεί. Πιέστε την μπαταρία προς τα 
μέσα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

3. Γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος, βγάλτε το, και 
φυλάξτε το σε ένα ασφαλές μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 • Ελέγξτε για να δείτε αν μπαταρία είναι κλειδωμένη πριν 
χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο. Η μπαταρία μπορεί να πέσει κατά 
την οδήγηση, αν δεν έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση της.

 • Πριν την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θύρας φόρτισης 
είναι κλειστό.

 • Για να αποτρέψετε την πτώση της μπαταρίας, μην οδηγήσετε το 
ποδήλατο με το κλειδί στη κλειδαριά.

BT-E8020
Για λόγους επίδειξης, αυτές οι οδηγίες παίρνουν ως παράδειγμα 
ένα σχέδιο πλαισίου όπου η μπαταρία αφαιρείται/τοποθετείται 
από κάτω.

Εισάγετε την μπαταρία στη βάση της μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
 • Εάν μπει μέχρι να ακουστεί το κλικ, η μπαταρία κλειδώνει 
αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι κλειδωμένη πριν χρησιμοποιήσετε 
το ποδήλατο. Η μπαταρία μπορεί να χαλαρώσει και να πέσει αν 
δεν είναι σωστά κλειδωμένη στη θέση της πριν από την οδήγηση.

 • Πριν την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της κλειδαρότρυπας 
και το κάλυμμα της θύρας φόρτισης είναι κλειστά.

 • Για να αποτρέψετε την πτώση της μπαταρίας, μην οδηγείτε το 
ποδήλατο με το κλειδί στην κλειδαριά.

Κάλυμμα 
κλειδαρότρυπας



15

Αφαίρεση της μπαταρίας

Η ακόλουθη περιγραφή μπορεί να μην ισχύει αφού διατίθενται διάφοροι τύποι κλειδιών.

BT-E8010/BT-E6010
1. Απενεργοποιήστε την παροχή ισχύος, έπειτα βάλτε το 

κλειδί στο μύλο της κλειδαριάς στη θήκη της μπαταρίας.

 • Η θέση του κλειδιού δεν επηρεάζει την εισαγωγή της μπαταρίας. 
Μπορείτε να την τοποθετήσετε ανεξάρτητα από τη θέση του 
κλειδιού.

 • Δεν μπορείτε να βγάλετε το κλειδί όταν δεν είναι στη θέση 
εισαγωγής. Μύλος κλειδαριάς

Κλειδί

2. Για να ξεκλειδώσετε την μπαταρία, γυρίστε το κλειδί 
αριστερά μέχρι να αισθανθείτε κάποια αντίσταση.

3. Κρατήστε το επάνω μέρος της μπαταρίας και γυρίστε το 
προς τα αριστερά για να το αφαιρέσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κρατήστε σταθερά την μπαταρία και προσέξτε να μην πέσει όταν την 
αφαιρείτε ή την μεταφέρετε.
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BT-E8020
 • Για λόγους επίδειξης, αυτές οι οδηγίες παίρνουν ως παράδειγμα ένα σχέδιο πλαισίου όπου η μπαταρία αφαιρείται/τοποθετείται από 
κάτω.

 • Εάν χρησιμοποιείτε κάλυμμα μπαταρίας κατασκευασμένο από άλλη εταιρία, αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας προτού αφαιρέσετε την 
μπαταρία.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαρότρυπας.

Κάλυμμα κλειδαρότρυπας

2. Εισάγετε το κλειδί στο μύλο της κλειδαριάς στη βάση της 
μπαταρίας.

 • Η θέση του κλειδιού δεν επηρεάζει την εισαγωγή της μπαταρίας. 
Μπορείτε να την τοποθετήσετε ανεξάρτητα από τη θέση του 
κλειδιού.

 • Δεν μπορείτε να βγάλετε το κλειδί όταν δεν είναι στη θέση 
εισαγωγής.

Μύλος κλειδαριάς

Κλειδί 

3. Η μπαταρία αποσπάται αυτόματα όταν το κλειδί γυρίζει 
δεξιόστροφα και πιέζεται προς τα μέσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στηρίξτε την μπαταρία με το χέρι σας κατά την αφαίρεση για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσει.
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Σχετικά με τις λειτουργίες των διακοπτών υποβοήθησης και των διακοπτών αλλαγής ταχυτήτων
Η διαδικασία λειτουργίας που παρατίθεται εδώ αναφέρεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπολογιστής ποδηλάτου έχει διαμορφωθεί 
με τις προεπιλεγμένες τιμές.

SW-E8000-L/SC-E8000/SW-M8050-R (SW-M9050-R)

X1Y1 X2 Y2

SW-E8000-L SW-M8050-R (SW-M9050-R)

X1
Αλλαγή λειτουργιών υποβοήθησης: το επίπεδο 
υποβοήθησης γίνεται ισχυρότερο

X2 Αλλαγή ταχυτήτων: το πεντάλ γίνεται βαρύτερο

Y1
Αλλαγή λειτουργιών υποβοήθησης: το επίπεδο 
υποβοήθησης γίνεται ασθενέστερο

Y2 Αλλαγή ταχυτήτων: το πεντάλ γίνεται ελαφρύτερο

SC-E6010/SW-E6000

X1 Y1 X2Y2

X1

Κατά την αλλαγή λειτουργιών υποβοήθησης:  
το επίπεδο υποβοήθησης γίνεται ισχυρότερο
Κατά την αλλαγή ταχυτήτων: το πεντάλ γίνεται 
βαρύτερο

X2

Κατά την αλλαγή λειτουργιών υποβοήθησης:  
το επίπεδο υποβοήθησης γίνεται ισχυρότερο
Κατά την αλλαγή ταχυτήτων: το πεντάλ γίνεται 
βαρύτερο

Y1

Κατά την αλλαγή λειτουργιών υποβοήθησης:  
το επίπεδο υποβοήθησης γίνεται ασθενέστερο
Κατά την αλλαγή ταχυτήτων: το πεντάλ γίνεται 
ελαφρύτερο

Y2

Κατά την αλλαγή λειτουργιών υποβοήθησης:  
το επίπεδο υποβοήθησης γίνεται ασθενέστερο
Κατά την αλλαγή ταχυτήτων: το πεντάλ γίνεται 
ελαφρύτερο
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 � Τοποθέτηση και αφαίρεση του υπολογιστή ποδηλάτου
SC-E6010
Σύρετε τον υπολογιστή ποδηλάτου πάνω στη βάση, όπως 
φαίνεται στην εικόνα, για να τον τοποθετήσετε. 
Βάλτε καλά τον υπολογιστή ποδηλάτου μέχρι να ασφαλίσει στη 
θέση του με ένα κλικ.

Υποστήριγμα

Για να αφαιρέσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου, πιέστε δυνατά το 
μοχλό της βάσης ενώ σύρετε προς τα έξω τον υπολογιστή 
ποδηλάτου.

Εάν ο υπολογιστής ποδηλάτου δεν είναι σωστά στη θέση του, η 
λειτουργία υποβοήθησης δεν θα γίνει κανονικά.

Μοχλός

Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση του SC-E8000, απευθυνθείτε στο σημείο αγοράς ή σε έναν μεταπωλητή 
ποδηλάτων.
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 � Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος
Αυτόματη απενεργοποίηση ισχύος
Εάν το ποδήλατο δεν έχει κινηθεί για πάνω από 10 λεπτά, η παροχή ισχύος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ισχύος μέσω της μπαταρίας
BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010
Πατήστε το κουμπί ισχύος στην μπαταρία. Οι λυχνίες LED θα 
ανάψουν υποδεικνύοντας το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 • Όταν ενεργοποιείτε την παροχή ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία 
είναι σταθερά συνδεδεμένη στη θήκη.

 • Η παροχή ισχύος δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση.

 • Μη βάζετε τα πόδια σας στα πεντάλ κατά την ενεργοποίηση. 
Μπορεί να προκληθεί σφάλμα στο σύστημα.

Τα BT-E8010/BT-E8020 μπορούν να εξαναγκαστούν σε 
απενεργοποίηση της παροχής ισχύος κρατώντας πατημένο το κουμπί 
ισχύος για 6 δευτερόλεπτα.

BT-E8010

Κουμπί ισχύος

BT-E8020

Κουμπί ισχύος

BT-E6010
Κουμπί ισχύος

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ισχύος μέσω του υπολογιστή ποδηλάτου
SC-E6010

 • Κρατήστε πατημένο το κουμπί ισχύος στον υπολογιστή 
ποδηλάτου για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η εσωτερική μπαταρία του υπολογιστή ποδηλάτου δεν είναι 
επαρκώς φορτισμένη, δεν θα ενεργοποιηθεί η παροχή ισχύος.
Η εσωτερική μπαταρία θα φορτιστεί αν τοποθετηθεί στο ποδήλατο 
μετά την ενεργοποίηση.

Κουμπί ισχύος
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Οθόνη λογότυπου SHIMANO STEPS
Αυτή η οθόνη εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και του 
τερματισμού του συστήματος.

Λειτουργία του υπολογιστή ποδηλάτου
SW-E8000-L/SC-E8000

X1Y1 A

SC-E6010/SW-E6000

X1

A

Y1

X1/Y1 Χρησιμοποιείται για μετακίνηση του δείκτη ρύθμισης μενού, προσαρμογή ρυθμίσεων κ.λπ.

A Χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ οθονών και επιβεβαίωση ρυθμίσεων.
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 � Βασική προβολή οθόνης
Εμφανίζει την κατάσταση του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου ποδηλάτου, δεδομένα διαδρομών.

 • Αυτές οι επεξηγήσεις για τους υπολογιστές ποδηλάτου SC-E8000 και SC-E6010, που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, 
διατυπώνονται χρησιμοποιώντας τις προβολές οθόνης του SC-E8000 μόνο, εκτός όπου οι προβολές των υπολογιστών ποδηλάτου 
διαφέρουν σημαντικά.

(A) Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
Εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας.

(B) Θέση ταχύτητας (Εμφανίζει μόνο όταν η ηλεκτρονική 
αλλαγή ταχυτήτων είναι σε χρήση)
Εμφανίζει την τρέχουσα θέση ταχύτητας.

(C) Μετρητής υποβοήθησης
Εμφανίζει την υποβοήθηση.

(D) Εμφάνιση λειτουργίας υποβοήθησης
Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία υποβοήθησης. (Η 
λειτουργία [ECO] ενεργοποιείται αυτόματα καθώς 
πέφτει το υπόλοιπο φορτίο μπαταρίας).

(E) Τρέχουσα ταχύτητα
Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα.
Η οθόνη μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ km/h και mph.

(F) Τρέχουσα ώρα
Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα. 

(G) Εικονίδιο που υποδεικνύει πότε το φως είναι 
αναμμένο
Ειδοποιεί όταν το φως με τροφοδοσία από την 
μπαταρία είναι αναμμένο.

(H) Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής
Εμφανίζει τα τρέχοντα δεδομένα διαδρομής.

SC-E8000

(A) (B)

(C)(D)(E)

SC-E6010

(A)

(B)

(G)

(H)

(C)
(D)

(E)

(F)
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Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
Μπορείτε να ελέγχετε τη στάθμη της μπαταρίας στην οθόνη του υπολογιστή ποδηλάτου όταν ποδηλατείτε.

SC-E8000

Ένδειξη Στάθμη μπαταρίας

81 - 100%

61 - 80%

41 - 60%

21 - 40%

1 - 20%*

0%

* Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινη όταν το 
υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας πέσει σε αυτό το επίπεδο.

SC-E6010

Ένδειξη Στάθμη μπαταρίας

100%

0%
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 � Αλλαγή λειτουργίας υποβοήθησης

Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να αλλάξετε τις λειτουργίες 
υποβοήθησης.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

SC-E8000

SC-E6010

BOOST (Ώθηση): Υποβοήθηση, ώθηση
TRAIL (Εκτός δρόμου): Υποβοήθηση, διαδρομή
ECO (Οικονομική): Υποβοήθηση, οικονομική
OFF (Απενεργοποίηση): Υποβοήθηση, απενεργοποιημένη
WALK (Βάδισμα): Υποβοήθηση στο Walk (Βάδισμα)

 : Σύντομο πάτημα του Χ1
 : Σύντομο πάτημα του Υ1

 : Παρατεταμένο πάτημα του Υ1
 :  Σύντομο πάτημα του Χ1 (Αυτή η λειτουργία είναι για 

ακύρωση του [WALK] (Βάδισμα))

BOOST

WALK

TRAIL

ECO

OFF
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 � Αλλαγή στη λειτουργία [WALK] (Βάδισμα) (λειτουργία υποβοήθησης βαδίσματος)

1. Με τα πόδια σας εκτός πεντάλ και τρέχουσα ταχύτητα στα 
[0 km/h], κρατήστε πατημένο το Y1 έως ότου εμφανιστεί το 
[WALK] (Βάδισμα).

Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

Y1

SW-E6000/SC-E6010

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα ακουστεί προειδοποιητικό σήμα κατά την αλλαγή αν δεν 
είναι δυνατή η αλλαγή σε λειτουργία [WALK] (Βάδισμα) 
επειδή η τρέχουσα ταχύτητα δεν είναι [0 km/h] ή υπάρχει 
πίεση στα πεντάλ κ.λπ.

2. Αφήστε το Y1 όταν εμφανιστεί το [WALK] (Βάδισμα).

3. Κρατήστε πατημένο το Y1 ξανά για να ενεργοποιήσετε την 
υποβοήθηση βαδίσματος.

 • Η υποβοήθηση βαδίσματος παραμένει ενεργή εφόσον το 
Y1 κρατιέται πατημένο.

SC-E8000

SC-E6010
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4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία [WALK] (Βάδισμα), αφήστε 
το Y1 και πατήστε το X1.

 • Όταν η λειτουργία [WALK] (Βάδισμα) ακυρωθεί, 
επανενεργοποιείται η λειτουργία που ήταν ενεργή πριν 
οριστεί η λειτουργία [WALK] (Βάδισμα).

X1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1

SW-E6000/SC-E6010

 • Εάν το Y1 δεν μείνει πατημένο για ένα λεπτό ή περισσότερο, 
επανενεργοποιείται η λειτουργία που ήταν ενεργή πριν οριστεί η 
λειτουργία [WALK] (Βάδισμα).

 • Εάν το ποδήλατο δεν κινηθεί μετά την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας [WALK] (Βάδισμα), η υποβοήθηση βαδίσματος 
απενεργοποιείται αυτόματα. Για να επανενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία [WALK] (Βάδισμα), αφήστε στιγμιαία το Y1 και στη 
συνέχεια κρατήστε πατημένο το Y1.

 • Η λειτουργία υποβοήθησης βαδίσματος μπορεί να λειτουργήσει 
μέχρι τα 6 km/h το πολύ.

 • Το επίπεδο υποβοήθησης και η ταχύτητα αλλάζουν ανάλογα με τη 
θέση των ταχυτήτων.

 • Η λειτουργία έξυπνης υποβοήθησης βαδίσματος ενεργοποιείται 
όταν συνδέεται ένα ηλεκτρικό σύστημα αλλαγής ταχυτήτων όπως 
τα XTR, DEORE XT SEIS. 
Το σύστημα παρέχει μεμονωμένα υποβοήθηση για να ανιχνεύσει τη 
θέση ταχύτητας. 
Η "Έξυπνη υποβοήθηση βαδίσματος" παρέχει μεγαλύτερη ροπή σε 
απότομους λόφους σε χαμηλότερες ταχύτητες. 
Η "Γρήγορη υποβοήθηση βαδίσματος" λειτουργεί γρήγορα 
κρατώντας πατημένο το διακόπτη από οποιαδήποτε λειτουργία.
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 � Προβολή τρέχουσας ταχύτητας και δεδομένων διαδρομής

(A) Θέση ταχύτητας (Εμφανίζει μόνο όταν η ηλεκτρονική 
αλλαγή ταχυτήτων είναι σε χρήση)

(B) Ένδειξη δεδομένων διαδρομής

SC-E8000

(B)

(A)

SC-E6010

(A)
(B)
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 � Αλλαγή μεταξύ των εμφανιζόμενων δεδομένων διαδρομής

Ο τύπος δεδομένων διαδρομής που εμφανίζονται αλλάζει κάθε 
φορά που πατάτε το Α.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

A

SW-E6000/SC-E6010

Εάν κρατήσετε πατημένο το Α όταν εμφανίζεται το DST (Απόσταση), 
εκκαθαρίζονται όλα τα δεδομένα διαδρομής.

(A) Απόσταση διαδρομής

(B) Αθροιστική απόσταση

(C) Μέγιστη απόσταση διαδρομής *1, 3

(D) Χρόνος διαδρομής (προαιρετικό) *2

(E) Μέση ταχύτητα (προαιρετικό) *2

(F) Μέγιστη ταχύτητα (προαιρετικό) *2

(G) Αριθμός περιστροφών της μανιβέλας *2

(H) Τρέχουσα ώρα *4

(A) DST CLOCK (H)

(B) ODO CADENCE (G)

(C) RANGE MAX (F)

(D) TIME AVG (E)

*1 Όταν εμφανίζεται το [RANGE] (Εμβέλεια), δεν εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας. Η εμβέλεια διαδρομής πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο ως αναφορά.

*2 Προαιρετικό στοιχείο: Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις οθόνης στο E-TUBE PROJECT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Σύνδεση και επικοινωνία με συσκευές".

*3 Όταν η υποβοήθηση βαδίσματος λειτουργεί, η ένδειξη [RANGE] (Εμβέλεια) στην οθόνη αλλάζει σε [RANGE ---] (Εμβέλεια ---).

*4 Εμφανίζεται συνεχώς στο  SC-E6010. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν εμφανίζονται δεδομένα διαδρομής, η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη ταχύτητας μετά από 60 δευτερόλεπτα. 
Όταν εμφανίζονται τα δεδομένα ταχύτητας, πατώντας το Α αλλάζουν τα εμφανιζόμενα δεδομένα διαδρομής ξεκινώντας με το 
DST (Απόσταση). 
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Εκκαθάριση της απόστασης διαδρομής

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε την απόσταση διαδρομής στην κύρια οθόνη.

1. Αλλάξτε την προβολή δεδομένων διαδρομής σε 
DST (Απόσταση) και πατήστε το A για 2 δευτερόλεπτα.

2. Αφήστε το δάχτυλο όταν η ένδειξη DST (Απόσταση) αρχίζει 
να αναβοσβήνει.  
Σε αυτή την κατάσταση, πατώντας πάλι το A εκκαθαρίζετε 
την απόσταση διαδρομής.

 • Η ενδεικτική λυχνία DST (Απόσταση) σταματά να αναβοσβήνει και η 
οθόνη σας επαναφέρει στη βασική προβολή αφού την αφήσετε 
ανέγγιχτη για 5 δευτερόλεπτα. 

 • Όταν εκκαθαριστεί η απόσταση διαδρομής, εκκαθαρίζονται επίσης και 
τα TIME (Χρόνος), AVG (Μέσος όρος), και MAX.
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 � Σχετικά με τα μενού ρυθμίσεων
Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων

SW-E8000-L/SC-E8000

1. Κρατήστε πατημένο το Α όταν το ποδήλατο δεν κινείται για 
να εμφανιστεί η οθόνη με τη λίστα των μενού.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

1. Κρατήστε πατημένα τα X1 και Y1 όταν το ποδήλατο δεν 
κινείται για να εμφανιστεί η οθόνη με τη λίστα των μενού.

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

SC-E8000

SC-E6010
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2. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε τα διάφορα μενού. 
Πατήστε το Α για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων για το 
επιλεγμένο μενού.

X1Y1

A

SW-E8000-L/SC-E8000

(A) Εκκαθάριση ρυθμίσεων

(B) Ρύθμιση ρολογιού

(C) Bluetooth LE αντιστοίχιση

(D) Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth LE/ΑΝΤ

(E) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτός

(F) Εμφάνιση ρύθμισης φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού

(G) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικού σήματος μπιπ

(H) Εναλλαγή μεταξύ χιλιομέτρων και μιλίων

(I) Ρύθμιση γλώσσας

(J) Ρύθμιση της ηλεκτρονικής μονάδας αλλαγής ταχυτήτων

(K) Ενεργοποίηση της Επαναφοράς Προστασίας RD*

(L) Επιστροφή στην κύρια οθόνη

SC-E8000

(A) Clear Exit (L)

(B) Clock
RD protection 

reset
(K)

(C) Bluetooth LE Adjust (J)

(D) Bluetooth LE/
ANT Language (I)

(E) Light Unit (H)

(F) Brightness Beep (G)
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SW-E6000/SC-E6010

A

X1
Y1

(A) Εκκαθάριση ρυθμίσεων

(B) Ρύθμιση ρολογιού

(C) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού

(D) Εμφάνιση ρύθμισης φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού

(E) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικού σήματος μπιπ

(F) Εναλλαγή μεταξύ χιλιομέτρων και μιλίων

(G) Ρύθμιση γλώσσας

(H) Αλλαγή του χρώματος γραμματοσειράς

(I) Ρύθμιση της ηλεκτρονικής μονάδας αλλαγής ταχυτήτων

(J) Ενεργοποίηση της Επαναφοράς Προστασίας RD*

(K) Επιστροφή στην κύρια οθόνη

[Start mode] και [Auto] εμφανίζονται στην οθόνη λίστας των 
μενού. Ωστόσο, δεν διατίθενται για χρήση.

SC-E6010

(A) Clear Exit (K)

(B) Clock
RD protection 

reset (J)

(C) Backlight

(D) Brightness Adjust (I)

(E) Beep Font color (H)

(F) Unit Language (G)

* Για να προστατέψετε το σύστημα από το να πέσει κάτω, 
π.χ. αν το ποδήλατο δεχθεί κάποιο ισχυρό χτύπημα, 
τίθεται σε λειτουργία η Προστασία RD και διακόπτεται 
στιγμιαία η σύνδεση ανάμεσα στον κινητήρα και το 
σύνδεσμο, έτσι ώστε να μη λειτουργεί πλέον ο πίσω 
εκτροχιαστής. Η εκτέλεση της Επαναφοράς Προστασίας 
RD αποκαθιστά τη σύνδεση ανάμεσα στον κινητήρα και 
το σύνδεσμο καθώς και τη λειτουργία του πίσω 
εκτροχιαστή.
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Clear (Εκκαθάριση)

Επαναφέρετε την απόσταση διαδρομής στην προεπιλεγμένη τιμή.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε το [DST] 
(Απόσταση).

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

SC-E8000/SC-E6010
Διαμορφώσιμα 

στοιχεία
Λεπτομέρειες

Exit (Έξοδος)
Επιστροφή στην οθόνη λίστας 
των μενού

DST (Απόσταση)
Εκκαθάριση της απόστασης 
διαδρομής

SC-E6010
Προεπιλεγμένες τιμές που καθορίζονται στη ρύθμιση της 
προβολής SC

Διαμορφώσιμα στοιχεία Προεπιλεγμένη τιμή
Backlight  
(Οπίσθιος φωτισμός)

ON (Ενεργοπoίηση)

Beep (Μπιπ) ON (Ενεργοπoίηση)

Unit (Μονάδα) km

Language (Γλώσσα) English

Brightness 
(Φωτεινότητα)

3

Font color (Χρώμα 
γραμματοσειράς)

White (Λευκό)

SC-E8000

SC-E6010
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2. Για να επαναφέρετε την απόσταση διαδρομής, επιλέξτε το 
[OK] (Εντάξει) χρησιμοποιώντας το Χ1 ή Υ1 και πατήστε το 
Α για επιβεβαίωση.  
Μετά την επαναφορά, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.
 • Δεν εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης επαναφοράς στο 
SC-E6010.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

Όταν εκκαθαριστεί η απόσταση διαδρομής, εκκαθαρίζονται επίσης και 
τα TIME (Χρόνος), AVG (Μέσος όρος), και MAX.
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Clock (Ρολόι)

Διαμορφώστε τη ρύθμιση "Clock (Ρολόι)".

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να ρυθμίσετε την ώρα.

 • Πατήστε το Χ1 για να αυξήσετε τους αριθμούς.

 • Πατήστε το Υ1 για να μειώσετε τους αριθμούς.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

2. Πατώντας το Α ενεργοποιείται η καθορισμένη τιμή και 
μεταφέρεστε στη ρύθμιση των λεπτών.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

A

SW-E6000/SC-E6010

3. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

4. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

Μπορείτε να αλλάξετε τους αριθμούς γρήγορα κρατώντας πατημένο 
το X1 ή Y1.
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Bluetooth LE (SC-E8000)

Το E-TUBE PROJECT για smartphones/tablets μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν εδραιωθεί σύνδεση Bluetooth LE (χαμηλή ενέργεια 
Bluetooth) με κάποιο smartphone/tablet.

1. Προτού κάνετε μια σύνδεση, ενεργοποιήστε το Bluetooth LE 
στο smartphone/tablet.

2. Ανοίξτε το E-TUBE PROJECT και ρυθμίστε το να λαμβάνει 
σήματα Bluetooth LE.

3. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε το [Start] (Εκκίνηση). 
Για να ξεκινήσετε την αντιστοίχιση Bluetooth LE, πατήστε το 
Α για επιβεβαίωση.

 • Εάν πατήσετε το Α στη διάρκεια της αντιστοίχισης 
Bluetooth LE, η μετάδοση μπορεί να διακοπεί και στη 
συνέχεια η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη της λίστας 
μενού.

X1 AY1

SW-E8000-L/SC-E8000

Διαμορφώσιμα 
στοιχεία

Λεπτομέρειες

Start (Εκκίνηση)
Ξεκινά την αντιστοίχιση 
Bluetooth LE

Cancel (Ακύρωση)
Για να μην κάνετε αντιστοίχιση, 
επιλέξτε [Cancel] (Ακύρωση)

Γενικά, η μετάδοση Bluetooth LE θα ξεκινήσει αυτόματα όταν ο 
υπολογιστής ποδηλάτου ενεργοποιηθεί, ωστόσο, η αντιστοίχιση μπορεί 
να ξεκινήσει επιλέγοντας [Start] (Εκκίνηση) από το μενού 
[Bluetooth LE] όταν η συνδεσιμότητα είναι κακή.
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4. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, το λογότυπο SHIMANO 
STEPS εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η σύνδεση δεν είναι 
επιτυχής, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα.

 • Μετά από επιτυχή σύνδεση ή αποτυχία σύνδεσης, 
πατήστε ένα από τα X1/Y1/A διαφορετικά η οθόνη θα 
επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη της λίστας μενού μετά 
από λίγο. Σύνδεση επιτυχής

Connect failure

Σύνδεση αποτυχημένη

5. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, το όνομα της μονάδας θα 
εμφανιστεί στο E-TUBE PROJECT.

6. Επιλέξτε το όνομα μονάδας που εμφανίζεται στην οθόνη.

 • Για αποσύνδεση, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth LE από 
το smartphone/tablet. (Ο υπολογιστής ποδηλάτου θα βγει 
από τη λειτουργία σύνδεσης και θα επιστρέψει στην 
κανονική κατάσταση λειτουργίας).
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Bluetooth LE/ANT (SC-E8000)

Η τρέχουσα κατάσταση των ασύρματων συνδέσεων μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση ΑΝΤ, ανατρέξτε στο "Σύνδεση ΑΝΤ" στην ενότητα "Σχετικά με τις ασύρματες λειτουργίες".

Επιλέξτε [Bluetooth LE/ANT] από την οθόνη της λίστα μενού 
και επιβεβαιώστε εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της 
ασύρματης σύνδεσης.

Όταν συνδέεται μέσω Bluetooth LE

Όταν συνδέεται μέσω ΑΝΤ

Όταν δεν είναι συνδεδεμένο ούτε το  
Bluetooth LE ούτε το ΑΝΤ
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Light (Φως) (SC-E8000)

Διαμόρφωση της ρύθμισης του φωτός που τροφοδοτείται από την μπαταρία.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε την απαιτούμενη 
ρύθμιση.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

Διαμορφώσιμα 
στοιχεία

Λεπτομέρειες

ON (Ενεργοπoίηση)
Διατηρεί το φως πάντα 
αναμμένο

OFF (Απενεργοποίηση) Διατηρεί το φως πάντα σβηστό

2. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

A

SW-E8000-L/SC-E8000
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ON (Ενεργοπoίηση) ή OFF (Απενεργοποίηση) του φωτός που τροφοδοτείται από την μπαταρία (SC-E6010)

Όταν το φως που τροφοδοτείται από την μπαταρία είναι 
συνδεδεμένο, πατήστε το κουμπί φωτός στον υπολογιστή 
ποδηλάτου για να ανάψετε το φως. Ένα εικονίδιο που 
υποδεικνύει ότι το φως είναι αναμμένο εμφανίζεται στην 
οθόνη. Πιέστε ξανά το κουμπί για να σβήσει το φως. Μόλις 
το φως σβήσει, το εικονίδιο στην οθόνη εξαφανίζεται.
* Όταν το φως που τροφοδοτείται από την μπαταρία δεν είναι 

συνδεδεμένο και το [Backlight] (Οπίσθιος φωτισμός) είναι 
ρυθμισμένο στο [MANUAL] (Χειροκίνητα), το πάτημα του 
κουμπιού φωτός ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον οπίσθιο 
φωτισμό του υπολογιστή ποδηλάτου.

Κουμπί φωτός

Όταν το φως είναι 
αναμμένοαναμμένο

Όταν το φως είναι 
σβηστόσβηστό

Το φως σβήνει σε συνδυασμό με την ισχύ της μπαταρίας.
Όταν η τροφοδοσία από την μπαταρία είναι απενεργοποιημένη, το 
φως είναι σβηστό.



40

Backlight (Οπίσθιος φωτισμός) (SC-E6010)

Διαμορφώστε τη ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού οθόνης.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε την απαιτούμενη 
ρύθμιση.

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

Διαμορφώσιμα 
στοιχεία

Λεπτομέρειες

ON (Ενεργοπoίηση)
Διατηρεί το φως πάντα 
αναμμένο

OFF (Απενεργοποίηση)
Διατηρεί το φως πάντα 
σβηστό

MANUAL 
(Χειροκίνητα)

Ανάβει και σβήνει σε 
συνδυασμό με το φως που 
τροφοδοτείται από την 
μπαταρία

2. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

A

SW-E6000/SC-E6010



41

Brightness (Φωτεινότητα)

Η φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί όπως θέλετε.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
 • Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 επίπεδα.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

2. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

A

SW-E6000/SC-E6010
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Beep (Μπιπ)

Το ηχητικό σήμα μπιπ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε την απαιτούμενη 
ρύθμιση.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

Διαμορφώσιμα 
στοιχεία

Λεπτομέρειες

ON (Ενεργοπoίηση) Ενεργοποίηση των μπιπ

OFF (Απενεργοποίηση) Απενεργοποίηση των μπιπ

2. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

A

SW-E6000/SC-E6010

Ακόμα κι όταν το [Beep] (Μπιπ) είναι ρυθμισμένο στο 
OFF (Απενεργοποίηση), θα ακουστεί ένα μπιπ όταν προκύψει 
δυσλειτουργία, σφάλμα συστήματος κ.λπ.
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Unit (Μονάδα)

Οι μονάδες απόστασης (km/miles) μπορούν να αλλάξουν.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε την απαιτούμενη 
ρύθμιση.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

Διαμορφώσιμα 
στοιχεία

Λεπτομέρειες

km Προβολή σε χιλιόμετρα

mile Προβολή σε μίλια

2. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

A

SW-E6000/SC-E6010
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Language (Γλώσσα)

Διαμορφώστε τη ρύθμιση γλώσσας.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε την απαιτούμενη 
ρύθμιση.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

Γλώσσα
Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ολλανδικά

Ιταλικά

Ισπανικά

2. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

A

SW-E6000/SC-E6010
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Font color (Χρώμα γραμματοσειράς) (SC-E6010)

Το χρώμα της γραμματοσειράς μπορεί να αλλάξει.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε την απαιτούμενη 
ρύθμιση.

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

Διαμορφώσιμα 
στοιχεία

White (Λευκό)

Black (Μαύρο)

White (Λευκό)

Black (Μαύρο)

2. Πατήστε το Α για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 • Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα 
στην οθόνη της λίστας μενού.

A

SW-E6000/SC-E6010

Adjust (Ρύθμιση)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αλλαγή ταχυτήτων μόνο όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική μονάδα αλλαγής ταχυτήτων.
Αν χρειαστεί να ρυθμίσετε τον εκτροχιαστή, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
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RD protection reset (Επαναφορά προστασίας RD)

Για να προστατέψετε το σύστημα από πτώσεις, π.χ. αν το ποδήλατο δεχθεί κάποιο ισχυρό χτύπημα, τίθεται σε λειτουργία η Προστασία 
RD και διακόπτεται στιγμιαία η σύνδεση ανάμεσα στον κινητήρα και το σύνδεσμο, έτσι ώστε να μη λειτουργεί πλέον ο πίσω 
εκτροχιαστής. Η εκτέλεση της Επαναφοράς Προστασίας RD αποκαθιστά τη σύνδεση ανάμεσα στον κινητήρα και το σύνδεσμο καθώς 
και τη λειτουργία του πίσω εκτροχιαστή.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε το [OK] (Εντάξει).

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

Διαμορφώσιμα 
στοιχεία

Λεπτομέρειες

ΟΚ (Εντάξει)
Η Επαναφορά Προστασίας RD 
θα λειτουργήσει.

Cancel (Ακύρωση)
Για να μην εκτελεστεί η 
Επαναφορά Προστασίας RD, 
επιλέξτε [Cancel] (Ακύρωση)

2. Πατήστε το Α για επιβεβαίωση [OK] (Εντάξει), ανακτήστε τη 
σύνδεση ανάμεσα στον κινητήρα και το σύνδεσμο 
περιστρέφοντας τη μανιβέλα.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

A

SW-E6000/SC-E6010

Exit (Έξοδος) 

Κλείνει την οθόνη της λίστας των μενού και επιστρέφει στη βασική οθόνη.

1. Πατήστε το Χ1 ή το Υ1 για να επιλέξετε [Exit] (Έξοδος) στην οθόνη της λίστας μενού.

2. Πατήστε το Α για επιβεβαίωση. Μετά την επιβεβαίωση, η οθόνη θα επιστρέψει στη βασική οθόνη.
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Λειτουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων ρύθμισης της μονάδας κίνησης
Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη μονάδα κίνησης συνήθως αντιγράφονται για λόγους ασφαλείας αυτόματα. Ωστόσο, με τις ακόλουθες 
ενέργειες θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ρωτά αν πρέπει ή όχι να ενημερωθούν τα δεδομένα του αντιγράφου ασφαλείας.

 • Επανατοποθέτηση του υπολογιστή ποδηλάτου σε ποδήλατο με διαφορετικές ρυθμίσεις.
 • Αλλαγή των ρυθμίσεων της μονάδας κίνησης μέσω E-TUBE PROJECT.

Σύνδεση και επικοινωνία με συσκευές
Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί και το firmware να ενημερωθεί όταν το ποδήλατο είναι συνδεδεμένο σε κάποια συσκευή.
Χρειάζεστε το E-TUBE PROJECT για να διαμορφώσετε το SHIMANO STEPS και να ενημερώσετε το firmware.
Κατεβάστε το E-TUBE PROJECT από τον ιστότοπο υποστήριξης (http://e-tubeproject.shimano.com).
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του E-TUBE PROJECT, δείτε τον ιστότοπο υποστήριξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η σύνδεση σε συσκευές δεν είναι δυνατή κατά τη φόρτιση.

 • Χρειάζεστε τα SM-PCE1 και SM-JC40/JC41 για να συνδέσετε το SHIMANO STEPS σε ένα PC.

 • Το Firmware υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.  
Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

http://e-tubeproject.shimano.com
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 � Σχετικά με τις ασύρματες λειτουργίες

Λειτουργίες

Σύνδεση ΑΝΤ
Η ασύρματη μονάδα μεταδίδει τις παρακάτω πληροφορίες στον υπολογιστή ποδηλάτου.

 • Στάθμη μπαταρίας

 • Θέσεις ταχυτήτων στον μπροστινό και πίσω εκτροχιαστή

 • Τιμή ρύθμισης

Οι πιο πρόσφατες λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν ενημερώνοντας το λογισμικό μέσω του E-TUBE 
PROJECT. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης.

Σύνδεση Bluetooth® LE
Το E-TUBE PROJECT για smartphones/tablets μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν εδραιωθεί σύνδεση Bluetooth LE με κάποιο smartphone/
tablet.

Πώς να κάνετε συνδέσεις

Σύνδεση ΑΝΤ
Η μετάδοση ΑΝΤ θα ξεκινήσει αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής ποδηλάτου. Για να επιβεβαιώσετε αν η σύνδεση ήταν 
επιτυχής, ελέγξτε το μενού [Bluetooth LE/ANT].

Σύνδεση Bluetooth® LE
Γενικά, η μετάδοση Bluetooth LE θα ξεκινήσει αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής ποδηλάτου, ωστόσο, η αντιστοίχιση μπορεί 
να εκκινηθεί από το μενού [Bluetooth LE] όταν η συνδεσιμότητα είναι κακή.

Ψηφιακό ασύρματο σύστημα 2,4 GHz
Ψηφιακή ασύρματη τεχνολογία συχνότητας 2,4 GHz, που είναι η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα ασύρματα τοπικά δίκτυα LAN. 
Ωστόσο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αντικείμενα και χώροι μπορεί να δημιουργήσουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα και 
παρεμβολές με αποτέλεσμα τη λανθασμένη μέτρηση.

 • Τηλεοράσεις, PC, ραδιόφωνα, κινητήρες/μηχανές ή στο αυτοκίνητο και σε τρένα.

 • Σιδηροδρομικές διαβάσεις και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, γύρω από σταθμούς τηλεοπτικής εκπομπής και βάσεις ραντάρ.

 • Άλλοι ασύρματοι υπολογιστές ή ψηφιακά ελεγχόμενος φωτισμός.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

 � Ενδείξεις σφάλματος στη λυχνία LED της μπαταρίας
Σφάλματα συστήματος και παρόμοιες προειδοποιήσεις υποδεικνύονται από λυχνίες LED της μπαταρίας μέσω διάφορων σχηματισμών 
φωτεινών ενδείξεων.

Τύπος ένδειξης 
σφάλματος

Συνθήκες ένδειξης
Σχηματισμός 

φωτεινής ένδειξης *1
Επίλυση

Σφάλμα 
συστήματος

Σφάλμα επικοινωνίας 
με το σύστημα του 
ποδηλάτου

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι χαλαρό και ότι έχει 
συνδεθεί σωστά.  
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το σημείο 
αγοράς.

Προστασία 
θερμοκρασίας

Εάν η θερμοκρασία 
υπερβαίνει την 
εγγυημένη κλίμακα 
λειτουργίας, η παροχή 
από τη μπαταρία 
απενεργοποιείται.

Αφήστε την μπαταρία σε δροσερό μέρος μακριά από το 
άμεσο ηλιακό φως έως ότου η εσωτερική θερμοκρασία της 
μπαταρίας να μειωθεί επαρκώς.  
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το σημείο 
αγοράς.

Σφάλμα 
ταυτοποίησης 
ασφαλείας

Εμφανίζεται αν δεν 
είναι συνδεδεμένη μια 
γνήσια μονάδα 
κίνησης.  
Εμφανίζεται εάν κάποια 
από τα καλώδια έχουν 
αποσυνδεθεί.

Συνδέστε γνήσια μπαταρία και μονάδα κίνησης.  
Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων.  
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το σημείο 
αγοράς.

Σφάλμα φόρτισης

Εμφανίζεται εάν 
προκύψει σφάλμα κατά 
τη διάρκεια της 
φόρτισης.

Αφαιρέστε το φορτιστή από την μπαταρία και πατήστε το 
κουμπί ισχύος. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, επικοινωνήστε με 
ένα κατάστημα. 

Δυσλειτουργία 
μπαταρίας

Ηλεκτρική βλάβη στο 
εσωτερικό της 
μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στη μπαταρία και στη συνέχεια 
αφαιρέστε το φορτιστή. Πατήστε το κουμπί ισχύος μόνο με 
την μπαταρία συνδεδεμένη. 
Εάν εμφανίζεται σφάλμα μόνο με την μπαταρία 
συνδεδεμένη, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

*1  : Σβηστή : Ανάβει : Αναβοσβήνει
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 � Μηνύματα σφάλματος στον υπολογιστή ποδηλάτου

Προειδοποιήσεις

Αυτή η ένδειξη εξαφανίζεται αν διορθωθεί το σφάλμα. SC-E8000

SC-E6010

Κατάλογος προειδοποιήσεων

Κωδικός Προϋποθέσεις 
εμφάνισης

Περιορισμοί λειτουργίας 
όταν εμφανίζεται 
προειδοποίηση

Αντιμετώπιση

W010

Η θερμοκρασία της 
μονάδας κίνησης είναι 
υψηλότερη από την τιμή 
που έχει στη διάρκεια 
κανονικής λειτουργίας.

Η ηλεκτρική υποβοήθηση 
μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το 
συνηθισμένο.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία υποβοήθησης 
έως ότου η θερμοκρασία της μονάδας κίνησης πέσει.  
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το σημείο 
αγοράς.

W011 Η ταχύτητα οδήγησης δεν 
μπορεί να ανιχνευθεί.

Η μέγιστη ταχύτητα μέχρι την 
οποία παρέχεται υποβοήθηση 
μπορεί να είναι χαμηλότερη από 
το συνηθισμένο.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ταχύτητας είναι σωστά 
τοποθετημένος.  
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το σημείο 
αγοράς.

W013
Η αρχικοποίηση του 
αισθητήρα ροπής δεν 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η ηλεκτρική υποβοήθηση 
μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το 
συνηθισμένο.

Χωρίς να έχετε το πόδι στο πεντάλ, πατήστε το κουμπί 
λειτουργίας της μπαταρίας και ενεργοποιήστε πάλι την 
τροφοδοσία. 
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το σημείο 
αγοράς.

W032

Ενδέχεται να έχει 
τοποθετηθεί ηλεκτρονικός 
εκτροχιαστής στη θέση 
ενός μηχανικού 
εκτροχιαστή.

Η ηλεκτρική υποβοήθηση 
που παρέχεται σε 
λειτουργία 
[WALK] (Βάδισμα) 
μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το 
συνηθισμένο.

Επανατοποθετήστε τον εκτροχιαστή για τον οποίο το 
σύστημα έχει διαμορφωθεί να υποστηρίζει.
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το σημείο 
αγοράς.
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Σφάλματα
Εάν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος σε ολόκληρη την οθόνη, 
ακολουθήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες για να 
επαναφέρετε την οθόνη.

 • Πατήστε το κουμπί ισχύος της μπαταρίας.
 • Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη θήκη.

Αν η επαναφορά της ισχύος της μπαταρίας δεν μπορεί να λύσει το 
πρόβλημα ή το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει συχνά, επικοινωνήστε με το 
σημείο αγοράς.

Κατάλογος σφαλμάτων

Κωδικός Προϋποθέσεις 
εμφάνισης

Περιορισμός λειτουργίας όταν 
εμφανίζεται ένα σφάλμα

Αντιμετώπιση

E010
Ανιχνεύθηκε σφάλμα 
συστήματος.

Δεν παρέχεται ηλεκτρική 
υποβοήθηση κατά την οδήγηση.

Πατήστε το κουμπί ισχύος της μπαταρίας για να την 
ενεργοποιήσετε ξανά.
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το 
σημείο αγοράς.

E011
Παρουσιάστηκε κάποιο 
σφάλμα στη λειτουργία 
του συστήματος.

Δεν παρέχεται ηλεκτρική 
υποβοήθηση κατά την οδήγηση.

Ενεργοποιήστε και πάλι την παροχή ισχύος.

E013
Εντοπίστηκε ανωμαλία 
στο fi rmware της 
μονάδας κίνησης.

Δεν παρέχεται ηλεκτρική 
υποβοήθηση κατά την οδήγηση.

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή έναν 
μεταπωλητή ποδηλάτων.

E014

Ο αισθητήρας 
ταχύτητας μπορεί να 
έχει εγκατασταθεί σε 
λανθασμένη θέση.

Δεν παρέχεται ηλεκτρική 
υποβοήθηση κατά την οδήγηση.

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή έναν 
μεταπωλητή ποδηλάτων.

E020

Εντοπίστηκε ένα 
σφάλμα επικοινωνίας 
μεταξύ της μπαταρίας 
και της μονάδας 
κίνησης.

Δεν παρέχεται ηλεκτρική 
υποβοήθηση κατά την οδήγηση.

Ελέγξτε αν το καλώδιο ανάμεσα στη μονάδα κίνησης 
και την μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένο. 
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το 
σημείο αγοράς.

E021

Η μπαταρία που 
συνδέεται με τη μονάδα 
κίνησης 
συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα του 
συστήματος αλλά δεν 
υποστηρίζεται.

Δεν παρέχεται ηλεκτρική 
υποβοήθηση κατά την οδήγηση.

Πατήστε το κουμπί ισχύος της μπαταρίας για να την 
ενεργοποιήσετε ξανά.
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το 
σημείο αγοράς.
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Κωδικός Προϋποθέσεις 
εμφάνισης

Περιορισμός λειτουργίας όταν 
εμφανίζεται ένα σφάλμα

Αντιμετώπιση

E022

Η μπαταρία που 
συνδέεται με τη μονάδα 
κίνησης δεν 
συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα του 
συστήματος.

Όλες οι λειτουργίες του 
συστήματος τερματίζονται.

Πατήστε το κουμπί ισχύος της μπαταρίας για να την 
ενεργοποιήσετε ξανά.
Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με το 
σημείο αγοράς.

E043
Μέρος του firmware του 
υπολογιστή ποδηλάτου 
μπορεί να έχει βλάβη.

Δεν παρέχεται ηλεκτρική 
υποβοήθηση κατά την οδήγηση.

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή έναν 
μεταπωλητή ποδηλάτων.

 � Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λειτουργία υποβοήθησης

Σύμπτωμα Αιτία/Πιθανότητα Αντιμετώπιση

Δεν παρέχεται υποβοήθηση. 

Είναι η μπαταρία επαρκώς φορτισμένη; 
Ελέγξτε το φορτίο της μπαταρίας. Αν η μπαταρία 
είναι σχεδόν άδεια, επαναφορτίστε την. 

Οδηγείτε σε μεγάλες κλίσεις σε καλοκαιρινές 
καιρικές συνθήκες ή οδηγείτε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα μεταφέροντας βαρύ φορτίο; 
Η μπαταρία μπορεί να υπερθερμαίνεται.

Απενεργοποιήστε το ρεύμα, περιμένετε για λίγο 
και στη συνέχεια ελέγξτε για μια ακόμη φορά.

Η μονάδα κίνησης (DU-E8000), ο υπολογιστής 
ποδηλάτου (SC-E8000/SC-E6010) ή ο 
διακόπτης υποβοήθησης (SC-E8000-L/
SW-E6000) μπορεί να έχουν συνδεθεί 
λανθασμένα ή μπορεί να υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με ένα ή περισσότερα από αυτά. 

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Είναι η ταχύτητα πολύ υψηλή; 
Ελέγξτε την οθόνη του υπολογιστή ποδηλάτου. 
Δεν παρέχεται υποβοήθηση σε ταχύτητες  
25 km/h ή περισσότερο. 
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Σύμπτωμα Αιτία/Πιθανότητα Αντιμετώπιση

Δεν παρέχεται υποβοήθηση. 

Λειτουργείτε τα πεντάλ;
Το ποδήλατο δεν είναι μοτοσικλέτα οπότε θα 
πρέπει να γυρνάτε τα πεντάλ. 

Είναι η λειτουργία υποβοήθησης στο 
[OFF] (Απενεργοποίηση);

Ρυθμίστε τη λειτουργία υποβοήθησης σε μια 
λειτουργία άλλη εκτός του [OFF] (Απενεργοποίηση). 
Εάν και πάλι δεν αισθάνεστε ότι έχετε 
υποβοήθηση, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. 

Είναι η παροχή συστήματος στο ON;

Αν έχετε εκτελέσει τα παρακάτω βήματα και 
εξακολουθείτε να μην αισθάνεστε την υποβοήθηση, 
επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
SC-E8000
Πατήστε το κουμπί ισχύος της μπαταρίας για να 
ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος.
SC-E6010
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ισχύος 
του υπολογιστή ποδηλάτου για 2 δευτερόλεπτα ή 
πατήστε το κουμπί ισχύος της μπαταρίας για να 
ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος.

Η απόσταση διαδρομής με 
υποβοήθηση είναι πολύ μικρή.

Η απόσταση διαδρομής μπορεί να μειωθεί 
ανάλογα με τις οδικές συνθήκες, τη θέση της 
ταχύτητας και το συνολικό χρόνο χρήσης του 
φωτός. 

Ελέγξτε το φορτίο της μπαταρίας. Αν η μπαταρία 
είναι σχεδόν άδεια, επαναφορτίστε την.

Τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας θα 
υποβαθμιστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Η μπαταρία είναι αναλώσιμο εξάρτημα. Η 
επανειλημμένη επαναφόρτιση και οι 
παρατεταμένες περίοδοι χρήσης θα 
προκαλέσουν την υποβάθμιση της μπαταρίας 
(απώλεια της απόδοσής της). 

Εάν η απόσταση που μπορεί να διανυθεί με μία 
μόνο φόρτιση είναι πολύ μικρή, αντικαταστήστε 
την μπαταρία με μια καινούργια. 

Είναι πλήρως φορτισμένη η μπαταρία;

Εάν η απόσταση που μπορεί να διανυθεί με την 
μπαταρία πλήρως φορτισμένη έχει μειωθεί, η 
μπαταρία μπορεί να έχει υποβαθμιστεί. 
Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια.

Τα πεντάλ είναι σκληρά.

Είναι τα ελαστικά φουσκωμένα με αρκετή πίεση; Χρησιμοποιήστε μια αντλία για να προσθέσετε αέρα.

Είναι η λειτουργία υποβοήθησης στο OFF 
(Απενεργοποίηση)

Βάλτε τη λειτουργία υποβοήθησης στο [BOOST] 
(Ώθηση). Εάν και πάλι δεν αισθάνεστε ότι έχετε 
υποβοήθηση, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. 

Η μπαταρία μπορεί να εξαντλείται.

Αφού φορτίσετε καλά τη μπαταρία, ελέγξτε και 
πάλι το επίπεδο υποβοήθησης. Εάν και πάλι δεν 
αισθάνεστε ότι έχετε υποβοήθηση, επικοινωνήστε 
με το σημείο αγοράς.

Μήπως ενεργοποιήσατε την παροχή ισχύος με 
το πόδι σας στο πεντάλ;

Ενεργοποιήστε την παροχή και πάλι χωρίς να 
ασκείτε πίεση στο πεντάλ. Εάν και πάλι δεν 
αισθάνεστε ότι έχετε υποβοήθηση, επικοινωνήστε 
με το σημείο αγοράς.
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Μπαταρία
Σύμπτωμα Αιτία/Πιθανότητα Αντιμετώπιση

Η μπαταρία χάνει γρήγορα τη 
φόρτιση της. 

Η μπαταρία μπορεί να είναι στο τέλος της 
διάρκειας ζωής της. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια. 

Η μπαταρία δεν μπορεί να 
επαναφορτιστεί. 

Είναι καλά συνδεδεμένο το φις του φορτιστή 
στην πρίζα;

Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις του φορτιστή 
και στη συνέχεια επαναλάβετε τη λειτουργία 
επαναφόρτισης.
Αν η μπαταρία εξακολουθεί να μην μπορεί να 
επαναφορτιστεί, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. 

Είναι καλά συνδεδεμένο το βύσμα φόρτισης 
του φορτιστή στην μπαταρία;

Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το βύσμα φόρτισης 
του φορτιστή και στη συνέχεια επαναλάβετε τη 
λειτουργία επαναφόρτισης. 
Αν η μπαταρία εξακολουθεί να μην μπορεί να 
επαναφορτιστεί, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Είναι ο προσαρμογέας φόρτισης σταθερά 
συνδεδεμένος στο βύσμα φόρτισης ή στη 
θύρα φόρτισης της μπαταρίας;

Συνδέστε σταθερά τον προσαρμογέα φόρτισης στο 
βύσμα φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας 
και φορτίστε ξανά. Αν η μπαταρία εξακολουθεί να μη 
φορτίζεται, συμβουλευθείτε έναν αντιπρόσωπο.

Μήπως ο ακροδέκτης σύνδεσης για το 
φορτιστή της μπαταρίας, τον προσαρμογέα 
φόρτισης ή την μπαταρία είναι βρώμικος;

Σκουπίστε τους ακροδέκτες σύνδεσης με ένα στεγνό 
πανί για να τους καθαρίσετε, και στη συνέχεια 
επαναλάβετε τη λειτουργία επαναφόρτισης.
Αν η μπαταρία εξακολουθεί να μην μπορεί να 
επαναφορτιστεί, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. 

Η μπαταρία δεν ξεκινά την 
επαναφόρτιση όταν συνδέεται 
ο φορτιστής. 

Η μπαταρία μπορεί να είναι στο τέλος της 
διάρκειας ζωής της. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια.

Η μπαταρία και ο φορτιστής 
ζεσταίνονται.

Η θερμοκρασία της μπαταρίας ή του 
φορτιστή ενδέχεται να υπερβαίνει την 
κλίμακα θερμοκρασίας λειτουργίας.

Σταματήστε την επαναφόρτιση, περιμένετε για λίγο 
και στη συνέχεια επαναφορτίστε και πάλι. Αν η 
μπαταρία είναι πολύ ζεστή στην αφή, μπορεί να είναι 
ένδειξη προβλήματος στην μπαταρία. Επικοινωνήστε 
με το σημείο αγοράς.

Ο φορτιστής είναι ζεστός. 
Εάν ο φορτιστής χρησιμοποιείται συνεχώς 
για να φορτίζετε μπαταρίες, μπορεί να 
ζεσταθεί.  

Περιμένετε λίγο πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι το 
φορτιστή. 

Το LED του φορτιστή δεν 
ανάβει. 

Είναι καλά συνδεδεμένο το βύσμα φόρτισης 
του φορτιστή στην μπαταρία;

Ελέγξτε τη σύνδεση για τυχόν ξένα αντικείμενα πριν 
βάλετε ξανά το βύσμα φόρτισης. Εάν δεν υπάρχει 
καμία αλλαγή, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Είναι πλήρως φορτισμένη η μπαταρία;

Αν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, το LED του 
φορτιστή της μπαταρίας σβήνει, αλλά αυτό δεν 
αποτελεί δυσλειτουργία. Αποσυνδέστε και συνδέστε 
ξανά το φις του φορτιστή και στη συνέχεια 
επαναλάβετε τη λειτουργία επαναφόρτισης.
Εάν το LED του φορτιστή εξακολουθεί να μην ανάβει, 
επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. 

Η μπαταρία δεν μπορεί να 
αφαιρεθεί. Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Η μπαταρία δεν μπορεί να 
τοποθετηθεί. Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
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Βγαίνει υγρό από την 
μπαταρία. Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Παρατηρείται μια αφύσικη 
οσμή. 

Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε την μπαταρία 
και επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. 

Βγαίνει καπνός από την 
μπαταρία.

Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε την μπαταρία 
και επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Φώτα
Σύμπτωμα Αιτία/Πιθανότητα Αντιμετώπιση

Το μπροστινό ή το πίσω φως 
δεν ανάβουν ακόμα και όταν 
πατηθεί ο διακόπτης. 

Οι ρυθμίσεις του E-TUBE PROJECT μπορεί να 
είναι λάθος.

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Υπολογιστής ποδηλάτου
Σύμπτωμα Αιτία/Πιθανότητα Αντιμετώπιση

Ο υπολογιστής ποδηλάτου δεν 
ανάβει όταν πατάτε το κουμπί 
ισχύος της μπαταρίας.

Η φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να είναι 
ανεπαρκής.

Επαναφορτίστε την μπαταρία, και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε πάλι την παροχή ισχύος. 

Είναι ενεργοποιημένη η παροχή ισχύος;
Κρατήστε πατημένο το κουμπί ισχύος για να 
ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος 

Φορτίζει η μπαταρία;
Η παροχή ισχύος δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί 
ενώ η μπαταρία είναι τοποθετημένη πάνω στο 
ποδήλατο και φορτίζεται. Σταματήστε τη φόρτιση.

SC-E6010
Είναι ο υπολογιστής ποδηλάτου σωστά 
τοποθετημένος στη βάση; 

Τοποθετήστε σωστά τον υπολογιστή ποδηλάτου 
σύμφωνα με την ενότητα "Τοποθέτηση και 
αφαίρεση του υπολογιστή ποδηλάτου".

Είναι ο σύνδεσμος του ηλεκτρικού καλωδίου 
σωστά εγκατεστημένος; 

Ελέγξτε για να δείτε εάν ο σύνδεσμος του 
ηλεκτρικού καλωδίου που συνδέει τη μονάδα του 
κινητήρα με τη μονάδα κίνησης έχει 
αποσυνδεθεί. Εάν δεν είστε σίγουροι, 
επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Μπορεί να έχει συνδεθεί ένα εξάρτημα που το 
σύστημα δεν μπορεί να ταυτοποιήσει.

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

SC-E6010
Το σύστημα δεν εκκινεί όταν 
πατάτε και κρατάτε το κουμπί 
ισχύος του υπολογιστή 
ποδηλάτου για 2 δευτερόλεπτα.

Μήπως χρησιμοποιήσατε τον υπολογιστή 
ποδηλάτου ή τον εκθέτετε σε χαμηλές 
θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα;

Ο υπολογιστής ποδηλάτου μπορεί να μην 
ενεργοποιείται εάν χρησιμοποιείται ή εκτίθεται σε 
χαμηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα. Ενεργοποιήστε τον πατώντας 
το κουμπί ισχύος στην μπαταρία. Εάν 
εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, 
συμβουλευθείτε έναν αντιπρόσωπο.

Είναι ο υπολογιστής ποδηλάτου σωστά 
τοποθετημένος στη βάση; 

Τοποθετήστε σωστά τον υπολογιστή ποδηλάτου 
σύμφωνα με την ενότητα "Τοποθέτηση και 
αφαίρεση του υπολογιστή ποδηλάτου".
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Η θέση της ταχύτητας δεν 
εμφανίζεται. 

Η θέση ταχύτητας εμφανίζεται μόνο όταν 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική μονάδα αλλαγής 
ταχυτήτων.

Ελέγξτε αν ο σύνδεσμος του ηλεκτρικού 
καλωδίου είναι αποσυνδεδεμένος. Εάν δεν είστε 
σίγουροι, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Μπορεί ο ήχος να είναι 
απενεργοποιημένος.

Αλλάξτε τη ρύθμιση.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Beep (Μπιπ)".

SC-E6010
Μπορεί ο οπίσθιος φωτισμός 
να είναι απενεργοποιημένος.

Αλλάξτε τη ρύθμιση.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Backlight (Οπίσθιος 
φωτισμός)".

Το μενού ρυθμίσεων δεν 
μπορεί να ξεκινήσει ενώ 
οδηγείτε το ποδήλατο. 

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε στην 
περίπτωση που ανιχνεύσει ότι το ποδήλατο 
οδηγείται, το μενού ρυθμίσεων δεν μπορεί να 
ξεκινήσει. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ανωμαλίας. 

Σταματήστε το ποδήλατο και στη συνέχεια κάντε 
τις ρυθμίσεις. 

Άλλα
Σύμπτωμα Αιτία/Πιθανότητα Αντιμετώπιση

Όταν πατάτε το διακόπτη, 
ακούγονται δύο μπιπ και ο 
διακόπτης δεν μπορεί να 
λειτουργήσει.

Η λειτουργία του διακόπτη όταν πιέζεται έχει 
απενεργοποιηθεί. 

Δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Ακούγονται τρία μπιπ. Ένδειξη σφάλματος ή προειδοποίησης.

Αυτό συμβαίνει όταν μια προειδοποίηση ή 
σφάλμα εμφανίζεται στον υπολογιστή 
ποδηλάτου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μηνύματα 
σφάλματος στον υπολογιστή ποδηλάτου" και 
ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για τον 
κατάλληλο κωδικό.

Όταν χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρονική αλλαγή ταχυτήτων, 
αισθάνεστε ότι το επίπεδο 
υποβοήθησης εξασθενεί όταν 
αλλάζει η ταχύτητα.

Αυτό συμβαίνει επειδή το επίπεδο της 
υποβοήθησης προσαρμόζεται στο βέλτιστο 
επίπεδο από τον υπολογιστή.

Δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Ακούγεται ήχος μετά την 
αλλαγή ταχυτήτων. 

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Μπορεί να ακουστεί ένας 
θόρυβος από τον πίσω τροχό 
κατά τη διάρκεια της κανονικής 
οδήγησης. 

Μπορεί να μην έχει γίνει σωστά η ρύθμιση 
αλλαγής ταχυτήτων. 

Για μηχανική αλλαγή ταχυτήτων
Ρυθμίστε την τάση του καλωδίου. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Σέρβις για 
τον εκτροχιαστή.

Για ηλεκτρονική αλλαγή ταχυτήτων
Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς. 

Όταν σταματήσετε το 
ποδήλατο, η ταχύτητα δεν 
αλλάζει στην προκαθορισμένη 
θέση στη λειτουργία εκκίνησης.

Μπορεί να πατάτε τα πεντάλ πάρα πολύ δυνατά.
Εάν πατήσετε το πεντάλ ελαφρά, η ταχύτητα 
αλλάζει πιο εύκολα.



* �Αριθμός�κλειδιού 
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