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manual d’usuari Carmela24

especificacions

Model: Carmela24
Compleix amb EN ISO 4210-2/2015 estàndard
i EN 15194/2018.

oh!bike factoria S.L.
B66493271
Diputació 286, Baixos
08009 Barcelona
info@carmelabikes.com
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En primer lloc, volem agrair-te que hagis adquirit una bicicleta elèctrica d’oh!bike factoria.
Llegeix detingudament aquests manuals per poder garantir una correcta i segura utilització d’aquesta bicicleta.
Aquest manual està compost per diversos documents:
especificacions
unboxing & muntatge
revisió & ús
manteniment
documento de Declaració de conformitat CE
documento de Garantia

També trobaràs informació complementària a la pàgina web www.carmelabikes.com. (FAQ, Guia
ràpida de resolució de problemes…). Per a qualsevol dubte, no dubtis a contactar amb el nostre servei
d’atenció al client +34 931 187 533.
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components

1

Manetes de fre

11

Selló

2

Punys

12

Fixació del selló

3

Botó de boost

13

Bateria

4

Selector de canvi

14

Pedalier

5

Potencia plegable

15

Pedals plegables

6

Quadre

16

Corretja de transmissió

7

Forquilla

17

Canvi intern

8

Roda davantera

18

Disc de fre posterior

9

Motor

19

Roda posterior

10

Disc de fre davanter

20

Control elèctric
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Carmela24 és una bicicleta que incorpora un

El sistema elèctric té els següents compo-

sistema d'ajuda al pedaleig. Per gaudir de l'aju-

nents:

da elèctrica, fa falta pedalar. No és una motocicleta.

motor
Situat a la roda del davant, 250W de potència. Implica que la bicicleta compta amb
dues rodes motrius: la posterior gira amb la
pròpia força, transmesa per la corretja, i la
del davant reprodueix l’assistència del motor.

sensor de parell & controlador
Situats en l’eix del pedalier i en el quadre.
Detecta el parell que tu fas amb les cames i
passa aquesta informació al controlador que
és l’encarregat de tota la lògica d’ajuda.

botó de boost
Situat en el manillar, al costat del canvi de
marxes. Et permet un 40% d’ajuda durant un
temps limitat, quan et faci falta. També et
permet activar el motor encara que no estiguis pedalejant, fins a 6 km/h.

6

manual d’usuari | especificacions

bateria
Situada al centre de la bicicleta, és l’encarregada d’emmagatzemar l’energia elèctrica, i
et permetrà fer uns 50 km en condicions urbanes i pendents no extremes.

Per encendre la bateria i el mode POWER,
prem el botó durant 3’’. S’il·luminaran els
LEDs verds. Aquest mode ofereix la màxima
assistència al pedaleig.

En manera ECO redueixes un 30% l’assistència al pedaleig, però augmentes la durada de
la bateria i pots fer recorreguts més llargs.

El procés de càrrega de la bateria té una durada d’entre 3 i 4 hores.
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dimensions
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especificacions tècniques
BICICLETA

BATERIA
Elèctrica urbana

TIPUS

15 kg

PES TOTAL

Alumini 6061T6

MATERIAL

Blanc Rovaniemi YS701

COLOR
POTÈNCIA

250 W

AUTONOMIA

50 km

PENDIENT

16 %

TRANSMISIÓ MECÀNICA

Correa dentada 50-18D

TRANSMISIÓ ELÈCTRICA

250 W

CANVI

3 velocitats / Sturmey Archer SX-RK3

PEDALIER

Excèntric

FRENS
TIPUS
SISTEMA
DIÀMETRE DE DISC

Shimano BR-M315
Frens de disc hidràulics
180mm - 160 mm

DIMENSIONS

255x165x50 mm

INDICADOR DE CÀRREGA

Avançat. 7 nivells

TEMPS DE CÀRREGA

MANILLAR
PEDALS

AL6065 580mm, altura 29mm
Plegables
Plegable

DIRECCIÓ

Tange Seiki

MOTOR
TIPUS
POSICIÓ
PARELL MÀXIM

Sensor de parell i cadència

RODES

INTERFÍCIE

Pulsador únic en la bateria

DIÀMETRE

140% de parell extra

2 ports, 2A total

POTÈNCIA

TIPUS

PULSADOR BOOST

4 hores

PERIFÈRICS

SDC - Sensor Drive Control

Power i Eco

2 kg

PES

SISTEMA

MODES

36 V

TENSIÓ

PES

CONTROL

290 Wh

CAPACITAT

PORTS USB

TRANSMISIÓ

Liti-ió

TIPUS

NEUMÀTICS
LLANTES

Trifàsic d’imans permanents
Roda davantera
1,9 kg
29 Nm

24”
4x1.5, ERTRO 40-507
Alumini doble pared
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