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mantenimie
manteniment
La Carmela24 requereix un manteniment mí-

T’aconsellem que una vegada a l’any com a

nim. No obstant això, aquí t’oferim uns quants

mínim visitis a distribuïdor o taller especia-

consells que faran que la teva bicicleta estigui

litzat i facis una revisió periòdica de la teva

sempre en òptimes condicions.

bicicleta.

1 neteja
Per netejar la teva Carmela24, utilitza aigua,
sabó i un drap suau. Mai utilitzis dissolvents
corrosius ni pistoles d’aigua pressió, que poden danyar l’estructura o components de la
bicicleta.

Asseca els connectors de la bicicleta
abans de connectar la bateria de nou.

2 transmissió
Al tractar-se d’un sistema de transmissió
per corretja dentada, el sistema, en general,
no requereix de lubricació i/o oli. Per al seu
manteniment només has de netejar-la amb
un drap i aigua.
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Només en casos aïllats pot necessitar oli de
tefló per dins del dentat. Aplica-ho i neteja
l’excés.

Comprova que la tensió de la corretja és correcta, aplicant força sobre ella. No hauria de
tenir una amplada de més de 15mm. Si la
tensió no és correcta contacta amb un distribuïdor o taller especialitzat.

3 frens
Si ocorre algun soroll durant l’operació de
frenat, els coixinets podrien haver-se gastat.
Para esment al desgast d’aquests i reemplaça’ls en cas de ser necessari.

Cada coixinet ha de tenir una amplària de
0,5mm o més. Per a més informació, consulta el manual que es lliura del component.
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Abans de verificar el grossor de les sabates, assegura’t que el fre s’ha refredat
prou.

4 pneumàtics y pressió
La pressió recomanada per als pneumàtics
és entre 2.75 i 4.5 bars. Mai inflis els pneumàtics més de 4.5 bars, ja que és la pressió
màxima permesa.

5 motor y cablejat
Has de parar esment al desgast o deterioració dels cables i connexions. També has
d’evitar exposar i guardar la bicicleta en la
intempèrie per llargs períodes de temps.

6 bateria
Carrega la bateria completament abans del
primer ús. Es recomana la seva càrrega immediata quan està per sota de 3 LED’s encesos.
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Si la bateria no serà utilitzada durant un
llarg període de temps, carrega-la cada
2 mesos. Mantén-la a 7 LEDs encesos.

Intenta protegir la bateria de cops i caigudes, i de l'abast dels nens. Mai l'exposis a
temperatures fora de l'interval -10~40ºC. En
condicions meteorològiques desfavorables,
guarda-la en un lloc segur.

7 parell de serratge
És aconsellable emprar únicament eines
adequades per aplicar i verificar el parell de
serratge (per exemple: claus dinamomètriques) para no danyar els cargols i rosques.

Component

Parell de serratge

Pedals

38 Nm

Rosca rodes

30 Nm

Cargol de fixació selló

6 Nm

Cargol pedalier excèntric

8 Nm

Cargol tapa davantera de la potencia

6 Nm

Cargols pinces disc

8 Nm

Cargols disc

4 Nm
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8 peces de recanvi
Reemplaça qualsevol component o element
danyat abans d’utilitzar la teva Carmela24
de nou. Utilitza sempre recanvis originals. Si
s’utilitzen peces d’altres marques, es pot posar en perill la seguretat de l’usuari.

Component

Recanvi

Fre Davanter

Shimano BL-M365L

Fre Posterior

Shimano BR-M365L

Potència plegable

SATORI-ET2(AHS) 31,8

Canvi de marxes intern

Set Sturmey 3V 36H Freno Disco 6T, OLD 135mm

Corretja de transmissió

OHB BELT SYSTEM 01050201

Pneumàtics

24x1,5 (40-507)

seguretat

seguridad

Tots els mitjans de desplaçament tenen riscos

Llegeix atentament les directrius i adverti-

de seguretat. És important conèixer les pre-

ments de seguretat que et donem, abans

caucions de seguretat de qualsevol producte

d’utilitzar la bicicleta.

abans del seu ús.
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La Carmela24 és una bicicleta urbana, per tant,

Respecta la legislació i normatives aplica-

dissenyada per al seu ús en carrils públics i

bles a l’ús de bicicletes, com l’enllumenat,

autoritzats. No s’ha d’utilitzar en altres condi-

la circulació per carreteres o carrils bici, l’ús

cions ja que comporta el risc que s’excedeixi

de casc i les normes de circulació. És la teva

la càrrega màxima i es danyi l’estructura, els

responsabilitat conèixer la normativa vigent

components o al mateix usuari.

al teu país.
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En cas de pluja o si circules per una superfície

Els elements reflectors no substitueixen a

irregular, com a sorra o graveta, extrema les

les llums que es requereixen per circular de

precaucions i comença a frenar abans.

nit, per trams de senyalització amb el senyal
de “túnel” o quan existeixin condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin
sensiblement la visibilitat.
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No s’ha d’excedir el límit de pes màxim de

Reemplaça qualsevol component o element

100kg (incloent a l’usuari) de la bicicleta o els

danyat abans d’utilitzar la teva Carmela24

seus components poden danyar-se o fins i tot

de nou. Utilitza sempre recanvis originals. Ja

trencar-se.

que si s’utilitzen peces d’altres marques, es
pot posar en perill la seguretat de l’usuari.
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Com tot component mecànic, una bicicleta

Els discs de frens s’escalfen en circular amb

sofreix esforços elevats i es desgasta. Les es-

la bicicleta. No toquis els frens després d’ha-

querdes, les rascades i els canvis de color en

ver-la usat per evitar ferides o cremades.

les peces més exposades al desgast indiquen
que el seu període de funcionament ha acabat
i que cal substituir-les.
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Qualsevol manipulació o modificació dels

El nivell de pressió sonora ponderada Al fet

components mecànics o elèctrics de la Car-

que s’escolta durant la conducció és menor

mela24 són sempre sota responsabilitat de

de 70 dB (A). Si en algun moment notes que

l’usuari. Per evitar accidents, no realitzis mo-

la teva Carmela24 fa molt més soroll que el

dificacions que no estiguin autoritzades per

normal, acudeix al teu distribuïdor o taller es-

oh!bike factoria.

pecialitzat.
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