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revisió

revisión

Abans de circular amb la teva Carmela24 has

Aquí et presentem 9 punts que hauries de

d’assegurar-te que la bicicleta està correcta-

comprovar abans de cada ús.

ment preparada per a la seva utilització.

1 plegat
Comprova que el manillar i els pedals
no estan plegats i que la roda davantera
està perfectament perpendicular al manillar.

Per plegar o desplegar el manillar:
1. Pressiona el botó vermell.

2. Mantenint el botó vermell pressionat, gira
la palanca.
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3. Deixa de pressionar el botó i gira el manillar perpendicular a la roda davantera.

4. Gira de nou la palanca 180º fins a sentir el
“clic” del botó vermell que indica que la posició del manillar està fixada.

Para plegar o desplegar els pedals:
1. Pressiona el pedal cap a dins.

2. Mantenint el pedal pressionat, gira el pedal
cap amunt o cap avall.
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3. Per desplegar-ho, solament has de girar el
pedal cap amunt.

2 bateria
Comprova que la bateria està correctament
fixada i connectada i que disposa d’un nivell
de càrrega suficient.

Per extreure la bateria:
Recorda que sempre has d’extreure la
bateria un cop apagada.

1. Utilitza la clau per obrir el pany. Les dents
de la clau orientades a la part frontal de la
bicicleta.

6

manual d’usuari | revisió & ús

2. Amb la clau encara introduïda en el pany,
mou la bateria girant-la cap a l’exterior entre
els tubs superiors.

3. Amb l’ajuda de l’altra mà, extreu la bateria
per enmig dels dos tubs superiors.

Per col·locar la bateria:
Comprova que tens la clau en el pany,
que el pestell està obert i la bateria apagada.

1. Encaixa la bateria entre els dos tubs superiors girant sobre la ròtula davantera i deixala caure, encaixant la part posterior.
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2. Escolta atentament el clic del pany que
t’indica que la bateria s’ha assegurat correctament al quadre.

3. Extreu la clau i guarda-la en un lloc segur.

3 motor & boost
1. Comprova que el connector del motor està
connectat i correctament fixat a la forquilla.

2. Prem el botó de boost per comprovar que
hi ha assistència.
Comprova que no tens a ningú davant, la
bicicleta avançarà.
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4 ajust del selló
Comprova que l’altura i l’avanç del selló són
les correctes per a tu i que està ben estret el
cargol de fixació.

1. Per ajustar l’altura, obre el cargol de fixació
de la subjecció de la tija del selló, col·loca la
tija en una altura en què et sentis còmode i
torna a cargolar el cargol.

2. Per ajustar el desplaçament i l’ajust de la
inclinació del selló has d’obrir els cargols del
capçal del selló.

No donis més de dues o tres voltes
al cargol, perquè el mecanisme no es
desarmi. Desplaça el selló al teu gust i
no sobrepassis les marques.
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5 canvi
Comprova que selector del canvi de marxes
funciona correctament. La marxa 1 facilita
les sortides i les pendents. Les marxes 2 i 3
són per a velocitats altes.

Comprova que la tensió de la corretja és correcta, aplicant força sobre ella. No hauria de
tenir una folgança de més de 15mm.

6 rodes & pneumàtics
1. Comprova que les rodes estan degudament alineades amb la forquilla i el quadre i
que giren sense interferències amb cap part
fixa.

2. Comprova la pressió dels pneumàtics (que
han d’estar entre 2,75 i 4,5 bars).
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7 frens
Comprova que els frens funcionen correctament. Tingues en compte que la maneta de
fre dreta controla el fre posterior i la maneta
de fre esquerra controla el fre davanter.

Comprova que les manetes de fre estan en
una posició còmoda per a tu. Si no és així,
ajusta-la deixant anar els cargols.

8 accessoris & claus
Comprova que el timbre, les llums i els altres
accessoris estan ben col·locats i funcionen
correctament.

Comprova que abans de pujar a la bicicleta has extret la clau de la bateria i l’has
guardat en un lloc segur.
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Si perds les dues còpies de claus que et
lliurem, respira i mantingues la calma.
Posa’t de seguida en contacte amb el
Servei d’Atenció al Client.

9 legislació
Recorda que circular amb bicicleta, significa
conduir un vehicle. Has de conèixer les normes de circulació.
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ús

uso

Abans de circular amb la teva Carmela24 has

Aquí estan els punts més importants perquè

d’assegurar-te que coneixes totes les seves

entenguis el seu ús.

funcions i com utilitzar-les.

1 mode POWER & ECO
Mai engeguis el sistema elèctric amb la bicicleta en moviment. Sempre has d’encendre
la bateria abans de començar.

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.

S’il·luminarà el botó indicant-te el nivell de
càrrega de la bateria, 1 LED vermell i 7 LEDs
verds s’apaguen a mesura que es consumeix
la bateria.
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En mode ECO redueixes un 30% l’assistència
al pedaleig, però augmentes la durada de la
bateria i pots fer recorreguts més llargs.

Per activar o desactivar aquesta manera, has
de prémer el botó. El led passarà de color
verd a taronja o viceversa.

Per apagar la bateria, prem el botó POWER
durant 3’’. La llum es tornarà taronja o verda
(depenent del mode) i a continuació, s’apagarà.

Si t’oblides d’apagar la bateria, s’apagarà automàticament passats 10 minuts.
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2 boost
Amb la bicicleta parada, prement el botó de
boost s’activa el motor de la bicicleta fins a
una velocitat màxima de 6 km/h.

Amb la bicicleta en marxa, prement el botó
de boost obtindràs un parell d’assistència
extra del 40% (durant un període de temps
limitat).

3 càrrega de la bateria
El procés de càrrega de la bateria té una durada d’entre 3 i 4 hores.
Per carregar la bateria cal extreure-la de
la bicicleta. Mai l’extreguis sense abans
apagar-la.

Per carregar-la:
1. Connecta el carregador a la presa de corrent. La llum verda del carregador s’encendrà.
Recarrega la bateria únicament amb el
carregador subministrat.
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2. Connecta el carregador a la bateria apagada. S’encendrà una llum verda intermitent,
que mostrarà el nivell de càrrega actual.
Quan la bateria estigui completament carregada, aquesta llum s’apagarà.

Recorda que el connector de la bateria és
magnètic i pot atreure objectes metàl·lics
que poden quedar en el connector.

4 connectors USB
La bateria disposa de dos connectors USB
a la seva base, en els quals pots connectar
qualsevol dispositiu en qualsevol lloc.
Per motius de seguretat viària, no poden
utilitzar-se quan la bateria està instal·lada en la bicicleta.
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