
 

 
 

 

                                                  

עם מנוע   MARINם חשמליים תוצרת הוראות שימוש לאופניי

OSHIMAN 

 יותלהנחיות כל
כל חלק באופניים תוכנן, יוצר   . חשמליים MARINים אותכם על רכישת אופני מברכ פדלים -

ה ברכיבה. המוצר שלפניכם והורכב בתשומת לב וזאת במטרה להסב לכם את מירב ההנא

 מבטיח הנאה מוחלטת בשימוש מהדיווש הראשון.  
י הרכיבה לעיון במדריך לפנוזמן המידע הרב שאותו אנו מספקים דורש מכם תשומת לב  -

, וכמו כן  השימוש הראשון. כדי ליהנות מאופניים עליכם לבצע מספר פעולות לפני הראשונה

 ל שימוש.  לבדוק את האופניים באופן שוטף לפני כ
עדיף לרכוב עם  ם במידה, זכרו לא לרכוב ללא קסדת אופניים תקינה המתאימה לראשכ -

ים ארוכים, עליכם לדאוג לכך שהם כפפות וביגוד המתאים לרכיבה. במידה ורכבתם עם מכנסי

 ל השיניים המניע.יהיו צמודים בצד ימין, בצד של גלג
פרט, עלולה להיות מסוכנת. האופניים אינם  רכיבה על אופניים בכלל, ואופני הרים חשמליים ב -

, מערכת בקרת יציבות וכריות אוויר(, ולכן עליכם לרכוב ABSכמו רכב )ים בעזרי בטיחות מצויד

 בהתאם לחוקי התנועה, ובהתחשב במשתמשים האחרים בשביל ובכביש. באחריות,
יחיד. אין להרכיב על אסור להרכיב על האופניים רוכב נוסף. האופניים מיועדים אך ורק לרוכב   -

 ת רוכב נוסף!האופניים סבל או כל אמצעי אחר שישמש לנשיא
אופניים מוסמך לטיפול  אל תבצעו התאמות או שינויים באופניים בפעם הראשונה ללא מכונאי -

עצמכם, וללא ידע מוקדם, עלול לפגוע בכל  באופניים. כל שינוי שאותו תבצעו על דעת

 ברכיבה.
תוכננו לשמש אתכם ברכיבת שטח כפי שהם. כל שינוי   BIANCHIשל האופניים החשמליים  -

ה, בחלקי ההינע, במערכת השליטה ובמערכת החשמלית )מנוע, סוללה, בקר וכו'(,  בשלד

ורק   יביאו לביטול האחריות על האופניים. עליכם לטפל באופניים בתקופת האחריות אך

 בחנויות המוסמכות לטיפול באופני החברה.  
וכב או רוכב ק"ג )רוכב פלוס ציוד(. ר 120יתן לשאת על האופניים הוא בי אותו נהמשקל המר -

להבין שהאחריות על  עם ציוד השוקלים יותר ממשקל זה אשר ירכשו את האופניים, עליהם 

 בד! המנוע, חלקי ההינע והשלדה, אינם תקפים, והם באחריותם בל
קמ"ש ללא דיווש, זאת   6עד  בחלק מדגמי החברה קיים כפתור שליטה המאפשר רכיבה של -

ין הולכי רגל עם שתי רגליים על הקרקע וללא ים קשים או בבמטרה לשייט בקטעים טכני

 שימוש בדוושות.  
הרים, עם זאת השימוש בהם לשם ביצוע פעלולים, תחרויות או שימוש   ופניהם א BIANCHI-ה -

 שאינו סביר, יביא לביטול אחריות היצרן.  
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 לפני הרכיבה הראשונה                 
בכבישים ציבוריים ובשביל אופניים   BIANCHIאם ברצונכם להשתמש באופני ההרים של  -

מסודרים, אנא וודאו כי אתם מודעים לחוקים ותקנות הרכיבה בישראל. שימוש באופניים  

 ינו עומד בתקנות הוא באחריות הרוכב בלבד. באופן שא
עליכם לטעון ולהרכיב את הסוללה באופן תקין על האופניים. אם   לפני הרכיבה הראשונה -

זאת בעבר, אנא פנו לחנות שבה קניתם את האופניים, או קראו את  מעולם לא עשיתם

 הסוללה והרכבתה בהמשך המדריך. הוראות טעינת 

 
ה. הידית הימנית מפעילה את הבלם האחורי,  ם ברכיבה איטית ראשונבדקו את בלמי האופניי -

  ידית השמאלית, את הבלם הקדמי. בעת הפעלת הבלמים ברכיבה, המנוע החשמלי יפסיקה

מדוד   את התמיכה ברוכב ויתנתק. בלימה נכונה מתבצעת בעזרת שני הבלמים יחדיו באופן

 או לרכיבה בשבילי אופניים צפופים.  וללא נעילת הגלגל. תרגלו זאת בשטח פתוח לפני שתצ
יע לכם ורכיבה. אם מעולם לא רכבתם באופניים להם הילוכים,  הילוכי האופניים אמורים לסי -

 בבקשה להסבר מקיף על תפעולם. אנא פנו אל המוכרן
כדי לשפר את הנוחות ברכיבה, עליכם לרכוב בגובה ובמרחק מתאים של אוכף האופניים   -

ידה  ת האופניים שיסביר לכם כיצד לכוון את גובה האוכף למהמוכרן בחנואנא פנו אל מהכידון. 

 שלכם. 

 
ל המוכרן בחנות אם מעולם לא הפעלתם את פקד השליטה החשמלי באופניים, אנא פנו א -

 להפעלת המערכת החשמלית בהמשך.   לקבלת הסברים לפני רכיבה, או המשיכו אל המדריך
ונעלי   טומטי(קליפלס )דוושות עם מנגנון נעילה או אם החלטתם לרכוש עם האופניים דוושות -

ת, אנא קבלו הדרכה מאיש מקצוע לפני השימוש הראשון, ותרגלו את הרכיבה רכיבה ייעודיו

 ושות בשטח פתוח, עדיף על דשא, וללא מכשולים.  עם הדו
ת את כיול בלמי הזעזועים באופניים: בולמי הזעזועים באופניים מכילים אוויר ושמן. כדי למצו -

למשקלכם ולסגנון הרכיבה האופניים ברכיבה עליכם להתאים את נפח האוויר בתאי האוויר 

התנהגות האופניים. אל תצאו מחנות שלכם. רכיבה עם לחץ אוויר גבוה או נמוך מדי, תפגע ב

 ת האופניים למשקל שלכם. האופניים לפני שכיילתם בעזרת צוות החנות א
נט. על כל בורג באופניים קיימת הטבעה בוצע בעזרת מד מומהאופניים עדיף שי ברגייהידוק  -

 ההידוק בניוטון/מטר.של ערך 
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 האופניים מיבל  

בלמי דיסק הם בלמים יעילים וחזקים מבלמי חישוק. הנה מספר כללים שיעזרו לכם לתפעל 

 ולטפל בבלמי האופניים ביעילות.

ת הצמודה לידית  לם באופניים מפעילות כל אחת בלם אחד בלבד. ידית ימין )הידית הבידיו -

 ת הבלם הקדמי.ההילוכים( מפעילה את הבלם האחורי, ידית שמאל אחראית על הפעל
 מומלץ בעת בלימה להשתמש בשני הבלמים, הקדמי והאחורי יחדיו.  -
בדן האחיזה בקרקע. תרגלו עדיף להימנע מלנעול את הבלמים. גלגלים נעולים יביאו לאו -

 הדוק לפני שתצאו לרכיבה ראשונה. מישורי בלימה בשני הבלמים יחדיו בשטח 
 קמ"ש.   25-ל מהירות מאפס ועד לבעת בלימה, יופסק הסיוע של המנוע החשמלי בכ -
עזרו יניתן לכוונן את מרחק ידית הבלם מהכידון ולהתאימה למידת כף ידכם. בעת הרכישה ה -

 כך שיהיה קל לתפעל אותן ברכיבה. וונו את ידיות הבלם בצוות החנות וכ

 

 !לזהירות בעת טיפול בבלמיםנקודות  •
טורים חדים ועלולים לגרום לפציעה  אסור לגעת ברוטורים הבלימה בעת סיבוב הגלגל. הרו -

 חמורה באצבעות!
אסור לגעת ברוטורי הבלימה לאחר רכיבה. הרוטורים מתחממים ומגע בהם עלול לגרום   -

 ויה. לכו
הבלמים תרסיס המסיר  בעת ניקוי האופניים אסור להתיז על הרוטורים או הקלפרים של -

ימה. בעת שימון השרשרת או שומנים, סבון, או כל חומר אחרי שעלול לפגוע באיכות הבל

 י בשקית ניילון. ניקויה בעזרת תרסיס, מומלץ לכסות את הרוטור האחור
 סק. ם בעזרת תרסיס ייעודי לניקוי בלמים דיניתן לנקות את רפידות הבלמים והרוטורי -
ה ביום גשום או לאחר שטיפת האופניים בלמי האופניים עשויים  בעת מעבר מים, ברכיב -

 . מדובר בתופעה מקובלת שאמורה להעלם לאחר מספר בלימות. להרעיש בעת בלימה
ע מספק בלמים חדשים באופניים אינם עוצרים בשימוש ראשון ביעילות מרבית. מומלץ לבצ -

ר את יעילות הבלימה לאחר קמ"ש( כך לשפ 25-בלימות הרצה הדרגתיות ממהירות גבוהה )כ

 רכישת האופניים או בעת החלפה לרפידות בלם חדשות. 
כאשר בלמי האופניים מתחממים, הרוטורים לעיתים מתעוותים ומשפשפים את רפידות הבלם   -

למים מתקררים המגע ים. כאשר הבט את האופניעדין זה אינו מאמגע בעת סיבוב הגלגל. 

 לרוב נפסק.
הבלמים באופניים כל שנתיים, גם אם לא השתמשתם באופניים   מומלץ להחליף את נוזל -

 לאורך זמן.
חודשים. רכיבה עם רפידות בלויות שאינן  3מצב רפידות הבלמים כל  בדוק אתמומלץ ל -

יא תנאי חשוב לרכיבה תקינות עלולה להיגמר באובדן יכולת הבלימה! תקינות הבלמים ה

 בטוחה בשטח ובכביש. 
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 זהירות!נקודות ל •
 

תם רוכבים מהר יותר, כך גם גדל מרחק העצירה של האופניים. התחשבו בכך ככל שאזכרו ש -

 בעת השימוש.
יהם ומוכנים להניח את העכוז על האוכף!  אסור לדווש באופניים לפני שאתם עומדים מעל -

החשמלי גם אם אתם עומדים לצד האופניים, דבר שיכול להביא   וש יביא להפעלת המנועדיו

 לאובדן שליטה!
ב בעת ירידה מהאופניים שמרווח המפשעה שלכם מוגבל, ולכן רדו מהאופניים אך ורק  ו לשימ -

יטחון על הקרקע. אל תנסו לרדת  כאשר הגעתם לעצירה מוחלטת, כשכף רגל אחת מונחת בב

 מהאופניים כשהם עדיין בתנועה!
ית  רו שתנאי לתנאי הקרקע השפעה על אחיזת צמיגי האופניים. כביש רטוב, קרקע חופשזכ -

מים או בוץ יפגעו באחיזת הצמיגים בקרקע ולכן עליכם להתאים את הלחץ בידית הבל

 !בהתאם לתנאי הדרך. הימנעו מלנעול גלגלים בעת בלימה
אותם בחנות האופניים.   אחרי נפילה או תאונה בשטח, אל תרכבו על האופניים לפני שבדקתם -

 בדוק את תקינתם.הנזק שנגרם לא תמיד גלוי לעין. תנו למכונאי מקצועי ל
הניחו את הסלולה על משטח  מומלץ לטעון את הסלולה במשך היום, בחדר יבש ומאוורר. -

 מה(, ונתקו את הסוללה כשהיא מלאה. שאינו דליק )זכוכית או קרמיקה לדוג
ק עם מטען תואם שהגיע עם האופניים! שימוש במטען אחר  עליכם לטעון את הסוללה אך ור -

 קחות!יכול להביא לפיצוץ והתל
 

 אסור להחנות את האופניים לאורך זמן כשהם חשופים לשמש חזקה בטמפרטורה גבוהה! -
ניים ללא סיוע חשמלי, לכן עלכם לקחת משקל אופניים עם מנוע חשמלי כבד יותר מאשר אופ -

אופניים הוא הורדת אופניים ממנשא לרכב או התקן אחסון  לבכם בעת הנפת ה זאת לשמות

 בייתי.  
אשר כוחו של המנוע. לכן בעת חשש להתנגשות בעת דיווש  חזקים יותר מ בלמי האופניים -

 ויצאה מסיבוב בו המנוע דוחף לפנים, הפעילו את הבלמים כדי להאט! 
 או טריילר נגרר מכל סוג שהוא !!לנשיאת ילדים  מושבאל תרכיבו על האופניים  -
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 לפני כל רכיבה                               

 ל רכיבה עליכם לבצע מספר פעולות אשר יבטיחו את השימוש התקין באופנייםי כ לפנ 

על הידית   CLOSEהכיתוב  -בדקו שידיות השחרור המהיר בגלגלים ובמוט המושב סגורות- -

 חרור מהיר פתוחים יכולה להסתיים בפציעה! רכיבה עם צירי ש פונה כלפי חוץ.

 

 . החשמליים והגלויים לעין מחוברים היטבבדקו שכל חוטי החשמל המחברים את הרכיבים  -
זכרו לטעון את הסוללה אם האופניים עמדו זמן רב ללא שימוש. אם הסוללה עומדת לפני  -

 טענו אותה ומומלץ שלא תתנו לה להתרוקן ברכיבה. ריקון מלא,
אל תפעיל את מערכת  -הבקרה מראה חיווי של סימן חירום המראה על קלקולצג אם  -

 החשמל באופניים.
בדקו שהסוללה מאובטחת למקומה כראוי. אל תרכבו עם סוללה חופשית ושאינה מעוגנת  -

 בבטחה לשלדה. 
רכי  אוויר בהם הוא בהתאם להוראות היצרן. עבדקו שהצמיגים באופניים תקינים ולחץ ה -

  PSIלחץ אויר מומלץ הינו קסימום של לחץ האוויר מוטבעים בדופן הצמיג. המינימום והמ

35 

 
ם ישרים ואינם עקומים או סדוקים. בדקו אם החישורים מתוחים ואינם  קישובדקו שהחי -

 רפויים.  
דקו את הבלמים בסיבוב איטי  לחצו על ידיות הבלם ובדקו שקיימת התנגדות בלחיצה. ב -

 ה בבלמים ובצינורות. ם שימו לב שאין רטיבות או נזילבחניה. בבלמים הידראוליי 
המעיד   להם לצנוח לקרקע. אם שמעתם רעש חריג הניפו את האופניים מעט באוויר ותנו  -

 על חלק משוחרר, פנו לחנות בה קניתם את האופניים! 
. אם יש ובהתאם להוראות המקובלות השעות הערב רכבו עם תאורה ומחזירי אור -

 שו זאת.באפשרותכם לרכוב עם בגדי רכיבה בהירים בחשיכה, ע
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נעול איכותי ונשאו ברחוב, השתמשו במאם בכוונתכם להשאיר את האופניים למספר דקות  -

עדיף לא להשאיר את האופניים לאורך זמן   את הסוללה ואת לוח הבקרה הנשלף עמכם.

 ר יקר הקורץ לכל גנב! ברחוב, מדובר במוצ

 
 אתם מתחילים לרכוב.אם לאופניים רכשתם רגלית צד, זכרו לקפל את הרגלית לפני ש -
בלאי ופן השימוש באופניים. במידה וזיהיתם בלאי האופניים תלוי בתנאי הרכיבה ובא -

סדק בשלדה, או כל פרט אחר שנראה לכם מוזר, אל תהססו לפנות אל חנות חריג, 

 עו מרכיבה. האופניים והימנ

 אחרי תאונה! 
הסלולה רופפת, רכבו   בדקו אחרי נפילה אם הסוללה עדיין מעוגנת כראוי במקומה. אם -

עד לרכב ומשם אל חנות האופניים לבדיקה עם האופניים ללא סיוע המנוע החשמלי 

 ותיקון. 
אם כיסוי הסלולה נסדק בנפילה אסור להשתמש בסוללה. רטיבות או לחות עלולים  -

 ה, לקצר את המעגלים החשמליים ולגרום לשריפה!לחדור אלי
בצג הפיקוד תופיע הודעת שלא מאפשרת נפגעה,  במידה ומערכת החשמל באופניים -

 מלית.להפעיל את המערכת החש 
במידה וצג המערכת מסמן כי המערכת מתחממת, כבו את המערכת החשמלית ופנו אל  -

 חנות האופניים. 
 המעידים על חלקים משוחררים.  בדקו כי אין רעשים חדשים בעת רכיבה -
ם והבלמים עוצרים ללא  בדקו שהגלגלים מעוגנים למקומם בבטחה, שהחישוקים ישרי -

 שינוי. 
 עקומים.  כידון האופניים ישרים ואינםבדקו שכידון האופניים ומוט  -
 הפעילו לחץ מתון על ידיות הבלמים לבדוק שהכידון אינו חופשי ונע כלפי מטה.  -
פנו   -האופניים אינם חופשיים. אם אתם מזהים חופש חריג  יי רגשבעם מפת אלן בדקו  -

 אל חנות האופניים! 
 ישרים. שמעביר הילוכים האחורי לא עקום ושגלגלי השיניים שלמים ו בדקו -

 

 תקין!                                לא תקין                       לא תקין
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האוכף וישרו   , ואם כן שחררו את קולר הידוק מוטבדקו שאוכף האופניים לא נוטה הציד -

 אותו.  
לה עלולים להישבר ללא כל התראה ברכיבה. נסו לזהות חלקי אלומיניום שנפגעו בנפי -

 בשלדה, בחישוקים, בחלקי השליטה ובצירי הגלגלים. סדקים 

 מידע על צירי גלגלים מעובים

 
מ"מ מלפנים(, פנו אל 15-מאחור ומ"מ 12אם מעולם לא הידקתם צירים מעובים באופניים )  -

וכים לעמוד בעומס רב ולכן הם בעניין. ברכיבת שטח צירים אלו ז צוות החנות להדרכה 

 להוראות היצרן. אמורים להיות מהודקים בהתאם
מדי פעם נקו את הצירים וגרזו אותם כך שתוכלו להכניס ולהוציא אותם בקלות. זכרו לא  -

 ים משומנות! לגעת ברוטורים של הבלמים עם ידי

 התאמת מידה לרוכב 

ת על השליטה באופניים. רכיבה על מידה קטנה מידי או גדולה מידי עלולה להקשו -

וכך תבחרו  ליעוץ לפני הרכישהת. פנו אל צוות החנות אופניים נמכרים במידות שלדה שונו 

  את המידה הנכונה לכם.
 וכדומה(.   S,Mלועזיות )מידות האופניים יציינו בסנטימטרים, אינצ'ים או באותיות 

 
בשטח טכני, עדיף לרכוש אם אתם בתפר בין שתי מידות, ורוצים לרכוב על האופניים  -

 השליטה באופניים בקטעים טכניים.  את המידה הקטנה יותר כדי לשפר את 



זכרו לכוון את הכידון ואת ידיות הבלם וההילוכים בחנות בעת הקנייה למידתכם בעזרת  -

   צוות החנות.
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ל רכיבה עם מערכת ההנעה החשמלית ש

8000 -E SHIMANO 

 
 

 

 

ם תמיכת המנוע החשמלי תלוי בתנאי הרכיבה, משקל הרוכב, טווח הנסיעה ע

 ים ועוד.  מפרטורה, מידת התמיכה של הרכוב בדיווש, לחץ האוויר בצמיגהט
על  LCD-האת מידת טעינת הסוללה תוכלו לזהות בעזרת חיווי הסוללה אשר בצג  -

 הכידון, או בעזרת מנורות החיווי אשר נמצאות על הסוללה.

ועד  ECO-מ -מצבי תמיכה 3המצביע על כיבוי המנוע החשמלי קיימים  OFFמעל מצב  -

BOOST כל אחד מהמצבים מציע עוצמת תמיכה שונה כאשר מצב ,ECO   הוא החסכוני

טווח הנסיעה  מציע את מלוא העוצמה אך מקצר את BOOSTביותר, בעוד שמצב 

 המנוע. תמיכתב
  250המנוע מספק  דיווש. בעת המנוע החשמלי באופניים מבטיח חווית רכיבה מיוחדת -

 כך יועבר יותר מומנט מהמנוע אל הגלגל האחורי. וואט, וככל שתדוושו חזק יותר, 
 

 ברכיבה ראשונה באופניים!  •
, את למדו את האופניים. ECO -התחילו לרכוב עם סיוע מנוע החשמלי במצב החלש .1

ורק אז הגבירו   , התאימו את עצמכם לתוואי השטח והתנועה,דיוושתגובות המנוע בעת 

 חד או קטע טכני לא מוכר. הפסיקו לדווש לפני סיבוב  את הסיוע החשמלי.
, רק אחרי  ECOתרגלו רכיבה בסיבובים הדוקים וסינגלים או שבילים צרים בסיוע מצב  .2

 למצבי סיוע חשמלי חזקים יותר.  שהסתגלתם למערכת עברו 

ש. מעבר למהירות קמ"  25המערכת החשמלית תסיעה לכם להגיע למהירות של עד  .3

 יוע המנוע החשמלי. וללא ס דיוושזאת ההתקדמות היא רק באמצעות 

הממוקם על הצג או על ידי  את מערכת האופניים ניתן לכבות בעזרת כפתור הכיבוי  .4

 כפתור הכיבוי בסוללה.  

כפתורי  

שליטה  

על  

עוצמת  

 המנוע

טבעת עיגון  

 לכידון 

מתג כיבוי  

והדלקת  

מנוע  

 חשמלי 
כפתור שליטה על  

  מנוע חשמלי ומצבי

 חיווי 

תצוגה  

 משתנה

חיווי מספר הילוך רק  

 Di2לוכי  בדגמים עם הי 

חיווי מצב  

 תמיכה

תצוגת  נתונים  

 מתחלפת  
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 -אתם יכולים להאריך את טווח הרכיבה עם המנוע החשמלי בעזרת

 מתאים למשקלכם ולתנאים..רכיבה עם לחץ אוויר  .1

 וקלים לדיווש. זינוק בעזרת דיווש בהילוכים נמוכים .2

 החלפת הילוכים ברכיבה בדיוק כמו באופניים ללא מנוע חשמלי. .3

 בטמפרטורת חדר. הרכבת הסוללה על האופניים רק לפני הרכיבה ואחסונה  .4
 לא להחנות את האופניים לאורך זמן תחת שמש חזקה בטמפרטורה גבוהה.  .5

 -ה והתרוקנה לכם הסוללה ברכיבהבמיד

מטען לו מחבר מתאים אלא אם כן מדובר במטען מקורי  אל תתפתו לטעון את הסוללה ב .1

 הזהה לזה של האופניים! SHIMANOשל 

ומטר באופניים ימשיך לפעול אך  במידה ואתם רוכבים ללא תמיכת המנוע הספיד .2

 מערכת השליטה במנוע תפסיק לתפקד. 

עם האופניים ללא סוללה ובעזרת דיווש בלבד, שמרו אל במידה והחלטתם לרכוב  .3

 המגע של סוללת האופניים נקיות מלכלוך, רטיבות או אבק. נקודות 

 ואחסון  הארכת חיי הסוללה
אינן מקטינות את הקיבולת שלהן  אין "זיכרון" והן SHIMANOלמרות שלסוללות של  .1

 למצב של פריקה מלאה. בהתאם למצב הטעינה האחרון, מומלץ לא להגיע עם הסוללה 

 בה ארוכה.עדיף לטעון את הסוללה במלואה אחרי רכי .2

במידה ואינכם משתמשים באופניים לתקופת זמן ארוכה, מומלץ לפרק את הסוללה  .3

 מהאופניים. 

 מעלות צלסיוס.  20-ל 5טמפרטורה של בין את הסוללה יש לאפסן בחדר יבש ב .4

 אחוזים מהקיבולת שלה. 70-ל  50את הסוללה מומלץ להשאיר כך שהיא מכילה בין  .5

 -יותר מחודשיים, מומלץ לטעון את הסוללה עד לכאם אתם אינכם משתמשים באופניים   .6

 לפני המשך האחסנה. 

 את נקודות המגע של הסוללה במעגלי החשמל נקו עם מטלית יבשה. .7

הימנעו מלהתיז מים בלחץ גבוה ישירות על הסוללה, זאת מחשש שמים יחדרו את  .8

 ליים ויגרמו לקצר חשמלי.  המעגלים החשמ

 

נורות בקרת מצב  

ר  הסוללה וכפתו

 הכיבוי והדלקה 
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 כיצד לטפל בסוללה 

היא  -וללה במצב שלם. אל תנסו לפרק את הסוללה אחרי תאונה או חבטה בדקו שהס -

 עלולה להתפוצץ!
 הימנעו מלחבוט בסוללה. -
 ור חום או אש, היא עלולה להתפוצץ!הרחיקו את הסוללה ממק -
ת נקודות המגע של הסוללה הימנעו מלהניח על הסוללה אבזרים אשר עלולים לחבר א -

 ולהביא לקצר. 
בדגם המתאים לו תוכננו  מקוריות   SHIMANOלות של חברת השתמשו אך ורק בסול -

 האופניים ומערכת החשמל.
בתוך הבית, כסו את נקודות המגע   במידה והאופניים עומדים בחוץ בעת טעינת הסוללה -

לחות ולכלוך בנקודות המגע וחיבור הסוללה לאופניים בשקית ניילון למנוע הצטברות 

 החשמליות.
חלוטין. במידה והסוללה התרוקנה לחלוטין ונשארה כך מספר אל תרוקנו את הסוללה ל -

ען מיוחד.  ימים, תאלצו להביא את הסוללה לחנות האופניים כדי לטעון אותה בעזרת מט

 לא תמיד הדבר מצליח ולעיתים תאלצו להחליף סוללה בגלל פריקה מלאה.
בלבד של  וללה או חלקי המטען פגומים, נא להחליף אותם בחלקים מקורייםבמידה וס -

 . SHIMANOחברת 

מעלות צלסיוס  20-אחרי רכיבה במזג אוויר קר, מומלץ שהסוללה תגיע לטמפרטורה של כ -

 לפני שתטענו אותה.
תזרקו את הסוללה או חלקי חשמל אחרים של האופניים לפח. הגיעו לחנות בה רכשתם  אל -

 גיע בסביבה. ניים ושם ידעו כיצד לטפל בסוללה הבלויה ולהשמיד אותה ללא פאת האופ
 

 שינוע האופניים ע"י רכב 
מאשר משקל אופניים ללא מנוע חשמלי. בדקו   2משקל אופניים חשמליים גבוה כמעט פי   -

תם מעמיסים את האופניים על מתקן אחורי, או מתקן גג לרכב, שהמתקנים לפני שא

 שקל בעזרת בדיקה של מגבלת המשקל באתר יצרן המתקנים. יכולים לשאת את המ
  , והשאירו אותם בתא המטען של הרכב.פרקו את הסוללה ואת צג הבקרההעמסה הלפני  -

 אל תשאירו אותם על האופניים בעת הנסיעה ברכב. 
אה במתקן אחורי ברכב, בדקו שהאופניים אינם חורגים מצד הרכב באופן קיצוני,  בעת נשי -

י נוספת האופניים מסתירים אל לוחית הרישוי, עליכם לשאת לוחית רישו וכמו כן אם

 ולהתקין אותה באופן כזה שקל לזהות אותה מאחור.
 סופי למתקן.שימו לב שהמתקן אינו לוחץ על כבלי שליטה ועל כבלי חשמל לפני ההידוק ה -

 



                                             

     11 

 

 

 לאופנייםטיפול ושירות  

לרכיבה. אם זאת צריך לזכור שכל  בעת הרכישה האופניים יגיעו אליכם מהודקים ומוכנים  -

 אופניים, גם חשמליים, זקוקים לתחזוקה וטיפול שוטף.
  4או עד שעות רכיבה  15,  ק"מ  100-א יותר מלהגיע לטיפול ראשון באופניים אחרי ל חובה -

 הקודם מבינם.   -שבועות של שימוש
נות לכיוון  ם חשים בחופש או שומעים רעשים יוצאי דופן ברכיבה, הגיעו לחבמידה ואת -

 וחיזוק ואל תמשיכו לרכוב לאורך זמן. 
 תקופה זו של רכיבה מוגדרת כתקופת הרצה. בעת הביקור הראשון בחנות יבצע מכונאי -

 האופניים כיוון והידוק לחלקי ההינע והשליטה. 
, אין האחריות על  ודש מזמן הקניהבטווח של עד חבמידה ולא הגעתם לחיזוק  -

 ! האופניים תקפה 
 רם לאופניים בגלל הזנחה אינו כלול באחריות.כל נזק שיג

כמו באופני הרים ללא מנוע חשמלי, גם אופניים אילו זקוקים להחלפת כבלי שליטה,  -

רת גלגלי שיניים ורפידות בלמים בהתאם לשימוש. בלאי בעת שימוש המביא שרש

 ו כלול באחריות האופניים ועבורו תגבה החנות כסף.להחלפת חלקים אינ
ע המנוע החשמלי מגביר את בלאי השרשרת וגלגלי השיניים בגלל העומס זכרו שסיו -

 המוגבר.
ה יותר של צמיגים, שרשראות, זכרו שהמשקל הגבוה והמהירות הגבוהה יביאו לבלאי גבו -

האופניים לבדיקה כללית של  חודשי רכיבה אל חנות  3ורפידות בלם. מומלץ לכן להגיע כל 

 ן שליטה ברכיבה בהמשך. האופניים. כך תמנעו תאונות ואובד
מומלץ לנגב את כיסוי המנוע והסוללה בעת הצורך במטלית רכה. אל תתיזו אליהם מים   -

השתמשו במברשת ומים וסבון להסרת   , גם אחרי רכיבה בבוץ.ראו זרם קיטו בלחץ גבוה

 רת מטלית יבשה. לכלוך עיקש, ובהמשך יבשו בעז
הסוללה! הדבר יגרום לקצר והשבתת   אל תעברו מעברי מים ברכיבה העמוקים ממיקום -

 האופניים! 
 

 אחריות האופניים
ייצור ובתכנון האחריות המוגבלת על האופניים היא בהתאם להוראות היצרן לפגמים ב -

 חודשים ממועד קניית האופניים על מערכת החשמל. 24 ואורכה
גת לשלדה לכל חיי האופניים לרוכש האופניים המקורי )מותנה בהצ אחריות מוגבלת -

 חשבונית קניה(.
רויות,  תח שימוש בבשימוש סביר, לא כולל שו בהם האחריות חלה על אופניים שהשתמ  -

 ץ למעטפת הביצועים שהאופניים תוכננו לבצע. רכיבת פעלולים או רכיבה אל מחו
 כדי שימוש והם: אין אחריות על חלקים להם בלאי המרחש תוך 

ן או שהגיע לקצה חיה(, שרשרת וגלגלי סוללה )במידה ולא טופלה בהתאם להוראות היצר

שיניים, נוזל בלמים, רוטורים בבלמים, כלי שליטה בהילוכים ובבלמים, חישוקים, נורות,  

י שיניים במעביר לת אחיזה בכידון, גלגלי שיניים במערכת ההנעה, צמיגים, אוכף, גלגידיו

 פנימיות בצמיגים, צירי גלגלים.   רי,האחו

 הוחלפו בהם חלקים שאינם מקוריים.פלו במועד, הוזנחו או במידה והאופניים לא טו  -
 MERIDAברת אין אחריות על אופניים שטופלו בחנות שאינה מורשית לטפל באופניים של ח -

 . במידה והאופניים טופלו אצל סוכן שאינו מורשה, האחריות בטלה.  



-  
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 ECE- 6000   SHIMANO אות הפעלה למטעןהור

 SHIMANO BT-E8010/20 לסוללת 

     

 מידע כללי על הטעינה 

 

  שעות.  4ממצב ריק למצב מלא הוא  SHIMANOזמן טעינת הסוללה במערכות  -

 טעינה הוא כשעתיים.    80%ל זמן טעינה למצב ש -

 !  עם מטען מקורי אך ורק  SHIMANO של  e steps-מותר לטעון את סוללות מערכת ה -

 לנזק וגם לפיצוץ!   שימוש במטען חשמלי שאינו מקורי יכול להביא -

 המטען  תאור 

 יון. -מטען זה הינו מטען חכם שתוכנן במיוחד להטענת סוללות מסוג ליתיום

 . Hz 50/60אמפר   AC ,2.5וולט  100-240חשמל: מתח כניסה לרשת ה *     

 תר וקצר . * המטען מוגן בפני טעינה הפוכה וטעינת יי

 פשר זמן קצר ארוך. *  למטען מעגל קצר אלקטרוני שהינו אפס , דבר המא

 * המטען בנוי במארז אטום. 

 

מטען  

SHIMANO 

STEPS 

תקע טעינה  

 לחשמל 

תקע חיבור מטען  

 לכבל חשמל 

נורת חווי  

מצב  

 טעינה

תקע חיבור  

 לסוללת האופניים 
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 שימוש במטען    

-SHIMANO BTEמדגם  V 36יון במתח -מטען זה תוכנן להטענת סוללות מסוג ליתיום        

מיועד לטעינת הסוללה המסופקת  והוא אמפר,   4.0 עוצמת זרם הטעינה היא    8010/20

 עם האופניים בלבד. 

 נת הסוללה טעי       

 (. 1/2חברת את שקע הכבל המחבר בין הסוללה למטען אל המטען ) .1
האופניים והנח אותה על משטח יבש ולא דליק )זכוכית או  נתק את הסוללה מ .2

 ה וכדומה(. קרמיק
 V  .(3 .) 220 -חבר את המטען לשקע החשמל/מקור המתח החיצוני  .3
 (. 4כשהסוללה כבויה חבר את שקע החיבור לסוללה  למטען )  .4

תחילה את התקע החשמלי  נתק  נורת החיווי הירוקה דולקת,סיום ההטענה כאשר הסוללה מלאה ב .5
ה גם אם המטען מחובר  הנורה תכבה אוטומטית כשעה אחרי שהסוללה מלא (. 3) השקע בקיר מ

 לחשמל.  
 (. 4מהתקע ) עתה נתק את הסוללה .6
 ה.  כבה את הסוללה וחבר אותה לאופניים. עתה ניתן לרכוב באופניים בבטח .7

 פתרון בעיות        

 -. נורת החיווי במטען אינה דולקת 1       

 בדוק את חיבור המטען לשקע החשמל. *                   

 בר את המטען בשקע חשמל אחר. * נסה לח                  

 * בדוק את חיבור הפין של המטען עם שקע הסוללה.                  

 ה הופכת לירוקה. . נורת חיווי הטעינה אינ2       

 * יש לבדוק עם סוללה אחרת , יתכן שהסוללה פגומה.                  

 נות. אל תנסו לטעון אותה שוב!  נתקו אותה בבטחה ופנו לח -שעות  6הסוללה אינה נטענת לאחר   .3

 שעות. הדבר עלול להביא לחימום הסוללה ולקיצור חייה.   6-. אל תנסו לטעון את הסוללה ליותר מ4

יציב.  . בעת טעינת הסוללה על האופניים, הציבו את האופניים עם רגלית או על השעינו אותם עצם 5

 ישת המחברים מהאופניים!          נפילת האופניים עלולה להביא לקריעת חוט הטעינה או תל

 

 

 

1 

2 

3 

4 



                                           

14 

      

 

 

 הוראות בטיחות
 אסור לנסות לפתוח את המארז או החוטים המתחברים אליו.   – מתח גבוה זה קיים  .   במטען 1        

ם לאפשרות מגע עם מים, לחות,  המטען תוכנן לשימוש פנימי )בתוך מבנה( בלבד , אסור לגרו   .2        

 מקור חום או נוזל כלשהו. 

סוללות רגילות או כל סוג אחר, אך ורק את הסוללה  .   אסור לנסות להטעין עם מטען זה 3                                   

 שמסופקת עם האופניים. 

 מעלות.   40-ל  0רה של בין  ומלץ לטעון את הסוללה על האופניים או ללא האופניים בטמפרטו מ .   4        

או אדם הסובל מהפרעות נפשיות או    14מתחת לגיל  .    השימוש במטען זה אסור על ילדים  5

אלא בהשגחת אדם בוגר היודע לחבר מוצר    –בסיסי בחיבור אביזר חשמלי אדם ללא ידע  

 חשמלי לרשת החשמל. 

ובמידה    מורגש ריח או עשן פגומים, אם  אסור להשתמש במטען במידה והכבלים חשופים או. 6

 ונראה נזק לגוף המטען, אסור לחבר את המטען לחשמל.  

 המטען בלבד בעת שינוע.   . אסור לשאת את המטען בעזרת הכבלים. אחזו בגוף7

 אסור לרכוב על האופניים עם המטען מחובר לשקע הטעינה.   .8

 שעות(.   6רוך מהרגיל )עד  אם טמפרטורת הסביבה גבוהה והסוללה חמה, זמן הטעינה יהיה א  .9

זה הזמן לנתק את הסוללה מהחשמל   -. אחרי שהסוללה מלאה, נורית החיווי במטען תדלק10

 אחרי שעה הנורה נכבית גם כשהסוללה מלאה.   (. 13בסדר הנכון )ע"מ 

טעינה. נא לנתק את הסוללה מהחשמל במידה  מעידה על תקלה ב. נורת מטען מהבהבת 11

 והנורה מהבהבת.  

. אם המטען מתחמם לטמפרטורה גבוהה, נתקו אותו מהחשמל, תנו לו להתקרר לפני שאתם  12

 טוענים שוב את הסוללה.  

יהיה להפעיל את מנוע האופניים ומסך התצוגה לא יעבור למצב פעולה.   .בעת טעינה אי אפשר 13

 הוא לא יעבוד.   -המסך בעזרת מתק הפעולהאל תנסו להדליק את 

נים את הסוללה ללא האופניים, הניחו את הסוללה על משטח ישר, יבש  . במידה ואתם טוע14

 ועדיף שאינו מכיל חומרים דליקים )נייר, עץ וכדומה(.  

ר ליצור קשרים בכבלי החשמל. אל כבלי הטעינה להיות חופשיים, ללא מתח חיצוני וללא  . אסו 15

 ם כל שהם. קשרי

 . ליבואן או למעבדת שרות היבואןיש לפנות   –או שאלה  .   במקרה של תקלה    16     

 EC-E6000דגם:        SHIMANOשם היצרן: 

 בע"מ  בית הצעצועשם היבואן:       סין: המטען    ארץ הייצור 

 לים ש ירו 16יד חרוצים בת היבואן: כתו

 02-6729904טלפון: 

 www.pedalim.co.ilכתובת אינטרנט: 

http://www.pedalim.co.il/
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 בלת ערכי הידוק ברגים באופניים ט
-ערך הידוק ב כינוי / שם החלק 

ניוטון/מטר 
(Nm ) 

 8-10 בורג הידוק מעביר אחורי 

 5-7 הילוכים למעביר בורג הידוק כבל

 2-3 גלגלי שיניים במעביר 

 5-7 מעביר קדמי לשלדה

 5-7 הידוק כבל מעביר קדמיבורג 

 2.5-4 בורג הידוק ידיות הילוכים לכידון 

 5-7 בורק הידוק ידיות בלם לכידון 

 5-7.5 ידיות שחרור מהיר לצירי הגלגלים

 29-49 טבעת הידוק גלגלי שיניים בקסטה 

 ISIS 31-34זרועות הינע  בורג הידוק

 35-50 הידוק מסבי ציר מרכזי 

 35 הידוק דוושות  

 6-8 דוק קליפר בלם לשלדה הי

 4-6 הידוק צינור בלם לקליפר או ידית בלם 

 4-6.2 הידוק ברגי רוטור לגוף נאבה

 CENTERLOCK 40הידוק רוטור בסטנדרט 

 6-8 הידוק ברגי כידון ומוט כידון 

 6-12 וכף הידוק קולר מוט א

 10-29 הידוק מנגנון מסילות מוט אוכף

 4-6 הידוק ידיות כידון לכידון 
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 מקרא:  

 תרשים אופניים  .1

 הנחיות כלליות .2

 פני רכיבה ראשונהל .3

 בלמי האופניים  .4

 נקודות לזהירות  .5

 לפני כל רכיבה  .6

 אחרי תאונה  .7

 מידע על צירים/התאמת מידה לרוכב .8

 SHIMANOמערכת חשמלית  .9

 הארכת חיי סוללה  .10

 טיפול בסוללה/ שינוע האופניים ע"י רכב .11

 יותטיפול ושירות/אחר .12

 הוראות הפעלה למטען  .13

 פתרון בעיות  .14

 הוראות בטיחות   .15
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