Inicio
Parabéns pela sua aquisição, você agora faz parte
de um grupo cada vez maior de pessoas que estão ligadas
ao mundo da ecologia, liberdade e economia.

Para que o motor funcione basta acionar o acelerador puxando-o para trás. O acelerador é de tecnologia
Drive by wire, ou seja, a aceleração é feita sem cabos,
sendo totalmente eletrônica e gradual. Opere sempre com
delicadeza o acelerador de sua E-bike e pedale para arrancar com a bicicleta.

Montando sua bike
Sua E-Bike para ser transportada pode ter sido
parcialmente desmontada, normalmente somente a roda
dianteira e os pedais são retirados, bastando coloca-los na
posição e utilizar uma chave comum para fazer os apertos,
em alguns modelos com blocagem na roda basta apenas
apertar a mesma com as mãos.

Utilização
Sua E-bike Brazil Electric é de simples operação,
bastando ligar o interruptor no punho direito, será então
acessos os leds de indicação do nível de carga (full =
cheio, half = meio, empty = descarregado) da bateria conforme a imagem a seguir.
Durante a utilização, em subidas ou situações em
que o motor faça maior esforço é comum que as luzes se
apaguem e voltem a acender normalmente.

Como carregar a bateria
Seu kit/bicicleta é acompanhado de um carregador bivolt para a carga da bateria, sempre que utilizar sua
bike independente da distância percorrida.

Indicadores
de carga

Guia rápido
de utilização

IMPORTANTE!
Deixe a bateria carregando
no prazo de até 6h para completar a carga e balancear as
células que compõe a mesma, prolongando sua vida
útil.

Botão Liga/Desliga
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1 – Plug o carregador na bike no conector próximo ao
banco conforme as imagens a seguir;

2 – Em seguida conecte o plug do carregador na tomada;

IMPORTANTE
 Jamais utilize a bateria até o somente led vermelho ficar acesso
 Sempre que utilizar a bicicleta carregue a bateria
 Não force o motor de forma excessiva
 Não molhe o carregador, acelerador e motor de
cubo

Manutenção
Ao começar a utilizar sua E-Bike talvez seja necessário
que em alguns dias se faça ajustes nos freios ou marchas,
isso pode ser feito em uma loja de bicicletas de sua preferência de forma simples e convencional a qualquer bicicleta
nacional.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
Site: http://www.bicicletaeletrica.com.br
3 – O carregador acenderá os leds com cor vermelha
enquanto estiver carregando a bateria ao completar a
carga um led verde acenderá, bastando então desconectar o carregador da tomada e em seguida do conector da bateria;
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E-mail: contato@bicicletaeletrica.com.br
Telefones: (62) 3242-1022 / (62) 3093-3943 / (62) 30934618 de segunda a sexta das 08:00 às 18:00 e aos sábados das 08:00 às 12:00.
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