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Manual do Utilizador

Bateria de iões de lítio
Manuais de utilizador noutros idiomas estão
disponíveis no endereço: http://si.shimano.com

AVISO IMPORTANTE
• Para informações adicionais sobre a instalação e o ajuste
dos produtos que não se encontrem no manual do
utilizador, contacte o local de compra ou um revendedor de
bicicletas. Encontra-se disponível um manual do revendedor
para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes no
nosso sítio Web (http://si.shimano.com).
• Não desmontar nem modificar este produto.

Por razões de segurança, certifique-se de
que lê atentamente este manual do
utilizador antes da utilização e siga-o para
uma utilização correta.

Informação Importante em termos de
Segurança
Para informações relativas à substituição, contacte o local de
compra ou um revendedor de bicicletas. Certifique-se que
cumprir o seguinte de modo a evitar queimaduras ou outros
ferimentos provocados por fugas de líquido,
sobreaquecimento, incêndio ou explosões.

PERIGO
• Use o carregador especificado e cumpra as condições
específicas de carregamento aquando do carregamento da
bateria. Caso contrário, pode provocar o sobreaquecimento,
rebentamento ou incêndio da bateria.
• Não deixe a bateria perto de fontes de calor, tais como
aquecedores. Não aqueça a bateria nem a atire para uma
fogueira. Caso contrário, pode provocar o rebentamento ou
o incêndio da bateria.
• Não deforme, modifique, desmonte nem aplique solda
diretamente sobre a bateria. Caso contrário, pode provocar
fugas, sobreaquecimento, rebentamento ou incêndio da
bateria.
• Não desligue os terminais (+) e (-) utilizando objetos
metálicos. Não transporte nem guarde a bateria juntamente
com objetos metálicos, tais como colares ou ganchos de
cabelo. Caso contrário, podem ocorrer curto-circuitos,
sobreaquecimento, queimaduras ou outros ferimentos.
• Não coloque a bateria em água doce ou salgada e não deixe
que os terminais da bateria fiquem molhados. Caso
contrário, pode provocar o sobreaquecimento,
rebentamento ou incêndio da bateria.
• Não sujeite a bateria a impactos fortes nem a arremesse.
Caso contrário, pode ocorrer sobreaquecimento,
rebentamento ou incêndio.

AVISO
• Se algum líquido que tenha vazado da bateria entrar em
contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente a
área afetada com água limpa, como por exemplo água da
torneira, sem esfregar nos olhos e procure imediatamente
aconselhamento médico. Caso contrário, o líquido da
bateria pode causar danos na sua visão.
• Se a bateria não ficar totalmente carregada ao fim de
6 horas de carregamento, desligue imediatamente a bateria
da tomada para parar o carregamento e contacte o local de
compra. Caso contrário, pode provocar o sobreaquecimento,
rebentamento ou incêndio da bateria.
• Os intervalos de temperatura de funcionamento da bateria
são fornecidos abaixo. Não use a bateria em temperaturas
fora destes intervalos. Se a bateria for usada ou guardado
em temperaturas que estejam fora destes intervalos, podem
ocorrer incêndios, ferimentos ou problemas de
funcionamento.
1. Durante a descarga: -10 °C - 50 °C
2. Durante a carga: 0 °C - 40 °C
• Não use a bateria se esta tiver alguns arranhões visíveis ou
outros danos externos. Caso contrário, pode ocorrer um
incêndio, rebentamento ou problemas com o
funcionamento.
• Não use a bateria se detetar quaisquer fugas, descoloração,
deformação ou quaisquer outras anomalias. Caso contrário,
pode ocorrer um incêndio, rebentamento ou problemas
com o funcionamento.
• Não recarregue a bateria em locais com elevado índice de
humidade ou no exterior. Caso contrário, pode ocorrer um
choque elétrico.
• Não coloque nem retire a ficha se estiver molhada. Caso
contrário, podem ocorrer choques elétricos. Se a ficha tiver
fugas de água, seque-a cuidadosamente antes de a
introduzir.
• Depois de ler atentamente o manual do utilizador, guarde-o
num local seguro para consulta posterior.

CUIDADO
• Não deixe a bateria num local exposto à luz solar direta, no
interior de um veículo em dias quentes ou noutros locais
quentes. Caso contrário, podem ocorrer derrames.
• Se algum líquido derramado entrar em contacto com a pele
ou o vestuário, lave-os imediatamente com água limpa.
O líquido derramado pode provocar danos na pele.
• Guarde a bateria num local seguro, longe do alcance de
crianças e animais de estimação.
• Use ambas as mãos para manusear o produto. Caso
contrário, pode provocar a queda e quebra do produto ou
ferimentos.
• Se ocorrer um erro durante a descarga ou o carregamento,
pare imediatamente de usar a bateria e consulte o manual
do utilizador. Se tem dúvidas, consulte o local de compra ou
um revendedor de bicicletas.

Nota

Operação

O carregamento pode ser realizado em qualquer altura
independentemente da carga restante da bateria; contudo,
deve carregar totalmente a bateria nas vezes seguintes.
Certifique-se de usar o carregador especial quando recarrega
a bateria nestas situações.
• No momento da compra, a bateria não vem totalmente
carregada. Antes de circular com a bicicleta, certifique-se de
carregar a bateria até que esta esteja completamente
carregada.
• Se o LCD do ciclo-computador já não ligar, carregue a
bateria até que esteja totalmente carregada para que a
carga restante da mesma possa ser mostrada com exatidão.
• Se a bateria descarregou por completo, carregue-a tão
rápido quanto possível. Se deixar a bateria descarregada,
esta poderá deteriorar-se e tornar-se inutilizável.
• Se premir o botão de alimentação da bateria e o visor LED
não ligar, o circuito de proteção está acionado. Para
desativar o circuito de proteção, carregue a bateria ligando
o carregador de baterias.
• Se a bateria tiver sido carregada num ambiente com baixas
temperaturas (5 °C ou menos), a distância máxima de
utilização por cada carregamento total é menor. Isso devese a uma característica da bateria. Se a bateria for carregada
à temperatura ambiente, a distância máxima de utilização
fica novamente normal.
• Leia também o manual do utilizador incluído com o
carregador de baterias.
• Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a
deterioração normais decorrentes do uso e do
envelhecimento.
 Características principais
Bateria

Iões de lítio

Capacidade nominal

BT-E6000/BT-E6010: 11,6 Ah
BT-E6001/BT-E8010/BT-E8020: 14 Ah

Intervalo de
temperatura de
funcionamento

Durante a descarga:
-10 °C - 50 °C
Durante a carga: 0 °C - 40 °C

Tensão nominal

36 V

 Diretrizes para o tempo de carregamento
O carregamento demora cerca de 5 horas. (Note que o tempo
real irá variar dependendo da carga restante existente na
bateria). Esta é uma bateria de iões de lítio. Use o carregador
designado. Para mais informações sobre a forma de
carregamento da bateria, consulte o manual do utilizador
fornecido com o carregador.
 Guardar a bateria
• Se a bicicleta não for utilizada por um longo período de
tempo, armazene-a com aproximadamente 70% de
capacidade da bateria restante. Além disso, tome cuidado
para que a bateria não fique totalmente descarregada
carregando-a a cada 6 meses.
• Guarde a bateria ou a bicicleta com a bateria instalada em
locais interiores frescos (aprox. 10 a 20 °C) onde não fiquem
expostas à luz solar direta ou à chuva. Se a temperatura de
armazenamento for baixa ou elevada, o desempenho da
bateria é reduzido e o seu tempo de disponibilidade será
mais curto. Quando usar a bateria após um longo período
de armazenamento, certifique-se de a carregar antes da sua
utilização.
 Vida útil da bateria
• A bateria é um bem consumível. A bateria irá perder
gradualmente a sua capacidade de carga após a utilização
repetida e com o passar do tempo. Se o tempo ou a
distância de utilização da bateria se tornar demasiado curto,
provavelmente a bateria terá chegado ao fim da sua vida
útil. Compre uma bateria nova.
• A vida útil da bateria irá depender de fatores como o
método de armazenamento, as condições de utilização, o
ambiente envolvente e as características do próprio bloco
de baterias.
 Sobre baterias usadas
As baterias de iões de lítio são recursos recicláveis valiosos.
Para mais informação sobre baterias usadas, siga as normas
em vigor na sua zona. Se tem dúvidas, consulte o local de
compra ou um revendedor de bicicletas.
Informação de eliminação para países fora da
União Europeia

Introdução
Não pode usar a bateria imediatamente após a expedição. A
bateria pode ser usada depois de devidamente carregada
utilizando o carregador designado. Certifique-se de que
carrega a bateria antes da utilização. A bateria pode ser
utilizada quando o LED existente na bateria acender.

Este símbolo apenas é válido dentro da União
Europeia. Cumpra os regulamentos locais
aquando da eliminação das pilhas usadas. Se tem
dúvidas, consulte o local de compra ou um
revendedor de bicicletas.

Inspeções regulares antes de utilizar a
bicicleta
Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes pontos. Se
detetar qualquer problema nos pontos que se seguem,
contacte o local de compra ou o revendedor de bicicletas.
• A bateria precisa de ser carregada?
• A bateria encontra-se corretamente instalada na
estrutura?

Note: as especificações estão sujeitas a alteração para fins de melhoramento sem
aviso prévio. (Portuguese)

