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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
••Tato příručka prodejce je primárně určena profesionálním cyklomechanikům.
Uživatelé bez odborné průpravy v sestavení bicyklů by se neměli pouštět do montáže
komponent podle postupů v příručkách prodejce. Při jakýchkoli nejasnostech v příručce
v montáži nepokračujte. Obraťte se na místo zakoupení nebo místního prodejce bicyklů.
••Důkladně se vždy seznamte se všemi návody přiloženými k produktu.
••Produkty nerozebírejte ani neupravujte jiným způsobem, než je popsáno v této příručce
prodejce.
••Veškeré příručky prodejců a návody jsou kdykoli k dispozici na našich stránkách
(http://si.shimano.com).
••Spotřebitelé, kteří nemají snadný přístup k internetu, se mohou obrátit na distributora
SHIMANO nebo libovolnou pobočku SHIMANO a požádat o tištěnou verzi Příručky
uživatele.
••Dodržujte rovněž příslušné národní a místní předpisy a zákony platné v místě a týkající se
vašeho oboru podnikání.
••Slovní značka a logo Bluetooth®-compatible jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a společnost SHIMANO INC. je využívá na základě
souhlasu. Ostatní ochranné známky a názvy produktů jsou majetkem svých příslušných
vlastníků.

Z bezpečnostních důvodů se před použitím důkladně seznamte s touto
příručkou prodejce a při používání postupujte podle ní.

Kvůli prevenci zranění a fyzického poškození komponent a prostředí je nutné vždy
dodržovat následující pokyny. Pokyny jsou řazeny podle stupně nebezpečí nebo poškození
hrozícího při nesprávném používání produktu.

NEBEZPEČÍ
VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA

Nedodržení uvedených pokynů bude mít za následek smrt nebo
vážný úraz.
Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek smrt nebo
vážný úraz.
Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek zranění nebo
fyzické poškození komponent či prostředí.
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BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
NEBEZPEČÍ
Nezapomeňte uživatelům sdělit následující pokyny:
 Manipulace s akumulátorem
••Akumulátor nerozebírejte, nedeformujte ani neupravujte. Nepoužívejte pájku přímo na
jeho kontakty. Jinak by mohlo dojít k přehřátí, vytečení, puknutí nebo vzplanutí.
••Neponechávejte akumulátor poblíž zdrojů tepla, například topení, ani jej nezahřívejte či
nevhazujte do ohně. Jinak by mohlo dojít k puknutí nebo vzplanutí.
••S akumulátorem neházejte a nevystavujte jej otřesům. Pokud tak učiníte, může dojít
k přehřátí, prasknutí nebo vznícení.
••Akumulátor nevkládejte do sladké ani mořské vody a zabraňte kontaktu vlhkosti
s konektory. Jinak by mohlo dojít k přehřátí, puknutí nebo vzplanutí.
••Pro nabíjení akumulátoru používejte stanovenou nabíječku a dodržujte stanovené
podmínky. Pokud tak neučiníte, může dojít k jejímu přehřátí, prasknutí nebo vznícení.

VAROVÁNÍ
••Při montáži produktu postupujte podle pokynů v tomto návodu.
Doporučujeme použivat vyhradně originalni nahradni dily SHIMANO. Poškozené nebo
uvolněné součásti, např. šrouby či matice, mohou způsobit pád a vážné zranění jezdce.
Rovněž nesprávně provedené nastavení může být příčinou pádu a vážného zranění
jezdce.
••

Při úkonech údržby, jako je výměna dílů, je nutné používat ochranné brýle.

••Podrobnosti o produktech, které nejsou uvedené v této příručce, najdete v návodu
dodávaném ke každému produktu.
••Po důsledném seznámení s příručkou prodejce ji uložte na vhodné místo pro pozdější
potřebu.

Nezapomeňte uživatelům sdělit následující pokyny:
••Za jízdy pamatujte na to, aby údaje cyklocomputeru příliš nepoutaly vaši pozornost.
Mohlo by dojít k pádu.
••Před jízdou zkontrolujte upevnění kol. Jinak by mohlo dojít k pádu a vážnému zranění.
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••Před jízdou v městském provozu se dostatečně obeznamte se způsobem používání
bicyklu s přídavným pohonem. Mohlo by dojít k nečekaně prudkému rozjezdu a následně
pádu.
••Při jízdě za snížené viditelnosti používejte světla.
••Produkt nerozebírejte. Při demontáži by mohlo dojít ke zranění osob.
••Při nabíjení akumulátoru nasazeného na bicyklu s bicyklem nehýbejte. Mohlo by dojít
k uvolnění napájecí zástrčky napájecího kabelu nabíječky z elektrické zásuvky a riziku
požáru z důvodu špatného kontaktu.
••Dávejte pozor, abyste se bezděčně nedotkli pohonné jednotky, která byla nepřetržitě
používána delší dobu. Povrch pohonné jednotky je horký a může způsobit popáleniny.

 Lithium-iontový akumulátor
••Pokud se jakákoli kapalina z akumulátoru dostane do očí, neprodleně, bez mnutí,
důkladně očistěte zasažené místo čistou vodou z vodovodního kohoutku a vyhledejte
lékařskou pomoc. Zanedbáním by mohlo dojít k vážnému poškození zraku kapalinou
z akumulátoru.
••Akumulátor nenabíjejte venku ani ve velmi vlhkém prostředí. Hrozí úraz elektrickým
proudem.
••Zástrčku nepřipojujte ani neodpojujte, pokud je mokrá. Hrozí úraz elektrickým proudem.
Je-li vnitřek zástrčky mokrý, před jejím zapojením ho pořádně vysušte.
••Pokud není ani po dvou hodinách nabíjení akumulátor plně nabitý, neprodleně odpojte
nabíječku ze zásuvky a obraťte se na místo zakoupení. Jinak by mohlo dojít k přehřátí,
prasknutí nebo vzplanutí akumulátoru.
••Akumulátor nepoužívejte, pokud je na něm patrné poškrábání nebo jiné vnější
poškození. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí nebezpečí puknutí, přehřátí nebo
problémy s funkcí.
••Níže jsou uvedeny rozsahy provozní teploty akumulátoru. Akumulátor nepoužívejte při
teplotách mimo tyto rozsahy. Při jeho používání nebo uskladnění při teplotách mimo tyto
rozsahy může dojít ke vzplanutí, zranění nebo problémům s fungováním.
1. Při vybíjení: -10°C až 50°C
2. Při nabíjení: 0°C až 45°C

 Montáž a údržba bicyklu:
••Před vedením vodičů nebo montáží komponent se ujistěte, že je z bicyklu sundaný
akumulátor a odpojen nabíjecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
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••Intervaly údržby závisí na způsobu používání a jízdních podmínkách. Řetěz je nutné
pravidelně čistit vhodnými čističi řetězu. Nikdy nepoužívejte zásaditá nebo kyselá ředidla,
jako je odstraňovač koroze. Při použití těchto ředidel hrozí přerušení řetězu a vážné
zranění.

VÝSTRAHA
Nezapomeňte uživatelům sdělit následující pokyny:
••Pro bezpečnou jízdu dodržujte pokyny v příručce uživatele bicyklu.
••Pravidelně kontrolujte nabíječku a adaptér – zejména elektrický kabel, zástrčku a plášť –
ohledně poškození. Pokud jsou nabíječka nebo adaptér poškozené, nepoužívejte je,
dokud nebude provedena oprava.
••Produkt používejte podle pokynů k použití nebo pokynů sdělených bezpečnostním
dohledem. Fyzicky, psychicky a motoricky nezpůsobilým osobám a osobám (včetně dětí)
bez patřičných dovedností či znalostí nutných k používání tohoto produktu zabraňte
v jeho používání.
••Zabraňte dětem zdržovat se v blízkosti tohoto produktu.
••Pokud dojde k jakékoli poruše nebo problémům, obraťte se na nejbližšího cykloprodejce.
••Systém nikdy neupravujte, protože jinak může dojít k jeho poruše.

 Lithium-iontový akumulátor
••Akumulátor nenechávejte na místech vystavených přímému slunečnímu záření, uvnitř ve
vozidlech za slunečného počasí či na jiných horkých místech. Mohlo by dojít k úniku
kapaliny.
••Pokud se jakákoli uniklá kapalina dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem,
neprodleně omyjte místo čistou vodou. Uniklá kapalina může poškodit pokožku.
••Akumulátor přechovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.

POZNÁMKA
Nezapomeňte uživatelům sdělit následující pokyny:
••Do nevyužitých portů vždy vsaďte záslepky.
••Informace o montáži a nastavení poskytne prodejce bicyklů.
••Komponenty jsou vodotěsné a odolávají podmínkám jízdy za mokra, neponořujte je však
je do vody.
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••Bicykl nečistěte vysokotlakými myčkami. Pokud by voda vnikla do jakékoli komponenty,
mohly by nastat problémy s funkčností nebo korozí.
••S komponenty zacházejte opatrně, nevystavujte je nárazům.
••Bicykl neobracejte koly vzhůru. Mohlo by dojít k poškození cyklocomputeru a spínačů
řazení.
••Přestože má bicykl i po sundání akumulátoru stejné vlastnosti jako běžný bicykl, nelze
zapnout světla připojená k elektrickému systému. Pamatujte, že používání bicyklu za
těchto podmínek může být v některých zemích považováno za přestupek proti
dopravním předpisům.
••Při přepravě ve vozidle sundejte z bicyklu akumulátor a uložte ho na vhodném místě ve
vozidle.
••Před připojením akumulátoru se ujistěte, že se v konektoru pro připojení akumulátoru
nenahromadila voda a že není znečištěný.
••Při nabíjení akumulátoru upevněného na bicyklu dodržujte následující pokyny:
––Před nabíjením se ujistěte, že na nabíjecím portu nabíjecí zástrčky není voda.
––Před nabíjením zkontrolujte, zda je držák akumulátoru zamknutý.
––Při nabíjení akumulátor nesundávejte z držáku akumulátoru.
––Nerozjíždějte se s připojenou nabíječkou.
––Jestliže nenabíjíte, zavřete krytku na nabíjecím portu.
––Při nabíjení upevněte bicykl na místě, aby nespadl.
••Doporučujeme používat výhradně originální akumulátor SHIMANO. Pokud budete
používat akumulátor od jiného výrobce, ujistěte se, že jste si před použitím pečlivě
přečetli návod k produktu.
••Některé důležité bezpečnostní pokyny z této příručky prodejce lze najít i na štítcích
zařízení.
••Číslo napsané na akumulátoru je důležité při nákupu náhradních klíčů pro zámek
akumulátoru. Uchovejte ho na bezpečném místě.
••K čištění akumulátoru a plastového krytu použijte vlhký, dobře vyždímaný hadr.
••Se všemi dotazy na používání a údržbu tohoto produktu se obraťte na své místo
zakoupení.
••Chcete-li aktualizovat software komponenty, obraťte se na místo zakoupení.
Nejaktuálnější informace jsou dostupné na webu SHIMANO. Další podrobnosti jsou
uvedeny v části „PŘIPOJENÍ A KOMUNIKACE SE ZAŘÍZENÍMI“.
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••Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vznikající normálním používáním a stárnutím.

 Připojení a komunikace s počítačem
Použitím jednotky pro propojení s počítačem lze připojit počítač k bicyklu (systém či
komponenta), což umožní použít E-TUBE PROJECT k provádění různých úkolů, například
přizpůsobení individuálních komponent nebo celého systému či aktualizace firmwaru.
••Jednotka pro propojení s počítačem: SM-PCE1/PCE02
••E-TUBE PROJECT: Aplikace pro počítač
••Firmware: vlastní software každé komponenty

 Připojení a komunikace s chytrým telefonem nebo tabletem
Připojení bicyklu (systém či komponenta) přes Bluetooth® LE k chytrému telefonu nebo
tabletu vám umožňuje používat verzi aplikace E-TUBE PROJECT pro telefon/tablet
k provádění různých úkolů, například přizpůsobení individuálních komponent nebo
systému či aktualizace firmwaru.
••E-TUBE PROJECT: Aplikace pro chytré telefony a tablety
••Firmware: vlastní software každé komponenty
Pokyny pro likvidaci v zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol se vztahuje pouze na Evropskou unii.
Při likvidaci použitých akumulátorů postupujte podle platných zákonů.
V případě nejasností se obraťte na místo zakoupení nebo prodejce.

Vyobrazení v této příručce se mohou lišit od skutečných komponent,
protože hlavním účelem této příručky je vysvětlení postupů použití
produktu.
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SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ

SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ
K montáži/demontáži, nastavení a údržbě jsou potřeba následující nástroje.
Součást

Místo použití / typ
šroubu

Elektrický vodič

Zástrčka

TL-EW02

Šroub objímky

3 mm šestihranný klíč

Cyklocomputer

Nástroj

Upevňovací šroub

2,5 mm šestihranný klíč

upevňovacího dílu
Spínací jednotka

Šroub objímky

3 mm šestihranný klíč
3 mm šestihranný klíč

Spodní upevňovací díl
držáku

8 mm maticový klíč

Držák akumulátoru
(BM-E8010)

Zámek

3 mm šestihranný klíč

Kryt zámku
2,5 mm šestihranný klíč

Horní upevňovací díl
držáku
Spodní upevňovací díl

5 mm šestihranný klíč

držáku
Zámek
Držák akumulátoru
(BM-E8020)

Horní upevňovací díl

Šroubovák [č. 2]

držáku
Vložka zámku

2 mm šestihranný klíč

Kryt zámku

Šroubovák [č. 2]

Upevňovací šroub snímače
Snímač rychlosti
(SM-DUE10)

rychlosti
Upevňovací šroub magnetu

Snímač rychlosti

Upevňovací šroub snímače

(SM-DUE11)

rychlosti
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4 mm šestihranný klíč
Šroubovák [č. 2]
Hvězdicový klíč [č. 10]

SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ

Brzdový kotouč
(Od této chvíle je v
manuálu používán výraz

TL-LR15 + nastavitelný klíč

Pojistný kroužek

„kotouč“)
Upevňovací šroub pohonné
Pohonná jednotka

jednotky

Obraťte se na výrobce bicyklu.
Šroubovák [č. 2]

Kryt pohonné jednotky
Vodič osvětlení

-

Upevňovací šroub vodiče

Šroubovák [č. 2]

osvětlení
Krytka

TL-FC16 / TL-FC18

Šroub objímky

5 mm šestihranný klíč

Klika

Upevňovací šroub zadního
Napínák řetězu

plátu
Upevňovací šroub vodítka

3 mm šestihranný klíč
4 mm šestihranný klíč
TL-FC39 + TL-FC33

Pojistný kroužek
Převodník

TL-FC39 + TL-FC36
Chránič řetězu

Šroubovák [č. 2]

Kryt ramena
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Názvy součástí

INSTALACE ELEKTRICKÝCH
SOUČÁSTÍ
Názvy součástí
Typ s akumulátorem upevněným na spodní trubce rámu
(C)

(P)

(K)

(N) (L)
(M)

(D)

(Q)

(O)

(A)

(J)

(I)

(H)

(A)

(G) (F)

(E)

(B)

(B)

Akumulátor: BT-E8010 / BT-E8014

Držák akumulátoru: BM-E8010
Kryt pohonné jednotky:

(C)

(D)

Pohonná jednotka: DU-E7000

SM-DUE70-A / SM-DUE70-B /
SM-DUE70-C

(E)
(G)*1

Klika:

(F)

FC-E8000 / FC-E8050 / FC-M8050

(H)*2

Snímač rychlosti: SM-DUE10

Přední převodník: SM-CRE70 / SM-CRE70-B /
SM-CRE70-12-B*4
Zadní měnič převodů (DI2): RD-M8050
Kotouč:

(I)*1

(J)

Snímač rychlosti: SM-DUE11

RT-EM300 / RT-EM600 / RT-EM800 /
RT-EM810 / RT-EM900 / RT-EM910

(K)
(M)

Spínací jednotka (výchozí: spínač podpory):

(L)*2

SW-M8050-L / SW-E8000-L / SW-E7000-L

(N)*3

Elektrický vodič: EW-SD50
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Spínací jednotka (výchozí: spínač řazení):
SW-M8050-R / SW-E7000-R
Cyklocomputer: SC-E7000

INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Názvy součástí

(O)*3
(Q)

Propojka (A) (bezdrátová jednotka):

(P)

EW-EN100

Nabíječka: EC-E6000 / EC-E6002+SM-BCC1

Napínák řetězu: SM-CDE70

*1 Použijte buď (G), nebo (I). (I) pouze tehdy, když je namontována kotoučová brzda (J).
*2 Pouze elektronické řazení převodů.
*3 Použijte buď (N), nebo (O).
*4 Pouze mechanické řazení převodů (12 rychlostí).

Vestavěný typ
(C)

(P)

(K)

(N) (L)
(M)

(D)

(Q)

(O)

(B)
(J)

(I)
(A)

(H)

(A)

(G) (F)

(E)

(B)

Akumulátor: BT-E8020

Držák akumulátoru: BM-E8020
Kryt pohonné jednotky:

(C)

(D)

Pohonná jednotka: DU-E7000

SM-DUE70-A / SM-DUE70-B /
SM-DUE70-C

(E)
(G)*1

Klika:

(F)

FC-E8000 / FC-E8050 / FC-M8050

(H)*2

Snímač rychlosti: SM-DUE10

Přední převodník: SM-CRE70 / SM-CRE70-B /
SM-CRE70-12-B*4
Zadní měnič převodů (DI2): RD-M8050
Kotouč:

(I)*1

(J)

Snímač rychlosti: SM-DUE11

RT-EM300 / RT-EM600 / RT-EM800 /
RT-EM810 / RT-EM900 / RT-EM910
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Názvy součástí

(K)
(M)
(O)*3
(Q)

Spínací jednotka (výchozí: spínač podpory):

(L)*2

SW-M8050-L / SW-E8000-L / SW-E7000-L

(N)*3

Elektrický vodič: EW-SD50
Propojka (A) (bezdrátová jednotka):

(P)

EW-EN100

Spínací jednotka (výchozí: spínač řazení):
SW-M8050-R / SW-E7000-R
Cyklocomputer: SC-E7000
Nabíječka: EC-E6000 / EC-E6002+SM-BCC1

Napínák řetězu: SM-CDE70

*1 Použijte buď (G), nebo (I). (I) pouze tehdy, když je namontována kotoučová brzda (J).
*2 Pouze elektronické řazení převodů.
*3 Použijte buď (N), nebo (O).
*4 Pouze mechanické řazení převodů (12 rychlostí).
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Obecné schéma zapojení

Obecné schéma zapojení

EW-EN100

SW-E7000

EW-EN100

SW-M8050 / SW-E8000-L

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Maximální délka elektrického vodiče (EW-SD50) je 1600 mm.
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Specifikace

Specifikace
Rozsah provozních
teplot: Vybíjení

-10–50 °C

Typ akumulátoru

Rozsah provozních
teplot: Nabíjení

0–40 °C

Jmenovitá kapacita

Skladovací teplota

-20–70 °C

Jmenovité napětí

36 V ss.

Skladovací teplota
(akumulátor)

-20–60 °C

Typ pohonné jednotky

Na středovém složení

Nabíjecí napětí

100–240 V, stř.

Typ motoru

Viz příručku uživatele

Jmenovitý příkon
pohonné jednotky

Délka nabíjení

k nabíječce.

Lithium-iontový
akumulátor
Viz příručku uživatele
k akumulátoru.

Bezkontaktní
stejnosměrný
250 W

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Maximální rychlost poskytovaná systémem podpory je nastavena výrobcem, ale může se
lišit v závislosti na podmínkách, při kterých je bicykl používán.
••Nejnovější návody a informace naleznete na našich webových stránkách (http://si.shimano.
com).

Manipulace s elektrickými vodiči
K odstranění či vkládání vodiče vždy používejte originální nářadí SHIMANO.

POZNÁMKA
••Při připojování a odpojování neohýbejte konektor elektrických vodičů silou. Mohlo by dojít
ke zhoršení kontaktu.
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Manipulace s elektrickými vodiči

Zapojení elektrického vodiče
Zapojte elektrický vodič do konektoru E-TUBE.

1. Vložte část zástrčky elektrického vodiče do originálního nářadí
SHIMANO.

Je-li na části zástrčky u elektrického vodiče výstupek, srovnejte jej s drážkou na
originálním nářadí SHIMANO.
Žádný výstupek na zástrčce

Výstupek na zástrčce

2. Vložte část zástrčky na elektrickém vodiči do konektoru E-TUBE.
Zatlačte ho přímo dovnitř, dokud neuslyšíte klapnutí.
Zástrčka

Konektor E-TUBE
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Manipulace s elektrickými vodiči

Odpojení elektrického vodiče

1. Odpojte elektrický vodič.
(1) Vložte originální nářadí SHIMANO do části zástrčky u elektrického vodiče.
(2) Odpojte elektrický vodič od konektoru E-TUBE.
* Podle obrázku pohněte originálním nářadím SHIMANO jako s pákou, kde část (A)
funguje jako osa, a tím vodič odpojte. Je-li k vložení nářadí dostupný jen omezený
prostor, zdvihněte toto originální nářadí SHIMANO přímo nahoru a odpojte elektrický
vodič.
(1)

(2)

(A)
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Instalace cyklocomputeru/propojky (A)

Instalace cyklocomputeru/propojky (A)
SC-E7000
` Montáž cyklocomputeru

1. Navlékněte objímku cyklocomputeru na řídítka.
Objímka
Řídítka

Cyklocomputer

2. Nastavte montážní úhel cyklocomputeru.
Podle obrázku nastavte cyklocomputer v takovém úhlu, aby na něj při jízdě bylo vidět,
a zajistěte ho na místě dotažením šroubu objímky.
* Doporučujeme úhel natočení displeje mezi 15° až 35° od vodorovného povrchu.
Šroub objímky
35°

0,8 Nm

15°

Přední část bicyklu
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Instalace cyklocomputeru/propojky (A)

EW-EN100
EW-EN100 je propojka (A) s jednoduchou funkcí provozu/zobrazení.
Namontujte ji namísto cyklocomputeru do místa kolem kokpitu, odkud bude na diodu dobře
vidět během jízdy.
Tato část vysvětluje, jak ji namontovat na brzdovou hadičku. Stejným postupem je možné ji
namontovat na brzdový bowden.

POZNÁMKA
Místo montáže EW-EN100
••Dle obrázku namontujte EW-EN100 tak, aby nedosahovala k boku rámu. Jinak může dojít
k jejímu poškození, když bicykl spadne a propojka se dostane mezi rám a terén.
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Instalace cyklocomputeru/propojky (A)

1. Určete místo montáže EW-EN100 a poté nastavte adaptér.
(1) Otevřete adaptér a nastavte ho na brzdové hadičce.
(2) Ohněte adaptér podle brzdové hadičky.
(1)

(2)
EW-EN100

Adaptér

Brzdová hadička nebo
brzdový bowden

Vyrovnejte otvory s touto
oblastí směrem dovnitř

2. Dle obrázku nastavte EW-EN100 a poté připojte elektrický vodič nebo
záslepku.

Elektrický vodič

Záslepka

POZNÁMKA
••Nezapomeňte připojit elektrický vodič nebo záslepku na oba konektory E-TUBE na
propojce EW-EN100. Připojením obou se EW-EN100 zajistí na brzdové hadičce či
brzdovém bowdenu.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Při demontáži postupujte podle obráceného postupu.
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Montáž spínací jednotky (SW-E7000)

Montáž spínací jednotky (SW-E7000)
• Namontujte spínač podpory a spínač řazení (pro elektrické řazení převodů) na řídítka.
• Namontujte SW-E7000-L na levou stranu řídítek (výchozí umístění pro podporu) a SW-E7000-R
na pravou stranu (výchozí umístění pro řazení).
• SW-E7000 lze namontovat na řídítka s průměrem 22,0 až 22,4.

1. Dočasně namontujte objímky pro elektrické kabely.
Objímky pro elektrické kabely jsou dodávány se spínací jednotkou.
• Dočasně namontujte objímky pro elektrické kabely na lanko spínací jednotky.
• Přizpůsobte počet objímek délce řídítek.

Objímka elektrického kabelu

2. Zatlačte objímky elektrických kabelů a spínací jednotky směrem od
řídítek.

U spínací jednotky musí elektrický vodič směřovat dolů.
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Montáž spínací jednotky (SW-M8050 / SW-E8000-L)

3. Dotáhněte upevňovací šroub.

Upevňovací šroub

1,5 Nm

TECHNICKÉ POZNÁMKY
• Při demontáži postupujte podle obráceného postupu.

Montáž spínací jednotky (SW-M8050 /
SW-E8000-L)
• Namontujte spínač podpory a spínač řazení (pro elektrické řazení převodů) na řídítka.
• Namontujte SW-M8050-L / SW-E8000-L na levou stranu řídítek (výchozí umístění pro podporu)
a SW-M8050-R na pravou stranu (výchozí umístění pro řazení).
• SW-M8050 / SW-E8000-L lze namontovat na řídítka s průměrem 22,2 nebo 22,5.

1. Rozhodněte způsob, jakým bude provedeno vedení vodičů.
Jestliže bude elektrický vodič ke spínací jednotce veden uvnitř řídítek, zaveďte ho
předem.

2. Zatlačením posuňte spínací jednotku na řídítkách.
Chcete-li vložit elektrický vodič do řídítek, protáhněte ho mezi spínací jednotkou a řídítky.
Spínací jednotka
Řídítka
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Montáž spínací jednotky (SW-M8050 / SW-E8000-L)

3. Zajistěte spínací jednotku.
(1) Upravte místo montáže a úhel spínací jednotky.
(2) Dotáhněte šroub objímky.
Šroub objímky

2–2,2 Nm

4. Nastavte umístění pák X a Y.
(1) Povolte upevňovací šrouby.
(2) Nastavte umístění pák X a Y tak, aby bylo snadné s nimi manipulovat.
(3) Dotáhněte upevňovací šrouby.
Páka X

Páka Y

Upevňovací šroub

0,5–0,7 Nm

Zapojení elektrického vodiče

1. Odstraňte krytku vodiče.

Krytka vodiče
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Montáž spínací jednotky (SW-M8050 / SW-E8000-L)

2. Zapojte elektrický vodič do spínací jednotky.
(1) Protáhněte elektrický vodič skrze krytku vodiče.
(2) Zapojte elektrický vodič do spínací jednotky.

Elektrický vodič
Krytka vodiče

POZNÁMKA
••Je-li elektrický vodič připojen ke spínací jednotce bez protažení skrze krytku kabelu,
může se poškodit část zástrčky u elektrického vodiče.

3. Namontujte krytku vodiče.
Vedení elektrického vodiče směrem k představci
Namontujte dle obrázku.

Při vedení elektrického vodiče ve směru ke konci řídítek a umístění dovnitř
Veďte elektrický vodič dle obrázku dole.
(1) Po instalaci krytky vodiče veďte elektrický vodič podél vodítka na krytce vodiče.
(2) Vsuňte elektrický vodič do řídítek.

Vodítko
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Vedení vodičů kolem kokpitu (SC-E7000)

Vedení vodičů kolem kokpitu (SC-E7000)
Na držáku SC-E7000 jsou čtyři konektory E-TUBE. Jeden konektor E-TUBE musí být připojen
k pohonné jednotce. Alespoň jeden ze zbývajících tří konektorů E-TUBE musí být připojen ke
spínací jednotce. Tato část vysvětluje na příkladu, jak zapojit dvě spínací jednotky.

POZNÁMKA
••Do nevyužitých konektorů E-TUBE vždy vsaďte záslepky.

1. Vodič kolem kokpitu.
• Zapojte elektrické vodiče mezi SC-E7000 a spínacími jednotkami.
• Spínací a pohonné jednotky lze připojit ke kterémukoliv z konektorů E-TUBE na
SC-E7000. Připojení se však doporučuje provést podle obrázku.
SW-M8050 / SW-E8000-L
Levý spínač

SW-E7000
Levý spínač

Pravý spínač
Cyklocomputer

Pravý spínač

Cyklocomputer

K pohonné jednotce

K pohonné jednotce

2. Připravte zapojení vodiče k pohonné jednotce.
Protáhněte následující vodiče skrze rám a ponechte je viset z místa instalace pohonné
jednotky na rámu.
• Elektrický vodič k připojení SC-E7000 a pohonné jednotky
• Elektrický vodič k připojení světla a pohonné jednotky, pokud montujete světlo, které
bude používat hlavní akumulátor jako zdroj energie
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Vedení vodičů kolem kokpitu (SC-E7000)

Příklad: Vedení elektrického vodiče
Tato část ukazuje příklad vedení elektrického vodiče kolem kokpitu při použití spínací jednotky
SW-E7000.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Objímky pro elektrické kabely jsou dodávány s SW-E7000.
••Objímky pro lanka jsou dodávány s SC-E7000.

``Při použití objímek pro elektrické kabely

1. Zajistěte elektrický vodič u spínací jednotky.
Určete místa pro objímky elektrických kabelů a poté zajistěte elektrické vodiče podél
řídítek, tak aby nebyly uvolněné.
Spínací jednotka
Objímka elektrického kabelu
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Vedení vodičů kolem kokpitu (SC-E7000)

2. Zapojte elektrický vodič do konektoru E-TUBE.
Před zapojením omotejte uvolněné části mezi cyklocomputerem a představcem.

Představec

``Při použití objímek pro elektrické kabely a lanka

1. Zajistěte elektrický vodič u spínací jednotky.
Určete místa pro objímky elektrických kabelů a poté zajistěte elektrické vodiče podél
řídítek, tak aby nebyly uvolněné.
Spínací jednotka
Objímka elektrického kabelu
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INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Vedení vodičů kolem kokpitu (SC-E7000)

2. Použijte objímku pro elektrické vodiče k upevnění brzdového bowdenu
a elektrických vodičů k sobě.

Použijte objímku pro elektrické vodiče k upevnění brzdového bowdenu a následujících
elektrických vodičů.
• Elektrický vodič u spínací jednotky
• Elektrický vodič k připojení cyklocomputeru a pohonné jednotky

Brzdový bowden

Stahovací spona

K pohonné jednotce

3. Zapojte elektrický vodič do konektoru E-TUBE.
Před zapojením omotejte uvolněné části mezi cyklocomputerem a představcem.
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Vedení vodičů kolem kokpitu (EW-EN100)
Tato část vysvětluje na příkladu, jak zapojit spínací jednotku k EW-EN100.

1. Vodič kolem kokpitu.
Chcete-li připojit spínací jednotku, použijte elektrický vodič k připojení EW-EN100 ke
spínací jednotce.
EW-EN100

K pohonné jednotce

2. Připravte zapojení vodiče k pohonné jednotce.
Protáhněte následující vodiče skrze rám a ponechte je viset z místa instalace pohonné
jednotky na rámu.
• Elektrický vodič k připojení EW-EN100 a pohonné jednotky
• Elektrický vodič k připojení světla a pohonné jednotky, pokud montujete světlo, které
bude používat hlavní akumulátor jako zdroj energie
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Příklad: Vedení elektrického vodiče
Tato část ukazuje příklad vedení elektrického vodiče kolem kokpitu při použití spínací jednotky
SW-E7000.

1. Zajistěte elektrický vodič u spínací jednotky.
Určete místa pro objímky elektrických kabelů a poté zajistěte elektrické vodiče podél
řídítek, tak aby nebyly uvolněné.
Spínací jednotka
Objímka elektrického kabelu

K pohonné jednotce

EW-EN100
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2. Zapojte elektrický vodič do konektoru E-TUBE na EW-EN100.
V případě potřeby použijte objímky pro elektrické vodiče k připojení elektrického vodiče
spojujícího spínací jednotku a EW-EN100 buď k brzdové hadičce, nebo k brzdovému
bowdenu.

Brzdový bowden

Stahovací spona

34

INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Montáž držáku akumulátoru

Montáž držáku akumulátoru
BM-E8010

1. Nainstalujte spodní upevňovací díl.
(1) Vložte spodní upevňovací díl na spodní stranu spodní trubky rámu a poté dočasně
namontujte upevňovací šrouby.
* Dočasně namontujte dva typy šroubů dle obrázku.
(2) Utáhněte upevňovací šroub A u spodního upevňovacího dílu držáku.
(3) Utáhněte upevňovací šroub B u spodního upevňovacího dílu držáu.
Upevňovací šroub spodního upevňovacího dílu A

Upevňovací šroub spodního
upevňovacího dílu B
(1) (Dočasně)
(3) 3 Nm

(1) (Dočasně)
(2) 3 Nm
Kovová podložka
Pryžová podložka

Spodní upevňovací díl

Spodní trubka rámu

Předn

í část

bicykl

u
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2. Namontujte zámek.
Nainstalujte zámek na místo uvedené na obrázku.
Zámky nejsou dodávány s výrobky SHIMANO.
Zámek
Povrch A

Spodní upevňovací
díl držáku
Povrch B

Upevňovací šroub zámku

3 Nm

Podložka
Podložka

Pře

Od
s
a p tup
ov me
rch zi
em pov
r
B:
22 chem
4,4
mm A

dn
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Montáž držáku akumulátoru

3. Namontujte kryt zámku.
(1) Dočasně namontujte kryt zámku.
(2) Zkuste připojit a odpojit akumulátor a zkontrolujte následující věci.
––Akumulátor lze snadno nasazovat a sundávat
––Kryt zámku či akumulátor při jízdě nijak nerachotí
(3) Zajistěte kryt zámku.
Upevňovací šroub krytu zámku
(1) (Dočasně)
(3) 0,6 Nm
(2)

Kryt zámku
Akumulátor
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4. Namontujte horní upevňovací díl.
(1) Protáhněte napájecí kabel z horního upevňovacího dílu skrze otvor ve spodním
upevňovacím dílu.
(2) Umístěte horní upevňovací díl na spodní upevňovací díl.
* Ujistěte se, že pryžové pouzdro na základně napájecího kabelu je vytaženo zpoza
spodního upevňovacího dílu.
(3) Zajistěte horní upevňovací díl.
(4) Protáhněte napájecí kabel skrze rám a ponechte jej viset nad místem instalace
pohonné jednotky.
(3) Upevňovací šroub horního upevňovacího dílu

0,6 Nm

Pryžové
pouzdro

(2) Horní
upevňovací díl
Spodní
upevňovací díl

(1) Napájecí kabel
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BM-E8020
Jestliže budou následující lanka umístěna uvnitř, protáhněte je ještě před montáží BM-E8020.
• Elektrický vodič
• Brzdová hadička, brzdové lanko a řadicí lanko
Při montáži BM-E8020 dovnitř rámu dávejte pozor, aby kabely lanka uvedená nahoře nebyl
přiskřípnutá.

1. Namontujte spodní upevňovací díl k rámu.
(1) Dejte do pozice tak, aby všechny kabely zabudované do spodní trubky rámu
procházely mezi oblastí montáže a spodní trubkou rámu.
(2) Namontujte spodní upevňovací díl ke spodní části spodní trubky rámu.
(2) Upevňovací šroub spodního
upevňovacího dílu

10 Nm

Spodní upevňovací díl

st
b

icy

klu

Spodní
trubka rámu

Př

ed

ní

čá

Část pro montáž

(1) Zabudovaná lanka
(řadicí vodič, elektrický vodič,
a brzdový vodič/brzdová hadička)

39

INSTALACE ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ
Montáž držáku akumulátoru

2. Namontujte horní upevňovací díl.
(1) Protáhněte napájecí kabel z horního upevňovacího dílu skrze otvor ve spodním
upevňovacím dílu.
(2) Nainstalujte horní upevňovací díl na spodní upevňovací díl.
Upevňovací šroub horního
upevňovacího dílu
Horní upevňovací díl

0,6 Nm

Spodní upevňovací díl

Napájecí kabel

3. Namontujte vložku do zámku.
Vložky zámku nejsou dodávány s výrobky SHIMANO.

Vložka zámku

Upevňovací šroub vložky zámku

0,6 Nm

Zámek
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4. Namontujte zámek.
(1) Ujistěte se, že všechny kabely zabudované do spodní trubky rámu procházejí mezi
oblastí montáže a rámem.
(2) Dočasně namontujte jednotku zámku k horní straně spodní trubky rámu, poté
namontujte pryž zabraňující odpojení.
(3) Upravte místo montáže zámku.
(4) Dotáhněte upevňovací šroub.
Upevňovací šroub
(2) (Dočasně)
(4) 10 Nm

(3) Nastavení montážní polohy
Zámek

Jednotka připojení
akumulátoru

Část A

Část B

Část pro
montáž

(1) Zabudovaná lanka

Odstup mezi částí A a částí
B: 347,2 mm

(2) Pryžová ochrana před vypadnutím
Předn

í část

bicykl

u
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5. Namontujte kryt zámku.
(1) Dočasně namontujte kryt zámku.
(2) Zkuste připojit a odpojit akumulátor a zkontrolujte následující věci.
––Akumulátor lze snadno nasazovat a sundávat
––Kryt zámku či akumulátor při jízdě nijak nerachotí
(3) Zajistěte kryt zámku.
(4) Protáhněte napájecí kabel skrze rám a ponechte jej viset nad místem instalace
pohonné jednotky.
Upevňovací šroub krytu zámku
(1) (Dočasně)
(3) 10 Nm

(2)

Zámek

Akumulátor

Kryt zámku
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Montáž snímače rychlosti a magnetu
SM-DUE10
Jestliže k měření rychlosti jako snímač rychlosti používáte SM-DUE10, vložte magnet na paprsek
zadního kola.
Místo montáže pro SM-DUE10 je na vnitřní straně levé strany řetězové vzpěry.

1. Dočasně namontujte magnet na paprsek.
(1) Zkuste zatlačit snímač rychlosti na místo montáže na rámu a určete místo montáže
magnetu tak, aby střed magnetu byl srovnán se špičkou trojúhelníkového symbolu.
(2) Dočasně namontujte upevňovací šroub.
Magnet

Snímač rychlosti

Upevňovací šroub
(Dočasně)

Paprsek

2. Namontujte snímač rychlosti.
Zkontrolujte, zda je odstup mezi snímačem rychlosti a magnetem 3 až 17 mm.
Odstup mezi snímačem rychlosti a magnetem
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Odstup mezi snímačem rychlosti
a magnetem je 3 až 17 mm

Odstup mezi snímačem rychlosti a
magnetem přesahuje 17 mm
Podložka

Vějířová
podložka

Upevňovací šroub (16 mm)

1,5–2 Nm
Upevňovací šroub (22 mm)

1,5–2 Nm

3. Upevněte magnet.
Magnet

Snímač rychlosti

Upevňovací šroub

1,5–2 Nm

Paprsek

4. Veďte elektrický vodič od snímače rychlosti přes řetězovou vzpěru
k rámu a připojte ho k pohonné jednotce.
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SM-DUE11
Jestliže jako snímač rychlosti používáte SM-DUE11, musí být na zadní kolo namontován speciální
kotouč se zabudovaným magnetem. Místo montáže pro SM-DUE11 je poblíž osy zadního kola
na vnitřní levé straně řetězové vzpěry.

1. Zkontrolujte, zda jsou paprsky kola vypleteny podle obrázku.
Kotouč nelze namontovat na kolo s radiálním výpletem.
Levá strana Levá strana
předního kola zadního kola

Pravá strana
zadního kola

Pravá strana
předního kola

2. Nainstalujte kotouč.
(1) Nasaďte kotouč na náboj zadního kola.
(2) Dotáhněte pojistný kroužek kotouče.
Pojistný kroužek pro upevnění kotouče

40 Nm
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3. Namontujte snímač rychlosti na rám.
Upevňovací šroub

0,6 Nm

4. Veďte elektrický vodič od snímače rychlosti přes řetězovou vzpěru
k rámu a připojte ho k pohonné jednotce.

5. Usaďte kolo do rámu.
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MONTÁŽ POHONNÉ JEDNOTKY A
PERIFERIÍ
Pomocí následujícího postupu namontujte pohonnou jednotku a periferie.
(1) Montáž pohonné jednotky
(2) Vedení vodičů do pohonné jednotky
(3) Montáž krytu pohonné jednotky
(4) Namontujte převodníky a kliky
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Chcete-li zkontrolovat vedení vodičů na pohonné jednotce sestaveného bicyklu, musíte
nejprve odstranit kryt pohonné jednotky. Odstraňte pravý kryt (přední strana) a získáte
přístup k napájecímu kabelu a svorkovnici.

Montáž pohonné jednotky
Před montáží pohonné jednotky k rámu nejprve zkontrolujte, zda byly všechny elektrické vodiče
a lanka určené k připojení k pohonné jednotce přivedeny na místo montáže pohonné jednotky
rámu.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Svorkovnice pohonné jednotky (DU-E7000) a napájecí konektor jsou umístěny na pravé
straně pohonné jednotky.
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1. Zkontrolujte tři otvory pro upevnění na levé a pravé straně rámu, poté
upevněte pohonnou jednotku.

Dávejte pozor, abyste nepřiskřípli elektrické vodiče či lanka mezi rámem a pohonnou
jednotkou nebo je násilím neohnuli.
Otvory pro upevnění

Pohonná jednotka
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2. Upevněte pohonnou jednotku k rámu.
(1) Utáhněte upevňovací šroub na pravé straně, dokud nebude pohonná jednotka
v těsném kontaktu s vnitřní částí pravé strany rámu.
(2) Utáhněte upevňovací šroub na levé straně rámu.
Upevňovací šroub pohonné jednotky (M8)

10–12,5 Nm

(1)
Pravá strana

(2)
Levá strana

Přední

Zadní

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Upevňovací šrouby pohonné jednotky (M8) nejsou součástí výrobků SHIMANO.
Použijte šrouby dodávané výrobcem bicyklu.
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Připojení napájecího kabelu
Napájecí konektor je umístěn na pravé straně pohonné jednotky.

Způsob připojení

1. Připojte napájecí kabel.
Srovnejte označení trojúhelníku na napájecím konektoru pohonné jednotky s označením
šipky na konci napájecího kabelu a poté napájecí kabel zasuňte.
* Vyzkoušejte, zda je pevně zapojen.
Držák akumulátoru
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Postup vypojení

1. Vypojte napájecí kabel.
Chyťte zástrčku napájecího kabelu a odstraňte ji zatažením směrem k sobě.

Zástrčka
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Připojení periferií kokpitu a komponent
elektronického řazení převodů
Připojte vodiče vedoucí z periferií kokpitu (například cyklocomputer a propojka [A]) a vodiče
vedoucí z komponent elektronického řazení převodů ke svorkovnici pohonné jednotky.

1. Zapojte elektrické vodiče do konektorů E-TUBE pohonné jednotky.

Konektor E-TUBE

Elektrický vodič

POZNÁMKA
••Do nevyužitých konektorů E-TUBE vždy vsaďte záslepky.
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Připojení snímače rychlosti
Zapojte elektrický vodič snímače rychlosti do svorkovnice pohonné jednotky.

1. Zapojte elektrický vodič do konektoru snímače rychlosti pohonné
jednotky.

Elektrický vodič snímače rychlosti

Port
snímače rychlosti
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Připojení vodičů osvětlení
Pohonná jednotka obsahuje konektory, které slouží k napájení předních a zadních světel.
Zapojte vodiče připojené k přednímu a zadnímu světlu do pohonné jednotky.

1. Povolte upevňovací šrouby.

Upevňovací šroub

2. Připojte vodiče osvětlení ke konektorům a poté utáhněte upevňovací
šrouby.

Upevňovací šroub
Konektor

0,6 Nm
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Montáž krytu pohonné jednotky
Tato operace může vyžadovat buďto jednoduché použití krytu pohonné jednotky SHIMANO
nebo kombinované použití s krytem pohonné jednotky od jiné společnosti.

Pouze kryt pohonné jednotky SHIMANO
Tato část popisuje, jak namontovat SM-DUE70-A nebo SM-DUE70-B. Přestože se vzhled liší dle
modelu, zde je pro názornost příkladu zobrazen model SM-DUE70-A.

1. Namontujte levý kryt (přední strana).
Zajistěte levý kryt pomocí tří upevňovacích šroubů.

Upevňovací šroub krytu

0,6 Nm

55

MONTÁŽ POHONNÉ JEDNOTKY A PERIFERIÍ
Montáž krytu pohonné jednotky

2. Namontujte levý kryt (zadní strana).
(1) Vložte levý kryt (zadní strana) na pohonnou jednotku zespodu bicyklu.
(2) Zajistěte levý kryt (zadní strana) pomocí tří upevňovacích šroubů.

Upevňovací šroub krytu

0,6 Nm

3. Namontujte pravý kryt (zadní strana).
Zajistěte pravý kryt (zadní strana) pomocí tří upevňovacích šroubů.
Upevňovací šroub krytu

0,6 Nm

Pravý kryt (zadní strana)
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4. Namontujte pravý kryt (přední strana).
Zajistěte pravý kryt (přední strana) pomocí tří upevňovacích šroubů.
Upevňovací šroub krytu

0,6 Nm

Pravý kryt (přední strana)

Použití s krytem pohonné jednotky od jiného výrobce
Tato část vysvětluje, jak nainstalovat SM-DUE70-C.
Kryt pohonné jednotky od jiného výrobce vždy instalujte až po namontování krytu pohonné
jednotky SHIMANO.

1. Namontujte levý kryt.

Upevňovací šroub krytu

0,6 Nm

Levý kryt
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Montáž předního převodníku a klik
V SHIMANO STEPS je v pohonné jednotce osa kliky. Z tohoto důvodu je nutné montovat přední
převodník a levou/pravou kliku na pohonnou jednotku samostatně. Před prováděním
následujícího postupu vložte zadní kolo do bicyklu.

1. Vložte levou kliku.
(1) Levá klika má na jednom konci označení „L“ (strana, na kterou je pedál namontován).
(2) Zkontrolujte, zda vyčnívá plát se zarážkou na levé klice.
(3) Umístěte levou kliku s širokou částí drážky do srovnané polohy s širokou částí drážky
na ose kliky.
(4) Utáhněte krytku.

(1)
L

Levá klika

(2) Průřez

(3)

Plát se zarážkou

(4) Krytka

0,7–1,5 Nm
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Široká část
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2. Zajistěte levou kliku.
(1) Zatlačte plát se zarážkou dovnitř.
* Zkontrolujte, zda je čep plátu pevně nasazen.
(2) Utáhněte střídavě oba šrouby objímky.

(1) Průřez
Čep plátu

Plát se zarážkou
(2) Šrouby objímky × 2

12–14 Nm
POZNÁMKA
••Podle vyobrazení vsuňte správně orientovaný plát se zarážkou. U levé kliky ukazuje
obrázek díl tak, jako byste se dívali od zadní části bicyklu.
Průřez

Vnější

Strana
bicyklu
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3. Dočasně nainstalujte zadní plát napínáku řetězu.
Osa kliky
Zadní plát

Upevňovací šroub zadního plátu (M6)
(dočasné)

POZNÁMKA
••Informace o kompatibilitě napínáku řetězu a převodníku najdete v informacích
o kompatibilitě (http://productinfo.shimano.com/).
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4. Vložte převodník.
Nastavení proveďte s drážkou na převodníku vyrovnanou s montážní drážkou převodníku
na ose kliky.

Přední převodník

Osa kliky
Montážní drážka převodníku

5. Umístěte řetěz.
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6. Nainstalujte vodítko.
• Nasaďte vodítko do montážního otvoru vodítka na zadním plátu a dotažením
upevňovacího šroubu vodítka (M5) dočasně nainstalujte vodítko.
• Pokud není zadní plát nainstalovaný, dočasně nainstalujte vodítko na místo instalace
určené výrobcem bicyklu.
Otvor pro upevnění
vodítka (38T)
Otvor pro
upevnění
vodítka (34T)

Vodítko

Upevňovací šroub vodítka (M5)
(dočasné)

7. Nastavte polohu vodítka a řetězu.
(1) Vyrovnejte polohu řetězu s nejmenším pastorkem.
(2) Nastavte odstup mezi řetězem a pryžovým válečkem v rozmezí 0–1 mm.
• Pokud je nainstalovaný zadní plát, otočte zadním plátem podle obrázku a proveďte
nastavení.
• Pokud je vodítko nainstalováno přímo na rámu, posouvejte vodítko podél protáhlého
otvoru v místě instalace a proveďte nastavení.
(3) Po nastavení utáhněte zadní plát a vodítko.

POZNÁMKA
••Pokud se u bicyklů s odpruženou zadní stavbou řetěz a vodítko při zatížení dotýkají,
nastavte odstup mezi řetězem a pryžovým válečkem, když je řetěz nasazený na
největším pastorku.
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Upevňovací šroub vodítka (M5)

4 Nm
Řetěz

0–1 mm

Pryžový váleček

Upevňovací šroub zadního plátu (M6)

5–7 Nm

8. Upevněte převodník.
(1) Namontujte ručně pojistný kroužek (levý šroub).
(2) Dotáhněte pojistný kroužek – tlačte přitom silně na levou kliku.

Pojistný kroužek

35–45 Nm

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Nepoužívejte rázový klíč.
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9. Vložte pravou kliku.
(1) Pravá klika má na jednom konci označení „R“ (strana, na kterou je pedál
namontován).
(2) Podobně jako v případě levé kliky umístěte pravou kliku a utáhněte krytku.

(1)

(2) Krytka

R

0,7–1,5 Nm

Pravá klika
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10. Zajistěte pravou kliku.
(1) Zatlačte plát se zarážkou dovnitř.
* Zkontrolujte, zda je čep plátu pevně nasazen.
(2) Dotáhněte šroub objímky.
(2) Šrouby kliky (2)

12–14 Nm

(1) Průřez
Plát se zarážkou

Čep plátu

POZNÁMKA
••Podle vyobrazení nastavte správně orientovaný plát se zarážkou.
Průřez

Strana
bicyklu

Vnější
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MANIPULACE S AKUMULÁTOREM
Montáž akumulátoru
Akumulátor k držáku akumulátoru zajištěn klíčem. Existuje několik typů klíčů, takže
v následujícím popisu se mohou vyskytovat jisté rozdíly.
VÝSTRAHA
••Během montáže akumulátor pevně držte a dávejte pozor, abyste ho neupustili.
••Aby nedošlo k pádu akumulátoru během jízdy, dodržujte následující pokyny.
––Zkontrolujte, že je akumulátor bezpečně zajištěný v držáku akumulátoru.
––Na bicyklu nejezděte se zasunutým klíčem v zámku.

POZNÁMKA
••Před jízdou se přesvědčte, zda je uzavřená krytka nabíjecího portu.

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Akumulátor lze vložit i bez otočení klíče.
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Typ s akumulátorem upevněným na spodní trubce rámu

1. Vložte akumulátor zespodu.
Srovnejte vypouklou plochu na spodku akumulátoru s vydutou plochou na držáku
akumulátoru a poté akumulátor vložte do držáku.

2. Nasuňte akumulátor.
Zatlačte ho pevně dovnitř, dokud neuslyšíte klapnutí.
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3. Vytáhněte klíč.
Vraťte klíč do zamčené polohy a pak ho vytáhněte.

Vestavěný typ
Následující postup používá jako příklad typ rámu, kde je akumulátor nasazován/sundáván ze
spodní části spodní trubky rámu.

1. K vložení akumulátoru zespodu použijte následující postup.
(1) Vložte zespodu akumulátoru.
(2) Nasuňte akumulátor. Zatlačte ho pevně dovnitř, dokud neuslyšíte klapnutí.

(2)

(1)

Demontáž akumulátoru
VÝSTRAHA
••Během montáže či přepravy akumulátor pevně držte a dávejte pozor, abyste ho neupustili.
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Typ s akumulátorem upevněným na spodní trubce rámu

1. Zasuňte klíč.
Stisknutím spínače napájení vypněte napájení a zasuňte klíč do vložky zámku na držáku
akumulátoru.
Klíč

Spínač napájení
Zásuvka

2. Odemkněte zámek akumulátoru.
Otáčejte klíčem, dokud neucítíte kontakt.

3. Vysuňte a opatrně vyjměte akumulátor.
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Vestavěný typ
Je-li instalován kryt akumulátoru od jiného výrobce, nejprve ho odstraňte. Následující postup
používá jako příklad typ rámu, kde je akumulátor nasazován/sundáván ze spodní části spodní
trubky rámu.

1. Otevřete krytku vložky.
Stisknutím spínače napájení vypněte napájení a poté otevřete krytku vložky.

Krytka zásuvky

Spínač napájení

2. Odemkněte zámek akumulátoru.
(1) Zasuňte klíč do vložky zámku držáku akumulátoru.
(2) Otočte klíčem.
* Pružina desky bude akumulátor držet a zabrání v jeho pádu.
(3) Zatlačením klíče uvolněte zámek.
* Zámek baterie bude odemknut, takže ho pevně držte.
(1)

Zásuvka

(2)
(3)
Klíč
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3. Sundejte akumulátor.
(1) Vytáhněte klíč a zavřete krytku vložky.
(2) Opatrně sundejte akumulátor.

POZNÁMKA
••Nenasazujte ani nesundávejte akumulátor, když je klíč zasunutý nebo krytka vložky
otevřená. Hrozí poškození akumulátoru kontaktem s hlavou klíče nebo krytkou
vložky.

Nabíjení akumulátoru
Režim hlubokého spánku
Ihned po dodání bude akumulátor v režimu hlubokého spánku, takže ho nebude možné ihned
použít. Nabíjení akumulátoru pomocí příslušné nabíječky ukončí režim hlubokého spánku
a umožní použití akumulátoru. Akumulátor lze používat, pokud se rozsvítí jeho kontrolka.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Režim hlubokého spánku lze také zrušit připojením sestaveného bicyklu (tj. bicyklu, který
má všechny komponenty sestavené) na E-TUBE PROJECT.
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POZNÁMKA
Přestože lze akumulátor nabíjet bez ohledu na úroveň nabití akumulátoru, v následujících
situacích je nutné či dobré akumulátor plně nabít. K nabíjení akumulátoru používejte pouze
příslušnou nabíječku.
• V okamžiku dodávky není akumulátor plně nabitý. Před jízdou akumulátor plně nabijte.
Pokud dojde k úplnému vybití akumulátoru, nabijte jej co nejdříve. Ponecháte-li akumulátor
vybitý, mohou se jeho vlastnosti zhoršit.
• Pokud bicykl nebude delší dobu používán, uložte jej s akumulátorem nabitým na přibližně
70 %. Aby nedošlo k úplnému vybití akumulátoru, je nutné ho dobíjet zhruba každých šest
měsíců.
• Pokud se akumulátor nabíjí, nepřipojujte jej k aplikaci E-TUBE PROJECT.
Doporučujeme používat výhradně originální akumulátor SHIMANO. Pokud budete používat
akumulátor od jiného výrobce, ujistěte se, že jste si před použitím pečlivě přečetli návod
k produktu.
• Zkontrolovat, zda se jedná o originální akumulátor SHIMANO nebo o akumulátor jiného
výrobce, můžete připojením k E-TUBE PROJECT a spuštěním nabídky [Connection check].
NEBEZPEČÍ
••K nabíjení akumulátoru používejte stanovenou nabíječku a dodržujte stanovené
podmínky. Jinak by mohlo dojít k přehřátí, puknutí nebo vzplanutí.
VÝSTRAHA
••Když nabíjíte akumulátor připojený k bicyklu, dávejte pozor, aby nedošlo k vytažení
nabíjecího kabelu. Mohlo by to způsobit zranění nebo pád bicyklu a poškození
komponent.

POZNÁMKA
••Při odpojování napájecí zástrčky nabíječky ze zásuvky nebo nabíjecí zástrčky z akumulátoru
je neodpojujte tahem za elektrický kabel. Mohlo by dojít k poškození.
••Pokud se bicykl bezprostředně po zakoupení delší dobu nepoužívá, bude nutné před
použitím nabít akumulátor. Nabíjení lehce ovlivňuje životnost akumulátoru.
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Délka nabíjení
Délka nabíjení se mění v závislosti na maximální kapacitě, úrovni nabití akumulátoru a na
použité nabíječce.

``Určená doba nabíjení
Doba nabíjení plně vybitého akumulátoru je uvedena níže.
Určená doba nabíjení
Akumulátor
Nabíječka: EC-E6002

Nabíječka: EC-E6000

BT-E8014

Přibližně 6,5 hodiny

Přibližně 4 hodiny

BT-E8010 / BT-E8020

Přibližně 7,5 hodiny

Přibližně 5 hodiny

VAROVÁNÍ
••Pokud není ani po 2 hodinách nabíjení akumulátor plně nabitý, neprodleně nabíječku
odpojte ze zásuvky a obraťte se na místo zakoupení. Jinak by mohlo dojít k přehřátí,
puknutí nebo vzplanutí.

Nabíjení akumulátoru sundaného z bicyklu
Akumulátor nabíjejte ve vnitřních prostorách na rovném povrchu.

1. Zapojte napájecí zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky.
2. Zapojte nabíjecí zástrčku do nabíjecího portu akumulátoru.
< BT-E8010/BT-E8014 >

< BT-E8020 >

Akumulátor
Nabíjecí zástrčka
Akumulátor
Nabíjecí port

Nabíjecí zástrčka
Nabíjecí port
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Nabíjení akumulátoru namontovaného na bicyklu
Při nabíjení akumulátoru musí být nabíječka umístěna na podlahu nebo jiný stabilní povrch. Při
nabíjení upevněte bicykl na místě, aby nespadl.

1. Zapojte napájecí zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky.
2. Zapojte nabíjecí zástrčku nabíječky do nabíjecího portu na držáku
akumulátoru nebo na akumulátoru.
<BT-E8020>

<BT-E8010/BT-E8014>

Akumulátor

Nabíjecí port
Nabíjecí zástrčka

Nabíjecí port

Akumulátor

Nabíjecí zástrčka

Dioda indikátoru nabíječky
Po zahájení nabíjení se na nabíječce rozsvítí dioda.
Svítí

Bliká

Nesvítí

Nabíjení
Porucha

<EC-E6000>

<EC-E6002>

Dioda nabíječky
Dioda nabíječky

nabíjení

Nabíjení
dokončeno
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Dioda indikátoru akumulátoru
Dioda na akumulátoru může sloužit ke kontrole stavu nabíjení nebo úrovně nabití. Tvar diody
závisí na konkrétním čísle modelu.

Dioda akumulátoru

``Zobrazení během nabíjení
Když se akumulátor nabíjí, dioda se rozsvítí následujícím způsobem.
Indikace diody*1

Stav nabíjení
0 – 20 %
21 – 40 %
41 – 60 %
61 – 80 %
81 – 99 %
100 %

*1

Nesvítí

Svítí

Bliká
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``Zobrazení úrovně nabití akumulátoru
Když je k zapnutí použit vypínač akumulátoru, indikátor diody slouží ke kontrole aktuální
úroveň nabití akumulátoru.
Indikace diody*1

Stav nabíjení
100 – 81 %
80 – 61 %
60 – 41 %
40 – 21 %
20 – 1 %
0%
* U akumulátoru nenamontovaného na bicyklu
0%
* U akumulátoru namontovaného na bicyklu
* Pokud je vypínač v poloze OFF

*1

Nesvítí

Svítí

Bliká

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Při nízkém nabití akumulátoru dojde k postupnému vypínání funkcí systému v následujícím
pořadí.
(1) Režim podpory
* Režim podpory se automaticky přepne do nastavení [ECO] a poté se zcela vypne. Jestliže používáte světlo
připojené k pohonné jednotce, režim se do nastavení [ECO] přepne rychleji.

(2) Elektronické řazení převodů
(3) Osvětlení
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PROVOZ A NASTAVENÍ
Zapnutí a vypnutí napájení
Hlavní napájení lze zapnout či vypnout pomocí vypínače akumulátoru.

POZNÁMKA
••Před zapnutím zkontrolujte následující body.
––Akumulátor je připevněn k držáku akumulátoru
––Cyklocomputer je připevněn k držáku
••Při zapínání napájení nenechávejte nohy na pedálech. Mohlo by dojít k problémům
s funkčností.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Když je hlavní napájení zapnuté, všechny komponenty připojené k pohonné jednotce jsou
také zapnuté (např. režim podpory, cyklocomputer, elektronické řazení převodů a světla).
••Napájení nelze zapnout při nabíjení.
••Je-li bicykl ponechán nepoužívaný po dobu 10 minut po zapnutí, tak se napájení
automaticky vypne. (Jedná se o funkci automatického vypínání.)

Ovládání napájení

1. Stiskněte vypínač akumulátoru.
Dioda se rozsvítí a zobrazí se úroveň nabití akumulátoru.
<BT-E8010/BT-E8014>

<BT-E8020>

Spínač napájení

Spínač napájení
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POZNÁMKA
••K vypnutí napájení použijte stejný postup.
Při zapínání nebo vypínání napájení nepokládejte nohy na pedály.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Stisknutím vypínače akumulátoru na akumulátoru BT-E8010/BT-E8020 po dobu kolem
šesti sekund lze napájení nouzově vypnout.

Displej, když je zapnuté napájení
`SC-E7000
`
Když je zapnuté hlavní napájení, zobrazí se obrazovka podobná příkladu níže, a pak se přepne
na základní obrazovku.

``EW-EN100
Když je hlavní napájení zapnuto, rozsvítí se
dioda 2.

Dioda 2
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Základní ovládání
Tento návod využívá u všech vysvětlivek výchozí nastavení. Zde popisované funkce přidělené
spínačům při jízdě lze změnit, a to připojením k E-TUBE PROJECT.

Cyklocomputer a spínací jednotka
SC-E7000/SW-M8050

Y X

A

X Y

SC-E7000/SW-E7000

X
X

Y

Y
A

Levý spínač
(výchozí: podpora)

Pravý spínač
(výchozí: elektronické řazení převodů)

Při jízdě: Zvýšení podpory

Podpora X

Při nastavení: Pohyb kurzoru nebo

Řazení X

Při jízdě: Řazení nahoru

Řazení Y

Při jízdě: Řazení dolů

změna nastavení
Při jízdě: Snížení podpory

Podpora Y

Při nastavení: Pohyb kurzoru nebo
změna nastavení

Cyklocomputer (SC-E7000)
A

Při jízdě: Přepínání jízdních údajů zobrazených na cyklocomputeru
Při nastavení: Přepnutí obrazovky cyklocomputeru nebo potvrzení změn nastavení

POZNÁMKA
••Při řazení převodů vždy otáčejte klikami.
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Propojka (A) (EW-EN100)
Propojka EW-EN100, kterou lze používat místo
cyklocomputeru, nabízí funkci změny režimu podpory.

Tlačítko

Propojka (A)
Tlačítko

Stisknutí: Změna režimu podpory (při každém stisku tlačítka)
Podržení (asi dvě sekundy): Světla zap./vyp.

POZNÁMKA
••Nedoporučuje se používat tlačítko na EW-EN100, když zrovna jedete. Požadovaný režim
podpory šlapání zvolte před jízdou.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Pro změnu na režim podpory při chůzi je nutné zapojit spínací jednotku.
••Funkce přepnutí na režim nastavení je také přiřazena tlačítku. Viz „Režim nastavení (EWEN100)“ v části „PROVOZ A NASTAVENÍ.“
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Světla zap./vyp. (EW-EN100)
Je-li světlo připojeno k pohonné jednotce, lze k jeho ovládání použít cyklocomputer nebo
propojku (A). Tato část popisuje, jak ovládat světlo pomocí cyklocomputeru EW-EN100.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Při vypnutí hlavního napájení z akumulátoru světlo zhasne. Při vypnutí hlavního napájení
z akumulátoru se světlo nerozsvítí.
••Během jízdy nelze světlo vypnout stisknutím tlačítka.

1. Podržte tlačítko, dokud se světlo nerozsvítí (asi dvě sekundy).
Když se světlo zapne, začne blikat dioda 1.

Dioda 1
Tlačítko
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Základní zobrazení stavu
SC-E7000
Zobrazuje stav bicyklu a jízdních údaje. Zařazený převodový stupeň se zobrazuje pouze při
použití elektronického řazení převodů.
< hlavní obrazovka SC-E7000 >
(A)

(D)

(C)

(A)

(B)

(E)

(D)

Indikátor stavu akumulátoru

Aktuální rychlost
Ikona Bluetooth® LE

(B)

(E)

Zobrazení zařazeného převodového stupně

Zobrazeno jen tehdy, když je externí zařízení
připojeno skrze Bluetooth® LE.

(C)

Aktuální režim podpory

EW-EN100
Diody indikují následující stavy.
• Aktuální úroveň nabití akumulátoru
• Aktuální režim podpory
Viz „Indikátor stavu akumulátoru“ (další část)
v části „PROVOZ A NASTAVENÍ“ a „Přepínání
režimu podpory“ v části „PROVOZ A NASTAVENÍ“.
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Indikátor stavu akumulátoru
Při jízdě lze na cyklocomputeru sledovat stav akumulátoru.

``SC-E7000
Stav akumulátoru se zobrazuje jako ikona.
Displej

Úroveň nabití akumulátoru
100–81 %

80–61 %

60–41 %

40–21 %

20–1 %*

0%
* Při vybité baterii bude blikat ukazatel úrovně nabití akumulátoru.

``EW-EN100
Dioda 2 ukazuje úroveň nabití akumulátoru, když je napájení zapnuté.
Zobrazení diody 2

Úroveň nabití
akumulátoru

(svítí)

100–21 %

(svítí)

20 % nebo méně

(bliká)

Skoro vybito
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Přepnutí na režim podpory
Změna režimu podpory pomocí spínací jednotky

1. Stiskněte tlačítko Podpora X nebo Podpora Y.
< SC-E7000 >

Podpora
X
Y
A

YX
[BOOST]
X
Y
[TRAIL]
[ECO]

[WALK]

[OFF]
Podržet stisknuté Y
Klepněte na X

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Pokud není připojený žádný spínač podpory, můžete režimy podpory přepínat taky
podržením tlačítka A. Tímto způsobem ovšem nelze provést přepnutí do režimu
[WALK].
••Jestliže je k EW-EN100 připojena spínací jednotka, dioda bude ukazovat režim
podpory (jak je popsáno v další části).
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Přepnutí režimu podpory pomocí EW-EN100
Vysvětlete zákazníkovi, že se nedoporučuje ovládat zařízení během jízdy.

1. Stiskněte tlačítko.
Režim podpory se přepíná při každém jednom stisku tlačítka. Zobrazení diody 1 se
přepíná při každém přepnutí režimu podpory.
Zobrazení diody 1

Tlačítko

Režim podpory
Dioda 1

(nesvítí)

[OFF]

(svítí)

[ECO]

(svítí)

[TRAIL]

(svítí)

[BOOST]

(nesvítí)

Tlačítko

[OFF]

Režim podpory při chůzi
• Používání funkce režimu podpory při chůzi je v některých oblastech zakázáno zákonem.
• Funkce podpory při chůzi funguje maximálně do rychlosti 6 km/h. Při elektronickém řazení
převodů jsou úroveň podpory a rychlost řízeny převodovým stupněm.
• Přepnutí na režim podpory při chůzi vyžaduje spínací jednotku, které byla přiřazena funkce
změny režimu podpory.
• Inteligentní funkce podpory při chůzi se aktivuje, když je připojen elektrický systém řazení,
jako je např. XTR nebo DEORE XT SEIS.
Systém zajišťuje podporu podle detekované polohy převodového stupně.
„Inteligentní podpora při chůzi“ generuje vyšší točivý moment při náhlém stoupání malou
rychlostí.
Funkci „rychlá podpora při chůzi“ lze spustit okamžitě stiskem spínače v libovolném režimu.
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Přepnutí na režim podpory při chůzi

1. Zastavte bicykl.
Sundejte nohy z pedálů.

2. Podržte stisknutý spínač Podpora Y, dokud se nezobrazí následující stav
(zhruba dvě sekundy).

• SC-E7000: Režim podpory zobrazený na displeji se přepne na [WALK].
• EW-EN100: Dioda 1 se rozsvítí modře.
Podpora

< SC-E7000 >
Y

Y

Podpora

< EW-EN100 >
Y

Podpora vypnuta

Je aktivní režim
podpory při chůzi

Y
Dioda 1

POZNÁMKA
••Pokud z nějakého důvodu nejde na režim podpory při chůzi přepnout (bicykl není
zastaven nebo je vyvíjen tlak na pedály), zazní při přepínání výstražný zvuk.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Jestliže se jednu minutu po přepnutí na režim podpory při chůzi nic neděje, dojde
k přepnutí zpět na režim podpory šlapání, který byl vybrán před přepnutím na režim
podpory při chůzi.
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Ovládání režimu podpory při chůzi
Před provozem pevně uchopte řídítka a všímejte si okolí. Když začne funkce podpory při chůzi,
bicykl bude poháněn pohonnou jednotkou.

1. V režim podpory při chůzi držte stisknutý spínač Podpora Y.
• Podpora při chůzi funguje jenom tehdy, když je stisknutý spínač Podpora Y.
• Pokud je k cyklocomputeru EW-EN100 připojena spínací jednotka, dioda 1 při spuštění
podpory při chůzi bliká modře.
Podpora

< EW-EN100 >
Je aktivní režim
Podpora při
podpory při chůzi
chůzi spuštěna

Y
Y

Dioda 1

2. Opatrně zatlačte na bicykl se zapnutou funkcí podpory při chůzi.
3. Jakmile pustíte tlačítko Podpora Y, funkce podpory při chůzi se vypne.
< EW-EN100 >
Podpora při
chůzi běží

Je aktivní režim
podpory při chůzi

Dioda 1
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4. Stisknutím tlačítka Podpora X dojde k opuštění režimu podpory při
chůzi.

• Režim [WALK] je zrušen a systém se restartuje do režimu, ve kterém byl před nastavením
režimu [WALK].
Podpora

< SC-E7000 >
X

X

< EW-EN100 >

Podpora
X

Je aktivní režim
podpory při chůzi

Podpora vypnuta

X
Dioda 1
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Přepnutí zobrazení jízdních údajů (SC-E7000)
1. Stiskněte A.
Zobrazení jízdních údajů se přepne při každém stisknutí.

A
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[DST]

[CLK]

[ODO]

[CAD]

[RNG]

[MAX]

[TME]

[AVG]

PROVOZ A NASTAVENÍ
Přepnutí zobrazení jízdních údajů (SC-E7000)

Položka displeje

Vysvětlení

[DST]

Ujetá vzdálenost*1

[ODO]

Celková ujetá vzdálenost

[RNG]

Maximální dojezdová vzdálenost*2*3

[TME]

Čas jízdy*4

[AVG]

Průměrná rychlost*4

[MAX]

Maximální rychlost*4

[CAD]

Rychlost otáčení kliky*4*5

[CLK]

Aktuální čas*4

*1 Jízdní údaje lze resetovat podržením tlačítka Podpora A, když je zobrazeno [DST]. Informace [ODO]
nebudou vynulovány.
*2 Úroveň nabití akumulátoru se nezobrazuje v zobrazení [RNG]. Dojezdová vzdálenost je pouze orientační
údaj.
*3 Při používání podpory při chůzi se zobrazení na displeji [RNG] změní na [RNG ---].
*4 Tato položka je volitelná. Zobrazení, případně nezobrazení, lze nastavit připojením E-TUBE PROJECT. Viz
„Položky nastavitelné v E-TUBE PROJECT“ v části „PŘIPOJENÍ A KOMUNIKACE SE ZAŘÍZENÍMI“.
*5 Pouze elektronické řazení převodů.

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Po uplynutí 60 sekund od zobrazení jízdních údajů se obrazovka přepne zpátky na
zobrazování rychlosti.
••Mačkáním tlačítka A se zobrazenými údaji o rychlosti se budou postupně přepínat
zobrazená jízdní data ze zobrazení [DST].
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Vynulování ujeté vzdálenosti
Vynulování ujeté vzdálenosti zobrazené na základní obrazovce. Vynulováním ujeté vzdálenosti
se také vynulují údaje[TME] (čas jízdy), [AVG] (průměrná rychlost) a [MAX] (maximální rychlost).

1. Stisknutím tlačítka A změňte zobrazení jízdních údajů na [DST].

A

2. Stále držte tlačítko A, dokud číslo pro [DST] nezabliká.

Podržet stisknuté

A

3. Stiskněte A.
• Jízdní údaje se smažou.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Jestliže po pěti sekundách od zablikání čísla pro [DST] nedojde k žádné činnosti, číslo
přestane blikat a obrazovka se vrátí do hlavního stavu.
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Nabídka nastavení (SC-E7000)
Spuštění
Zobrazí nabídku nastavení pro SC-E7000.

POZNÁMKA
••Pokud není připojený přepínač podpory, nelze nabídku nastavení zobrazit.

1. Zastavte bicykl.
2. Následujícím postupem přepněte na nabídku nastavení.
• Podržte tlačítko A, dokud se obrazovka nepřepne na nabídku nastavení.
< Hlavní obrazovka >

2 sekundy

A

<Obrazovka nabídky nastavení>

92

PROVOZ A NASTAVENÍ
Nabídka nastavení (SC-E7000)

3. Vyberte položku nabídky.
(1) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y přesuňte kurzor.
(2) Stiskněte A.
* Displej se přepne na obrazovku pro zvolenou položku.
Podpora
X
Y
YX

A

Volitelné položky

Vysvětlení

[Clear]

Vynulování ujeté vzdálenosti a nastavení displeje.

[Clock]

Nastavení aktuálního času.

[Light]

Zapíná nebo vypíná světlo připojené k pohonné jednotce.

[Beep]

Zapíná nebo vypíná zvukovou signalizaci.

[Unit]

Přepíná jednotky pro zobrazování v km nebo mílích.

[Language]

Nastavuje jazyk displeje.

[Font color]

Přepíná barvu písma displeje mezi černou a bílou.

[Adjust] *1

Upravuje řazení převodů pro elektronickou řadicí jednotku.

[Shift timing] *1

Není použito.

[RD protection reset] *2

Provede reset ochrany RD.

[Exit]

Návrat na hlavní obrazovku

*1 Pouze elektronické řazení převodů.
*2 Pouze modely s elektronickým řazením/zadním měničem převodů.
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[Clear] Vynulování nastavení
Resetování ujeté vzdálenosti.
Vynulováním ujeté vzdálenosti se také vynulují údaje[TME] (čas jízdy), [AVG] (průměrná
rychlost) a [MAX] (maximální rychlost).

1. Zobrazte nabídku [Clear].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Clear] a stiskněte A.

2. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte položku, kterou
chcete resetovat.

Podpora
X
Y
YX

Volitelné položky

Vysvětlení

[Exit]

Návrat do obrazovky nastavení.

[DST]

Resetování ujeté vzdálenosti.

3. Vybranou položku vynulujte stiskem tlačítka A.
Displej se automaticky vrátí na obrazovku nastavení.

A
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[Clock] Nastavení času
Nastavení aktuálního času. Nejdříve nastavte hodiny a poté minuty. Když nastavujete čísla
v krocích 2 a 4, můžete podržet Podpora X nebo Podpora Y a rychle čísla měnit.

1. Zobrazte nabídku [Clock].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Clock] a stiskněte A.

2. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte požadované číslo
hodin.

• Stiskem spínače Podpora X zvyšujete hodnotu.
• Stiskem spínače Podpora Y snižujete hodnotu.
Podpora
X
Y
YX

3. Nastavení dokončíte stiskem tlačítka A.
Kurzor se přesune na minuty.

A

4. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte požadované číslo
minut.

• Stiskem spínače Podpora X zvyšujete hodnotu.
• Stiskem spínače Podpora Y snižujete hodnotu.
Podpora
X
Y
YX
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5. Nastavení dokončíte stiskem tlačítka A.
Displej se automaticky vrátí na obrazovku nastavení.

A

[Light] Světla zap./vyp.
Zapíná nebo vypíná světlo připojené k pohonné jednotce.

1. Zobrazte nabídku [Light].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Light] a stiskněte A.

2. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte položku, kterou
chcete nastavit.

Podpora
X
Y
YX

Konfigurovatelné položky

Vysvětlení

[ON]

Nastavuje neustálé zapnutí světla.

[OFF]

Nastavuje neustálé vypnutí světla.

3. Nastavení dokončíte stiskem tlačítka A.
Displej se automaticky vrátí na obrazovku nastavení.

A
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[Beep] Nastavení zvukové signalizace
Zapíná nebo vypíná zvukovou signalizaci. I když je zvuková signalizace nastavena na hodnotu
[OFF], spustí se zvukový signál v případě, že dojde k nesprávnému použití, systémové chybě
apod.

1. Zobrazte nabídku [Beep].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Beep] a stiskněte A.

2. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte položku, kterou
chcete nastavit.

Podpora
X
Y
YX

Volitelné položky

Vysvětlení

[ON]

Zapíná zvukovou signalizaci.

[OFF]

Vypíná zvukovou signalizaci.

3. Zvolené nastavení dokončíte stiskem tlačítka A.
Displej se automaticky vrátí na obrazovku nastavení.

A
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[Unit] Přepínání km/míle
Přepíná jednotky pro zobrazování v km nebo mílích.

1. Zobrazte nabídku [Unit].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Unit] a stiskněte A.

2. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte položku, kterou
chcete nastavit.

Podpora
X
Y
YX

Volitelné položky

Vysvětlení

[km]

Zobrazení v km.

[mile]

Zobrazení v mílích.

3. Zvolené nastavení dokončíte stiskem tlačítka A.
Displej se automaticky vrátí na obrazovku nastavení.

A
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[Language] Nastavení jazyka
Nastavuje jazyk displeje.

1. Zobrazte nabídku [Language].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Language] a stiskněte A.

2. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte položku, kterou
chcete nastavit.

Podpora
X
Y
YX

Volitelné položky

Vysvětlení

[English]

Čeština

[Français]

Francouzština

[Deutsch]

Němčina

[Nederlands]

Nizozemština

[Italiano]

Italština

[Español]

Španělština

3. Zvolené nastavení dokončíte stiskem tlačítka A.
Displej se automaticky vrátí na obrazovku nastavení.

A
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[Font color] Nastavení barvy písma
Přepíná barvu písma displeje mezi černou a bílou.

1. Zobrazte nabídku [Font color].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Font color] a stiskněte A.

2. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte položku, kterou
chcete nastavit.

Podpora

[White]
X
Y

YX
[Black]

Volitelné položky

Vysvětlení

[White]

Zobrazí bílý text na černém pozadí.

[Black]

Zobrazí černý text na bílém pozadí.

3. Zvolené nastavení dokončíte stiskem tlačítka A.
Displej se automaticky vrátí na obrazovku nastavení.

A
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[Adjust] Nastavení řazení převodů s motorovou řadicí
jednotkou
Upravuje řazení převodů pro elektronickou řadicí jednotku.
VÝSTRAHA
••Nesprávné nastavení může způsobit přeskakování převodového stupně a následně pád
jezdce.

POZNÁMKA
••Připevněte bicykl ke stojanu pro údržbu nebo ho jinak zajistěte na místě, tak aby se zadní
kolo mohlo volně točit.
••Nastavení provádějte pouze tehdy, pokud se řazení převodů projevuje nestandardně. Při
běžném používání může zbytečné nastavování způsobit zhoršení výkonu řazení převodů.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Rozsah nastavení je -16 až +16.

``Kontrola nastavení
Nejprve zkontrolujte, zda je nabídka [Adjust] nastavena na [0].

1. Zobrazte nabídku [Adjust] a zkontrolujte aktuální nastavení.
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [Adjust] a stiskněte A.
(3) Zkontrolujte číslo ve středu obrazovky v nabídce [Adjust].
––Číslo je [0]: Pokračujte na část „Úprava, když je hodnota [0]“.
––Číslo není [0]: Pokračujte na část „Úprava, když hodnota není [0]“.
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``Úprava, když je hodnota [0]
Jestliže je hodnota nastavení [0], upravte hodnotu nastavení vždy o jeden krok, kdy [0] je
referenční hodnota.

1. Stisknutím Podpora X nebo Podpora Y upravte hodnotu nastavení po
jednom kroku v pozitivním či negativním směru.
Podpora
X
Y
YX

2. Stiskem tlačítka Řazení X nebo Řazení Y vyberte možnost [OK]
a stiskněte A.

Upravená hodnota je nastavena a obrazovka se vrátí na základní obrazovku.
Řazení převodů
X
Y
X Y

A

3. Stiskněte Řazení X nebo Řazení Y, když se točí klika, a zkuste přeřadit
převodový stupeň.

Zkontrolujte příznak vzhledem k hodnotě nastavení.
Řazení převodů
X
Y
X Y
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4. Postupujte dále v úpravě podle zjištěného příznaku, viz obrázek níže.
Změňte hodnotu nastavení podle příznaku a poté opakujte následující činnosti, dokud
není abnormální zvuk či pocit vyřešen.

Jestliže se příznak zlepšil, nebo nedošlo k žádné citelné změně
(1) Podívejte se do části „Kontrola nastavení“ a poté se vraťte do nabídky [Adjust].
(2) Změňte hodnotu nastavení dalším krokem ve stejném směru (pozitivní či negativní),
jako byla minulá změna.
(3) Vraťte se na hlavní obrazovku a poté znovu přeřaďte a zkontrolujte příznak.

Jestliže je příznak horší
(1) Podívejte se do části „Kontrola nastavení“ a poté se vraťte do nabídky [Adjust].
(2) Změňte hodnotu nastavení dalšími dvěma kroky ve opačném směru (pozitivní či
negativní), než byla minulá změna.
(3) Vraťte se na hlavní obrazovku a poté znovu přeřaďte a zkontrolujte příznak.

5. Nakonec zkuste jízdu na bicyklu a řazení převodů a tím zkontrolujte,
zda je abnormální zvuk nebo pocit vyřešen.
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``Úprava, když hodnota není [0]
Není-li hodnota nastavení [0], nastavte hodnotu na [0] ještě před úpravami.

1. Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y nastavte číslo zpět na [0].
Podpora
X
Y
YX

2. Stiskem tlačítka Řazení X nebo Řazení Y vyberte možnost [OK]
a stiskněte A.

Řazení převodů
X
Y
X Y

A

3. Stiskněte Řazení X nebo Řazení Y, když se točí klika, a zkuste přeřadit
převodový stupeň.

Zkontrolujte příznak vzhledem k hodnotě nastavení. Viz krok 4 v části „Úprava, když je
hodnota [0]“ a poté proveďte nastavení podle příznaku.
Řazení převodů
X
Y
X Y

4. Nakonec zkuste jízdu na bicyklu a řazení převodů a tím zkontrolujte,
zda je abnormální zvuk nebo pocit vyřešen.
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[RD protection reset] Reset ochrany RD
Funkce ochrany RD se spustí při silném nárazu na zadní měnič převodů, aby ochránila systém
v případě pádu a jiných událostí. Spojení mezi motorem a kloubem se okamžitě přeruší a zadní
měnič převodů přestane pracovat. Po resetu ochrany RD dojde k obnovení propojení motoru
a kloubu, a také k obnovení fungování zadního měniče převodů bez funkce ochrany RD.

POZNÁMKA
••Připevněte bicykl ke stojanu pro údržbu nebo ho jinak zajistěte na místě, tak aby se zadní
kolo mohlo volně točit.

1. Zobrazte nabídku [RD protection reset].
(1) Zobrazte nabídku nastavení.
(2) Stiskem tlačítka Podpora X nebo Podpora Y vyberte možnost [RD protection reset]
a stiskněte A.

2. Stiskněte tlačítko Podpora X nebo Podpora Y a vyberte položku [OK].
Podpora
X
Y
YX

Volitelné položky

Vysvětlení

[OK]

Provede reset ochrany RD.

[Cancel]

Návrat do obrazovky nastavení.

3. Stiskněte A.

A

4. Otočte klikou.
Zadní měnič převodů se pohne a spojení mezi motorem a kloubem je obnoveno.
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[Exit] Zavření obrazovky nabídky nastavení
Návrat na hlavní obrazovku

1. Na obrazovce nabídky nastavení stiskněte Podpora X nebo Podpora Y,
vyberte [Exit] a stiskněte tlačítko A.

Aktualizace záložních údajů o pohonné jednotce
Cyklocomputer má funkci automatického zálohování nastavení pohonné jednotky. Nastavení
lze znovu vyvolat pomocí připojení cyklocomputeru k E-TUBE PROJECT, i když je pohonná
jednotka poškozená.
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Režim nastavení (EW-EN100)
Je nemožné přepnout na režim nastavení, když jedete na bicyklu.

RD protection reset (Reset funkce ochrany RD)
Funkce ochrany RD se spustí při silném nárazu na zadní měnič převodů, aby ochránila systém
v případě pádu a jiných událostí. Spojení mezi motorem a kloubem se okamžitě přeruší a zadní
měnič převodů přestane pracovat. Po resetu ochrany RD dojde k obnovení propojení motoru
a kloubu, a také k obnovení fungování zadního měniče převodů bez funkce ochrany RD.

POZNÁMKA
••Připevněte bicykl ke stojanu pro údržbu nebo ho jinak zajistěte na místě, tak aby se zadní
kolo mohlo volně točit.

1. Podržte tlačítko (po dobu asi osmi sekund), dokud nezačne dioda 1
blikat červeně.

Jakmile dioda 1 bliká, tlačítko pusťte. Jestliže dioda 1 bliká červeně, systém je v režimu
funkce ochrany RD.
Dioda 2
Dioda 1
Tlačítko

2. Otočte klikou.
Zadní měnič převodů se pohne a spojení mezi motorem a kloubem je obnoveno.
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Adjust (Seřídit)
Upravuje řazení převodů pro elektronickou řadicí jednotku pro zadní měnič převodů.
• Spínací jednotka konfigurovaná jako spínač řazení je požadována k nastavení této hodnoty.

POZNÁMKA
••Připevněte bicykl ke stojanu pro údržbu nebo ho jinak zajistěte na místě, tak aby se zadní
kolo mohlo volně točit.
••Nastavení provádějte pouze tehdy, pokud se řazení převodů projevuje nestandardně. Při
běžném používání může zbytečné nastavování způsobit zhoršení výkonu řazení převodů.

1. Zapněte hlavní napájení.
2. Přeřaďte zadní měnič převodů na pátý převodový stupeň z největšího
pastorku.

Největší pastorek

Vodítko
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3. Podržte tlačítko (po dobu asi pěti sekund), dokud se dioda 1 nerozsvítí
červeně.

Jakmile dioda 1 bliká, tlačítko pusťte. Jestliže dioda 1 bliká červeně, systém je v režimu
seřízení.
Dioda 2
Dioda 1
Tlačítko

POZNÁMKA
••Pamatujte, že pokud po rozsvícení červené diody 1 držíte tlačítko stisknuté, dioda 1
začne blikat červeně a aktivuje se reset ochrany RD.

4. Stiskněte Řazení Y, když se otáčí klika, a posuňte vodítko směrem
k největšímu pastorku.

Posuňte ho do pozice, kde řetěz přichází do kontaktu se čtvrtým převodem a je slyšet
jemný zvuk.
Řazení převodů
Y
Y

TECHNICKÉ POZNÁMKY
••Vodítko se může z výchozí pozice posunout o 16 kroků dovnitř a 16 ven, má tedy
celkem 33 pozic.
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5. Stiskněte pětkrát Řazení X a posuňte vodítko pět kroků směrem
k nejmenšímu pastorku.

Tato pozice bude sloužit jako cíl pro seřízení.
Řazení převodů
X
X

6. Stiskněte tlačítko EW-EN100.
Změna úpravy je dokončena a systém opustí režim nastavení.

Tlačítko

Dioda 1

7. Stiskněte Řazení X nebo Řazení Y, když se točí klika, a zkuste přeřadit
převodový stupeň.

Je-li vyžadováno jemné nastavení, vraťte se ke kroku 3 a opakujte proces nastavení
zadního měniče převodů.
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Hlášení poruch pomocí diody akumulátoru
Diody na akumulátoru slouží k oznámení uživateli, že nastaly nějaké chyby apod.
Typ hlášené
chyby

Indikace
diody*1

Příčina poruchy

Řešení
Zkontrolujte, zda není elektrický

Porucha systému

Chyba komunikace se

vodič uvolněný a zda je správně

systémem bicyklu

připojen. Pokud se stav nezlepší,
obraťte se na prodejce.
Uložte akumulátor na chladném

Pokud teplota překročí
Tepelná ochrana

a stinném místě, dokud jeho

stanovené provozní meze,

vnitřní teplota dostatečně

dojde k odpojení výstupu

neklesne. Pokud se stav nezlepší,

akumulátoru.

obraťte se na prodejce.
Zapojte originální pohonnou

Chyba

jednotku a akumulátor.

• Nebyl připojen originální

bezpečnostního

Zkontrolujte stav elektrického

pohon

ověření

vodiče. Pokud se stav nezlepší,

• Lanko odpojeno

obraťte se na prodejce.
Odpojte konektor mezi
akumulátorem a nabíječkou
a stiskněte spínač napájení jen
Porucha nabíjení

s připojeným akumulátorem.

Během nabíjení došlo k chybě

Pokud je signalizován problém
při připojení samotného
akumulátoru, obraťte se na
prodejce.
Dočasně připojte nabíječku
k akumulátoru, odpojte ji, a poté
stiskněte spínač napájení, když je

Porucha

Elektrická porucha uvnitř

zapojen pouze akumulátor.

akumulátoru

akumulátoru

Pokud je signalizován problém
při připojení samotného
akumulátoru, obraťte se na
prodejce.

*1

Nesvítí

Svítí

Bliká
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Chybové zprávy cyklocomputeru
Varování
Jestliže je situace vyřešena, tento indikátor zmizí. Pokud se stav nezlepší, poraďte se
s prodejcem.

Kód

Příčina poruchy

Zobrazovaná provozní
omezení

Řešení
Zkontrolujte následující:
• Zda je snímač rychlosti
nainstalovaný na správném
místě.

Může dojít ke snížení
W011

Nelze stanovit rychlost jízdy.

maximální rychlosti dosažitelné
s podporou šlapání.

• Zda neupadl magnet patřící
ke kotouči.
Postup opětovného nasazení
magnetu najdete v části
Kotoučová brzda ve
Všeobecných pokynech. Pokud
se stav nezlepší, obraťte se na
zastoupení.

Inicializace snímače točivého
W013

momentu se nedokončila
normálně.

W032

Stiskněte spínač napájení
Podpora bude horší než

akumulátoru pro obnovení

obvykle.

napájení, ale nešlapejte na
pedály.

Podpora bude horší než

Přepněte nainstalovaný měnič

Namísto mechanického měniče

obvykle v režimu [WALK].

převodů na ten, který je

převodů může být nainstalován

* V některých regionech
nemusí být možné režim
podpory při chůzi použít.

nakonfigurovaný v systému.

motorový měnič převodů.
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Chyby
Pokud se chybová zpráva zobrazuje na celé obrazovce, obnovte zobrazení podle postupu níže.
• Vypněte napájení stisknutím vypínače akumulátoru.
• Sundejte akumulátor z držáku.
Pokud se situace nezlepšila ani po opětovném zapnutí, poraďte se s prodejcem.

Kód

E010

E013

Příčina poruchy

Byla zjištěna chyba systému.

Zobrazovaná provozní
omezení
Podpora nebude při jízdě
dostupná.

Byla zjištěna chyba ve firmwaru

Podpora nebude při jízdě

pohonné jednotky.

dostupná.

Řešení
Pomocí vypínače akumulátoru
vypněte napájení, poté jej
znovu zapněte.
Poraďte se s prodejcem.
Zkontrolujte, zda je snímač
rychlosti nainstalovaný na
správném místě.
Pokud snímač rychlosti není na

Snímač rychlosti může být
E014

namontován v nesprávné
poloze.

Podpora nebude při jízdě
dostupná.

správném místě, bude chyba
vyřešena jeho instalací na
správné místo a krátkou jízdou
na bicyklu.
Pokud chyba stále není
vyřešena, obraťte se na
zastoupení.

Byla zjištěna chyba
E020

Zkontrolujte, zda je vodič mezi

v komunikaci mezi

Podpora nebude při jízdě

pohonnou jednotkou

akumulátorem a pohonnou

dostupná.

a akumulátorem správně

jednotkou.

zapojený.

Akumulátor, který je připojen
E021

k pohonné jednotce, vyhovuje

Podpora nebude při jízdě

systémovým standardům, ale

dostupná.

není kompatibilní.
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Akumulátor, který je připojen
E022

k pohonné jednotce,

Všechny systémové funkce se

nevyhovuje systémovým

zastaví.

Pomocí vypínače akumulátoru
vypněte napájení, poté jej
znovu zapněte.

standardům.

Připojte se k aplikaci E-TUBE
E033

Aktuální firmware není

Podpora nebude při jízdě

PROJECT a aktualizujte všechny

kompatibilní s tímto systémem.

dostupná.

jednotky bicyklu na nejnovější
verze firmwaru.

E043

Mohlo dojít k poškození části

Podpora nebude při jízdě

firmwaru cyklocomputeru.

dostupná.

Poraďte se s prodejcem.

Upozornění na údržbu
Oznámí uživateli, že bicykl potřebuje údržbu. Jakmile bicykl dosáhne nastavené hodnoty na
počítadlu ujeté vzdálenosti či nastaveného data, na obrazovce cyklocomputeru se zobrazí ikona.
Chcete-li nakonfigurovat toto nastavení, musíte se připojit k aplikaci E-TUBE PROJECT. Podrobné
informace najdete v návodu pro E-TUBE PROJECT.
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Indikátor chyby EW-EN100
Když se objeví chyba, dvě diody na EW-EN100 začnou najednou rychle červeně blikat.
Dioda 2
Dioda 1

Jestliže k tomu dojde, postupujte podle některého z postupů níže a resetujte indikátor.
• Vypněte napájení stisknutím vypínače akumulátoru.
• Sundejte akumulátor z držáku.
Pokud se situace nezlepšila ani po opětovném zapnutí, poraďte se s prodejcem.
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PŘIPOJENÍ A KOMUNIKACE SE
ZAŘÍZENÍMI
E-TUBE PROJECT
Připojení bicyklu k zařízení umožní nakonfigurovat systém, aktualizovat firmware a více.
E-TUBE PROJECT je potřeba ke změně nastavení pro SHIMANO STEPS a k aktualizaci firmwaru.
Aplikaci E-TUBE PROJECT můžete stáhnout z našich stránek podpory
(http://e-tubeproject.shimano.com).
Pokyny k instalaci aplikace E-TUBE PROJECT jsou uvedeny na webových stránkách podpory.
TECHNICKÉ POZNÁMKY
••K propojení systému SHIMANO STEPS s počítačem je potřeba rozhraní SM-PCE1/PCE02. V
následujících situacích bude potřeba kabelová spojka SM-JC40/JC41:
––když na cyklocomputeru nejsou žádné volné konektory E-TUBE,
––pokud připojujete samotnou spínací jednotku k PC.
••Firmware může být bez upozornění změněn.
••Během nabíjení není možné připojení k počítači a komunikace s ním. Pokud se akumulátor
nabíjí, nepřipojujte ho k zařízení.
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Funkce zálohování nastavení pohonné jednotky
Pro kontrolu zálohování nastavení pohonné jednotky cyklocomputerem vyexportujte PDF
zprávu v aplikaci E-TUBE PROJECT v nabídce [Unit log acquisition]. Když se mění jednotka,
pošlete zprávu společně s pohonnou jednotkou prodejci, u kterého jste jednotku koupili.

Bezdrátová funkce
Cyklocomputery a propojky (A) SHIMANO STEPS mohou komunikovat bezdrátově.

Funkce
Nejnovější funkce můžete zkontrolovat pomocí E-TUBE PROJECT a aktualizovat software.

``Připojení ANT
Bezdrátová jednotka dokáže posílat veškeré informace, které lze zobrazit na hlavní obrazovce
cyklocomputeru, na externí zařízení.

``Připojení Bluetooth® LE
Aplikaci E-TUBE PROJECT pro chytré telefony a tablety lze používat po navázání spojení
Bluetooth® LE s chytrým telefonem nebo tabletem. Ke kontrole jízdních údajů můžete používat
speciální aplikaci na chytrém telefonu připojenou přes Bluetooth® LE, i když používáte
cyklocomputer EW-EN100.
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Způsob připojení
Aby šlo navázat bezdrátové připojení k cyklocomputeru SC-E7000 nebo EW-EN100, musí být
zařízení v režimu spojení. Informace, jak uvést externí zařízení do režimu spojení, jsou uvedeny
v jejich příručce uživatele.

``Připojení ANT
Když je hlavní napájení pro SHIMANO STEPS zapnuto, je komunikace možná kdykoliv. Přepněte
externí zařízení do režimu spojení a připojte ho.

``Připojení Bluetooth® LE
Komunikaci lze přijímat pouze za následujících podmínek. Přepněte externí zařízení do režimu
spojení, a to předem.
• Do 15 sekund od zapnutí napájení systému SHIMANO STEPS
• Do 15 sekund od použití libovolného tlačítka jiného než vypínač systému SHIMANO STEPS

``2,4GHz digitální bezdrátové systémy
2,4 GHz digitální bezdrátová technologie je stejná jako technologie používaná ke komunikaci
v bezdrátových sítích LAN. Ve vzácných případech mohou silné elektromagnetické vlny nebo
rušení mít dopad na komunikaci.
• Televizní přijímače, počítače, radiopřijímače, motory nebo interiéry vozidel a vlaků
• Železniční přejezdy a v blízkosti železniční tratě, v okolí televizních vysílačů a radarových
základen
• Jiné bezdrátové počítače nebo digitálně řízené osvětlení
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Položky, které lze upravit v aplikaci E-TUBE
PROJECT
Podrobné informace najdete v návodu pro E-TUBE PROJECT.
Nastavení funkce spínače

Nastavení
pohonné
jednotky

Připojení osvětlení

Nastavuje, zda je světlo připojené k pohonné jednotce.

Jízdní vlastnosti

Vyberte výstupní vlastnosti pohonné jednotky.

Maximální rychlost
podpory

Upozornění na
údržbu

Nastavení
zobrazení na
displeji
(SC-E7000)

Přiřaďte funkce pro každý spínač na spínací jednotce.

Podpora je poskytována až do stanovené rychlosti. Maximální
rychlost podpory je určena zákonem, v závislosti na zemi
použití.
Oznamuje uživateli, kdy je potřeba údržba, a to zobrazením
ikony na cyklocomputeru, jakmile je dosaženo nastavené
hodnoty na počítadlu ujeté vzdálenosti nebo data.

Zobrazované
jednotky

Přepíná mezi zobrazením km a mílí.

Nastavení času

Nastavuje čas zobrazený na cyklocomputeru.

Nastavení zvukové
signalizace

Zapíná nebo vypíná zvukovou signalizaci.

Jazyková verze

Nastavuje jazyk displeje.

Nastavení barvy
písma

Přepíná barvu písma displeje mezi černou a bílou.

Zobrazení jízdních
údajů

Nastavuje, zda se má na cyklocomputeru zobrazovat každá
položka (čas jízdy, průměrná rychlost, maximální rychlost,
kadence (rychlost otáčení kliky) a maximální ujetá vzdálenost).
Když je spínací jednotka použita jako spínač řazení, toto

Nastavení vícestupňového přeřazení *1

nastavuje maximální počet převodů, které lze řadit podržením
spínače.
• Protokol chyb

Další funkce

• Aktualizace firmwaru
• Předvolby
• Výpis záznamů jednotky

*1 Pouze pro elektronické řazení převodů.
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PŘIPOJENÍ A KOMUNIKACE SE ZAŘÍZENÍMI
Připojení k počítači

Připojení k počítači
Připojuje PC k SHIMANO STEPS. Můžete připojit buď jen jednu komponentu SHIMANO STEPS
nebo všechny komponenty SHIMANO STEPS, které jsou nainstalované na bicyklu, současně.

Připojení jedné jednotky

1. Připojte jednotku ke konektoru E-TUBE a PC přes jednotku pro
propojení s počítačem.

Pohonná jednotka
Cyklocomputer
Propojka (A)

Spínací jednotka
SM-PCE1
SM-PCE02

SM-JC40/SM-JC41

POZNÁMKA
••K připojení jedné spínací jednotky k počítači je potřeba SM-JC40 a SM-JC41.
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PŘIPOJENÍ A KOMUNIKACE SE ZAŘÍZENÍMI
Připojení k počítači

Připojení všech komponent SHIMANO STEPS
Chcete-li připojit všechny komponenty SHIMANO STEPS namontované na bicyklu, připojte
cyklocomputer nebo propojku (A) k počítači. Jestliže nejsou volné žádné konektory E-TUBE,
použijte buď SM-JC40 nebo SM-JC41.

``SC-E7000

1. Připojte jednotku pro propojení s počítačem k volnému konektoru na
cyklocomputeru.

(1) Odstraňte záslepku z volného konektoru na cyklocomputeru.
(2) Připojte volný konektor na cyklocomputeru k jednotce pro propojení s počítačem.

SM-PCE1
SM-PCE02
Ke spínači řazení

Ke spínači podpory
K pohonné jednotce
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PŘIPOJENÍ A KOMUNIKACE SE ZAŘÍZENÍMI
Připojení k počítači

``EW-EN100 (s volným konektorem)
Jestliže EW-EN100 není připojen k ničemu jinému než pohonné jednotce, proveďte připojení
následovně.

1. Připojte jednotku pro propojení s počítačem k volnému konektoru na
EW-EN100.

(1) Odstraňte záslepku z volného konektoru na EW-EN100.
(2) Připojte volný konektor na EW-EN100 k jednotce pro propojení s počítačem.

SM-PCE1
SM-PCE02

Připojit k pohonné
jednotce

EW-EN100

``EW-EN100 (bez volného konektoru)
Jestliže je spínací jednotka připojena a na EW-EN100 nejsou žádné volné konektory E-TUBE.

1. Znovu připojte vodiče z EW-EN100 k počítači, a to následovně.
(1) Připojte SM-JC40/SM-JC41 k jednotce pro propojení s počítačem.
(2) Odpojte elektrický vodič připojený k pohonné jednotce z EW-EN100 a připojte ho
k SM-JC40/SM-JC41.
(3) Připojte volný konektor k EW-EN100 a SM-JC40/SM-JC41 za pomoci elektrického
vodiče.

Ke spínací jednotce

K pohonné jednotce
SM-PCE1
SM-PCE02

SM-JC40/SM-JC41
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ÚDRŽBA
Výměna objímky

ÚDRŽBA
Výměna objímky
Při výměně objímky nainstalujte novou objímku.

1. Odstraňte upevňovací šroub upevňovacího dílu.

Upevňovací šroub
upevňovacího dílu

Podložka

2. Vyměňte objímku.
Odstraňte objímku a nainstalujte novou objímku.

Upevňovací šroub upevňovacího dílu

0,6 Nm
Objímka

Podložka
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ÚDRŽBA
Výměna převodníku

Výměna převodníku
Když měníte přední převodník, ujistěte se, že je řetěz připojený.
Podrobné informace najdete v části „Montáž předního převodníku a klik“.

1. Odstraňte levou a pravou kliku.
2. Odstraňte pojistný kroužek (levý šroub).
Odstraňte pojistný kroužek, přitom pevně držte zadní kolo, tak aby se nehýbalo.

TL-FC39
Pojistný kroužek
Otvory pro
upevnění

TL-FC36

3. Vyměňte přední převodník.
Odstraňte přední převodník a poté nainstalujte nový přední převodník.
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ÚDRŽBA
Výměna chrániče řetězu

Výměna chrániče řetězu
Chcete-li odstranit chránič řetězu, nejprve odstraňte z bicyklu převodník.
Podrobné informace o odstranění převodníku najdete v části „Výměna předního převodníku“.

1. Odstraňte převodník.
2. Odstraňte chránič řetězu a poté ho vyměňte za nový chránič řetězu.
Chránič řetězu (vnější)
Přední převodník
Chránič řetězu (vnitřní)
*Pouze pro dvojitý chránič řetězu
Upevňovací šroub

0,7 Nm
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ÚDRŽBA
Výměna vodítka napínáku řetězu

Výměna vodítka napínáku řetězu
Vodítko napínáku řetězu lze vyměnit, i když je převodník stále namontován na pohonné
jednotce. Podrobné informace najdete v části „Montáž předního převodníku a klik“.

1. Odstraňte upevňovací šroub vodítka (M5).
Zadní plát

Upevňovací šroub
vodítka
Vodítko

2. Odstraňte vodítko a vyměňte ho za nové.
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Upozornění: Technické údaje se mohou za účelem zlepšování produktů bez upozornění změnit. (Czech)

