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Εηζαγσγή
αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα ειεθηξηθό πνδήιαην Wisper.
Απνθαζίδνληαο λα αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε έλα ειεθηξηθό πνδήιαην βνεζάηε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
εμνηθνλνκώληαο θαη δηαθπιάζζνληαο ηνπο ελεξγεηαθνύο πόξνπο ηνπ πιαλήηε καο θαη κεηώλνληαο ηε ξύπαλζε από
πξντόληα άλζξαθα.
Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνδήιαηό ζαο Wisper είλαη ζεκαληηθό λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ.
Αλ ππάξρεη θάπνην ζεκείν πνπ δελ θαηαλνείηε πιήξσο παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο.
Παξαθαινύκε λα δίλεηε πξνζνρή θαη λα ηεξείηε ηνπο θαλόλεο νδηθήο θπθινθνξίαο, θαη λα κελ δίλεηε ην πνδήιαηό ζαο ζε
πξόζσπα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ. Σν πνδήιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ην λόκν,
κόλν ζε δξόκνπο θαη από άηνκα ειηθίαο 14 εηώλ θαη άλσ.
αο ζπληζηνύκε λα θνξάηε πάληνηε θξάλνο πνδειαζίαο όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πνδήιαηό ζαο θαη αλ δελ είζηε εμνηθεησκέλνο
κε ηελ πνδειαζία λα παξαθνινπζήζεηε καζήκαηα πνδειάηνπ πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. Σν πνδήιαηό ζαο ηεο ζεηξάο
Wisper Works 906 Alpino δελ είλαη παηρλίδη θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα ζεκαληηθό κέζν κεηαθνξάο.

Όπσο ηζρύεη θαη γηα ηα ππόινηπα πνδήιαηα είλαη ζεκαληηθό λα θηλείζηε εληόο ησλ νξίσλ αζθαιείαο. Ηδίσο αλ αηζζάλεζηε όηη
νδεγείηε πην γξήγνξα απ’ όζν επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ, ζα πξέπεη λα κεηώζεηε ηελ ηαρύηεηά ζαο.
Διέγμηε θαη δνθηκάζηε ηα θξέλα ζαο πξηλ από θάζε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ ζαο θαη ιάβεηε ππόςε ζαο όηη ην πνδήιαην δελ
ζα ζηακαηήζεη ην ίδην γξήγνξα ζε έλα δξόκν κε λεξό ή κε πάγν, απ’ ό,ηη ζα ζηακαηνύζε ζε έλα ζηεγλό δξόκν.
Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνδήιαηό ζαο γηα πξώηε θνξά ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε πιήξσο όηη έρεη ζπλαξκνινγεζεί
ζσζηά. Απηό κπνξείηε λα ην πξαγκαηνπνηήζεηε είηε δεηώληαο από ηνλ πιεζηέζηεξν κεραληθό πνδειάησλ λα ην ειέγμεη,
είηε ειέγρνληάο ην εζείο ν ίδηνο αλ είζηε εμνηθεησκέλνο κε ηα κεραληθά ηκήκαηα ησλ πνδειάησλ. Ηδηαίηεξα, ζα πξέπεη λα
βεβαησζείηε όηη ηα πεληάι, ε ζέια, ην ηηκόλη, θαη νπνηαδήπνηε εμαξηήκαηα έρνπλ ζπλαξκνινγεζεί από εζάο έρνπλ
ηνπνζεηεζεί θαη ζπλαξκνινγεζεί ζσζηά.
Μελ πίλεηε ΠΟΣΔ αιθνόι πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξηθό ζαο πνδήιαην. Ζ ρξήζε αιθνόι κεηώλεη ηα αληαλαθιαζηηθά
ζε κεγάιν βαζκό θαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ κε αζθάιεηα. Αθόκε θαη κε κία κηθξή πνζόηεηα
αιθνόι, ε δπλαηόηεηα νδήγεζεο ηνπ πνδειάηνπ ζην δξόκν κε αζθάιεηα ζα πεξηνξηζηεί.
Να θνξάηε πάληνηε έλα εγθεθξηκέλν θξάλνο πνδειάηνπ.
Όηαλ ε κπαηαξία ζαο ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε παξαθαινύκε είηε απνξξίςηε ηελ κε ην ζσζηό ηξόπν, ή
επηζηξέςηε ηελ ζε εκάο ή ηνπο δηαλνκείο καο ώζηε λα ηελ πξνσζήζνπκε γηα αλαθύθισζε.
Δπρόκαζηε θαιή πνδειαζία!
W isper Ltd
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Μέξνο 1ν: Φξνληίδα ηνπ πνδειάηνπ ζαο Wisper θαη έιεγρνη
Παξόιν πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηεμνδηθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο ζην πνδήιαηό ζαο Wisper πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ, είλαη
πνιύ ζεκαληηθό λα πξαγκαηνπνηήζεηε θαη εζείο έλαλ έιεγρν ηνπ πνδειάηνπ ζαο πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα πξώηε θνξά.
Οη ζπρλνί θαη ηαθηηθνί έιεγρνη ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί θαη ζα πξνζηαηέςνπλ εζάο θαη ην πνδήιαηό
ζαο Wisper.
Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά απηό ην εγρεηξίδην. Μελ πξνζπαζήζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξηθό πνδήιαηό ζαο
πξηλ θαηαλνήζεηε πιήξσο όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
Ζ κεηαθνξά ηνπ πνδειάηνπ ζαο Wisper έγηλε ζε κία ζπζθεπαζία από αλζεθηηθό απιαθσηό ραξηόλη επηά ζηξσκάησλ. Γηα
λα κεησζεί ν όγθνο ηεο ζπζθεπαζίαο, ν εκπξόο ηξνρόο, ην ηηκόλη, ην ζηήξηγκα ηεο ζέιαο θαη ε ζέια θαη ηα πεληάι ζα
ζπλαξκνινγεζνύλ από ην ρξήζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ παξερόκελνπ θηη.
Δίλαη πηζαλό ην θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο λα έρεη ήδε ζπλαξκνινγήζεη ην πνδήιαηό ζαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε
κπνξείηε λα βξείηε νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Wisper: www.wisperbikes.com

1

Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ πξώηε ζαο δηαδξνκή

1.1
Διέγμηε ηε κπάξα θαη ηελ θνιώλα ηνπ ηηκνληνύ θαη βεβαησζείηε όηη είλαη ζηαζεξά ζπλαξκνινγεκέλα
1.2
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη είλαη ζθηγκέλα όια ηα παμηκάδηα, κπνπιόληα θαη αξκνί, θαη δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο
αξκνύο ζύλδεζεο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πιεπξηθνύ νξζνζηάηε, ηνπ βξαρίνλα ζύλδεζεο θαη ησλ εδξάλσλ ηεο θνιώλαο ηνπ ηηκνληνύ
1.3
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη ηα θξέλα θαη νη θαηαλεκεηέο θξέλσλ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά
1.4
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη ε πίεζε ησλ ειαζηηθώλ είλαη ε ζσζηή θαη όηη ηα ειαζηηθά δελ είλαη θζαξκέλα
1.5
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη νη αλαθιαζηήξεο θαη ηα θώηα, αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ιεηηνπξγνύλ ζσζηά
1.6
Βεβαησζείηε όηη ε κπαηαξία είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε
1.7
Σνπνζεηήζηε ηε κπαηαξία ζην πνδήιαην θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ κε ην θιεηδί
1.8
Πηέζηε ην δηαθόπηε on/off γηα λα ειέγμεηε ην επίπεδν θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαη ην επίπεδν ηεο
ππνβνήζεζεο ηζρύνο πνπ έρνπλ επηιεγεί ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κπάξαο ηνπ ηηκνληνύ.
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1.9

Γηα λα απνθύγεηε θάπνηα επηθίλδπλε κε πξνγξακκαηηζκέλε επηηάρπλζε, λα βεβαηώλεζηε πάληνηε όηη
ην ειεθηξηθό ζύζηεκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν. Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο, παξαθαινύκε γπξίζηε ην θιεηδί
ιεηηνπξγίαο ζηε κπαηαξία ζηε ζέζε off όηαλ έρεηε ζηακαηήζεη ή όηαλ πεξπαηάηε κε ην πνδήιαην δίπια ζαο.
1.10 Θπκεζείηε λα επηθπξώζεηε ηελ εγγύεζή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα
www.wisperbikes.com/mywarranty όπνπ ζα ζπκπιεξώζεηε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ζαο.

2

Πξηλ από θάζε ρξήζε

Δίλαη ζεκαληηθό λα πξαγκαηνπνηείηε έλα ζύληνκν έιεγρν ηνπ πνδειάηνπ θάζε θνξά πνπ πξόθεηηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε.
Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα (αλ βξείηε θάπνηα δεκηά ή δηαπηζηώζεηε θάπνην πξόβιεκα κε
ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνδήιαην κέρξη λα επηιπζεί ην πξόβιεκα απηό ή κέρξη λα ειεγρζεί ην ειαηησκαηηθό ηκήκα από έλαλ
κεραληθό πνδειάησλ ή από ην θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο).
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3

Διέγμηε αλ ππάξρεη θάπνηα νξαηή δεκηά ζηα ειαζηηθά
Διέγμηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ
Διέγμηε αλ ππάξρεη θάπνην παμηκάδη ή αξκόο πνπ έρεη ραιαξώζεη
Διέγμηε ηε ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ
Διέγμηε ηηο ειεθηξνληθέο ιεηηνπξγίεο
Διέγμηε αλ νη αλαθιαζηήξεο είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη ηα θώηα ιεηηνπξγνύλ
Διέγμηε αλ ππάξρεη θάπνηα νξαηή δεκηά ζηε κπαηαξία ζαο

Φξνληίδα Μπαηαξίαο

3.1

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζηε ηε κπαηαξία γηα πξώηε θνξά ζπλίζηαηαη λα ηε θνξηίζεηε πιήξσο γηα 12 ώξεο.
Γηα λα θέξεηε ηε λέα κπαηαξία ζαο ζηελ θαιύηεξε δπλαηή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα
εθηειέζεηε αξρηθά ηξεηο θύθινπο πιήξνπο θόξηηζεο-απνθόξηηζεο. Απηό επηηπγράλεηαη θνξηίδνληαο ηε
κπαηαξία ζαο γηα 12 ώξεο θαη ρξεζηκνπνηώληαο έπεηηα ην πνδήιαηό ζαο κέρξη ε κπαηαξία ζαο λα απνθνξηηζηεί
πιήξσο. Μεηά από απηή ηε δηαδηθαζία «πξνζαξκνγήο» κπνξείηε λα θνξηίδεηε θαη λα απνθνξηίδεηε ηε κπαηαξία
όζν ζέιεηε θαη όπνηε ζέιεηε, γηα ζύληνκν ή κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο.
3.2 Αλ πξόθεηηαη λα αθήζεηε ηε κπαηαξία ζαο αθόξηηζηε γηα πεξηζζόηεξν από νθηώ εβδνκάδεο είλαη θαιύηεξν απηή λα
είλαη θνξηηζκέλε θαηά ην ήκηζπ. Θα πξέπεη θαηόπηλ λα ηε θνξηίδεηε θάζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα δύν ώξεο
γηα λα ηε δηαηεξήζεηε ζηελ θαιύηεξε δπλαηή θαηάζηαζε.
3.3
Πξηλ μεθηλήζεηε νπνηαδήπνηε δηαδξνκή είλαη θαιό λα έρεηε κία πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία.
3.4

3.5
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Να ζπκάζηε πάληνηε όηη θαηαλαιώλεηε κέρξη θαη ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα όηαλ μεθηλάηε κε γθάδη
(πεξηζηξνθηθό ειεγθηή παξνρήο ηζρύνο). Γηα λα κελ απνθνξηίδεηαη ηόζν γξήγνξα ε κπαηαξία λα μεθηλάηε
πάληνηε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππνβνήζεζε πεληάι (pedal assist).
Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ηνπ πνδειάηνπ ή ηεο ζπζθεπήο ηεο κπαηαξίαο ζε θσηηά, πεγέο ζεξκόηεηαο, ζε νμέα ή
αιθαιηθέο νπζίεο.

3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1

4.2
4.3

5
5.1
5.2

6
6.1

6.2
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Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ην πνδήιαηό ζαο θαηά ηε δηάξθεηα εκεξώλ κε πνιιή δέζηε λα ην ηνπνζεηείηε πάληνηε
ζε έλα ρώξν κε ζθηά θαη θαιό εμαεξηζκό.
Γηα λα επηηύρεηε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα λα θνξηίδεηε πάληνηε ηε κπαηαξία ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
Πξηλ αθαηξέζεηε ηε κπαηαξία από ην πνδήιαην βεβαησζείηε όηη έρεη απελεξγνπνηεζεί κε ην θιεηδί ζηε ζέζε off,
θαη θαηόπηλ ζεθώζηε ηε ζέια θαη αθαηξέζηε ηε κπαηαξία ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιαβή ηεο.
Αλ ε κπαηαξία ζαο έρεη ππνζηεί δεκηά ή θαίλεηαη λα ππεξζεξκαίλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, επηζηξέςηε ηελ
άκεζα ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο αζθαιείαο.

Δπαλαθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζαο
Πξώηα ζπλδέζηε ην θαιώδην θόξηηζεο ζηε κπαηαξία (Αλαθεξζείηε ζηελ εηθόλα, ε νπνία θαηαδεηθλύεη ην ζεκείν
επαλαθόξηηζεο), θαη θαηόπηλ ζπλδέζηε ην κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο. Βεβαησζείηε όηη ν θνξηηζηήο είλαη
απελεξγνπνηεκέλνο, ζπλδέζηε ην θνξηηζηή ζηε κπαηαξία
ζαο θαη έπεηηα ζέζηε ηνλ ζε ιεηηνπξγία. Ζ θόθθηλε θαη ε
θίηξηλε ελδεηθηηθή ιπρλία ζην θνξηηζηή δείρλνπλ όηη ε
κπαηαξία θνξηίδεηαη, θαη όηαλ ε θίηξηλε ιπρλία γίλεη πξάζηλε
ε κπαηαξία ζα έρεη θνξηηζηεί πιήξσο. Να απελεξγνπνηείηε
πάληνηε ην θνξηηζηή θαη λα ηνλ απνζπλδέεηε από ηελ παξνρή
ξεύκαηνο κεηά ηε θόξηηζε. Να απνζπλδέεηε πάληνηε ην
θνξηηζηή από ηελ παξνρή ξεύκαηνο πξηλ ηνλ απνζπλδέζεηε
από ηε κπαηαξία. Δίλαη πηζαλό ε πιήξεο θόξηηζε ηεο
κπαηαξίαο λα δηαξθέζεη κέρξη θαη 12 ώξεο θαηά ηηο ηξεηο
πξώηεο θνξηίζεηο.
Ζ θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη πάληνηε λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρώξν κε θαιό εμαεξηζκό.
Μελ αθήλεηε ζπλδεδεκέλν ην θνξηηζηή κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο όηαλ απηόο δελ ρξεζηκνπνηείηαη.

Νεξό
Σν ειεθηξηθό ζαο πνδήιαην είλαη αλζεθηηθό ζηε βξνρή θαη ζηε ξίςε λεξνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππό
νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Σα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο, όπσο ν θηλεηήξαο, ε κπαηαξία, θαη ε κνλάδα ειέγρνπ, δελ ζα πξέπεη λα
βπζίδνληαη ζην λεξό.

πληήξεζε θαη ξπζκίζεηο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μελ πξνζπαζήζεηε λα αλνίμεηε ην πεξίβιεκα ηεο κπαηαξίαο, ηνπ θηλεηήξα ή ηεο κνλάδαο ειέγρνπ,
γηαηί απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη επηθίλδπλν θαη ζα νδεγήζεη ζηελ αθύξσζε νπνηαζδήπνηε εγγύεζεο. Αλ
αληηκεησπίδεηε θάπνην πξόβιεκα επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα ηεο ηερληθήο βνήζεηάο καο ή κε ην θαηάζηεκα πώιεζεο.
Οη αθηίλεο ησλ ηξνρώλ ζα πξέπεη λα επαλαξπζκίδνληαη κεηά από δηαδξνκέο 500 ρηιηνκέηξσλ. Σν ύςνο ηνπ ηηκνληνύ θαη ηεο
ζέιαο δελ ζα πξέπεη πνηέ λα μεπεξλά ηε κέγηζηε ηηκή πνπ ππνδεηθλύεηαη από κία γξακκή αζθαιείαο ζηελ θνιώλα ηνπ
ηηκνληνύ θαη ζην ζηήξηγκα ηεο ζέιαο. Ζ ζπληζηώκελε ξνπή γηα ηα παμηκάδηα είλαη ε αθόινπζε:
(A)Παμηκάδηα εκπξόο άμνλα.

70N.M

(B)Παμηκάδηα πίζσ άμνλα.

70N.M

(Γ)Μπνπιόλη (Βίδα) επέθηαζεο θνιώλαο Σηκνληνύ.

(18 σο 20)N.M

(Γ) Μπνπιόλη (Βίδα)/Παμηκάδη θνιιάξνπ θνιώλαο έιαο.

(5-8) N.M

(Δ) Παμηκάδηα θνιιάξνπ έιαο.

24N.M

(Σ) Μπνπιόληα (Βίδεο) Λεβηέ Σαρπηήησλ.

4N.M

(Ε) Μπνπιόληα (Βίδεο) πίζσ ράξαο.

8N.M

(Ζ) Μπνπιόληα (Βίδεο) βξαρίνλα Λαζπσηήξα.

8N.M

ηα ππόινηπα κπνπιόληα (βίδεο) ε ξνπή εμαξηάηαη από ηνλ όγθν: ησλ παμηκαδηώλ. M4: 2.5-4.0N.M M5: 4.0-6.0N.M
Μ6:6.0-7.5N.M

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

Σν πνδήιαηό ζαο δηαζέηεη έλα ζαζκάλ SHIMANO Alfine, 8 ηαρπηήησλ, ρακειήο ζπληήξεζεο
Οη καλέηεο ησλ θξέλσλ ζα πξέπεη λα κπινθάξνπλ ηνπο ηξνρνύο όηαλ πηεζηνύλ θαηά ηε κηζή δηαδξνκή κεηαμύ
ηεο αλνηρηήο ζέζεο θαη ηεο επαθήο ηνπο κε ηηο ιαβέο ηνπ ηηκνληνύ. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηό, παξαθαινύκε
ξπζκίζηε ηα θξέλα αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ 14
Πξνζνρή: Οη ιαβέο ηνπ ηηκνληνύ ή νη ηάπεο ησλ άθξσλ ηεο κπάξαο ηνπ ηηκνληνύ ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη
αλ έρνπλ ππνζηεί δεκηά, θαζώο ηα γπκλά άθξα ηεο κπάξαο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκό.
Πξνζνρή: Οπνηαδήπνηε αληαιιαθηηθά πηξνύληα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε ζθειώλ θαη ηελ ίδηα
εζσηεξηθή δηάκεηξν κπάξαο κε εθείλα πνπ είραλ αξρηθά ηνπνζεηεζεί ζην πνδήιαην.
Φζνξά ζηα ηαθάθηα ησλ θξέλσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο.
Αθαηξέζηε ηα ηαθάθηα ησλ θξέλσλ θαη ειέγμηε αλ έρνπλ
ππνζηεί θζνξά. Αλ ηα ηαθάθηα έρνπλ ππνζηεί θζνξά ζε βαζκό
πνπ ε νπή εηζαγσγήο ηνπ πείξνπ ηνπ πηζηνληνύ ηεο δαγθάλαο
λα δηαπεξλά πιήξσο ηα ηαθάθηα, απηά ζα πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζνύλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ νη απνζηάζεηο θξελαξίζκαηνο απμάλνληαη ζε
βξεγκέλνπο δξόκνπο ή ζε δξόκνπο κε πάγν.
6.8
Λίπαλζε:
Κάζε ηξεηο κήλεο ιηπάλεηε ηελ αιπζίδα κε ειαθξύ (κε παρύξεπζην) ιάδη
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6.9

πληζηώκελα εξγαιεία γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε:
Κιεηδί ξνπήο κε βαζκνλόκεζε lb.in ή N.m. Κιεηδηά Άιελ 2, 4, 5, 6, 8 mm.
Γαιιηθά θιεηδηά 9, 10, 15 mm θαη ζσιελσηό γαιιηθό θιεηδί 15 mm.
Κιεηδηά γηα παμηκάδηα 14, 15, θαη 19 mm. Κιεηδί T25 Torx γηα παμηκάδηα.
Καηζαβίδη κε θεθαιή Phillips No. 1. Κηη επηζθεπήο ζακπξέιαο, ηξόκπα ειαζηηθώλ πνδειάηνπ.

7

Τερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη επηδόζεηο

Τύπνο πνδειάηνπ
Wisper 906Alpino
Επηδόζεηο
(κε αλαβάηε 75 θηιώλ)
Μέγηζηε δηαδξνκή κε ππνβνήζεζε 8A κέρξη θαη 50 ρικ.
14A κέρξη θαη 70 ρικ.

Μόλν κε κπαηαξία

8Ah κέρξη θαη 38ρικ.
14Ah κέρξη θαη 50ρικ.

Μέγηζηε ηαρύηεηα
Βάξνο κε κπαηαξία 14Ah

25 ρικ/σ
26,9 θηιά κέγηζην

Μέγηζην θνξηίν

130 θηιά (240 θηιά)

Χαξαθηεξηζηηθά κπαηαξίαο
Δίδνο ηνηρείσλ Μπαηαξίαο
Υσξεηηθόηεηα κπαηαξίαο
Ολνκαζηηθή Σάζε

Πνιπκεξνύο Ληζίνπ Πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο κε PCM, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ
8Ah ή 14Ah
37V

Χαξαθηεξηζηηθά Κύξηαο Μνλάδαο Ειέγρνπ
Πξνζηαζία ρακειήο ηάζεο
31,5V
Πξνζηαζία ππεξθόξησζεο
15A
Χαξαθηεξηζηηθά θύξηνπ θηλεηήξα hub
Σύπνο θηλεηήξα
Τςειήο ηαρύηεηαο ρσξίο ςήθηξεο
Ολνκαζηηθή ηζρύο
Απζηξαιία: 200W / Νέα Εειαλδία – Δπξώπε: 250W / Ζ.Π.Α. – Καλαδάο: 350W
Ολνκαζηηθή ηάζε
36V
Φνξηηζηήο

8
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Ληζίνπ 115 σο 230V, 36V κε αλεκηζηήξα ςύμεο

Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ

Πξόβιεκα

Πηζαλή αηηία

Μέγηζηε ηαρύηεηα
πνιύ ρακειή

1. Υακειή ηάζε ζηε κπαηαξία
2. Πξόβιεκα ειεγθηή ζην ηηκόλη
3. Βιάβε ηνπ ηκάληα κεηάδνζεο
ηνπ θηλεηήξα

1. Δπαλαθνξηίζηε πιήξσο ηε κπαηαξία
2. Καιέζηε ηελ ηερληθή βνήζεηα
3. Καιέζηε ηελ ηερληθή βνήζεηα

Ο θηλεηήξαο έρεη
ελεξγνπνηεζεί αιιά
δελ ιεηηνπξγεί

1. Γελ έρεη ζπλδεζεί ε κπαηαξία
2. Κακκέλε αζθάιεηα κπαηαξίαο
3. Βιάβε ζηε ζύλδεζε ηνπ θηλεηήξα
4. Πξόβιεκα ειεγθηή ζην ηηκόλη

1. Δπαλεγθαηαζηήζηε ηε κπαηαξία
2. Αληηθαηαζηήζηε ηελ αζθάιεηα
3. Καιέζηε ηελ ηερληθή βνήζεηα
4. Καιέζηε ηελ ηερληθή βνήζεηα

Μπνξεί λα θαιπθζεί 1. Πνιύ ρακειή πίεζε ειαζηηθώλ
κηθξόηεξε απόζηαζε 2. Με πιήξεο θόξηηζε ή πξόβιεκα
ζηνλ θνξηηζηή
γηα θάζε θόξηηζε
3. Απώιεηα ρσξεηηθόηεηαο ή δεκηά
ηεο κπαηαξίαο
4. Καηά ηελ αλάβαζε ζε βνπλό, κε
ζπρλέο ζηάζεηο, κε ηζρπξνύο
αληίζεηνπο αλέκνπο, όηαλ ππάξρεη
ππεξθόξησζε

Αληηκεηώπηζε πξνβιήκαηνο

1. Διέγμηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ
2. Δπαλαθνξηίζηε πιήξσο ή πξαγκαηνπνηήζηε
έιεγρν ηνπ θνξηηζηή από έλαλ εηδηθό
3. Αληηθαηαζηήζηε ηε κπαηαξία
4. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ππνβνήζεζε πεληάι θαη
απνθύγεηε ηε ρξήζε κόλν ηνπ γθαδηνύ

δηαγλσζηηθά νζόλεο LCD αλαβνζβήλεη ην 02

Σν ξεύκα ηνπ θηλεηήξα είλαη πνιύ πςειό.

αλαβνζβήλεη ην 03

Δίλαη πηζαλό ε ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ
θηλεηήξα λα έρεη ραιαξώζεη.

αλαβνζβήλεη ην 04

Ζ ηάζε ηεο κπαηαξίαο είλαη πνιύ ρακειή.

αλαβνζβήλεη ην 05

Τπάξρεη πξόβιεκα ζηε ιεηηνπξγία απνθνπήο παξνρήο
ηζρύνο από ηνλ θηλεηήξα θαηά ην θξελάξηζκα.

αλαβνζβήλεη ην 07
αλαβνζβήλεη ην 08

Τπάξρεη βιάβε ζην γθάδη.
Τπάξρεη βιάβε ζηνλ ειεγθηή (κνλάδα ειέγρνπ) .

αλαβνζβήλεη ην 09

Ζ ηάζε εμόδνπ ηεο κπαηαξίαο είλαη πνιύ πςειή.

Μέξνο 2ν

Ειεγθηέο θαη Εμνπιηζκόο

ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ζα πεξηγξάςνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη νπνηαδήπνηε απαηηνύκελε εηδηθή ζπληήξεζε γηα όιεο ηηο
θύξηεο κνλάδεο ειέγρνπ θαη ην βνεζεηηθό εμνπιηζκό.
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9

Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε (On/Off) θαη θιείδσκα Μπαηαξίαο

9.1 Σν πνδήιαηό ζαο Wisper έρεη έλα κνλαδηθό θιεηδί. Σν θιεηδί ελεξγνπνηεί/
απελεξγνπνηεί (on/off) θαη θιεηδώλεη ηε κπαηαξία ηνπ πνδειάηνπ.
Παξαθαινύκε θπιάμηε πξνζεθηηθά ηνπο αξηζκνύο ησλ θιεηδηώλ θαζώο
δελ ζα κπνξέζνπκε λα ζαο ηα αληηθαηαζηήζνπκε ρσξίο απηνύο ηνπο
αξηζκνύο, αλ απηά ραζνύλ.
9.2 Ζ κπαηαξία ζπλδέεηαη απηόκαηα ζην ειεθηξηθό ζύζηεκα ηνπ πνδειάηνπ
όηαλ θνπκπώλεηε ηε κπαηαξία ζην ζθειεηό ηνπ πνδειάηνπ. Γηα λα
ελεξγνπνηήζεηε ην ειεθηξηθό ζύζηεκα ηνπ πνδειάηνπ, γπξίζηε ην
θιεηδί ζηε κπαηαξία δεμηόζηξνθα, γηα λα ην απελεξγνπνηήζεηε γπξίζηε
ην θιεηδί αξηζηεξόζηξνθα.
9.3 Μόιηο ε κπαηαξία ελεξγνπνηεζεί, ην πνδήιαην ζα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε.
Σν πιήθηξν ON/OFF ζην ηηκόλη επηηξέπεη/απαγνξεύεη ηελ παξνρή ηζρύνο πξνο ην πνδήιαην, όηαλ βξίζθεηαη
ζην «on» (ελεξγνπνίεζε) ζα δείηε ηελ νζόλε LCD λα θσηίδεηαη. Όηαλ πηεζηεί ην πιήθηξν ON/OFF
θαη ε νζόλε LCD απελεξγνπνηεζεί ην πνδήιαην ζα βξίζθεηαη ζηε ζέζε «off» (απελεξγνπνίεζε).
Όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζην «off» δελ ζα έρεηε θάπνηα ππνβνήζεζε από ηνλ θηλεηήξα θαη ηε
κπαηαξία θαη θαηά ζπλέπεηα ην πνδήιαηό ζαο ζα είλαη πιένλ απιά έλα θνηλό πνδήιαην ρσξίο ππνβνήζεζε.
9.4 Γηα λα θιεηδώζεηε ηε κπαηαξία επάλσ ζην ζθειεηό ηνπ πνδειάηνπ γπξίζηε ην θιεηδί δεμηόζηξνθα,
νπόηε θαη ν πείξνο θιεηδώκαηνο ζα ηελ θνπκπώζεη επάλσ ζην ζθειεηό. Αλ επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε
κπαηαξία μαλαγπξίζηε δεμηόζηξνθα ην θιεηδί. Αλ ζέιεηε λα μεθιεηδώζεηε ηε κπαηαξία ζπξώμηε ην θιεηδί κέζα
ζηελ θιεηδαξηά θαη γπξίζηε ην πιήξσο αξηζηεξόζηξνθα ελώ ην θιεηδί βξίζθεηαη ζηε ζέζε θιεηδώκαηνο
(αλαθεξζείηε ζηελ εηθόλα). Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ζηελ αξρή απηνύ ηνπ νδεγνύ
ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηεο κπαηαξίαο θαη ηηο νδεγίεο θόξηηζεο.
9.5 Ζ κπαηαξία κπνξεί λα θνξηηζηεί είηε επάλσ ζην πνδήιαην είηε εθηόο πνδειάηνπ.
9.6 Γηα λα αθαηξέζεηε ηε κπαηαξία απελεξγνπνηήζηε ηελ γπξλώληαο ην θιεηδί ζηελ ζέζε «Ξεθιεηδώκαηνο», θαη
ζεθώζηε ηελ θνιώλα ηεο ζέιαο ζην κέγηζην ύςνο ηεο. Υξεζηκνπνηώληαο ηε ιαβή ζην επάλσ κέξνο ηεο κπαηαξίαο
ηξαβήμηε ηελ εθηόο πνδειάηνπ.
9.7 Γηα λα επαλαηνπνζεηήζεηε ηε κπαηαξία αληηζηξέςηε ηε δηαδηθαζία αθαίξεζήο ηεο.

10 Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο νζόλεο LCD
10.1 Ζ νζόλε LCD δηαζέηεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο (Αλαθεξζείηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα).
Α: Πιήθηξν ιεηηνπξγίαο ON/OFF. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθεξζείηε ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν.
Β: Πιήθηξν αύμεζεο ππνβνήζεζεο (επάλσ). Γηα ηελ αύμεζε ηεο ππνβνήζεζεο ζηα πεληάι, θαη ηεο
θσηεηλόηεηαο ηνπ νπίζζηνπ θσηηζκνύ.
Γ: Πιήθηξν κείσζεο ππνβνήζεζεο (θάησ).
Γ: Πιήθηξν Set. Όηαλ πηεζηεί κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ νπίζζηνπ θσηηζκνύ ηεο νζόλεο LCD
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θαη ηελ απόζηαζε κνλήο δηαδξνκήο. Αλ πηεζηεί ηαπηόρξνλα κε ην πιήθηξν Γ, κπνξείηε λα νξίζεηε ην κέγεζνο
ησλ ειαζηηθώλ ηνπ πνδειάηνπ.
Δ: Ζ έλδεημε απηή θαηαδεηθλύεη ηε ζηηγκηαία θαηαλάισζε ηζρύνο. Μία κπάξα κεγαιύηεξνπ κήθνπο απνηειεί
έλδεημε όηη ε παξνρή ηζρύνο από ηνλ θηλεηήξα είλαη κεγαιύηεξε.

Σ: Δπίπεδν θόξηηζεο κπαηαξίαο. Σξεηο κπάξεο ππνδεηθλύνπλ όηη έρεη απνκείλεη 80% θόξηηζεο, δύν
κπάξεο ππνδεηθλύνπλ όηη έρεη απνκείλεη 70% θόξηηζεο, κία κπάξα 55%, κηζή κπάξα 5%.
Ε: Σηκέο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο.
Ζ: Δπίπεδν ππνβνήζεζεο πεληάι.
Θ: πλνιηθή απόζηαζε πνπ έρεη θαιπθζεί από ηνλ πξνεγνύκελν κεδεληζκό ηνπ κεηξεηή.
10.2 Όηαλ ην πιήθηξν ON/OFF πηεζηεί θαη ε έλδεημε ηζρύνο ζβήζεη, ηόηε ην πνδήιαην ζα έρεη απελεξγνπνηεζεί
«off». Όηαλ ην ζύζηεκα ηνπ πνδειάηνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλν δελ ζα έρεηε θακία ππνβνήζεζε από ηε
κπαηαξία θαη ηνλ θηλεηήξα θαη ην πνδήιαην ζα είλαη νπζηαζηηθά έλα θνηλό πνδήιαην. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε
μαλά ην πνδήιαην ώζηε λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ μαλά ε ιεηηνπξγία pedelec θαη ην γθάδη, απιά πηέζηε
μαλά κία θνξά ην πιήθηξν ON/OFF, νπόηε θαη ε έλδεημε ηζρύνο ζα θσηηζηεί μαλά, θαηαδεηθλύνληαο όηη ην
πνδήιαην έρεη μαλά ηζρύ.
10.3 Σξόπνο ξύζκηζεο ιεηηνπξγηώλ:
10.3.1. Γηα ηνλ ηξόπν ξύζκηζεο ηεο ππνβνήζεζεο πεληάι, αλαθεξζείηε ζηηο παξαγξάθνπο 12.2, 12.3 θαη 12.4.
10.3.2. Σξόπνο ξύζκηζεο ηνπ νπίζζηνπ θσηηζκνύ ηεο νζόλεο LCD. Πηέζηε ην πιήθηξν «set», κία θνξά νπόηε θαη
ζα δείηε έλα ζύκβνιν

θσηηζκνύ πνπ ζα έρεη εκθαληζηεί θάησ από ηελ έλδεημε επηπέδνπ θόξηηζεο ηεο

κπαηαξίαο, κεηά πηέζηε ην πιήθηξν «επάλσ» γηα λα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ νπίζζην θσηηζκό ηεο νζόλεο.
Όζν πεξηζζόηεξεο θνξέο πηέζεηε ην πιήθηξν ηόζν πεξηζζόηεξν ζα θσηηζηεί ε νζόλε. Αλαθεξζείηε ζηελ
παξαπάλσ θσηνγξαθία.
10.3.3. Σξόπνο πξνβνιήο ηεο απόζηαζεο κίαο κνλαδηθήο δηαδξνκήο. Πηέζηε ην πιήθηξν «set» δύν θνξέο.
Θα δείηε έλα
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ζύκβνιν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζόλεο.

10.3.4. Σξόπνο πξνβνιήο ηεο δηάξθεηαο κίαο κνλαδηθήο δηαδξνκήο. Πηέζηε ην πιήθηξν «set» ηξεηο θνξέο.
Θα εκθαληζηεί έλα ζύκβνιν

ξνινγηνύ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζόλεο.

ηελ νζόλε δελ παξέρεηαη έλδεημε ώξαο θαη εκέξαο, απιά ν ρξόλνο πνδειαζίαο κεηά ηνλ ηειεπηαίν
κεδεληζκό ηνπ ρξνλνκέηξνπ.

11 ΠΡΟΒΟΛΔΑ/ΦΩ ΘΔΖ
11.1 Ο εκπξόο πξνβνιέαο ιεηηνπξγεί απηόκαηα κέζσ ελόο αηζζεηήξα.
Όηαλ ελεξγνπνηείηε ην πνδήιαην, ν αηζζεηήξαο ειέγρεη ηε
θσηεηλόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Θα αλάςεη απηόκαηα
αλ πνδειαηείηε ζε ζπλζήθεο ρακεινύ θσηηζκνύ. Θα ζβήζεη
κέζα ζε 30 δεπηεξόιεπηα, από ηε ζηηγκή πνπ ν θσηηζκόο ηνπ
πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζ’ απμεζεί.
11.2 Σν πίζσ θσο ζέζεο ηνπ πνδειάηνπ ιεηηνπξγεί επίζεο απηόκαηα.
Ο αηζζεηήξαο βξίζθεηαη ζηνλ εκπξόο πξνβνιέα.

12

Λεηηνπξγία Pedelec θαη ιεηηνπξγία ASSIST (ππνβνήζεζεο)

12.1 Όηαλ νδεγήζεηε ην πνδήιαηό ζαο 906Alpino γηα πξώηε θνξά ζα παξαηεξήζεηε όηη κεηά από κία ζηξνθή
ησλ πεληάι ν θηλεηήξαο ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί ππνβνεζώληαο ζαο, πξνζζέηνληαο ηζρύ
ζηνλ εκπξόο ηξνρό. Απηή είλαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ή ιεηηνπξγία pedelec. Γηα λα ζπλερίζεηε λα
ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία pedelec ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα θάλεηε πεληάι, αλ ζηακαηήζεηε ηόηε
ν θηλεηήξαο ζα ζηακαηήζεη θαη ην πνδήιαην ζα επηβξαδπλζεί κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ μεθηλήζεηε λα
πνδειαηείηε μαλά, ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζα μαλαμεθηλήζεη κεηά από κία ζηξνθή ησλ πεληάι.
12.2 Οη ελδείμεηο επηπέδνπ ππνβνήζεζεο ASSIST ππάξρνπλ ζηελ νζόλε LCD. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν
ππνβνήζεζεο πηέδνληαο ην πιήθηξν «επάλσ» ή «θάησ». Τπάξρνπλ 6 επίπεδα ππνβνήζεζεο 40%, 50%,
60%, 70%, 90%, 100%.
12.3 Σα επίπεδα ππνβνήζεζεο 70%, 90% θαη 100% ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ρξεηάδεζηε αξθεηά κεγάιε
ππνβνήζεζε από ηνλ θηλεηήξα. Σν επίπεδν 60% ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ δελ απαηηείηαη ε άκεζε ππνβνήζεζε
ηνπ 90% ή ηνπ 100%. Σα επίπεδα ηνπ 40% θαη ηνπ 50% ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλζήθεο πςειήο θπθινθνξίαο
ή ζε θαθέο ζπλζήθεο πνδειαζίαο όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πάγνπ ή ηνπ ρηνληνύ όηαλ ηα επίπεδα άκεζεο
ππνβνήζεζεο 70%, 90% θαη 100% ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα.
12.4 Καηαλάισζε ηζρύνο. Όηαλ απμάλεηε ην επίπεδν ηεο ππνβνήζεζεο, ζα παξαηεξήζεηε όηη ε κπαηαξία ζα
απνθνξηηζηεί κεηά από κηθξόηεξε δηαδξνκή.

13 Γθάδη
13.1 Σν γθάδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη αλεμάξηεηα από ηε ιεηηνπξγία pedelec αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα δηαθέξεη
αλάινγα κε ηε ρώξα ζηελ νπνία ζα δηαηεζεί ην πνδήιαην. Σα πνδήιαηα ξπζκίδνληαη έηζη ώζηε λα αθνινπζνύλ
ηνπο λόκνπο ηεο θάζε πεξηνρήο ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα δηαηεζνύλ θαη ζα κπνξνύλ λα παξέρνπλ είηε πιήξε ηζρύ
(100%) ή ηζρύ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηαρύηεηα έσο 6 ρικ/σ (ιεηηνπξγία walkalong (πεξπαηήκαηνο κε ην πνδήιαην
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αλεμάξηεηα από ηε ιεηηνπξγία pedelec.
13.2 Ζ αλεμάξηεηε ρξήζε ηνπ γθαδηνύ, όηαλ απηή είλαη δηαζέζηκε, ζα ζαο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα νδεγήζεηε ην
πνδήιαηό ζαο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεηε πεληάι. Όκσο, αλ ζέιεηε λα επηηύρεηε ηελ θαιύηεξε δπλαηή
απόδνζε θαη δηάξθεηα δσήο ηνπ θηλεηήξα ζπλίζηαηαη λα απνθεύγεηαη ε έληνλε ρξήζε ηνπ γθαδηνύ ακέζσο
κε ηελ έλαξμε ηεο πνδειαζίαο, θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ππνβνήζεζε πεληάι,
όηαλ απηή είλαη δηαζέζηκε.
13.3 Ζ ρξήζε ηνπ γθαδηνύ ζηε ιεηηνπξγία pedelec είλαη λόκηκε ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο. Ζ ρξήζε γθαδηνύ ζηε ιεηηνπξγία
pedelec ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηζρύ γηα όζν δηάζηεκα θάλεηε πεληάι ζην πνδήιαηό ζαο.
Αλ ζηακαηήζεηε λα πνδειαηείηε, ν θηλεηήξαο ζα ζηακαηήζεη επίζεο. Αλ έρεηε επηιέμεη πνιύ ρακειή ξύζκηζε ζηε
ιεηηνπξγία pedelec, κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ ππνβνήζεζε από ηνλ θηλεηήξα από ην 40% ζην 100% ηεο δηαζέζηκεο
ηζρύνο απιά ζηξέθνληαο ην κνριό ηνπ γθαδηνύ πξνο ηελ πιεπξά ζαο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Βεβαησζείηε όηη νη ιαβέο ηνπ κνρινύ ηνπ γθαδηνύ θαη ηνπ ηηκνληνύ θαζώο θαη ε ιαβή ζηα αξηζηεξά
δελ έρνπλ ππνζηεί βιάβε θαη βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη επάλσ ζην πνδήιαην. Οη εθηεζεηκέλνη ζσιήλεο ησλ
ιαβώλ ηνπ ηηκνληνύ κπνξεί λα γίλνπλ πνιύ επηθίλδπλνη ζε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο. Βεβαησζείηε όηη ε ξνδέια θελνύ
πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κεηαμύ ηνπ κνρινύ ηνπ γθαδηνύ θαη ηεο ιαβήο είλαη ηνπνζεηεκέλε ζσζηά.

14 Φξέλα
14.1 Δκπξόο: Γηζθόθξελα Πίζσ: Γηζθόθξελα
14.2 Σα θξέλα ζην πνδήιαηό ζαο Wisper είλαη εμνπιηζκέλα κε ζύζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα όπσο
νξίδεηαη από ην λόκν. Απηό ζεκαίλεη όηη όηαλ πηέζεηε ηε καλέηα ηνπ εκπξόο ή πίζσ θξέλνπ, ν θηλεηήξαο
ζα ζηακαηήζεη άκεζα λα ιεηηνπξγεί.
14.3 Πιήξεηο νδεγίεο γηα ηε ξύζκηζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θξέλσλ ζαο:
Μία θνξά ην κήλα, λα πξαγκαηνπνηείηε έιεγρν θζνξάο ζηα ηαθάθηα θαη ζηα κπινθ ησλ θξέλσλ. Αλ έρνπλ
μεπεξάζεη ηα επηηξεπηά όξηα θζνξάο, αληηθαηαζηήζηε ηα.
Εκπξόο δηζθόθξελν:
Σα κεραληθά δηζθόθξελα πξνζθέξνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζπλεζηζκέλα θξέλα ζηεθάλεο, όπσο ην
θαιύηεξν θξελάξηζκα ζε βξεγκέλε ή ιαζπσκέλε επηθάλεηα, ή ζε άιιεο αληίμνεο ζπλζήθεο, κηθξόηεξε απώιεηα
ηζρύνο θξελαξίζκαηνο θαηά ην θξελάξηζκα κεγάιεο δηάξθεηαο ζε θαηάβαζε, θαη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίδεηαη ην
θξελάξηζκα αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηεθάλε ηνπ ηξνρνύ παξακνξθσζεί.
14.3.1. Γηα λα ξπζκίζεηε ηα ηαθάθηα θαη ηε δαγθάλα:
14.3.1.1.
ην δηζθόθξελν ρξεζηκνπνηήζηε έλα θιεηδί Άιελ ησλ 3mm γηα λα ξπζκίζεηε ην ζηαζεξό
παμηκάδη ξύζκηζεο ηεο δαγθάλαο ζην πίζσ
κέξνο ηεο δαγθάλαο (πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
θηλεηήξα). Ρπζκίζηε ην παμηκάδη έηζη ώζηε
λα ππάξρεη απόζηαζε 0,3mm κεηαμύ ηνπ
ζηαζεξνύ ηαθαθηνύ (πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
θηλεηήξα) θαη ηνπ ξόηνξα.
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14.3.1.2.
Ρπζκίζηε ηελ ηάζε (ηέλησκα) ηνπ
θαισδίνπ ζηελ επηζπκεηή ηηκή
ζθίγγνληαο/ραιαξώλνληαο ην παμηκάδη
ξύζκηζεο ηάζεο (ηεληώκαηνο) πνπ βξίζθεηαη
επάλσ ζηε δαγθάλα ρξεζηκνπνηώληαο έλα
θιεηδί Άιελ ησλ 5mm.

14.3.1.3.
Ρπζκίζηε ην παμηκάδη ξύζκηζεο
θαισδίνπ ζηε δαγθάλα, ώζηε λα
ππάξρεη απόζηαζε 0,3mm κεηαμύ
ηνπ εμσηεξηθνύ ηαθαθηνύ θαη ηνπ ξόηνξα.
ηξίςηε απηό ην παμηκάδη δεμηόζηξνθα
γηα λα απμήζεηε ηελ απόζηαζε θαη
αξηζηεξόζηξνθα γηα λα ηε κεηώζεηε.

14.3.2. Σνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ηαθαθίσλ.
Πξνζνρή: Σα ηαθάθηα θαη ν ξόηνξαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξά θαη λα κελ έρνπλ ξππαλζεί
από ιάδη ή γξάζν. Αλ ηα ηαθάθηα έρνπλ ξππαλζεί πξέπεη λα ηα πεηάμεηε θαη λα ηα αληηθαηαζηήζεηε
κε έλα ζεη λέσλ. Έλαο δίζθνο πνπ έρεη ξππαλζεί ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί ζε θαηάιιειν δηάιπκα
θαζαξηζκνύ θξέλσλ θαη λα ζηεγλσζεί.
14.3.2.1.
Ξεβηδώζηε ηηο δύν βίδεο ηεο δαγθάλαο από ην εκπξόο πηξνύλη. Σα ηαθάθηα
κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ, απειεπζεξώλνληαο ηνλ πείξν αζθαιείαο ν νπνίνο ηα δηαπεξλά θαη
βγάδνληάο ηα ζηε ζπλέρεηα από ηε ζρηζκή ηνπ ξόηνξα. Ηζηώζηε ηνπο πείξνπο ή
αληηθαηαζηήζηε ηνπο κε λένπο αλ έρνπλ ππνζηεί δεκηά.
14.3.2.2.
Κξαηώληαο ηε γισηηίδα ζηελ άθξε ηνπ ηαθαθηνύ, εηζάγεηέ ην ζηε δαγθάλα κε ηε κεηαιιηθή
ηνπ ξάρε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πηζηνληνύ. Βεβαησζείηε όηη ε νπή ζηε κεηαιιηθή ξάρε ζα εηζαρζεί
ζηνπο πείξνπο ηνπ πηζηνληνύ. Αθνύ εηζαρζεί ζσζηά, ην ηαθάθη ζα δηαηεξεζεί ζηε ζέζε ηνπ
καγλεηηθά. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην άιιν ηαθάθη.
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Πίζσ δηζθόθξελν:
14.3.3. Ρπζκίζηε ηα ηαθάθηα θαη ηε δαγθάλα
14.3.3.1.
Υξεζηκνπνηήζηε έλα θιεηδί Άιελ
ησλ 3mm γηα λα ξπζκίζεηε ην ζηαζεξό
παμηκάδη ξύζκηζεο ηεο δαγθάλαο ζην πίζσ
κέξνο ηεο δαγθάλαο (πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
θηλεηήξα). Ρπζκίζηε ην παμηκάδη έηζη ώζηε
λα ππάξρεη απόζηαζε 0,3mm κεηαμύ ηνπ
ζηαζεξνύ ηαθαθηνύ (πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
θηλεηήξα) θαη ηνπ ξόηνξα.
14.3.3.2.
Ρπζκίζηε ηελ ηάζε (ηέλησκα) ηνπ
θαισδίνπ ζηελ επηζπκεηή ηηκή
ζθίγγνληαο/ραιαξώλνληαο ην παμηκάδη
ξύζκηζεο ηάζεο (ηεληώκαηνο) πνπ βξίζθεηαη
επάλσ ζηε δαγθάλα ρξεζηκνπνηώληαο έλα
θιεηδί Άιελ ησλ 5mm.
14.3.3.3.
Υξεζηκνπνηήζηε έλα θιεηδί Άιελ 3mm
(αλαθεξζείηε ζηελ εηθόλα) γηα λα ξπζκίζεηε
ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ηαθαθηνύ ηεο
δεμηάο πιεπξάο ηεο δαγθάλαο θαη ηνπ
ξόηνξα ώζηε απηή λα έρεη πάρνο 0,3mm.

14.3.4. Σνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ηαθαθίσλ.
14.3.4.1.
Ξεβηδώζηε ηηο δύν βίδεο ηεο δαγθάλαο
από ην πίζσ πηξνύλη. Αθαηξέζηε ην θιηπ
(αλαθεξζείηε ζηελ εηθόλα 14.3.3.1), θαη
θαηόπηλ μεβηδώζηε ην παμηκάδη όπσο
θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Έπεηηα βγάιηε ηα
ηαθάθηα έμσ από ηε ζρηζκή ηνπ ξόηνξα.
14.3.4.2.
Κξαηώληαο ηε γισηηίδα ζηελ άθξε
ηνπ ηαθαθηνύ, εηζάγεηέ ην ζηε δαγθάλα
κε ηε κεηαιιηθή ηνπ ξάρε πξνο ηελ πιεπξά
ηνπ πηζηνληνύ. Βεβαησζείηε όηη ε νπή ζηε
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κεηαιιηθή ξάρε ζα εηζαρζεί ζηνπο πείξνπο ηνπ πηζηνληνύ. Αθνύ εηζαρζεί ζσζηά, ην ηαθάθη ζα
δηαηεξεζεί ζηε ζέζε ηνπ καγλεηηθά. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην άιιν ηαθάθη.
Πξνεηδνπνίεζε: Αλ δελ είζηε βέβαηνη γηα θάπνην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δεηήζεηε
νδεγίεο από έλα θέληξν ηερληθήο εμππεξέηεζεο ηεο Wisper ή από θάπνηνλ εηδηθεπκέλν κεραληθό.

15

Κνιιάξν Κνιώλαο ηηκνληνύ

15.1 Σν πνδήιαηό ζαο είλαη εμνπιηζκέλν κε θνιιάξν ηηκνληνύ κπινθάδ (ηαρείαο απειεπζέξσζεο) ην νπνίν ζαο
επηηξέπεη λ’ αιιάμεηε ηε ζέζε ηνπ ηηκνληνύ ζαο γξήγνξα θαη εύθνια γηα λα επηηύρεηε ηελ πιένλ βνιηθή
ζέζε πνδειαζίαο.
15.2 Ζ θνιώλα θαη ε κπάξα ηνπ ηηκνληνύ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζαξκνζηεί πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνδήιαην.
15.3 Γηα λα πξνζαξκόζεηε ηελ θνιώλα, εηζάγεηέ ηελ κέζα ζηνλ εκπξόο ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ζέζε ηεο
έλδεημεο «Διάρηζηεο Δηζαγσγήο».
15.4 θίμηε ην πεξηζηξνθηθό παμηκάδη ζηεξέσζεο γηα λα ζηεξεώζεηε ηελ θνιώλα.
15.5 πξώμηε θαηά ηε θνξά ηνπ βέινπο ην πεξίβιεκα νιίζζεζεο 1 θαη αλαζεθώζηε ην κνριό 2.
15.6 Πξνζαξκόζηε ηελ θνιώλα ζηελ επηζπκεηή γσλία θαη ζθίμηε ειαθξά ην ΠΑΞΗΜΑΓΗ 1 θαη έπεηηα ζηξίςηε
ην ΠΑΞΗΜΑΓΗ 2 ζε κηα επηζπκεηή ζέζε ώζηε ην πεξίβιεκα νιίζζεζεο 1 λα ηαηξηάδεη απόιπηα αθνύ
θιεηδσζεί, θαη έπεηηα πηέζηε πξνο ηα θάησ ην κνριό 2 γηα λα θιεηδώζεηε ηε κπάξα ηνπ ηηκνληνύ ζηε
ζέζε ηεο.
15.7 Διέγμηε ηε κπάξα ηνπ ηηκνληνύ θαη βεβαησζείηε όηη είλαη ζηεξεά ζθηγκέλε θαη όηη δελ πεξηζηξέθεηαη. Αλ δελ
είλαη αξθεηά ζθηρηή, αλαζεθώζηε ην κνριό 2, πξνζαξκόζηε ην ΜΠΟΤΛΟΝΗ 2 μαλά θαη έπεηηα πηέζηε
ην κνριό 2. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία κέρξη λα είλαη ε κπάξα ηνπ ηηκνληνύ ζηαζεξή θαη αζθαιήο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Καηά ηε ζηεξέσζε λα θιεηδώλεηε πξώηα πάληνηε ην Παμηκάδη 1 ώζηε ν θνξκόο θαη ην πξώην
πεξίβιεκα λα αθνπκπνύλ θαη θαηόπηλ θιεηδώζηε ην Παμηκάδη 2.
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16

Σν εκπξόο θνπηί ζπλδέζεσλ

16.1 Σν εκπξόο θνπηί ζπλδέζεσλ επηηξέπεη ηελ εύθνιε αθαίξεζε γηα επηζθεπή
ή αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε από ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ηνπ
ηηκνληνύ. Όηαλ ην αλνίμεηε, βεβαησζείηε όηη δελ έρνπλ κπιερηεί θάπνηα
θαιώδηα αλάκεζα ζηα δύν ηνπ ηκήκαηα θαηά ηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε
θαη κε ζθίγγεηε ππεξβνιηθά ηηο 4 βίδεο ζηεξέσζεο.

17

Ρύζκηζε ύςνπο ζέιαο κε κπινθάδ (θνιιάξν ηαρείαο απειεπζέξσζεο)

17.1 Σν πνδήιαηό ζαο Wisper είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα θνιιάξν κπινθάδ (ηαρείαο απειεπζέξσζεο) ηνπ ζηεξίγκαηνο
ηεο ζέιαο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θίλεζε ηεο ζέιαο ώζηε λα αθαηξεζεί ε κπαηαξία ή γηα λα αιιάμεη ε
ζέζε πνδειαζίαο. Να βεβαηώλεζηε πάληνηε όηη ην θνιιάξν έρεη ζθηρηεί πιήξσο επάλσ ζηελ θνιώλα ηεο ζέιαο.
17.2 Δίλαη ζεκαληηθό ην παμηκάδη ζην θνιιάξν λα είλαη ζθηγκέλν ώζηε ην ζηήξηγκα ηεο ζέιαο λα είλαη απόιπηα
ζηαζεξά ζπλδεδεκέλν κε ην πνδήιαην. Πξαγκαηνπνηήζηε απηή ηε ξύζκηζε κε ην κνριό ζηελ αλνηρηή ζέζε.
17.3 Ρπζκίζηε ηε ζέια ζην ζσζηό ύςνο θαη θιείζηε ην κνριό. Όηαλ θάζεζηε ζηε ζέια, ην ζηήξηγκά ηεο δελ
ζα πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαζόινπ θαηά κήθνο ηνπ θάζεηνπ άμνλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πνηέ κε ζεθώλεηε ηε ζέια πέξα από ην ζεκείν όπνπ νη ελδείμεηο κεγίζηνπ ύςνπο γίλνληαη νξαηέο
επάλσ από ην θνιιάξν κπινθάδ (ηαρείαο απειεπζέξσζεο).

18

ηεθάλεο θαη αθηίλεο

18.1 Δίλαη ζεκαληηθό λα ειέγρεηε θαη λα ζθίγγεηε ηηο αθηίλεο ζαο θάζε 500 ρηιηόκεηξα. Απηή είλαη κία
ζπληήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δσξεάλ από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Αλ απηή ε ζπληήξεζε δελ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ώξα ηεο κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά ζηνπο ηξνρνύο θαη ηηο αθηίλεο,
ε νπνία δελ ζα θαιύπηεηαη από ηελ εγγύεζή καο.

19 Αιπζίδα θαη ηξνρόο θίλεζεο
19.1 Ζ αιπζίδα θαη ν ηξνρόο θίλεζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από αλνμείδσηα πιηθά.
19.2 Σνπνζεηήζηε ειαθξά κία ζηξώζε ιηπαληηθνύ αιπζίδαο πνδειάησλ ζηελ αιπζίδα θάζε κήλα.

20 αζκάλ
21.1 Σν πνδήιαηό ζαο δηαζέηεη έλα πςειήο πνηόηεηαο ζαζκάλ SHIMANO Αlfine, 8 ηαρπηήησλ, ρακειήο
ζπληήξεζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηαρύηεηα ρξεζηκνπνηώληαο ην κνριό (ιεβηέ) άκεζεο αιιαγήο ηαρύηεηαο
(rapid fire) αθόκε θαη όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζε ζηάζε. Τπό θαλνληθέο ζπλζήθεο ην ζαζκάλ δελ
ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε.
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Δγγύεζε
Επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Γηα λα ηεζεί ε παξνύζα Δγγύεζε ζε ηζρύ, ν θάηνρνο ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην πνδήιαηό ηνπ ζην
www.wisperbikes/mywarranty εληόο 14 εκεξώλ από ηελ αγνξά ηνπ.
Να ρξεζηκνπνηείηε πάληνηε απηό ην πξντόλ αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ νδεγηώλ. Πξνζθέξνπκε κία πεξηνξηζκέλε
εγγύεζε γηα ηηο αθόινπζεο θαιύςεηο.
1 Κύξηνο ζθειεηόο

Έμη έηε

2 Γξαλάδηα, έδξαλα, πεξίβιεκα θηλεηήξα, θηλεηήξαο hub, εκπξόο πηξνύλη

Γύν έηε

3 Διεγθηέο ηηκνληνύ, θξέλα (εθηόο από πέικαηα θξέλσλ θαη ηαθάθηα)

Έλα έηνο

4 Μνλάδα Διέγρνπ θαη Φνξηηζηήο

Γύν έηε

5 Κνπηί κπαηαξίαο, δηαξξνή κπαηαξίαο, απώιεηα ρσξεηηθόηεηαο κπαηαξίαο άλσ ηνπ 25%

Γύν έηε

6 Υξώκα (εθηόο από πξόθιεζε εζθεκκέλεο ή αθνύζηαο δεκίαο)

Γύν έηε

7 Δκπξόο θαη πίζσ άμνλαο, ηξνρόο κεηάδνζεο ή ηξνρόο θίλεζεο (αιπζίδαο)

Έλα έηνο

8 Ζιεθηξνβαθή, ζηηο ζηεθάλεο ησλ ηξνρώλ, ζηε ζράξα θαη ζηνλ αλαθιηλόκελν νξζνζηάηε

Έμη κήλεο

9 Άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ θαζηζηνύλ ην πνδήιαην αθαηάιιειν γηα ρξήζε

Καηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο

1. Αλ ην πξντόλ έρεη θάπνην θαηαζθεπαζηηθό πξόβιεκα ή δεκία θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ, εληόο 15 εκεξώλ από ηελ παξάδνζή απηή ην πξνβιεκαηηθό
εμάξηεκα ζα επηζθεπαζηεί ή ζα αληηθαηαζηαζεί, ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο είλαη πηζαλό λα αληηθαηαζηήζνπκε ην όρεκα κε θάπνην άιιν.
2. Ζ πεξίνδνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ζα μεθηλήζεη από ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ πνδειάηνπ ζηνλ θάηνρό ηνπ, ή από ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ από
ην θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο.
3. Γηα λα ηεζεί ε παξνύζα Δγγύεζε ζε ηζρύ ν θάηνρνο ηνπ πνδειάηνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην πνδήιαηό ηνπ ζην
www.wisperbikes/mywarranty εληόο 14 εκεξώλ από ηελ αγνξά ηνπ.
Εμαηξέζεηο από ηελ Πεξηνξηζκέλε Εγγύεζε
1. Εεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ από θαθή ρξήζε, κε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο ή κε ηήξεζε ησλ νδεγηώλ ρξήζεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ
παξόληα νδεγό ρξήζηε
2. Εεκία πνπ πξνθιήζεθε θαηά ιάζνο ή εζθεκκέλα
3. Εεκία πνπ πξνθιήζεθε από επηζθεπή ή κεηαηξνπέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ρξήζηεο ή θάπνην κε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν.
4. Με πξνζθόκκηζε ηηκνινγίνπ ή απόδεημεο αγνξάο.
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5. Αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί θπζηνινγηθή θζνξά.
6. Με θαηαρώξηζε ηνπ πνδειάηνπ ζαο ζην www.wisperbikes/mywarranty εληόο 14 εκεξώλ από ηελ αγνξά.

Είλαη ζεκαληηθό λα ειέγρεη θαη λα ζθίγγεη θάπνηνο εηδηθόο ηηο αθηίλεο ηνπ πνδειάηνπ ζαο θάζε 500 ρηιηόκεηξα.
Η ζπληήξεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη δσξεάλ από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Αλ απηή ε ζπληήξεζε δελ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ώξα ηεο κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ δεκίεο ζηνπο ηξνρνύο θαη ηηο αθηίλεο νη νπνίεο
δελ ζα θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζή καο.

Τερληθή βνήζεηα από
Σν θαηάζηεκα πώιεζεο
ή από ηελ
Wisper Ltd
10 Oakenbrow
Sway
Hants
SO41 6DY
Σει:01590 681553
Κηλεηό:07977 185830
douglas.lawson@wisperbikes.com
www.wisperbikes.com
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