QM-70H0A-000

SNELGIDS -Accu voor achterdrager-BT-E6000/BT-E6001-

E6000-serie

1

BELANGRĲKE OPMERKING
Lees voor uw eigen veiligheid de gebruikershandleiding
goed door en volg de instructies voor het juist gebruik.
Bezoek onze website op si.shimano.com voor
gedetailleerde en de nieuwste informatie.

2

Laad de accu op.

Schakel de
voeding in.
Wanneer u de stroom AAN zet, plaats
uw voet dan niet op het pedaal.

OF
2 seconden of meer

1
2

3

3

Aan het laden

Knipperen

Start
bekrachtigen

Ondersteuning begint
wanneer de pedalen
beginnen te bewegen.

Licht aan

Licht brandt

Fietsen

(Binnen 1 uur na het voltooien van het laden)

4

Laadfout

Selecteer de gewenste
bekrachtigingsmodus.

Het is mogelĳk om de accu op te laden, zelfs als deze is gemonteerd
op de fiets. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details.

5

Assist-Y

HIGH

Voeding inschakelen.

NORM
ECO
OFF
2 seconden

2 seconden of meer OF

Huidige
bekrachtigingsmodus
−1−

WALK

Assist-Z

SNELGIDS -Accu voor schuine buis-BT-E6010/BT-E8010-

E6000-serie

1

BELANGRĲKE OPMERKING
Lees voor uw eigen veiligheid de gebruikershandleiding
goed door en volg de instructies voor het juist gebruik.
Bezoek onze website op si.shimano.com voor
gedetailleerde en de nieuwste informatie.

2

Laad de accu op.

Schakel de
voeding in.

BT-E6010

BT-E8010
Wanneer u de stroom AAN
zet, plaats uw voet dan
niet op het pedaal.

2 seconden
of meer

1
2

OF

3

3

Ondersteuning begint
wanneer de pedalen
beginnen te bewegen.

Licht aan

Aan het laden
Licht brandt

Knipperen

Fietsen

(Binnen 1 uur na het voltooien van het laden)

4

Laadfout

Start
bekrachtigen

Selecteer de gewenste
bekrachtigingsmodus.

Het is mogelĳk om de accu op te laden, zelfs als deze is gemonteerd
op de fiets. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details.

5

BT-E6010

Assist-Y

HIGH

Voeding inschakelen.

NORM

BT-E8010

ECO
OFF
2 seconden

OF
Huidige
bekrachtigingsmodus

2 seconden
of meer
−2−

Assist-Z

WALK
WALK
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