
E-VIBE CITY TOUR/ELITE

COMO  CARREGAR A BATERIA DA SUA E-VIBE

Carregamento da bateria na bicicleta:

1 - Desloque a corrente até o COG menor (câmbio traseiro) 
 
2 - Abra a tampa da tomada do carregador 
 
3 - Faça o encaixe o plug na tomada do carregador 
 
4 - Ligue o carregador na tomada
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Para fazer o carregamento externo da bateria é necessário   
aqui sição do adaptador SM -BTE80.
*O ADAPTADOR SM-BTE80 NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.

Cuidados com a Bateria 
Os intervalos de temperatura de funcionamento da bateria são fornecidos 
abaixo. Não use a bateria em temperaturas fora destes intervalos. Se a bateria 
for usada ou guardado em temperaturas que estejam fora destes intervalos, 
podem ocorrer incêndios, ferimentos ou problemas de funcionamento. 
1. Durante a descarga: Entre 10 °C  e 50 °C 
2. Durante a carga: Entre 0 °C e 40 °C
*Leia o manual SHIMANO indicado neste manual antes da utilização da bicicleta 

Guardar a bateria 
• Se a bicicleta não for utilizada por um longo período de tempo, armazene-a 
com aproximadamente 70% de capacidade da bateria restante. Além disso, 
tome cuidado para que a bateria não fique totalmente descarrega-
da carregando-a a cada 6 meses. 
• Guarde a bateria ou a bicicleta com a bateria instalada em locais interiores 
frescos (aprox. 10 a 20 °C) onde não fiquem expostas à luz solar direta ou à 
chuva. Se a temperatura de armazenamento for baixa ou elevada, o desem-
penho da bateria é reduzido e o seu tempode disponibilidade será mais curto. 
Quando usar a bateria após umlongo período de armazenamento, certifique-se 
de a carregar antes da sua utilização.

Para mais informações consulte o manual SHIMANO no site abaixo:

Descarte da bateria e dispositivos eletrônicos
Não descarte a bateria no lixo comum. A Caloi orienta que os usuários  
descartem com segurança a bateria e os dispositivos eletrônicos da  
bicicleta no fim de sua vida útil, reduzindo o impacto ambiental. 
Entre em contato com o SAC para mais informações:
SAC – 0800 701 8022 – E-mail: sac@caloi.com

Garantia 
Consulte o site abaixo para mais informações sobre a garantia da bicicleta.
https://www.caloi.com/institucional/garantia-caloi

Para mais informações sobre o produto acesso o site https://www.caloi.com 
ou entre em contato: SAC – 0800 701 8022 – E-mail: sac@caloi.com

Localização da tomada do carregador no quadro da bicicleta

https://si.shimano.com/
api/publish/storage/pdf/
pt/um/70F3A/UM-70F3A-
000-06-POR.pdf

https://si.shimano.com/
api/publish/storage/
pdf/pt/um/7GP0A/UM-
7GP0A-003-POR.pdf
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