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Vá para 5

O cubo liga (tem corrente)?

Há apitos contínuos do cubo?

A bateria liga (tem corrente)?

Vá para 1

Vá para 2

Vá para 7

Vá para 3

Vá para 6

Vá para 4

sim
não

Use os organigramas para diagnosticar problemas com o EMATIC. Se re-
sponder sim a uma pergunta, siga a linha verde. Se responder não a uma 
pergunta, siga a linha vermelha. Quando uma linha termina num número, 
clique no link ou corra para baixo para a próxima página para obter os 
procedimentos para reparar a avaria. Carregue no botão Play/Tocar para 
ouvir uma amostra do som descrito.

Há assistência 
do motor?

Há assistência 
do motor?

Há problemas 
para carregar?
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Três apitos no fim confirmam que o cubo recebeu um sinal da bateria.

Um apito seguido de uma pausa e depois mais dois apitos  
confirma que a bateria ligou.
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 A bateria não liga
A. Inspeccione a bateria para detectar  

danos ou sinais de impacto.
B. Carregue a bateria e verifique o  

indicador de combustível da bateria.
C. Experimente ligar ao cubo uma bateria  

que sabe que está a funcionar, se tiver  
uma disponível. 

    
A bateria liga, o cubo não liga
A. Inspeccione a unidade para detectar danos a:

a. Ao conector na bateria.
b. Ao conector no encaixe (doca).
c. Ao fio que passa através da grade.
d. Ao conector da perna da grade/prateleira.
e. Ao conector no cubo.
f.  Ao fio no cubo. Carregue suavemente  

 individualmente em cada uma das cavilhas  
 de ligação para detectar uma ligação frouxa  
 ao conector de plástico. Inspeccione 

  também o ponto de entrada do fio no cubo.
B. Deixe que a bateria e o carregador arrefeçam  

ou aqueçam até à gama recomendada de  
temperaturas de carga de -18 a +40 graus  
Centígrados (0 a 104 graus Fahrenheit), se  
tiverem estado expostos a temperaturas extremas  
ou a uma saída de corrente prolongada.

C. Inspeccione o fusível de 30 A exterior da  
bateria localizado na extremidade do pacote  
de baterias, onde ele se liga à estação de  
encaixe (doca). Um fusível queimado indica  
um problema com o cubo.

D.  Experimente ligar à bateria um cubo que sabe  
que está a funcionar, se tiver um disponível.

E. Experimente ligar ao cubo uma bateria que sabe  
que está a funcionar, se tiver uma disponível. 

  Um som de apito contínuo do cubo com assistência do motor 
A. Indica um erro recuperável, carregue no  

botão de energia da bateria para ligar e  
várias vezes para reiniciar o sistema.  
a.  Para erros recuperáveis, o cubo dá  
 uma sequência de cinco apitos, pausa,  
 e depois outros 5 apitos, continuando  
 até que o cubo seja desligado da energia. 
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f. Inspeccione as cavilhas de ligação.

f. Inspeccione a entrada do fio no cubo.

a. Cinco apitos  
    curtos.
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Um som de apito contínuo do cubo sem assistência do motor
 A. a.  Cinco apitos curtos seguidos de uma  

  pausa indicam um erro potencialmente  
  recuperável, siga para 4B. 

  b.  Seis apitos compridos seguidos de uma  
  pausa indicam um erro que exige inspecção  
  e que se reinicie o cubo na SRAM.

 B. Carregue no botão de energia da bateria para  
 ligar e várias vezes para reiniciar o sistema.

 C. Se os apitos pararem, vá dar um passeio de  
 teste do cubo a fim de verificar se ocorre de  
 novo o problema.

 D.  Se ocorrerem problemas de novo,  
 inspeccione a unidade conforme 2A.

 E.  Experimente ligar à bateria um cubo que sabe  
 que está a funcionar, se tiver um disponível.

 F.  Experimente ligar ao cubo uma bateria que sabe  
 que está a funcionar, se tiver uma disponível.  
 
 
 
A bateria e o cubo ligam, não há assistência do motor 
 

A. Verifique se a bateria está correctamente  
 encaixada na grade/prateleira. Experimente  
 retirar a bateria da grade e voltar a fazê-la  
 deslizar para dentro da sua posição com firmeza,  
 para assegurar que haja uma boa ligação entre  
 a bateria e o encaixe (doca).

 B.  Carregue a bateria e verifique o indicador de  
 combustível da bateria.

 C.  Experimente ligar à bateria um cubo que sabe  
 que está a funcionar, se tiver um disponível.

 D.  Experimente ligar ao cubo uma bateria que sabe 
  que está a funcionar, se tiver uma disponível.

     O sistema não fornece a potência completa nem o alcance esperado 
 

 A. Deixe que a bateria e o carregador arrefeçam ou  
  aqueçam até à gama recomendada de temperaturas  
  de carga de -18 a +40 graus Centígrados (0 a 104  
  graus Fahrenheit), se tiverem estado expostos a  
  temperaturas extremas ou a uma saída de  
  corrente prolongada. 
 B. Carregue a bateria e verifique o indicador de  
  combustível da bateria. 
 C. Verifique se há problemas que reduzam a eficiência em  
  qualquer bicicleta (por exemplo, travões a raspar, pneus  
  com a pressão baixa). 
 D. Verifique o ajuste correcto dos rolamentos no cubo.
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a. Cinco apitos  
    curtos.

b. Seis apitos  
    compridos.
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  A bateria não carrega 
 

 A. Deixe que a bateria e o carregador arrefeçam ou aqueçam  
  até à gama recomendada de temperaturas de carga de -18  
  a +40 graus Centígrados (0 a 104 graus Fahrenheit), se  
  tiverem estado expostos a temperaturas extremas. 
 B. Inspeccione os LEDs indicadores de estado na estação de  
  encaixe do carregador. Um fusível queimado indica um  
  problema com o carregador. 
 C. Experimente ligar à bateria um carregador que sabe que  
  está a funcionar, se tiver um disponível. 
 D. Inspeccione a unidade para detectar danos: 
  a. No cabo e conectores entre a tomada de corrente  
   na parede e o carregador. 
  b. No cabo e conectores entre o carregador e a bateria. 
 E. Inspeccione o fusível de 10A exterior da bateria localizado na  
  extremidade do pacote de baterias, onde ele se liga à estação  
  de encaixe (doca). Um fusível queimado indica um problema  
  com o carregador.
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