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A sua Pedelec e esta tradução do manual de instruções original aliadas ao manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo e à instrução de sistema do fabricante do acionamento 

satisfazem conjuntamente os requisitos da EN 15194:2017 para Pedelecs, da EN ISO-Standards 4210-2 
bem como da Diretiva Máquinas 2006/42/CE.

Importante!
Instruções de montagem página 16. Antes da primeira utilização, leia as páginas 2 a 15.
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Importante: 
Instruções de montagem página 16. Antes da primeira utilização, leia as páginas 2 a 11.

Antes de cada utilização, efetue o teste de funcionamento constante das páginas 12 a 15!

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

A Motor central
B Acumulador

1 Quadro:
 a Tubo superior
 b Tubo inferior
 c Tubo do selim
 d Escora inferior
 e Escora superior
 f Amortecedor

2 Selim
3 Espigão do selim
4 Aperto do espigão do 

selim
5 Travão traseiro
6 Cassete
7 Desviador traseiro
8 Corrente
9 Prato da corrente
10 Conjunto pedaleiro
11 Pedal 

 Guiador:
12 Manete do travão à  

frente/atrás
13 Manípulo das mudanças
14 Visor
15 Unidade de comando
16  Alavanca de comando do 

espigão de selim ajustável 
em altura

17 Avanço
18 Caixa de direção

19  Garfo da suspensão:
 I Coroa do garfo
 II Perna do garfo
 III Bainha
 IV Ponteira

20 Travão dianteiro
21 Disco do travão

 Roda:
22  Aperto rápido/ 

eixo passante
23 Aro
24 Raio
25 Pneu
26 Cubo

Este símbolo indica um perigo possível 
para a sua vida e a sua saúde, caso os 

respetivos procedimentos exigidos não sejam 
cumpridos e/ou não sejam tomadas as medi-
das de precaução adequadas.

Este símbolo fornece informações sobre 
o manuseamento do produto ou da peça 

em questão da tradução do manual de instru-
ções original, à qual deverá ser prestada espe-
cial atenção.

Este símbolo alerta-o para comporta-
mentos incorretos, que poderão resultar 

em danos materiais e ambientais.

As consequências possíveis descritas não serão 
repetidas sempre que estes símbolos apareçam 
na tradução deste manual de instruções original! 

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL

DÊ ATENÇÃO ESPECIAL AOS SEGUINTES SÍMBOLOS:

Não deixe de ler de forma alguma o manual de utilizador Canyon detalhado e específico do tipo 
na página de Internet www.canyon.com, bem como a instrução de sistema do fabricante do 

acionamento.
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Tenha em consideração que as explicações e con-
selhos podem necessitar de ser completados quer 
adicionalmente através de ferramentas (espe-
ciais) quer através de métodos não descritos, de-
vido a influências várias, como p. ex. a experiência 
acumulada e a habilidade técnica de quem os põe 
em prática ou às ferramentas utilizadas.

Na nossa página de Internet, www.canyon.com, 
encontrará à sua disposição vários filmes de as-
sistência técnica. Estes podem ajudá-lo a efetuar 
pequenas reparações e trabalhos de manutenção. 
Para a sua própria segurança, não se aventure 
demais. Se não estiver absolutamente seguro ou 
caso tenha perguntas a fazer, contacte a nossa 
linha direta de assistência técnica.

Note que: este Manual Pedelec não poderá facili-
tar-lhe as capacidades de um mecânico de bici-
cletas. Até mesmo um manual, tão extenso como 
uma enciclopédia, não poderia cobrir todas as 
combinações possíveis de modelos de Pedelecs 
e componentes disponíveis. Por esta razão, este 
Manual Pedelec aliado à instrução de sistema do 
fabricante do acionamento e ao manual de utili-
zador Canyon detalhado e específico do tipo con-
centra-se na sua Pedelec, que acabou de comprar, 
e nos componentes usuais e mostra as indicações 
e os avisos mais importantes. Também não tem 
como objetivo mostrar a montagem completa de 
uma Pedelec!

Este Manual Pedelec não poderá ensinar-lhe a an-
dar de Pedelec. Quando anda de Pedelec tem de 
ter consciência de que se trata de uma atividade 
que pode ser perigosa, principalmente, no trânsito 
em geral. Por este motivo, deve poder ter sempre 
a sua Pedelec sob controlo. Pense, por isso, desde 
o início que a partir de agora se deslocará a uma 
velocidade superior. Por esta razão, desloque-se 
com cuidado e de forma a evitar acidentes!

Como em qualquer outro desporto, também pode 
ferir-se ao andar de Pedelec. Sempre que montar 
numa Pedelec, tem de estar ciente deste perigo 
e aceitá-lo. 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Lembre-se sempre que em cima de uma Pedelec 
não dispõe do mesmo equipamento de segurança 
que oferece um veículo a motor, p. ex. a carroçaria, 
ABS ou airbag. 

Portanto, ao andar de bicicleta seja sempre cuida-
doso e respeite os outros participantes do trânsito. 
Nunca conduza sob a influência de medicamentos, 
drogas, álcool, ou quando estiver cansado. Nunca 
transporte uma segunda pessoa na sua Pedelec e 
mantenha sempre ambas as mãos sobre o guia-
dor.

Cumpra os regulamentos legais relativos à uti-
lização de Pedelecs fora das estradas. Estes re-
gulamentos variam de país para país. Respeite a 
natureza quando anda de bicicleta na floresta e 
nos campos. Desloque-se exclusivamente em ca-
minhos e estradas compactados e sinalizados.

Tenha em consideração que se desloca de forma 
rápida e silenciosa. Não assuste peões nem outros 
condutores de bicicletas ou Pedelecs. Chame a 
atenção sobre si atempadamente, tocando a cam-
painha ou trave para evitar acidentes. Familiarize-
-se com a sua Pedelec.

Para finalizar, alguns pedidos da nossa parte: nun-
ca conduza sem capacete e óculos adequados e 
controle sempre se usa vestuário adequado ao 
ciclismo, claro e bem visível, no mínimo umas 
calças justas e calçado adequado ao sistema de 
pedais montado. 

A equipa da Canyon deseja-lhe muito divertimento 
com a sua Pedelec!

INFORMAÇÕES SOBRE 
ESTA TRADUÇÃO DO 
MANUAL DE INSTRU-
ÇÕES ORIGINAL
Esta tradução do manual de instruções original 
aliada ao manual de utilizador Canyon detalhado 
e específico do tipo e à instrução de sistema do 
fabricante do acionamento satisfazem conjunta-
mente os requisitos da EN 15194 para bicicletas 
– bicicletas assistidas por motores elétricos – bi-
cicletas EPAC (electrically power assisted cycles), 
da EN padrões ISO 4210-2, bem como da Diretiva 
Máquinas 2006/42/CE. Observe ainda as instru-
ções dos fabricantes dos componentes na página 
de Internet www.canyon.com

Nos próximos capítulos, esta tradução do manual 
de instruções original é designada Manual Pedelec.

As bicicletas designadas por bicicletas EPAC na 
norma europeia EN 15194 com assistência de 
acionamento são designadas nesta tradução do 
manual de instruções original por Pedelec. Uma 
descrição exata da Pedelec poderá ser encontrada 
no capítulo “O uso apropriado da bicicleta”.

Esta tradução do manual de instruções original 
obedece à legislação europeia. Na entrega da Pe-
delec fora da Europa, esta deverá ser acompanha-
da por instruções complementares do fabricante.

Reservamo-nos o direito a realizar alterações de 
detalhes técnicos em relação às informações e 
ilustrações desta tradução do manual de instru-
ções original.

Guarde bem esta tradução do manual 
de instruções original e entregue-a ao 

respetivo utilizador, se vender, emprestar ou 
passar de qualquer outra forma a Pedelec para 
terceiros.

PREZADA CLIENTE DA CANYON,  
PREZADO CLIENTE DA CANYON,

Neste Manual Pedelec compilámos para si mui-
tos conselhos sobre a forma de utilização da sua 
Pedelec e também uma quantidade de informa-
ções relevantes em torno da técnica da bicicleta 
e da Pedelec, bem como da manutenção e dos 
cuidados a ter com as mesmas. Leia este Manual 
Pedelec com muita atenção. Vale a pena, mesmo 
que pense já ter a experiência necessária, por ter 
andado toda a sua vida de bicicleta ou Pedelec. 
Precisamente a tecnologia da Pedelec desenvolveu 
muito as bicicletas nos últimos anos. 

De modo a poder ter sempre prazer em pedalar a 
sua Pedelec e para a sua própria segurança, deve-
rá ler com cuidado este Manual Pedelec e
XX seguir exatamente as instruções de montagem 
contidas no capítulo “A montagem: Ir tirando as 
peças do BikeGuard”,
XX as indicações do capítulo “Antes da primeira 
utilização”,
XX consultar, no capítulo “Uso apropriado”, para que 
fins de utilização a sua nova Pedelec foi conce-
bida e qual é o peso total autorizado (soma de 
ciclista, bagagem e Pedelec),
XX bem como efetue o controlo básico do funcio-
namento antes de cada utilização. A forma como 
deve ser realizado, pode ser consultada no ca-
pítulo “Antes de cada utilização” neste Manual 
Pedelec. Não conduza, caso o teste não seja 
100% positivo!

Poderá encontrar o seu manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo na pági-
na de Internet www.canyon.com. Ali encontrará 
descrita detalhadamente uma série de trabalhos 
de ajuste, manutenção e reparação. Se os realizar, 
tem de ter sempre em conta que as instruções 
e indicações apenas se aplicam a esta Pedelec e 
que não são transferíveis para outras bicicletas ou 
Pedelecs. Devido à grande variedade de versões e 
alternância de modelos, poderá acontecer que os 
trabalhos descritos não estejam totalmente com-
pletos. Observe, por isso, sem falta as indicações 
dos nossos fornecedores dos componentes, que 
estão incluídas no BikeGuard.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
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O USO APROPRIADO DA BICICLETA
Para definir as finalidades de utilização dos diferentes tipos de bicicletas e Pedelecs, dividimos as nossas 
bicicletas em diversas categorias. Isto tem como finalidade definirmos logo no momento do desenvolvi-
mento das nossas bicicletas diversos requisitos a testar, adequados ao esforço respetivo, para garantir 
desta maneira posteriormente a maior segurança possível durante a utilização das nossas bicicletas.

É por isso da maior importância que as bicicletas e as Pedelecs não sejam movidas para outros fins que 
não sejam os apropriados, uma vez que o limite do esforço das bicicletas e Pedelecs, de outro modo, 
pode ser ultrapassado e o quadro ou outros componentes podem ficar danificados. Isto pode dar origem 
a quedas graves.

O peso total permitido, constituído por ciclista, bagagem e bicicleta, não deve ultrapassar os 130 kg. Este 
peso máximo permitido, pode ser, eventualmente, ainda mais limitado pelas recomendações relativas à 
utilização, realizadas pelos fabricantes dos componentes.

Pode conhecer a que categoria pertence a sua Pedelec com a ajuda da marcação no quadro de acordo 
com os seguintes símbolos. Se não tiver a certeza a que categoria pertence a sua Pedelec, contacte em 
qualquer altura a nossa linha direta de assistência técnica.

Por favor, é estritamente necessário ter atenção 
a que categoria pertence a sua Pedelec. Pode ver 
a categoria na marcação do quadro. A partir da 
categoria pode saber sobre que superfície se pode 
deslocar e para que atividades de deslocação a 
sua Pedelec é adequada. As descrições das ca-
tegorias pode ser encontrada no manual de utili-
zador Canyon detalhado e específico do tipo e na 
nossa página de Internet www.canyon.com

Se não tiver a certeza a que categoria pertence a 
sua bicicleta, contacte em qualquer altura a nossa 
linha direta de assistência técnica.

No geral, cadeiras de criança não são 
permitidas.

No geral, não é permitido puxar um 
atrelado para criança.

A montagem de um porta-bagagens não 
é permitida em bicicletas com espigões 

de selim de carbono. Se quiser transportar ba-
gagem, deve fazê-lo exclusivamente com uma 
mochila especial para bicicletas.

Visite também a nossa página na Inter-
net, www.canyon.com, que se encontra 

sempre atualizada. Ali encontrará os nossos 
modelos ordenados por áreas de utilização 
também ilustradas graficamente.

Não deixe de ler de forma alguma o ma-
nual de utilizador Canyon detalhado e 

específico do tipo e a instrução de sistema do 
fabricante do acionamento.

Visite-nos ocasionalmente na nossa pá-
gina de Internet www.canyon.com. Ali 

encontrará novidades, indicações e conselhos 
úteis, bem como as moradas dos nossos re-
vendedores.

Editor: 
CANYON Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz

Linha direta de assistência técnica: 
(+351) 308813087
E-mail: portugal@canyon.com

Para a entrega da bicicleta, a Canyon incluiu ma-
nuais de instruções complementares. Encontrará 
guias de instruções complementares também ao 
visitar o nosso website www.canyon.com.

Texto, conceção, fotografia e  
criação gráfica: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Versão: maio de 2019, edição 2

© A publicação, reimpressão, tradução e repro-
dução, quer seja só em parte quer recorrendo à 
gravação eletrónica, bem como outro tipo de utili-
zação, não são permitidas sem a autorização pré-
via por escrito do autor.

Para sua própria segurança, não se aven-
ture demais em trabalhos de montagem 

e ajuste. Em caso de dúvidas contacte-nos 
através da nossa linha direta de assistência téc-
nica ou pelo e-mail portugal@canyon.com

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Note que: quem anda numa bicicleta, 
não pode apoiar-se a veículos em anda-

mento. Não pode conduzir sem as mãos no 
guiador. Os pés só podem ser tirados dos pe-
dais, quando o estado da via o exigir. 

Este manual não pretende ensinar a 
montar uma Pedelec a partir de peças 

soltas nem a repará-la! Reservamo-nos o direi-
to de realizar alterações de detalhes técnicos 
em relação às informações e ilustrações deste 
manual de instruções. 

Esta tradução do manual de instruções 
original aliada ao manual de utilizador 

Canyon detalhado e específico do tipo e à ins-
trução de sistema do fabricante do aciona-
mento satisfazem conjuntamente os requisitos 
da EN ISO-Standards 4210-2, da EN 15194 
para bicicletas – bicicletas assistidas por mo-
tores elétricos – bicicletas EPAC (electrically 
power assisted cycles), bem como da Diretiva 
Máquinas 2006/42/CE.
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Não pendure sacos, guarda-chuvas ou 
objetos de tamanho ou peso semelhan-

te no guiador da sua Pedelec. Perigo de queda!

A distribuição do peso na Pedelec é ni-
tidamente diferente da distribuição do 

peso em bicicletas sem motor. Uma Pedelec é 
nitidamente mais pesada do que uma bicicleta 
sem acionamento. Isto dificulta o processo de 
parar, empurrar, levantar e carregar a Pedelec. 
Tenha isto em consideração também ao carre-
gar e descarregar a mesma num veículo a mo-
tor e ao transportá-la num sistema de suporte 
de bicicletas.

Ao conduzir a sua Pedelec, não use 
saias ou ponchos compridos e não pen-

dure cordões, fitas compridas ou algo seme-
lhante na sua Pedelec. Existe o perigo de estes 
ficarem presos nas rodas ou no acionamento. 
Perigo de queda!

ANTES DA PRIMEIRA 
UTILIZAÇÃO
1. Já alguma vez conduziu uma Pedelec? Tenha 

atenção às características de condução espe-
ciais deste conceito de acionamento híbrido 
revolucionário. Inicie a sua deslocação com a 
assistência de acionamento mais baixa! Expe-
rimente lentamente o potencial da sua Pedelec 
e o terreno, onde se pretende deslocar, numa 
zona sem trânsito. Frequente um curso técni-
co. Mais informações em www.canyon.com

 Encontrará mais informações sobre este tema 
no capítulo “Conduzir a Pedelec”.

2. Normalmente, as nossas Pedelecs estão pre-
paradas para suportar um peso total permi-
tido (soma de ciclista, bagagem e Pedelec) de 
130 kg. Não ultrapasse nunca este limite. 

 Leia mais pormenores sobre a finalidade de 
utilização no capítulo “O uso apropriado da 
bicicleta“ ou contacte a nossa linha direta de 
assistência técnica.

3. Para poder participar no trânsito, existem exi-
gências legais. Estas variam de país para país, 
razão pela qual as Pedelecs não estão obriga-
toriamente equipadas totalmente. Informe-se 
sobre as leis e os regulamentos no seu país ou 
no local onde pretende utilizar a Pedelec. Man-
de equipar a sua Pedelec devidamente, antes 
de a utilizar no trânsito.

O USO APROPRIADO DA BICICLETA

Tenha em consideração que existem di-
versos tipos de Pedelecs e E-Bikes que 

estão sujeitas a condições legais diferentes. 
Tenha, por isso, atenção ao símbolo no quadro, 
através do qual poderá verificar em que cate-
goria está incluída a sua Pedelec. Cumpra os 
regulamentos especiais ligados a esta classifi-
cação subsequente no trânsito em vias públi-
cas, mas também em passeio pelo campo.

Pedelecs (Pedal Electric Cycles) ou também EPACs 
(Electrically Power Assisted Cycles) são bicicletas, 
nas quais o motor só entra em funcionamento, se 
o condutor pedalar. Se deixar de pedalar, o motor, 
também para.

A assistência à deslocação ajuda-o quando em-
purra a Pedelec ou ao arrancar numa subida – 
mesmo que não pedale – até uma velocidade de 
6 km/h. A extensão da assistência e a velocidade 
dependem do nível de transmissão.

As disposições legais em Portugal sobre a con-
dução de uma Pedelec relativamente a carta de 
condução, licença de funcionamento, obrigação 
de uso de capacete, seguro, utilização de cami-
nho para bicicletas, etc. podem ser encontradas 
na tabela:

Pedelec
(também com assis-
tência à deslocação)

Assistência à pedala-
gem até no máx. km/h

25 km/h VTC* 
sem assistência à 
 pedalagem 6 km/h

Obrigação de uso de 
capacete

Aconselhável

Carta de condução ou 
certificado de exame de 
motociclos

Não

Licença de funciona-
mento ou autorização 
de tipo UE

Não

Número de seguro Não

Utilização de caminho 
para bicicletas permitida

Em localidades: sim
Fora de localidades: 
sim

Classe de veículo Bicicleta

Limite de idade Não

Cadeira de criança Sim

Atrelado para criança Sim

* VTC – velocidade máxima dependente do tipo de construção
(situação de 2018-04)

São proibidas quaisquer alterações ou 
manipulações (“tuning”) da sua Pedelec. 

Perigo de acidente! Alterações e manipulações 
provocam tanto a extinção da garantia como 
da proteção do seguro de responsabilidade ci-
vil privado e as Pedelecs deixam de poder ser 
utilizadas no trânsito em estradas públicas 
(área em que é válido o código da estrada) e 
em caminhos florestais.

As disposições e os regulamentos para 
Pedelecs estão constantemente a ser 

alterados. Siga a imprensa diária, para ver se 
existem alterações atuais da situação legal.

Aconselhamos-lhe vivamente a subscri-
ção de um seguro de responsabilidade 

civil. Certifique-se de que o seguro cobre da-
nos durante a condução da bicicleta ou Pede-
lec. Dirija-se ao seu agente de seguros.

Encontrará mais informações relativas à 
utilização apropriada da sua Pedelec, 

bem como sobre o peso total máximo autori-
zado (ciclista, bicicleta e bagagem) no capítulo 
“Antes da primeira utilização” e na página de 
Internet www.canyon.com
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6. Está familiarizado com o dispositivo de tra-
vagem? Normalmente as nossas Pedelecs são 
fornecidas, sendo o travão dianteiro acionado 
com a manete de travão esquerda. Verifique 
se consegue ativar o travão dianteiro com a 
manete de travão a que está normalmente 
habituado. Caso tal não se verifique, deverá 
treinar o uso do novo dispositivo de travagem, 
pois um uso incorreto do travão dianteiro pode 
provocar uma queda. Se necessário, mande um 
mecânico especializado reajustar o dispositivo 
de travagem.

 Os travões modernos das Pedelecs podem, sob 
certas circunstâncias, ter um desempenho de 
travagem muito mais forte do que o seu travão 
convencional. É indispensável que faça primei-
ro alguns testes aos seus travões numa zona 
sem trânsito! Familiarize-se lentamente com a 
capacidade de travagem até atingir o seu má-
ximo. Encontrará mais informações sobre tra-
vões no capítulo “O dispositivo de travagem” 
no seu manual de utilizador Canyon detalhado 
e específico do tipo.

7. Está familiarizado com o tipo de mudanças e 
o seu modo de funcionamento? Familiarize-se 
com as mudanças numa zona pouco movi-
mentada. Durante a colocação de mudanças 
não deve pedalar, fazendo muita força nos 
pedais. Encontrará mais informações sobre as 
mudanças no capítulo “As mudanças de velo-
cidades” no seu manual de utilizador Canyon 
detalhado e específico do tipo.

Tenha em consideração que os travões 
da sua Pedelec são sempre mais fortes 

do que o acionamento. Se tiver problemas com 
o seu acionamento (porque este, p. ex., antes 
de uma curva ainda continua a impulsioná-lo), 
trave a sua Pedelec com cuidado.

Puxando as manetes do travão da roda 
traseira, o motor para – Paragem de 

emergência!

Observe, por favor, que a disposição das 
manetes de travão pode variar consoan-

te o país! Verifique que travão é acionado por 
qual manete. Se esta não for a instalação com 
a qual está familiarizado, mande se necessário 
reinstalar!

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

4. O acumulador da sua Pedelec tem de ser car-
regado antes da primeira utilização. Está fami-
liarizado com o manuseamento e a montagem 
do acumulador? Verifique, antes da primeira 
utilização, se o acumulador está devidamente 
montado, audivelmente encaixado e fechado 
ou seja bloqueado. 

 Encontrará mais informações na instrução de 
sistema do fabricante do acionamento.

5. As funções da sua Pedelec são acionadas nas 
teclas do elemento de comando no guiador ou 
no interruptor remoto no tubo inferior. Está fa-
miliarizado com todas as funções e exibições? 
Verifique se conhece as funções de todas as 
teclas. Encontrará mais informações na instru-
ção de sistema do fabricante do acionamento.

Carregue o seu acumulador de prefe-
rência durante o dia e só em espaços 

secos, que estejam equipados com um detetor 
de fumo ou incêndio, todavia, não no seu quar-
to de dormir. Coloque o acumulador durante o 
carregamento sobre uma superfície grande 
não inflamável, p. ex. de cerâmica ou vidro!

Carregue o seu acumulador exclusiva-
mente com o carregador fornecido. Não 

use carregadores de outro fabricante; mesmo 
se as fichas do carregador derem para o seu 
acumulador. O acumulador pode aquecer, infla-
mar ou até mesmo explodir!

Não estacione a sua Pedelec ao sol di-
reto.

Tenha atenção que o acumulador, em 
alguns sistemas, após alguns dias sem 

utilização muda para o modo de hibernação 
(sleep). Saiba como pode ativar novamente o 
acumulador, consultando a instrução de siste-
ma do fabricante do acionamento.

Por favor, é estritamente necessário ter 
atenção a que categoria pertence a sua 

Pedelec. Pode ver a categoria na marcação do 
quadro. A partir da categoria pode saber sobre 
que superfície se pode deslocar e para que ati-
vidades de deslocação a sua Pedelec é ade-
quada. Encontrará a categoria no capítulo “O 
uso apropriado da bicicleta”. Se não tiver a 
certeza a que categoria pertence a sua bicicle-
ta, contacte em qualquer altura a nossa linha 
direta de assistência técnica.
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10. Se tiver comprado uma Pedelec com suspen-
são, deve controlar a pressão de ar no garfo 
da suspensão e no amortecedor. Para o ajuste, 
utilize em caso de necessidade a bomba, in-
cluída no BikeGuard. Um ajuste incorreto pode 
conduzir ao mau funcionamento ou provocar 
danos no garfo da suspensão e no amortece-
dor. Em todo caso, piora a dirigibilidade e im-
pede que atinja o grau máximo de segurança. 
Encontrará mais informações nos capítulos “O 
garfo da suspensão” e “Suspensão total” no 
seu manual de utilizador Canyon detalhado e 
específico do tipo.

11. A sua Pedelec é parcialmente de carbono? 
Note que este material requer cuidados es-
peciais e utilização prudente. Não deixe de 
ler o capítulo “Características específicas do 
carbono como material de construção” no seu 
manual de utilizador Canyon detalhado e espe-
cífico de tipo.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Informe-se junto da sua seguradora, se 
as Pedelecs, bem como o armazena-

mento e o carregamento de acumuladores de 
iões de lítio estão cobertos pelo seu seguro de 
habitação e de incêndios. Siga a imprensa diá-
ria, para ver se existem alterações atuais da 
situação legal.

Tenha em consideração que nem todas 
as Pedelecs estão equipadas com um 

descanso de estacionamento. Verifique, por 
isso, ao estacionar se a sua Pedelec está esta-
cionada de forma segura, não sendo possível 
que caia por si ou seja derrubada. Uma queda 
da sua Pedelec pode causar danos.

As nossas Pedelecs são aparelhos de 
desporto High End, apresentando cons-

trução leve na mais alta arte de engenharia. 
Seja também um profissional na maneira 
como lida com o material. Utilização incorreta, 
montagem deficiente ou manutenção insufi-
ciente podem tornar a Pedelec pouco segura. 
Perigo de acidente!

Tenha em conta que a distância de pa-
ragem pode aumentar, se conduzir com 

um guiador com extensores. As manetes de 
travão não se encontram a um alcance favorá-
vel em todas as posições.

Note que o desempenho de travagem e 
a aderência dos pneus poderão diminuir 

consideravelmente em piso molhado. Com piso 
húmido, conduza com especial precaução e 
bastante mais devagar do que com piso seco.

A distribuição do peso na Pedelec é ni-
tidamente diferente da distribuição do 

peso em bicicletas sem motor. Uma Pedelec é 
nitidamente mais pesada do que uma bicicleta 
sem acionamento. Isto dificulta o processo de 
parar, empurrar, levantar e carregar a Pedelec. 
Tenha isto em consideração também ao carre-
gar e descarregar a mesma num veículo a mo-
tor e ao transportá-la num sistema de suporte 
de bicicletas.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

8. O quadro tem a altura correta e o selim e guia-
dor estão ajustados? Coloque-se sobre o tubo 
superior da sua Pedelec e assegure-se de que 
resta uma altura de entre-pernas de pelo me-
nos um palmo. O selim deve estar ajustado de 
tal modo, que ainda consiga alcançar o pedal 
na sua posição mais inferior com o calcanhar. 
Verifique se ainda consegue alcançar o chão 
com a ponta dos pés, quando está sentado no 
selim. Andar de bicicleta com um quadro de-
masiado grande aumenta o risco de lesões ao 
desmontar de repente! Encontrará mais infor-
mações sobre a posição no capítulo “Adaptar a 
bicicleta Canyon ao condutor” no seu manual 
de utilizador Canyon detalhado e específico do 
tipo.

9. Já pedalou alguma vez com pedais de encaixe, 
nomeadamente pedais automáticos, usando os 
sapatos adequados? Antes de dar as primeiras 
pedaladas com este tipo de pedais, pratique 
cuidadosamente o mecanismo de encaixe e 
desencaixe sem andar de bicicleta. A melhor 
forma de treinar é encostando-se a uma pare-
de, evitando assim cair. Ajuste, se necessário, 
a força de encaixe ou desencaixe. Deve ler pri-
meiro as instruções de uso, que acompanham 
a bicicleta dentro do BikeGuard. Encontrará 
mais informações sobre os pedais no capítulo 
“Os sistemas de pedais” no seu manual de uti-
lizador Canyon detalhado e específico do tipo.

Em caso de pouca experiência e/ou po-
sição demasiado apertada dos pedais 

com sistema de encaixe, pode acontecer que 
fique preso no pedal! Perigo de queda!

Preste atenção ao montar na sua Pede-
lec que não pode dar aos pedais antes 

de estar sentado sobre o selim e ter o guiador 
sob controlo e que o pedal tem de estar na 
posição mais inferior. A assistência do motor 
liga-se possivelmente de forma inesperada e a 
sua Pedelec pode arrancar descontroladamen-
te. Perigo de queda!

Assegure-se de que tem liberdade sufi-
ciente, especialmente, na zona dos ór-

gãos sexuais, para não se ferir, se tiver de des-
cer da bicicleta rapidamente.
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4. As exibições no elemento de comando no 
guiador estão completas? É exibido um aviso 
ou um aviso de erro? Controle antes de cada 
utilização, se as exibições estão corretas. Não 
arranque de forma alguma com a sua Pedelec, 
se for indicada uma exibição de aviso. 

 Encontrará mais informações na instrução de 
sistema do fabricante do acionamento.

5. O acumulador encontra-se fixo no seu suporte 
e o bloqueio ou o fecho estão devidamente 
fechados? Nunca arranque, se o acumulador 
não estiver fixo e bloqueado no seu suporte. 

 Encontrará mais informações na instrução de 
sistema do fabricante do acionamento.

6. Os pneus estão em bom estado e possuem 
ambos pressão suficiente? Considere que uma 
Pedelec é mais pesada e que a sua pressão 
dos pneus habitual até agora pode ser de-
masiado baixa. Uma pressão superior melho-
ra a estabilidade de condução e aumenta a 
resistência a furos. Os dados sobre a pressão 
máxima e mínima (em bar ou PSI) podem ser 
encontrados lateralmente no flanco do pneu.

 Faça ambas as rodas rodarem, a fim de testar 
a sua concentricidade. Deste modo é possível 
detetar atempadamente pneus rebentados la-
teralmente, eixos quebrados e raios rachados. 

 Encontrará mais informações no capítulo “As 
rodas – Pneus, câmaras-de-ar e pressão” no 
seu manual de utilizador Canyon detalhado e 
específico do tipo.

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO 

Sempre que possível, retire o visor, 
quando estacionar a Pedelec. Deste 

modo previne o roubo e a Pedelec não está 
pronta a funcionar ad hoc com acionamento.

ANTES DE CADA 
 UTILIZAÇÃO 
A sua Pedelec foi testada várias vezes durante o fa-
brico e seguidamente submetida a um controlo final.
Dado que durante o transporte da Pedelec podem 
ocorrer alterações no seu funcionamento ou ter-
ceiros podem ter efetuado modificações, durante o 
tempo de paragem, na sua Pedelec antes de cada 
viagem deveria controlar absolutamente o seguinte:

1. Os apertos rápidos/eixos passantes das ro-
das dianteira e traseira, o espigão do selim e 
os demais componentes, bem como os eixos 
passantes existentes, estão fixados de forma 
correta? Encontrará mais informações no ca-
pítulo “Como lidar com apertos rápidos e eixos 
passantes” no seu manual de utilizador Canyon 
detalhado e específico do tipo.

2. Os conectores no acumulador, no elemento de 
comando do guiador e no acionamento estão 
ligados corretamente? Encontrará mais infor-
mações na instrução de sistema do fabricante 
do acionamento.

3. O seu acumulador está totalmente carregado? 
Lembre-se de recarregar totalmente o acumu-
lador depois de cada utilização mais prolon-
gada (p. ex. com menos de 50 % de estado de 
carga). Acumuladores de iões de lítio moder-
nos não possuem um efeito de memória. Mas, 
também não é prejudicial se a sua Pedelec for 
parada brevemente (p. ex. durante a noite) com 
um estado de carga do acumulador inferior a 
50 %. No entanto, não deve esperar até o acu-
mulador estar completamente descarregado! 

 Encontrará mais informações na instrução de 
sistema do fabricante do acionamento.

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

Se os apertos rápidos, os eixos passan-
tes e as fixações não estiverem devida-

mente apertados, podem soltar-se peças da 
Pedelec. Perigo de queda!

Retire o acumulador e o visor antes de 
realizar trabalhos na sua Pedelec (p. ex. 

inspeção, reparações, montagem, manutenção, 
trabalhos no acionamento, etc.). Se o sistema 
de acionamento for ativado involuntariamente, 
há perigo de ferimento!
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10. Numa Pedelec com suspensão, faça o seguinte 
teste: apoie-se na Pedelec e verifique se os 
elementos de suspensão realizam a compres-
são e descompressão como habitual.

 Encontrará mais informações nos capítulos “O 
garfo da suspensão” e “Suspensão total” no 
seu manual de utilizador Canyon detalhado e 
específico do tipo.

11. O acessório mais importante para um percur-
so de bicicleta bem sucedido, é um pequeno 
estojo de ferramenta que poderá levar debaixo 
do selim. Dentro deste estojo deverão exis-
tir duas alavancas de montagem de plástico, 
as habituais chaves allen, uma câmara de ar 
sobresselente, remendos, o seu telemóvel e 
algum dinheiro. Leve também consigo uma 
bomba de ar que pode fixar no quadro.

12. Assegure-se, event., de que dobrou comple-
tamente para dentro o descanso de estacio-
namento, antes de iniciar a viagem. Perigo de 
queda!

13. Se desejar estacionar a sua Pedelec, leve con-
sigo um cadeado desdobrável, um cadeado em 
forma de U ou um cadeado de corrente ro-
busto. Só uma Pedelec presa a um obstáculo 
imóvel está protegida contra estranhos.

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO 

Não continue a pedalar se a sua Pedelec 
estiver com algum defeito num destes 

pontos! Uma Pedelec com falhas pode causar 
graves acidentes! Se não estiver absolutamen-
te seguro ou caso tenha perguntas a fazer, 
contacte a nossa linha direta de assistência 
técnica.

O acionamento não possui vibrações. A 
sua Pedelec é sujeita a grandes esfor-

ços devido às influências do piso e às forças 
que transmite à bicicleta. Os diferentes com-
ponentes reagem com desgaste e fadiga a es-
tas forças dinâmicas. Procure regularmente 
sinais de desgaste na sua Pedelec, mas tam-
bém riscos, dobras, marcas de descoloração ou 
início de fissuras. Componentes, cujo tempo de 
vida útil tenha sido ultrapassado, podem falhar 
de repente. Leve a sua Pedelec regularmente à 
inspeção para que as peças em questão pos-
sam ser substituídas, se necessário. Para mais 
informações sobre a manutenção e segurança 
de funcionamento, leia o capítulo “Instruções 
gerais: Cuidados e inspeção”, “Binários de 
aperto para parafusos recomendados” e “In-
tervalos de assistência técnica e manutenção” 
no seu manual Canyon detalhado e específico 
do tipo.

7. Faça um teste de travagem com a bicicleta 
parada, puxando com força a manete de travão 
no sentido do guiador. Um ponto de resistên-
cia deve ocorrer após um curto percurso da 
manete, no entanto, esta não deve poder ser 
puxada até ao guiador! Nos travões hidráuli-
cos não deve sair óleo pelos tubos. Encontrará 
mais informações no capítulo “O dispositivo de 
travagem” no seu manual de utilizador Canyon 
detalhado e específico do tipo.

8. Deixe a sua Pedelec cair no chão de uma al-
tura baixa. Em caso de ruídos metálicos, veri-
fique as causas. Verifique event. o rolamento, 
as uniões roscadas e a posição correta do acu-
mulador.

9. Se pretender deslocar-se no trânsito, tem de 
equipar a sua Pedelec de acordo com as dis-
posições legais do respetivo país. De qualquer 
modo, conduzir sem luz e sem refletores com 
má visibilidade e na escuridão é muito perigoso.

 Não será visto pelos outros participantes no 
trânsito ou sê-lo-á demasiado tarde. Quando 
se desloca no trânsito, precisa sempre dos fa-
róis prescritos, à noite de um sistema de ilumi-
nação autorizado. Ligue as luzes logo quando 
começar a escurecer.

 Encontrará mais informações no capítulo “Exi-
gências legais que regulam a participação no 
tráfego rodoviário” no seu manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo.

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

Para evitar danos na sua Pedelec, ob-
serve o peso total máximo e cumpra as 

instruções de transporte de bagagem no capí-
tulo “O uso apropriado da bicicleta”. Para além 
disso, aconselha-se, antes do transporte da 
Pedelec de carro ou de avião, a leitura do capí-
tulo “Transporte da Pedelec”.



Nunca trabalhe na própria bicicleta com 
uma faca de cortar alcatifa. Poderia dani-

ficar o componente ou ferir-se a si próprio. Efe-
tue cortes com uma tesoura, onde for preciso.

16 17

A MONTAGEM, RETI-
RADA DO BIKEGUARD
A montagem do BikeGuard não é nenhum bicho de 
sete cabeças, mas deve ser efetuada com atenção 
e cuidado. Uma montagem deficiente do ponto de 
vista técnico pode tornar a Pedelec pouco segura.

Em primeiro lugar, gostaríamos de torná-lo fami-
liar com as peças da sua Pedelec.

Desdobre a capa frontal do seu Manual Pedelec. 
Aqui encontra uma Pedelec, na qual estão repre-
sentados todos os componentes importantes. Dei-
xe esta página aberta durante toda a leitura. Desta 
maneira poderá localizar rapidamente as peças 
mencionadas no texto.

A ilustração mostra uma Pedelec qualquer – nem 
todas as Pedelecs são iguais a ela.

Remova as 4 travas vermelhas dos fechos rota-
tivos.

Rode os fechos rotativos, um a seguir ao outro, 
no sentido contrário aos ponteiros do relógio (no 
sentido do símbolo “Fecho aberto”), até estarem 
desbloqueados. Retire depois os fechos rotativos 
para a frente para fora da caixa de papelão. Em se-
guida, abra os 4 fechos rotativos na parte traseira 
da caixa de papelão e remova-os da mesma forma.

Retire então a tampa do BikeGuard para cima.

EXAMINAR O CONTEÚDO DO BIKEGUARD

No BikeGuard encontra-se o kit de quadro monta-
do com a roda traseira e o acumulador montados, 
bem como todos os componentes e em separado 
a roda dianteira que, em caso de necessidade, está 
embalada num saco especial para rodas.

Além disso, o BikeGuard contém uma caixa de 
papelão com peças pequenas (“Let’s get star-
ted”) com o Quick Start Guide, as 2 chaves da 
sua Pedelec, a chave dinamométrica Canyon incl. 
pontas, event. a bomba do garfo da suspensão, 
pasta para montagem Canyon, bem como o ma-
nual de utilizador Canyon detalhado e específico 
do tipo. Também estão incluídos na embalagem 
um saco de transporte para o acumulador da sua 
Pedelec, bem como 8 dispositivos de segurança 
e travas sobresselentes para os fechos rotativos 
do BikeGuard.

Na caixa de papelão protetora traseira 
encontra-se o carregador do acumula-

dor, bem como eventualmente uma caixa de 
papelão com peças pequenas (p. ex. pedais, 
refletores, campainha). 

Se utilizar um suporte de montagem 
adequado, fixe a sua Pedelec apenas 

pelo espigão do selim ou por meio de um dis-
positivo de suspensão no selim e no guiador.

A MONTAGEM, RETIRADA DO BIKEGUARD A MONTAGEM, RETIRADA DO BIKEGUARD 

INDICAÇÕES GERAIS RELATIVAS À MONTAGEM DA 
PEDELEC

A sua Pedelec foi totalmente montada na fábrica, 
onde foi efetuado também um teste de condução. 
A Pedelec fica a funcionar perfeitamente depois de 
efetuados os passos de montagem explicados a se-
guir sem demais trabalhos de ajuste. Após a con-
clusão dos trabalhos, efetue uma marcha de teste 
numa zona sem movimento ou numa rua isolada.

Em baixo será descrita a montagem resumida-
mente. Se não estiver devidamente formado, ou 
se não tiver experiência suficiente, por favor, leia 
os capítulos mais alargados no manual do utiliza-
dor Canyon detalhado e específico do tipo; observe 
ainda as instruções dos fabricantes dos compo-
nentes na página de Internet www.canyon.com

Antes da primeira utilização, efetue os trabalhos 
de controlo descritos no capítulo “Antes de cada 
utilização”.

O melhor é usar um suporte de montagem, ex-
pressamente adequado para E-Bikes/Pedelecs, ou 
pedir a um ajudante que segure a sua Pedelec, 
enquanto a monta.

Guarde todos os fechos rotativos e o 
BikeGuard com todo o material de em-

balagem para o caso de pretender posterior-
mente embalar, transportar ou enviar nova-
mente a sua Pedelec no BikeGuard.

O procedimento de abertura do 
BikeGuard também é descrito pelos 

símbolos na tampa do BikeGuard e na caixa de 
papelão com as peças pequenas “Let’s get 
started”.

Coloque o BikeGuard de tal forma que a inscrição 
“CANYON” aponte para a frente. Corte os elemen-
tos de segurança vermelhos nos 4 fechos rotati-
vos na parte dianteira da caixa de papelão com 
uma tesoura e remova-os.

ABRIR O BIKEGUARD
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Para realizar a fixação de dois componentes de 
forma segura, nós, na Canyon consideramos in-
dispensável a utilização de uma chave dinamo-
métrica.

Se for ultrapassado o binário máximo nos para-
fusos de aperto (por ex., no avanço, no espigão 
do selim, ou no aperto do espigão do selim), isso 
provocará uma força de aperto demasiado gran-
de. Esta pode causar uma falha do componente, 
comportando, por isso, um alto risco de acidente. 
Além disso, neste caso, a garantia do produto per-
de a sua validade. Parafusos demasiado soltos ou 
demasiado apertados podem provocar uma falha e 
provocar, assim, um acidente. Cumpra exatamente 
as indicações da Canyon relativas ao binário.

Encaixe a ponta adequada na cavidade da chave 
dinamométrica Canyon.

Introduza a chave allen completamente na cabeça 
do parafuso.

Rode devagar o punho da chave dinamométrica 
Canyon. Se o parafuso começar a apertar, o pon-
teiro vai-se deslocando sobre a escala. Termine o 
movimento rotativo, assim que o ponteiro estiver 
sobre o número do binário prescrito.

Os componentes de carbono ou alumínio espe-
cialmente leves são sensíveis a danos, sobretudo, 
se forem apertados com demasiada força. A pasta 
para montagem Canyon consegue adesão adicio-
nal entre duas superfícies, permitindo, assim, re-
duzir até 30 % a força de aperto necessária.

Isto faz todo o sentido, especialmente, nas zonas 
de aperto do guiador e do avanço, do tubo do garfo 
e do avanço e do espigão do selim e do tubo do 
selim – três zonas de aperto nas quais uma for-
ça de aperto demasiado grande pode danificar os 
componentes e originar que estes avariem, ou que 
cesse a cobertura da garantia. 

Com a pasta para montagem Canyon, devido à 
redução da força de aperto, será prevenida uma 
eventual danificação das fibras de carbono ou dos 
componentes de alumínio de parede fina. Além 
disso, são evitados ruídos que se ouvem frequen-
temente nos pontos de aperto. 

UTILIZAÇÃO DA CHAVE DINAMOMÉTRICA CANYON

A forma mais fácil e segura de fazer a 
montagem é ter um suporte de monta-

gem ou um ajudante.

Partilhe a sua satisfação relativamente 
à sua nova Pedelec e peça a alguém que 

o ajude na desembalagem a partir do BikeGuard 
e na montagem.

Utilize para a montagem a chave dina-
mométrica da Canyon, que acompanha 

o BikeGuard.

UTILIZAÇÃO DA PASTA PARA MONTAGEM CANYON

A MONTAGEM, RETIRADA DO BIKEGUARD A MONTAGEM, RETIRADA DO BIKEGUARD 

LISTA DAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Para a montagem da sua nova Pedelec necessita 
das seguintes ferramentas que poderá encon-
trar na caixa de papelão com as peças pequenas 
(“Let’s get started”):
XXChave dinamométrica Canyon incl. pontas (1)
XXBomba do garfo da suspensão (2)
XX Pasta para montagem Canyon (3)

1

3

2

Não prenda a sua Pedelec, para a mon-
tagem, pelos tubos do quadro ou pelo 

espigão de selim de carbono num suporte de 
montagem. No caso de um espigão ajustável 
em altura, não faça a fixação na parte móvel, 
mas sim e exclusivamente na parte inferior 
que está correspondentemente extraída para 
fora! Ao meter para dentro ou ao puxar para 
fora o espigão de selim ajustável em altura, 
tenha cuidado para que o cabo, no orifício de 
saída, seja metido para dentro ou puxado para 
fora no quadro e não se dobre.



MONTAGEM DO GUIADOR EM E-MTB 

Quando embalado, o guiador vai desmontado, o 
avanço vai, no entanto, montado corretamente. 
No avanço, não devem ser feitas quaisquer alte-
rações.

Pegue na chave dinamométrica Canyon e encaixe 
na chave o bit próprio para os parafusos do avanço.

Posicione o guiador no centro da área de fixação 
do avanço, orientando-se pelas marcações. 

Desaperte totalmente os parafusos de aperto da 
tampa do avanço e remova a tampa.

Empurre para fora um pouco de pasta para mon-
tagem Canyon e aplique uma camada fina de pas-
ta para montagem Canyon não só na parte interior 
da tampa do avanço mas também na zona de 
aperto do corpo do avanço.

Pode encontrar o binário de aperto prescrito para 
os parafusos de aperto do guiador (6 Nm) na parte 
interior do avanço – no ponto, no qual é montado 
o guiador.

Ao mesmo tempo, assegure-se de que os cabos 
Bowden e os fios não estão torcidos ou dobrados 
e de que o seu curso apresenta raios de distância 
uniformes, no sentido dos batentes ou dos travões.

Aperte os parafusos de aperto da tampa do avan-
ço uniformemente e em cruz até o guiador pren-
der um pouco.

A Pedelec ainda não está pronta a fun-
cionar deste modo. Realize a fixação e os 

ajustes finais do guiador, como descrito no capí-
tulo “Montagem final e ajustamento do guiador”.

De modo nenhum se deve combinar um 
guiador de carbono com extensores de 

guiador, a não ser que estes tenham sido espe-
cialmente autorizados para isso. Não encurte 
guiadores de carbono e não fixe a manete do 
travão e o manípulo das mudanças mais para 
dentro do guiador do que o indicado ou do que 
o necessário. Perigo de rutura!
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Antes de aplicar a pasta para montagem Canyon, 
retire todas as partículas de sujidade e resíduos 
de lubrificantes da superfície a tratar. A seguir, 
aplique com um pincel ou uma camurça, uma ca-
mada fina e uniforme de pasta para montagem 
Canyon sobre as superfícies limpas. 

A seguir, monte os componentes conforme pres-
crito.

Utilize a chave dinamométrica Canyon e nunca 
ultrapasse o binário de aperto máximo prescrito. 

Retire o excesso de pasta para montagem Canyon 
e feche o saco cuidadosamente. 

Retire da caixa de papelão “Let’s get started” o 
manual de utilizador Canyon detalhado e especí-
fico do tipo, o Quick Start Guide e a ferramenta.

Retire a caixa de papelão com as peças pequenas 
“Let’s get started” para fora do BikeGuard e colo-
que-os de parte, mas à mão. Retire as duas caixas 
de papelão protetoras superiores. Remova o carre-
gador do acumulador e, eventualmente, mais uma 
caixa de papelão com peças pequenas da caixa de 
papelão protetora traseira. 

Retire a caixa de papelão protetora exterior, remo-
va a roda dianteira do BikeGuard e coloque cuida-
dosamente a roda dianteira de lado.

DESEMBALAR
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Garante ainda proteção máxima contra corrosão, 
impedindo-a eficazmente, mesmo em piso mo-
lhado. A pasta para montagem Canyon pode ser 
utilizada em todas as ligações de carbono e de 
alumínio. Ela é ideal para esta finalidade, uma vez 
que não endurece.

Nos espigões de selim da bicicleta de 
montanha, utilize, por princípio, pasta 

para montagem, visto que ela contribui para 
uma fixação segura. Quando a altura do espi-
gão do selim é ajustada frequentemente no 
quadro, a superfície fica ligeiramente riscada. 
Este é um caso de desgaste normal e não 
constitui motivo para reclamação. No caso de 
espigões de selim rebaixáveis, os riscos não 
constituem um problema.
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Certifique-se de que as ranhuras entre a tampa 
do avanço e o corpo do avanço estão paralelas 
umas às outras e apresentam uma largura igual 
em cima e em baixo. Se necessário, volte a desa-
pertar os parafusos de aperto, apertando-os em 
seguida ligeira e uniformemente.
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Coloque a tampa retirada e aperte o parafuso de 
forma fixa com a chave dinamométrica Canyon 
de 2 Nm.
Posicione a combinação guiador-avanço centra-
damente. Olhe para a roda dianteira ao longo da 
combinação guiador-avanço, para fazer o alinha-
mento do guiador transversalmente, ou o do avan-
ço paralelamente a ela.

Encaixe a ponta adequada na cavidade da chave 
dinamométrica Canyon. Aperte primeiro um pouco 
os parafusos de aperto do avanço uniformemen-
te. Verifique se o aspeto da ranhura é uniforme. 
Por fim, aperte bem os parafusos com o binário 
(5 Nm) impresso.

MONTAGEM DA COMBINAÇÃO GUIADOR-AVANÇO 
NO MODELO ROADLITE ON

Segure bem a combinação guiador-avanço e de-
sate a tira com fecho velcro que fixa o guiador. 
O garfo está fixado pelo rolamento propriamente 
dito e não pode escorregar para fora.

Retire a película protetora e os invólucros proteto-
res da combinação guiador-avanço. Tente fazê-lo, 
em princípio, com a mão. Se isso não resultar, use 
de preferência uma tesoura, em caso de não haver 
outra possibilidade, uma faca de cortar alcatifa. 
Deixe a combinação guiador-avanço cuidadosa-
mente pendurada para baixo.

Desaperte o parafuso em cima junto ao avanço e 
retire-o com a tampa. Abra um canto da saqueta 
da pasta para montagem Canyon. Comprima até 
sair um pouco de pasta para montagem, aplicando 
uma camada fina de pasta para montagem Canyon 
tanto na parte interior da área de fixação do avanço 
como também na área de fixação do tubo do garfo. 

Insira a combinação guiador-avanço no tubo do gar-
fo. Ao mesmo tempo, assegure-se de que os cabos 
Bowden e os fios não estão torcidos ou dobrados 
e de que o seu curso apresenta raios de distância 
uniformes, no sentido dos batentes ou dos travões. 

Segure bem na combinação guiador-avanço e de-
saperte a fita com fecho velcro em cima no avan-
ço que fixa o guiador.

Continue a segurar na combinação guiador-avan-
ço, para que ela não se torça ou caia e ela ou as 
restantes partes da bicicleta fiquem danificadas. 
Desaperte, em baixo no garfo, a fita com fecho 
velcro que fixa o guiador.

Retire a película protetora e os invólucros prote-
tores da combinação guiador-avanço. Tente fazê-
-lo, em princípio, à mão. Se não for capaz, use de 
preferência uma tesoura, e só se não existir outra 
possibilidade, uma faca de cortar alcatifa. Deixe 
cair a combinação guiador-avanço com cuidado 
para baixo.

Insira em seguida a combinação guiador-avanço 
no tubo do garfo. Ao mesmo tempo, assegure-se 
de que os cabos hidráulicos e os cabos de travão 
passam por cima da unidade de avanço, não estão
torcidos ou dobrados e de que o seu curso apre-
senta raios de distância uniformes, no sentido dos
batentes ou dos travões.

CASO ESPECIAL COMBINAÇÃO GUIADOR-AVANÇO
GRAIL CF
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Coloque a tampa em cima e aperte o parafuso de 
forma fixa com a chave dinamométrica Canyon 
com no máximo 2 Nm. 

Posicione a combinação guiador-avanço de forma 
centrada. Olhe para a roda dianteira ao longo da 
combinação guiador-avanço, para fazer o alinha-
mento do guiador transversalmente, ou o do avan-
ço paralelamente a ela.

Introduza então os espaçadores (spacer), con-
soante a posição do assento desejada, por cima 
ou por baixo do avanço. Verifique se estão mon-
tados sempre todos os espaçadores. Pode voltar a 
substituir os espaçadores posteriormente de cima 
para baixo, mas não pode deixar de fora nenhum 
dos espaçadores.

No modelo GRAIL CF pode substituir os 
espaçadores inferiores por espaçadores 

especiais que fazem parte do material forneci-
do. Para mais informações sobre o modelo 
GRAIL CF, consulte: www.canyon.com/road/grail/

Para o ajustamento em altura são fornecidos vá-
rios espaçadores (spacer).

Aperte bem os parafusos do cockpit GRAIL ali-
nhado com a chave dinamométrica Canyon com 
7,5 Nm.

Alguns modelos estão equipados com uma placa 
de transição que se destina a segurar a folga do 
rolamento mesmo com o avanço ou cockpit des-
montados.

Ajustar a caixa de direção/o jogo de comando
Controle a folga da caixa de direção.

Para ajustar a caixa de direção, esta placa de tran-
sição tem de ser solta da mesma forma como o 
aperto do tubo do garfo no cockpit GRAIL.

A placa de transição é, pois, apenas um apoio 
à montagem. Pode encontrar conselhos sobre o 
ajuste, o controlo da folga do rolamento e o tes-
te de segurança posterior no capítulo “A caixa de 
direção”. Mantenha o binário de aperto dos para-
fusos de 1 Nm indicado.

Para a montagem da roda dianteira no 
modelo ROADLITE ON, necessita de uma 

chave allen para o eixo passante. Esta poderá 
ser encontrada na caixa de papelão com as 
peças pequenas.

MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA

Retire, a roda dianteira, eventualmente, do saco 
especial para rodas e remova a caixa de papelão 
protetora do disco do travão.

Levante a Pedelec para fora da caixa de papelão.

Rode o eixo passante, Maxle Ultimate, para fora do 
garfo e remova-o completamente.
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Maxle Ultimate

Em travões de disco, verifique, antes de montar a 
roda, se as pastilhas de travão estão exatamente 
assentes nas cavidades da pinça de travão. Pode 
reconhecer isso, se a ranhura entre as pastilhas 
estiver paralela. 

Retire agora o fecho de segurança do travão da 
roda dianteira. Encontrará mais informações sobre 
travões no capítulo “O dispositivo de travagem” 
no seu manual de utilizador Canyon detalhado e 
específico do tipo; observe ainda as instruções do 
fabricante dos componentes na página de Internet 
www.canyon.com

Coloque a roda dianteira no garfo, enfiando, si-
multaneamente o disco do travão na pinça do 
travão. Alinhe a roda dianteira entre as ponteiras 
e empurre o eixo pela direita através da ponteira 
e do cubo, mantendo a alavanca de aperto rápido, 
Maxle Ultimate, aberta. 

Feche o eixo passante do modo indicado no tipo 
específico.

Encontrará mais informações no capí-
tulo “Como lidar com apertos rápidos e 

eixos passantes” no seu manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo; observe 
ainda as instruções do fabricante dos compo-
nentes na página de Internet www.canyon.com

Quando a rosca do eixo encaixar na rosca da barra 
esquerda do garfo, rode-o no sentido dos pontei-
ros do relógio. Nas primeiras voltas, o eixo passan-
te deve poder ser rodado facilmente. 

Rode o eixo ligeiramente para diante e depois cer-
ca de um terço de volta para trás.

Feche a alavanca, Maxle Ultimate, de aperto rápido 
do mesmo modo como fecha uma alavanca de 
aperto rápido normal. 

No início, a alavanca deverá ser fácil de mover 
sem tensão, aumentando a força de resistência 
da alavanca significativamente na segunda meta-
de do percurso, por fim só se poderá mover com 
muito esforço. Se não for possível fechar com-
pletamente a alavanca, volte a abri-la e rode um 
pouco o eixo no sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio. Tente novamente fechar a alavanca.

Use a palma da sua mão e prenda, se necessário, 
os dedos na barra do garfo, mas nunca num raio 
ou no disco de travagem.

As pastilhas novas dos travões de disco 
têm de ser utilizadas algumas vezes, 

para poderem alcançar os valores de desacele-
ração ideais. Encontrará mais informações no 
capítulo “O dispositivo de travagem” no seu 
manual de utilizador Canyon detalhado e espe-
cífico do tipo; observe ainda as instruções do 
fabricante dos componentes na página de In-
ternet www.canyon.com

A alavanca de aperto rápido não deve poder rodar 
depois de ter sido fechada. Certifique-se de que 
a alavanca de aperto rápido não fica saliente nem 
para a frente nem para fora. O melhor será encon-
trar-se fechada para cima, quase verticalmente, 
antes da bainha.

Acione várias vezes a manete de travão, após ter 
montado a roda e fechado o aperto rápido, e, por 
fim, ponha a roda a circular. 

Normalmente, o disco do travão não pode roçar 
na pinça de travão nem nas pastilhas de travão.
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Fox E-Thru 15 mm

Feche a alavanca de aperto rápido, E-Thru, do 
mesmo modo como fecha uma alavanca de aper-
to rápido normal.

No início, a alavanca deverá ser fácil de mover 
sem tensão, aumentando a força de resistência 
da alavanca significativamente na segunda meta-
de do percurso, por fim só se poderá mover com 
muito esforço.

Se não for possível fechar completamente a ala-
vanca, volte a abri-la e rode um pouco o eixo no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ten-
te novamente fechar a alavanca de aperto rápido.

Use a palma da sua mão e prenda, se necessário, 
os dedos na barra do garfo, mas nunca num raio 
ou no disco de travagem.

A alavanca de aperto rápido não deve poder rodar 
depois de ter sido fechada. Certifique-se de que 
a alavanca de aperto rápido não fica saliente nem 
para a frente nem para fora. O melhor será encon-
trar-se fechada para cima, quase verticalmente, 
antes da bainha.

Quando a rosca do eixo encaixar na rosca da barra 
direita do garfo, rode-o no sentido dos ponteiros 
do relógio. Nas primeiras voltas, o eixo passan-
te deve poder ser rodado facilmente. Rode o eixo 
ligeiramente para diante e depois cerca de um 
terço de volta para trás.

Coloque a roda dianteira no garfo, enfiando, simul-
taneamente o disco do travão na pinça do travão. 
Alinhe a roda dianteira entre as ponteiras e em-
purre o eixo pela esquerda através da ponteira e 
do cubo, mantendo a alavanca de aperto rápido, 
E-Thru, aberta.

Verifique o aperto fixo, seja qual for o 
sistema de fixação da roda, após poucos 

quilómetros ou horas de serviço, porém, o 
mais tardar, após 4 horas ou 80 km. Uma fixa-
ção mal apertada da roda pode provocar uma 
queda com consequências imprevisíveis para a 
vida e a integridade física.
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MONTAGEM DO SELIM E DO ESPIGÃO DO SELIM 
NO MODELO ROADLITE ON

Meça a altura do selim na sua bicicleta anterior, 
começando do meio do movimento pedaleiro até 
ao bordo superior no meio do selim. Utilize, então, 
esta altura do selim para a sua nova bicicleta.

Solte o parafuso de fixação do tubo do selim. Leia 
primeiro o capítulo “Adaptar a bicicleta ao condu-
tor” no seu manual de utilizador Canyon detalhado 
e específico do tipo.

O espigão de selim deve deslizar com leveza para 
dentro do quadro, sem ser necessário pressionar 
ou virar. Se isso não for possível, abra o aperto do 
tubo do selim um pouco mais.

Volte a retirar o espigão de selim para fora. Es-
palhe agora um pouco de pasta para montagem 
Canyon na parte inferior do espigão de selim e por 
dentro do tubo do selim do quadro ou na zona de 
fixação do espigão do selim marcada.

Insira o espigão do selim no tubo do selim, até 
atingir a altura necessária do selim.

Alinhe o selim e não enrosque com demasiada 
força o parafuso de fixação do tubo do selim, isto 
é, não ultrapassando o binário de aperto permitido 
de no máx. 8 Nm. Utilize a chave dinamométrica 
Canyon.

Nunca ande na sua Canyon, se a marca-
ção MAX no espigão de selim for visível.
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Ao meter para dentro ou ao puxar para fora o es-
pigão de selim ajustável em altura, tenha cuidado 
para que o cabo, no orifício de saída, seja metido 
para dentro ou puxado para fora no quadro e não 
se dobre.

Encaixe a ponta adequada na cavidade da chave 
dinamométrica Canyon. Solte o parafuso de aperto 
na parte da frente do tubo do selim. Puxe depois 
o espigão do selim do tubo do selim, até atingir a 
altura necessária.

Alguns modelos estão equipados com um espigão 
de selim regulável em altura. Estes modelos são 
fornecidos já com o espigão do selim regulável 
em altura montado. Necessita apenas de ajustar a 
altura do selim correta e, eventualmente, a incli-
nação do selim.

Meça a altura do selim na sua bicicleta/Pedelec 
anterior, começando do meio do movimento pe-
daleiro até ao bordo superior no meio do selim. 
Utilize, então, esta altura do selim para a sua nova 
Pedelec. 

AJUSTAR O ESPIGÃO DO SELIM REGULÁVEL EM 
ALTURA NAS E-MTB

Não aplique massa consistente ou óleo 
em áreas de aperto de carbono!

Retire event. a película protetora do selim.

Com o Canyon Perfect Position System 
(PPS) tem à sua disposição um instru-

mento, que lhe permitirá escolher o tamanho 
exatamente necessário da sua Canyon, sem 
nunca a ter experimentado. Encontra o sistema 
PPS na nossa página de Internet 
www.canyon.com

Não ultrapasse os binários de aperto 
máximos! Estes podem ser encontrados 

no capítulo “Binários de aperto recomenda-
dos“, nas próprias peças e/ou nos manuais de 
instruções dos fabricantes dos componentes.

Observe as instruções no capítulo “Ajus-
te da altura correta do selim”, bem 

como os binários de aperto dos parafusos au-
torizados no capítulo “Instruções gerais: Cui-
dados e inspeção”. Tenha ainda atenção às 
disposições do fabricante dos componentes.

Alinhe o selim e não enrosque com demasiada 
força o parafuso de fixação do tubo do selim, isto 
é, não ultrapassando o binário de aperto máximo 
permitido. Utilize a chave dinamométrica Canyon.

Visite também a nossa página na Inter-
net, www.canyon.com, que se encontra 

sempre atualizada. Ali existem instruções so-
bre muitos modelos.

Não aplique massa consistente ou óleo 
em áreas de aperto de carbono!

Não ande nunca com a sua Pedelec, se 
a marcação MIN-/MAX for visível no es-

pigão do selim.

Ajuste o guiador com a roda dianteira montada e 
a pressão adequada do pneu. Nas E-MTB prontas 
a utilizar, as manetes do travão apontam ligeira-
mente para baixo. Quando está sentado no selim, 
o braço esticado e os dedos formam uma linha 
reta, quando os dedos estão assentes na manete 
do travão.

MONTAGEM FINAL E AJUSTAR O GUIADOR

Utilize para a montagem a chave dina-
mométrica da Canyon, que acompanha 

o BikeGuard.

Utilize a chave dinamométrica Canyon, apertando, 
no fim, em cruz os parafusos de aperto. Não ultra-
passe os binários de aperto máximos autorizados!
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Para o ajuste correto da inclinação do se-
lim, observe as instruções no capítulo 

“Ajuste da altura correta do selim”, bem como os 
binários de aperto dos parafusos autorizados no 
capítulo “Instruções gerais: Cuidados e inspe-
ção” no seu manual de utilizador Canyon deta-
lhado e específico do tipo. Tenha ainda atenção 
às disposições do fabricante dos componentes.
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Nas Pedelecs, podem ser montados os pedais ha-
bituais à venda no mercado dos grandes fabrican-
tes de pedais.

MONTAGEM DOS PEDAIS

Antes de montar os pedais, repare nas inscrições 
marcadas nos eixos. Um “R” significa pedal direito 
e um “L” significa pedal esquerdo. Tenha em con-
sideração que o pedal esquerdo tem uma rosca 
para a esquerda, ou seja tem que ser rodado no 
sentido contrário ao sentido de aparafusamento 
comum, i. e. no sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio.

Lubrifique levemente a rosca do pedal antes de 
proceder ao aparafusamento com uma massa 
consistente para montagem à venda no mercado.

Aparafuse os pedais à mão na rosca do pedaleiro, 
as primeiras duas ou três voltas. Só depois deve 
recorrer à ajuda de uma chave de pedais, aper-
tando-os bem.

Alguns tipos de pedais têm de ser sempre aperta-
dos com uma chave allen.

Verifique outra vez a firmeza de aperto 
dos pedais, após 100 km de utilização. 

Os pedais poderiam soltar-se, destruir a rosca 
e, possivelmente, provocar uma queda. Verifi-
que também a boa fixação dos restantes para-
fusos, de acordo com os valores de binário 
recomendados.
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Para o transporte, o ar do garfo da suspensão foi, 
eventualmente, esvaziado por completo. Tem de 
voltar a encher o garfo da suspensão com a pres-
são de ar devida. Abra a tampa da válvula na barra 
esquerda do seu garfo da suspensão. Encontrará 
mais informações sobre o garfo da suspensão no 
capítulo “O garfo da suspensão” no seu manual de 
utilizador Canyon detalhado e específico do tipo.

Encha o garfo da suspensão, acionando a bomba es-
pecial que acompanha o BikeGuard, de acordo com 
as recomendações do fabricante do garfo de suspen-
são sobre o ajuste do valor da pressão da suspensão.

Encontrará, também, conselhos práticos sobre o 
ajustamento e a manutenção nas páginas de In-
ternet dos fabricantes: www.manitoumtb.com, 
www.rockshox.com, www.sportimport.de,  
www.ridefox.com, www.srsuntour-cycling.com

ENCHER O GARFO DA SUSPENSÃO

Um ajustamento incorreto do garfo da 
suspensão pode provocar um funciona-

mento defeituoso ou danos no garfo da sus-
pensão.

Em alguns modelos, o ar foi retirado 
completamente do garfo e/ou do amor-

tecedor. Tem de encher os elementos de sus-
pensão com a respetiva pressão de ar.

ENCHER O AMORTECEDOR

Numa E-MTB com suspensão total (Full Suspen-
sion), tem de controlar a pressão do ar. Abra a 
tampa da válvula no amortecedor.

Encontrará mais informações relativas ao ajuste 
do seu amortecedor no capítulo “Suspensão total” 
no seu manual de utilizador Canyon detalhado e 
específico do tipo.
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Por fim tem que instalar os refletores dos raios. 
Não se esqueça de instalar, respetivamente, dois 
refletores, um em frente ao outro, nos raios da 
roda dianteira e dois refletores, um em frente ao 
outro, nos raios da roda traseira.

EQUIPAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO TRÂNSITO 
EM VIAS PÚBLICAS

Coloque agora o refletor branco no guiador e o 
refletor vermelho no espigão do selim assim como 
uma campainha.

Um ajustamento incorreto do amortece-
dor pode provocar um funcionamento 

defeituoso ou danos no mesmo.

Encha o amortecedor com a bomba especial que 
vai junta com o BikeGuard, de acordo com as re-
comendações do fabricante do amortecedor. 

Encontrará, também, conselhos práticos sobre o 
ajustamento e a manutenção nas páginas de In-
ternet dos fabricantes:
www.rockshox.com
www.sportimport.de
www.dtswiss.com
www.manitoumtb.com
www.ridefox.com

Cumpra os requisitos legais que regulam 
a participação no trânsito em vias públi-

cas do país onde está a usar a Pedelec. Informa-
ções sobre este assunto podem ser encontradas 
no capítulo “Exigências legais que regulam a 
participação no tráfego rodoviário” no manual 
de utilizador Canyon detalhado e específico do 
tipo na página de Internet www.canyon.com

Antes de encher e antes da primeira 
viagem, leia a instrução do fabricante 

do amortecedor!

CONTROLO E AJUSTES

Acione várias vezes a manete de travão, após ter 
montado a roda e fechado o eixo passante ou o 
aperto rápido, e, em seguida, faça a roda rodar.

O disco do travão não pode roçar na pinça de 
travão e, em geral, também não deve roçar for-
temente nas pastilhas de travão. Ponha as duas 
rodas a rodar e verifique, se as rodas rodam de 
forma concêntrica. 

Pastilhas novas de travões de disco têm 
de ser acionadas algumas vezes.

Após ter montado as rodas, faça um teste aos tra-
vões com a bicicleta parada. Ambas as manetes 
devem apresentar um ponto de resistência e não 
devem deixar-se pressionar até ao guiador. Encon-
trará mais informações no capítulo “O sistema de 
travões” no seu manual de utilizador Canyon de-
talhado e específico do tipo na página de Internet 
www.canyon.com

Verifique o funcionamento das mudanças. Por fa-
vor, peça a um ajudante, para levantar a Pedelec 
pelo selim e experimente cuidadosamente todas 
as mudanças.

Verifique se o desviador traseiro não entra em 
contacto com os raios, quando a corrente fun-
ciona sobre o pinhão maior. Empurre ativamente 
com força contra o desviador traseiro para ficar 
excluída qualquer possibilidade de colisão e ponha 
a roda a rodar lentamente.

Encontrará mais informações no capítulo “As mu-
danças de velocidades” no seu manual de utili-
zador Canyon detalhado e específico do tipo na 
página de Internet www.canyon.com
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Encha ambos os pneus com a pressão de ar má-
xima inscrita nos flancos dos pneus. Encontrará 
mais pormenores sobre o tema pneus e câmaras 
de ar no capítulo “As rodas – pneus, câmaras de 
ar e pressão de ar” no seu manual do utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo na página 
de Internet www.canyon.com

Após a conclusão da montagem, efetue, como 
descrito no capítulo “Antes da primeira utilização”, 
os exames respetivos com exatidão.

Após a conclusão dos trabalhos de 
montagem e de controlo, efetue uma 

marcha de teste numa zona sem movimento 
ou numa rua isolada! Se surgirem falhas na 
montagem ou no ajuste durante a circulação 
com trânsito nas vias públicas, ou durante o 
uso em terreno, tal pode originar a perda de 
controlo sobre a condução!

Verifique novamente se todos os para-
fusos estão bem apertados, após ter 

feito 100 a 300 km, segundo os valores de bi-
nário recomendados. Encontrará mais infor-
mações sobre este assunto nos capítulos “Ins-
truções gerais: Cuidados e inspeção”, “Binários 
de aperto para parafusos recomendados” e 
“Serviço de assistência e intervalos de manu-
tenção” no seu manual de utilizador Canyon 
detalhado e específico do tipo na página de 
Internet www.canyon.com

Faça os ajustes da posição do assento, posição 
das manetes, bem como o controlo do assento 
seguro do guiador, dos punhos e do espigão, como 
descrito no capítulo “Adaptar a bicicleta Canyon 
ao condutor” no seu manual do utilizador Canyon 
detalhado e específico do tipo.

O espigão do selim tem de estar inserido no qua-
dro, pelo menos até estar abaixo do tubo superior, 
nomeadamente até à marca de inserção MIN/MAX 
do espigão. 

Não ande nunca com a sua Pedelec, se 
a marcação MIN-/MAX for visível no es-

pigão do selim.

CONDUZIR A PEDELEC
Pode conduzir a sua Pedelec como uma bicicleta 
normal. A experiência de condução única só co-
meça com a ativação do sistema de acionamento, 
quando o motor potente com o seu binário eleva-
do lhe dá mais assistência, quanto mais der aos 
pedais.

Inicie a sua deslocação com a assistência de 
acionamento mais baixa. Habitue-se lentamente 
ao impulso adicional. Experimente lentamente o 
potencial da sua Pedelec numa zona sem trânsito.

Treine situações de deslocação típicas, como ar-
ranque e travagem, deslocação em curvas aper-
tadas e a condução em caminhos para bicicletas 
apertados e em superfícies soltas. Precisamente 
aqui uma Pedelec diferencia-se bastante de uma 
bicicleta vulgar.

CONDUZIR COM ASSISTÊNCIA DO ACIONAMENTO

Pode ligar ou desligar o sistema nas teclas dos 
elementos de comando no acumulador ou no 
guiador ou no interruptor remoto no tubo inferior. 
Além disso, podem ser selecionados os diferentes 
modos de assistência, a restante capacidade do 
acumulador é exibida e as diferentes funções do 
velocímetro podem event. ser selecionadas.

Depois da ligação, o sistema é ativado através da 
pedalagem e a assistência do motor fica dispo-
nível. Sensores medem os seus movimentos de 
pedalagem e comandam a assistência do motor, 
consoante a assistência selecionada de forma to-
talmente automática. O grau do impulso adicional 
orienta-se pelo modo de assistência, pela veloci-
dade e event. força de pedalagem.

A assistência de desempenho desliga-se ao alcan-
çar uma velocidade de mais do que 25 km/h.

Puxando as manetes de travão do tra-
vão da roda traseira, o motor para – Pa-

ragem de emergência!
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Tenha atenção ao facto de que event. terá de alte-
rar os seus hábitos de condução:

XXNão monte na bicicleta, colocando primeiro um 
pé no pedal e tentando passar a outra perna por 
cima do selim. A Pedelec arrancaria imediata-
mente. Perigo de queda!

XXDeixe de pedalar também mais cedo do que 
o costume, antes de curvas ou bifurcações. O 
acionamento ainda continua possivelmente a 
impulsionar durante algum tempo. A sua veloci-
dade na curva poderia ser demasiado alta.

XXNão se deixe levar pelo motor potente, a introdu-
zir sempre uma mudança alta. Mude as mudan-
ças com frequência, como está event. habituado 
a fazer numa bicicleta vulgar, para tornar a sua 
parte no movimento de deslocação o mais efi-
ciente possível. A sua frequência de pedalagem 
deveria ser sempre fluente. Deve pedalar com 
mais de 60 rotações de pedalagem por minuto.

XXAo parar, mude para uma mudança mais baixa.

XXConsidere que os outros participantes do trân-
sito ainda não se habituaram às Pedelecs e às 
suas velocidades elevadas. Conte com o com-
portamento indevido de outros participantes do 
trânsito. Considere que andará em geral nitida-
mente a uma velocidade superior do que o cos-
tume. Conduza, por isso, de uma forma vigilante 
e esteja pronto a travar, assim que se aproxima-
rem situações confusas ou com possíveis poten-
ciais de perigo do seu campo de visão.

CONDUZIR A PEDELEC CONDUZIR A PEDELEC

Tenha em consideração que os travões 
da sua Pedelec são sempre mais fortes 

do que o acionamento. Se tiver problemas com 
o seu acionamento (porque este, p. ex., antes 
de uma curva ainda continua a impulsioná-lo), 
trave a sua Pedelec com cuidado.

Familiarize-se, em marchas de teste 
numa zona sem movimento com as ca-

racterísticas da sua Pedelec e a velocidade e 
aceleração elevadas possíveis, antes de parti-
cipar no trânsito. Perigo de acidente! Nunca 
conduza sem capacete!

Antes de tocar nos pedais sente-se no 
selim, selecione a assistência de acio-

namento mais baixa e esteja pronto a travar na 
altura do arranque em qualquer momento. Pe-
rigo de queda!

Tenha atenção ao facto de que devido 
ao desempenho mais elevado do acio-

namento na roda traseira, o risco de queda em 
pisos escorregadios (humidade, neve, cascalho, 
etc.) aumenta. Isto ainda se aplica mais à con-
dução em curvas. Perigo de queda!

Considere que os condutores de auto-
móveis e outros participantes do trânsi-

to menosprezam possivelmente a sua veloci-
dade. Use sempre vestuário claro e bem visível. 
Conduza no trânsito na estrada sempre de 
forma vigilante e conte com o comportamento 
incorreto dos outros participantes do trânsito. 
Perigo de acidente!

Considere que os peões não o ouvem, 
ao aproximar-se com grande velocidade. 

Conduza, por isso, principalmente, em cami-
nhos para bicicletas e caminhos para bicicle-
tas e peões com muito cuidado e de forma 
vigilante, para evitar acidentes. Utilize a cam-
painha atempadamente como aviso.

Os acumuladores das Pedelecs não co-
nhecem em regra nenhum efeito de 

memória. Carregue o acumulador de preferên-
cia sempre depois de cada utilização mais pro-
longada. Evite a descarga profunda do acumu-
lador.

AUTONOMIA – CONSELHOS PARA UMA LONGA 
VIAGEM

Durante quanto tempo e durante que distância é 
assistido pelo acionamento adicional depende de 
vários fatores: condições do percurso, peso do con-
dutor e carga, utilização de força própria, grau de 
assistência ou modo de assistência, (contra) vento, 
arranques frequentes, temperatura, influências at-
mosféricas, topografia, pressão dos pneus, etc.

Na exibição do estado de carregamento da bateria 
no elemento de comando no guiador ou adicional-
mente no acumulador, pode ler o estado de car-
regamento do seu acumulador. Encontrará mais 
informações na instrução de sistema do fabrican-
te do acionamento.

Para aumentar a autonomia, é recomendável, an-
dar em percursos planos ou descidas com uma 
assistência baixa ou mesmo sem qualquer as-
sistência e só com contravento, grande carga e/
ou em subidas grandes utilizar a assistência de 
acionamento máxima.

Pode influenciar a autonomia, se
XX controlar a pressão dos pneus regularmente, i. e. 
uma vez por semana com o manómetro e event. 
ajustar
XX introduzir uma mudança mais baixa atempada-
mente antes de semáforos e cruzamentos ou 
geralmente antes de parar e arrancar com mu-
danças baixas
XX introduzir mudanças regularmente, como está 
possivelmente acostumado a fazer com uma bi-
cicleta sem acionamento
XXnão conduzir só com mudanças pesadas
XX conduzir fluentemente e de forma vigilante, para 
evitar paragens desnecessárias
XX conduzir se possível com pouca carga, i. e. sem 
bagagem desnecessária
XX com temperaturas mais baixas, principalmente 
com frio, guardar o seu acumulador em casa e 
montá-lo só pouco antes do início da marcha na 
sua Pedelec
XXnão estacionar a sua Pedelec ao sol direto

Se a capacidade do acumulador não for suficien-
te para chegar ao destino, goza da vantagem de-
cisiva do conceito híbrido da sua Pedelec: sem 
assistência de acionamento, a bicicleta pode ser 
conduzida como uma bicicleta vulgar – com auto-
nomia ilimitada e sem perder praticamente nada 
das características de condução.

Se o seu acumulador ficar vazio no ca-
minho, não carregue o acumulador com 

um carregador qualquer, mesmo que este pos-
sua o mesmo tipo de ficha. Perigo de explosão! 
Carregue o seu acumulador, por princípio, ape-
nas com o acumulador de série.
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CONDUZIR SEM ASSISTÊNCIA DO ACIONAMENTO

Também pode conduzir a sua Pedelec sem a as-
sistência do acionamento, ou seja como uma bi-
cicleta normal.

Deve ter atenção a algumas coisas importantes, 
se pretender conduzir sem acumulador ou com 
ele vazio:

XXMesmo que pretenda conduzir sem assistên-
cia de acionamento, pode ligar o elemento de 
comando no guiador da sua Pedelec com acu-
mulador montado para ter à sua disposição as 
funções do seu computador da bicicleta.

XXSe o sistema de luzes for abastecido pelo acu-
mulador, a iluminação também está disponível 
quando o acumulador está vazio. No entanto, 
carregue o acumulador assim que regressar.

XXSe tiver tirado o acumulador da sua Pedelec do 
tubo inferior: preste atenção para não entrar 
sujidade nem humidade nas ligações do acu-
mulador. Coloque a cobertura de proteção even-
tualmente fornecida sobre as ligações do seu 
acumulador ou proteja as ligações com um saco 
plástico. O visor e principalmente a iluminação 
deixam provavelmente de estar à disposição.

CONDUZIR A PEDELEC MANUSEAMENTO CORRETO DO ACUMULADOR

Para se informar sobre a melhor forma 
de aproveitar a capacidade de desem-

penho do seu acumulador, consulte o capítulo 
“Manuseamento correto do acumulador”.

Tenha em consideração que o acumula-
dor da sua Pedelec apresenta sinais de 

desgaste com o passar dos anos. Com isto, a 
capacidade do acumulador diminui cada vez 
mais e deixará de poder ir tão longe como ao 
início com um carregamento do acumulador. 
Após algum tempo, o acumulador até terá de 
ser substituído.

 MANUSEAMENTO 
CORRETO DO 
 ACUMULADOR
Desmonte o acumulador, se não utilizar a sua Pe-
delec durante muito tempo (por exemplo no in-
verno). Guarde o acumulador num espaço seco a 
temperaturas entre 5 e 20 graus Celsius. O estado 
de carregamento deve apresentar para este fim 
entre 50 e 70 % da capacidade de carga. Controle 
o estado de carregamento, se o acumulador não 
for utilizado mais do que dois meses e recarre-
gue-o em caso de necessidade de vez em quando.

Utilize para limpar o compartimento do acumu-
lador um pano seco ou no máximo levemente 
húmido. Verifique eventuais danos no corpo do 
mesmo. Em caso algum deve orientar o jato de 
um aparelho de alta pressão contra o acumulador, 
porque há o perigo da água entrar para o interior 
do mesmo e/ou provocar um curto-circuito.

Encontrará mais informações sobre o manusea-
mento correto do seu acumulador na instrução de 
sistema do fabricante do acionamento.

Carregue o seu acumulador exclusiva-
mente com o carregador fornecido. Não 

use carregadores de outro fabricante; mesmo 
se as fichas do carregador derem para o seu 
acumulador. O acumulador pode aquecer, infla-
mar ou até mesmo explodir!

Carregue o acumulador com uma tem-
peratura ambiente de 15 a 25 graus Cel-

sius. Deixe arrefecer primeiro os acumuladores 
quentes devido ao funcionamento. Da mesma 
forma, deverá no inverno ou após uma viagem 
com frio deixar o acumulador ficar à tempera-
tura ambiente antes de o ligar ao carregador.

Certifique-se de que o seu acumulador 
não está danificado. Nunca abra, de-

componha ou fragmente o acumulador. Perigo 
de explosão!

Carregue o seu acumulador de prefe-
rência durante o dia e só em espaços 

secos, que estejam equipados com um detetor 
de fumo ou incêndio, todavia, não no seu quar-
to de dormir. Coloque o acumulador durante o 
carregamento sobre uma superfície grande 
não inflamável, p. ex. de cerâmica ou vidro! 
Apague o acumulador pouco tempo depois de 
ele estar carregado.
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Não utilize em caso algum um acumu-
lador ou carregador defeituoso. Se não 

estiver absolutamente seguro ou caso tenha 
perguntas a fazer, contacte a nossa linha dire-
ta de assistência técnica.

Garanta que o acumulador e o carrega-
dor não estão ao alcance das crianças!

Garanta que o acumulador e o carrega-
dor não apanham humidade ou não fi-

cam molhados durante o processo de carrega-
mento, para excluir choques elétricos e 
curto-circuitos.

Tenha cuidado para não expor de forma 
alguma o seu acumulador ao fogo nem 

ao calor. Perigo de explosão!

Não exponha o acumulador nem o car-
regador ao sol direto durante o carrega-

mento.

Não carregue outros aparelhos elétricos 
com o carregador da sua Pedelec forne-

cido!

Os acumuladores só podem ser utiliza-
dos nas Pedelecs, para as quais são 

previstos.

A utilização de um ejetor de vapor, apa-
relho de limpeza de alta pressão ou uma 

mangueira de água para limpar não é autoriza-
da. A entrada de água no sistema elétrico ou 
no acionamento pode destruir os aparelhos. Os 
diferentes componentes do acionamento po-
dem ser limpos com um pano macio e deter-
gentes neutrais à venda no comércio ou limpos 
com água, mas não dentro de água. O acumu-
lador não pode ser molhado nem tão pouco 
mergulhado em água! Perigo de explosão!

Os acumuladores não podem ser curto-
-circuitados. Guarde-o por isso num lo-

cal seguro, onde o acumulador não se possa 
curto-circuitar involuntariamente (p. ex. com 
outro acumulador). Garanta que o acumulador 
não está guardado de forma que possa causar 
perigo (p. ex. numa caixa ou gaveta) ou que 
entre em contacto com outras substâncias 
condutoras e se possa curto-circuitar desta 
forma. Além disso, não deposite outros objetos 
(p. ex. vestuário) no local de armazenamento.

Se retirar o seu acumulador do suporte 
para o carregar (e estacionar a sua Pe-

delec durante o processo de carregamento na 
rua), deve proteger as ligações, p. ex. com um 
saco de plástico, contra a chuva, humidade e 
sujidade. Se as ligações do seu acumulador fi-
carem sujas, limpe-as com um pano seco.

Preste atenção para não descarregar to-
talmente o seu acumulador (a chamada 

descarga profunda). Isto ocorre frequentemen-
te, se conduziu até ao fim da carga e a seguir 
a Pedelec for estacionada durante alguns dias. 
A descarga profunda danifica duradouramente 
o acumulador da sua Pedelec. Um acumulador 
descarregado profundamente só pode, possi-
velmente, ser recarregado em casos excecio-
nais com carregadores especiais. Contacte a 
nossa linha direta de assistência técnica.

Remova o acumulador da sua Pedelec, 
se não utilizar a Pedelec durante muito 

tempo e mantenha-o limpo e seco. 

Se for necessária a substituição do acu-
mulador ou carregador (ou peças des-

tes), utilize exclusivamente peças sobresselen-
tes originais. Contacte a nossa linha direta de 
assistência técnica.

Não carregue o seu acumulador durante 
um período longo de tempo, se ele não 

for utilizado.

Não elimine o seu acumulador no lixo 
doméstico normal! É necessária uma 

eliminação de acordo com a lei relativa à eli-
minação de baterias. Por isso, o vendedor do 
seu novo acumulador tem de receber o seu 
antigo e eliminá-lo devidamente. Se não esti-
ver absolutamente seguro ou caso tenha per-
guntas a fazer, contacte a nossa linha direta de 
assistência técnica.

Tenha em consideração que o acumula-
dor da sua Pedelec apresenta sinais de 

desgaste com o passar dos anos. Com isto, a 
capacidade do acumulador diminui cada vez 
mais e deixará de poder ir tão longe como ao 
início com um carregamento do acumulador. 
Após algum tempo, o acumulador até terá de 
ser substituído.

Acumuladores de iões de lítio não apre-
sentam um efeito de memória, por isso, 

pode recarregar o acumulador em qualquer 
altura sem prejudicar a capacidade de carrega-
mento.

Observe também eventuais indicações 
existentes no respetivo autocolante no 

acumulador ou no carregador.
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TRANSPORTE DA 
 PEDELEC
COM O AUTOMÓVEL

As Pedelecs podem ser transportadas como bici-
cletas normais junto ou dentro do automóvel. Te-
nha sempre atenção à fixação segura da Pedelec 
junto ou dentro do automóvel e controle a fixação 
regularmente. Além disso, deve retirar sempre 
o acumulador da Pedelec, antes de transportar 
a sua Pedelec em cima do automóvel. Guarde o 
acumulador na caixa de papelão original ou no 
saco do acumulador Canyon e event. um visor re-
movível, durante a viagem, no automóvel de forma 
segura, para evitar danos.

Encontrará mais informações no capítulo “Como 
transportar a sua bicicleta Canyon” no seu ma-
nual de utilizador Canyon detalhado e específico 
do tipo.

A distribuição do peso na Pedelec é ni-
tidamente diferente da distribuição do 

peso em bicicletas sem motor. Uma Pedelec é 
nitidamente mais pesada do que uma bicicleta 
sem acionamento. Isto dificulta o processo de 
parar, empurrar, levantar e carregar a Pedelec. 
Tenha isto em consideração também ao carre-
gar e descarregar a mesma num veículo a mo-
tor e ao transportá-la num sistema de suporte 
de bicicletas.

Antes de transportar várias Pedelecs 
num suporte de bicicletas em cima do 

tejadilho ou num suporte de bicicletas junto ao 
automóvel, informe-se para que carga máxima 
total o suporte de bicicletas está autorizado. 
Preste atenção em qualquer caso que as Pede-
lecs possuem um peso superior ao peso das 
bicicletas sem acionamento. Em vez de três 
bicicletas sem acionamento, só pode eventual-
mente transportar uma ou duas Pedelecs.

Preste atenção que deve retirar todas as 
peças móveis e soltas e, principalmente, 

o acumulador, o elemento de comando e o 
computador da bicicleta no guiador, antes de a 
transportar no exterior junto ou em cima do 
automóvel. Se transportar a sua Pedelec sem 
acumulador num sistema de suporte de bici-
cletas, proteja as ligações contra a chuva, hu-
midade e sujidade, p. ex. com um saco de plás-
tico.

Informe-se event. também sobre as dis-
posições e regulamentos sobre o trans-

porte de bicicletas e Pedelecs nos países, pe-
los quais passa durante as suas viagens. 
Existem diferenças, p. ex. relativamente à mar-
cação.

COM OS CAMINHOS DE FERRO / COM OS 
TRANSPORTES PÚBLICOS

As Pedelecs podem ser transportadas como bici-
cletas normais nos transportes públicos.

O transporte de bicicletas e Pedelecs nos trans-
portes públicos urbanos é, por princípio, auto-
rizado, mas está regulado de forma diferente 
consoante as cidades. Por exemplo, em algumas 
localidades existem determinadas horas em que 
o transporte da sua Pedelec não é autorizado ou 
não é autorizado sem pagar bilhete. Informe-se 
atempadamente sobre as condições de transporte 
antes de iniciar a viagem!

Nos comboios regionais, expressos regionais e in-
ter-regionais pode transportar a sua Pedelec nas 
chamadas carruagens multifuncionais. Estas en-
contram-se na maioria das vezes no início ou fim 
do comboio e estão marcadas com um símbolo 
de bicicleta.

COM O AVIÃO

Se planeia transportar a sua Pedelec com o avião 
ou enviá-la por expedição, tem de observar as 
obrigações de marcação e embalagem para acu-
muladores que são considerados artigos perigo-
sos. Dirija-se atempadamente à companhia aérea, 
a um especialista para artigos perigosos ou a uma 
transportadora.

Se o acumulador da sua Pedelec estiver 
fixado no tubo inferior, pode remover o 

acumulador para facilitar a subida e descida e 
colocá-lo separadamente no saco de acumula-
dor Canyon.

Informe-se atempadamente sobre as 
condições de transporte antes do início 

da sua viagem e tenha atenção também às 
disposições e aos regulamentos sobre o trans-
porte de bicicletas nos países, pelos quais pas-
sa durante as suas viagens.

Informe-se atempadamente junto da 
companhia aérea, com a qual pretende 

viajar, se é possível transportar a sua Pedelec 
e se for quais são as condições válidas.
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APÓS UMA QUEDA
1. Controle o acumulador. Se o acumulador não 

estiver encaixado corretamente no suporte ou 
apresentar danos, não pode utilizar a Pede-
lec pelo menos no funcionamento com mo-
tor. Desligue o acionamento e event. a bateria 
em separado. Um acumulador danificado pode 
provocar curto-circuitos ou fazer com que a 
sua Pedelec deixe de ser assistida repentina-
mente, exatamente quando precisa disto.

 Se a capa exterior do acumulador estiver da-
nificada, pode entrar água ou humidade, o que 
pode provocar curto-circuitos ou choques elé-
tricos. O acumulador pode-se inflamar ou até 
mesmo explodir! Não armazene um acumula-
dor danificado em espaços fechados. Contacte, 
num caso destes, imediatamente a nossa linha 
direta de assistência técnica.

2. Controle o visor. Todas as indicações estão 
como habitual? Se for indicada uma mensa-
gem de erro ou um aviso, não pode utilizar 
mais a Pedelec. Desligue event. o sistema na 
totalidade, espere pelo menos dez segundos e 
volte a controlar. Encontrará mais informações 
na instrução de sistema do fabricante do acio-
namento.

 Não arranque de forma alguma com a sua Pe-
delec com assistência do motor, se for indica-
do um aviso. Contacte, num caso destes, ime-
diatamente a nossa linha direta de assistência 
técnica.

3. Verifique se as rodas estão firmemente encai-
xadas nos apoios (ponteiras) e se os aros es-
tão no centro do quadro ou do garfo. Ponha as 
rodas em andamento. Desta forma consegue 
verificar se as rodas rodam de forma concên-
trica. Se a roda tiver nitidamente um desvio 
lateral, a roda tem ser centrada. Informações 
mais detalhadas podem ser encontradas nos 
capítulos “O dispositivo de travagem” bem 
como “As rodas” no seu manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo.

Tenha em conta também as indicações 
contidas no capítulo “Características 

específicas do carbono como material de 
construção” no seu manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo.

4. Verifique se o guiador e o avanço não estão 
entortados ou fracturados e se estes ainda 
estão direitos. Verifique se o avanço está soli-
damente preso ao garfo, tentando rodar o guia-
dor contra a roda dianteira. Apoie-se também 
ligeiramente sobre as manetes de travão, para 
verificar a firmeza da montagem do guiador 
sobre o avanço.

 Encontrará mais informações nos capítulos 
“Adaptar a bicicleta Canyon ao condutor” e “A 
caixa de direção” no seu manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo.

5. Verifique se a corrente ainda se encontra so-
bre os pratos e pinhões. Se a Pedelec tiver 
caído sobre o lado das mudanças, deverá ve-
rificar o funcionamento das mesmas. Peça a 
alguém, para levantar a Pedelec pelo selim e 
vá introduzindo as mudanças cuidadosamente 
com o desviador traseiro. Especialmente para 
as mudanças baixas, quando a corrente sobe 
para os pinhões maiores, deverá observar, até 
que ponto o desviador traseiro se aproxima dos 
raios. Um desviador traseiro entortado, ou uma 
ponteira entortada, pode levar o desviador tra-
seiro a tocar no raios. Perigo de queda! Desvia-
dor traseiro, roda traseira e quadro podem ter 
sido danificados nesse acontecimento. 

 Encontrará mais informações no capítulo “As 
mudanças de velocidades” no seu manual de 
utilizador Canyon detalhado e específico do 
tipo.

6. Olhe por cima do selim ao longo do tubo su-
perior ou para a caixa do movimento pedaleiro, 
para garantir que o selim não está desalinha-
do. Se necessário, abra o dispositivo de aperto, 
alinhe o selim e volte a apertá-lo.

 Encontrará mais informações nos capítulos 
“Manuseamento de sistemas de aperto rápi-
do e eixos passantes” e “Adaptar a bicicleta 
Canyon ao condutor” no seu manual de utili-
zador Canyon detalhado e específico do tipo e 
nas instruções inclusas.

Peças de carbono que tenham sofrido 
um impacto, bem como peças deforma-

das de alumínio, podem partir subitamente. 
Estas peças não devem ser reparadas, ou seja, 
não podem ser desentortadas, visto que o pe-
rigo de rutura permanece mesmo depois disto. 
Isto aplica-se particularmente ao garfo, ao 
guiador, ao avanço, aos pedaleiros, ao espigão 
do selim e aos pedais. Em caso de dúvida, uma 
substituição destas peças é sempre a melhor 
opção, pois a sua segurança está em primeiro 
lugar.
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7. Deixe a sua Pedelec cair no chão de uma altura 
baixa. Em caso de ruídos metálicos, verifique 
as causas. Verifique event. o rolamento, as 
uniões roscadas e o ajuste correto do acumu-
lador e da ficha.

 Encontrará mais informações no seu manual 
de utilizador Canyon detalhado e específico do 
tipo e na instrução de sistema do fabricante do 
acionamento.

8. Para concluir, observe mais uma vez toda a Pe-
delec, para descobrir deformações, mudanças 
de cor ou rachas eventualmente existentes.

Volte para trás pelo caminho mais curto e muito 
cuidadosamente apenas, se a sua Pedelec tiver 
passado sem falhas em todos os testes. Evite ace-
lerações e travagens fortes e não pedale de pé. 
Se não estiver seguro de que a Pedelec está em 
perfeito estado de funcionamento, peça a alguém 
que o vá buscar de carro, em vez de correr um 
risco de acidente.

Assim que chegar a casa, volte a examinar cuida-
dosamente a Pedelec mais uma vez. Peças danifi-
cadas têm de ser reparadas ou substituídas. Leia 
os capítulos alargados no seu manual de utilizador 
Canyon detalhado e específico do tipo e na instru-
ção de sistema do fabricante do acionamento ou 
ligue, em caso de dúvida, para a nossa linha de 
assistência técnica.

Peças deformadas podem quebrar subi-
tamente. Estas peças não devem ser 

reparadas, ou seja, não podem ser desentorta-
das, visto que o perigo de rutura permanece 
mesmo depois disto. Isto aplica-se particular-
mente ao garfo, ao guiador, ao avanço, aos pe-
daleiros, ao espigão do selim e aos pedais. Em 
caso de dúvida, uma substituição destas peças 
é sempre a melhor opção, pois a sua seguran-
ça está em primeiro lugar.

Depois de uma queda ou de tombo da 
sua Pedelec, controle muito bem o fun-

cionamento e especialmente os encostos do 
desviador traseiro.

APÓS UMA QUEDA CUIDADOS E INSPEÇÃO

INSTRUÇÕES 
 GERAIS: CUIDADOS E 
 INSPEÇÕES
A sua Pedelec é um produto de qualidade. No 
entanto, tem que, tal como com outros veículos, 
cuidar da sua Pedelec com regularidade e mandar 
fazer os trabalhos de manutenção periódicos por 
um especialista. Só assim, todas as peças funcio-
nam por muito tempo.

LAVAR E CUIDAR DA SUA PEDELEC

Suor seco, sujidade e sal resultante da condução 
durante o inverno ou do ar marítimo prejudicam 
a sua Pedelec. A limpeza habitual e a proteção 
dos componentes da sua Pedelec de corrosão, são 
trabalhos que devem fazer parte das suas tarefas 
obrigatórias.

Não limpe a sua Pedelec com um ejetor de vapor. 
Este tipo de limpeza rápida tem muitas desvan-
tagens: os jatos de água aguçados e ejetados sob 
alta pressão podem forçar as vedações e penetrar 
no interior dos rolamentos. O lubrificador dissol-
ve-se, o atrito aumenta e o processo de corrosão 
tem início. A longo prazo, isto conduz à deteriora-
ção das superfícies de rodagem e do andamento 
macio dos rolamentos. Ejetores de vapor fazem, 
também muitas vezes, descolar autocolantes.

Ocupe-se apenas de trabalhos, para os 
quais tenha os conhecimentos técnicos 

e as ferramentas adequados.

Não lave a sua Pedelec, a pouca distân-
cia, com um jato de água muito forte ou 

com um ejetor de vapor.

Proteja a parte superior da escora infe-
rior da corrente, e os pontos onde possa 

haver fricção de cabos, com película plástica, 
ou outro material semelhante. Assim evita ris-
cos e desgaste da tinta desfavoráveis.
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A lavagem da bicicleta com um jato de água suave 
e/ou um balde de água, recorrendo à ajuda de 
uma esponja ou de um pincel grande, é um tra-
tamento muito mais cuidadoso. A limpeza à mão 
tem um benefício colateral: desta forma consegue 
identificar atempadamente peças onde o verniz 
rebentou, peças desgastadas ou defeituosas.

Quando a sua Pedelec estiver seca outra vez, deve 
tratar o verniz e as superfícies metálicas com cera 
dura (exceção: discos do travão). Proteja também 
os raios, os cubos, os parafusos e as porcas, etc. 
com uma camada de cera. Peças de pequena 
superfície podem ser simplesmente pulverizadas 
com um pulverizador. Dê brilho, com um pano ma-
cio, nas peças que levaram cera, para que estas 
fiquem brilhantes e impermeáveis à água.

Após conclusão dos trabalhos de limpeza, deve 
inspeccionar a corrente e, em caso de necessidade, 
lubrificá-la. Encontrará mais informações no capí-
tulo “Manutenção da corrente” no seu manual de 
utilizador Canyon detalhado e específico do tipo.

CUIDADOS E INSPEÇÃO

Não deixe que produtos de conservação 
e óleo da corrente entrem em contacto 

com os calços dos travões e o disco do travão! 
O travão poderia deixar de funcionar. (ver capí-
tulo “O dispositivo de travagem” no seu ma-
nual de utilizador Canyon detalhado e específi-
co do tipo)! Não deixe que gordura ou óleo 
entre em contacto com as áreas de aperto de 
carbono, como, p.ex., no guiador, avanço, espi-
gão do selim e tubo do selim.

As correntes das Pedelecs desgastam-
-se mais depressa do que o habitual. 

Controle, por isso, o desgaste regularmente.

Limpe óleo ou gordura, difíceis de remo-
ver, de superfícies pintadas e de carbono, 

com um produto de limpeza à base de petróleo. 
Evite produtos para remover gorduras à base de 
acetona, cloreto de metilo, etc., ou à base de 
solventes, não neutros, ou produtos químicos de 
limpeza. Estes podem corroer a superfície!

Antes de aplicar cera dura no quadro da 
sua Pedelec, teste a cera dura numa 

área pouco visível!

Durante a limpeza, verifique se existem 
rachas, riscos, deformações do material 

ou mudanças de cor. Em caso de dúvida, é fa-
vor entrar em contato com a nossa linha direta 
de assistência técnica. Mande substituir, ime-
diatamente, peças danificadas e corrigir a pin-
tura em pontos danificados.

MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO

A primeira inspeção:
Os nossos técnicos desenvolveram um plano es-
pecial de manutenção. Durante os primeiros qui-
lómetros, é possível que as rodas demonstrem 
uma determinada tendência para assentar ou os 
cabos dos manípulos e das manetes estiquem, de 
tal modo que as mudanças não possam funcionar 
corretamente. Também podem ser necessárias, 
dependendo da utilização da bicicleta, as primei-
ras reparações por desgaste. Neste caso, um dos 
nossos técnicos do serviço de assistência entrará, 
antecipadamente, em contacto consigo.

Inspeção regular anual:
Após uma temporada longa e exigente, aconselha-
mo-lo a mandar fazer uma revisão completa à sua 
Pedelec. Quem poderia fazer melhor este trabalho, 
do que os construtores da mesma?

A inspeção anual é feita pelos nossos técnicos es-
pecializados, de acordo com um plano de manu-
tenção, desenvolvido para o tipo da sua bicicleta.

Na substituição de componentes, use 
exclusivamente peças sobresselentes 

de origem. Peças de desgaste de outros fabri-
cantes, por ex., calços de travão ou pneus de 
outra dimensão podem tornar pouco segura a 
Pedelec. Perigo de acidente! Em caso de diver-
gências, a marca CE e a sua garantia perdem a 
validade. A Canyon disponibiliza todas as peças 
sobresselentes indispensáveis para os primei-
ros 2 anos (e durante o período de garantia). 
Caso estas não estejam disponíveis, a Canyon 
disponibiliza peças sobresselentes de igual ou 
melhor qualidade. Contacte a nossa linha dire-
ta de assistência técnica.

Para se informar sobre a melhor forma 
de aproveitar a capacidade de desem-

penho do seu acumulador, consulte o capítulo 
“Manuseamento correto do acumulador”.

Retire o acumulador e o visor antes de 
realizar trabalhos na sua Pedelec (p. ex. 

inspeção, reparações, montagem, manutenção, 
trabalhos no acionamento, etc.). Se o sistema 
de acionamento for ativado involuntariamente, 
há perigo de ferimento!
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Revisão de segurança da Canyon:
Se fizer com a sua Pedelec muito menos de 
1.000 km por ano, o trabalho com a manutenção 
também é correspondentemente menor. Neste 
caso, a revisão de segurança da Canyon é o ideal. 
Para este fim, os nossos especialistas desenvol-
veram um plano de manutenção, adaptado às ne-
cessidades e que não é tão abrangente como a 
inspeção anual, mas que, no entanto, inclui todos 
os pontos relevantes para a segurança. Recomen-
damos que faça este controlo no início de cada 
nova temporada, ou antes de fazer umas férias 
planeadas para que possa partir em descanso.

Para não esperar muito tempo pela revisão da sua 
Pedelec, solicitamos-lhe que faça uma marcação.

CUIDADOS E INSPEÇÃO

Se tiver de embalar a sua Canyon, para 
a enviar para a nossa oficina especiali-

zada, embale-a exatamente como está descri-
to nas instruções de embalagem, “Assim em-
bala a sua Pedelec Canyon”, que acompanha o 
BikeGuard.

De modo a poder ter sempre prazer em 
pedalar com a sua Pedelec, esta neces-

sita de manutenção regular. Encontrará mais 
informações sobre este assunto no capítulo 
“Intervalos de assistência técnica e manuten-
ção” no seu manual de utilizador Canyon deta-
lhado e específico do tipo. As especificações de 
tempo ali referidas são pontos de referência, 
se conduzir entre 750 e 1.500 km por ano. Se 
percorrer regularmente terrenos ou estradas 
em mau estado, os intervalos de inspecção são 
reduzidos de acordo com o grau de esforço, ao 
qual a bicicleta é sujeita. Estas regras também 
são válidas para percursos em tempo de chuva 
e, no geral, para climas húmidos.

Na nossa página de Internet 
www.canyon.com, encontrará várias in-

formações técnicas que lhe darão apoio em 
pequenas reparações e trabalhos de manuten-
ção. Não se aventure demasiado nestes traba-
lhos! Se não estiver absolutamente seguro ou 
caso tenha perguntas a fazer, contacte a nossa 
linha direta de assistência técnica.

Inspeções regulares e a substituição oportuna de 
peças de desgaste, p. ex. correntes, calços dos tra-
vões ou cabos de travões e mudanças, fazem par-
te do uso apropriado da Pedelec e têm, por isso, 
influência sobre a responsabilidade por produtos 
defeituosos (garantia obrigatória) e a garantia.

Na substituição de componentes, use exclusiva-
mente peças sobressalentes de origem.

Tenha em consideração que o acumula-
dor da sua Pedelec apresenta sinais de 

desgaste com o passar dos anos. Com isto, a 
capacidade do acumulador diminui cada vez 
mais e deixará de poder ir tão longe como ao 
início com um carregamento do acumulador. 
Após algum tempo, o acumulador até terá de 
ser substituído.

Tenha atenção ao facto de que o acio-
namento adicional provoca em parte um 

maior desgaste do que o normal. Isto acontece, 
principalmente, nos travões e nos pneus e em 
motores centrais também na corrente e pi-
nhão.

Se em caso de reparação já não estive-
rem disponíveis peças sobresselentes 

originais, siga as instruções do catálogo de 
substituição de peças da VSF, ZIV e da Asso-
ciação Federal de Corporações para os Mecâ-
nicos de Bicicletas. Em caso de dúvidas, con-
tacte a nossa linha direta de assistência 
técnica.

Inspeções e reparações são trabalhos 
que deveriam ser efetuados por um téc-

nico especializado. Se as inspeções não forem 
efetuadas ou forem efetuadas de forma incor-
reta, isto pode provocar falhas nas peças da 
Pedelec. Perigo de acidente! Se, mesmo assim, 
quiser tentar, realize apenas trabalhos, para os 
quais tem os necessários conhecimentos téc-
nicos e as ferramentas adequadas.

Durante a condução e a manutenção, 
não introduza as mãos nas rodas em 

movimento nem nos travões de disco. Perigo 
de ferimentos!

Durante os trabalhos de manutenção e 
reparação na corrente e cassete, quando 

a proteção da corrente estiver desmontada, 
tenha atenção para não tocar entre a corrente 
e a cassete. Perigo de ferimentos!

No geral, não deve virar a sua Pedelec 
ao contrário. Ao virar a Pedelec podem 

ocorrer danos em componentes, especialmen-
te no guiador.
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Se o acumulador tiver atingido o fim da 
sua vida útil, não pode eliminá-lo sim-

plesmente no lixo doméstico. Leve o acumula-
dor para o local, onde vai comprar o seu novo 
acumulador ou contacte a nossa linha direta 
de assistência técnica.

Retire o acumulador e o visor antes de 
realizar trabalhos na sua Pedelec (p. ex. 

inspeção, reparações, montagem, manutenção, 
trabalhos no acionamento, etc.). Se o sistema 
de acionamento for ativado involuntariamente, 
há perigo de ferimento!

Tenha atenção ao facto de que os aces-
sórios podem influenciar fortemente as 

características da Pedelec. Se não estiver ab-
solutamente seguro ou caso tenha perguntas a 
fazer, contacte a nossa linha direta de assis-
tência técnica.

Tenha atenção e siga os capítulos sobre 
a assistência técnica e manutenção na 

instrução de sistema do fabricante do aciona-
mento.

Sobre este assunto é muito importante 
ler os capítulos “Intervalos de assistên-

cia técnica e manutenção”, “Binários de aperto 
para parafusos recomendados”, “Garantia” e 
“Crash Replacement” no seu manual Canyon 
detalhado e específico do tipo!

Encontrará em anexo as instruções de 
utilização dos fabricantes dos compo-

nentes, bem como a instrução de sistema do 
fabricante do acionamento. Nestes documen-
tos encontra toda a informação detalhada so-
bre a utilização, a manutenção e os cuidados. 
Neste manual faz-se várias vezes referência a 
estes guias de instruções especias e detalha-
dos. Guarde, cuidadosamente, os guias de ins-
truções correspondentes aos pedais com sis-
tema de encaixe e aos componentes de 
mudanças e travões, juntamente com este 
caderno e com o manual.

As informações sobre a responsabilida-
de por produtos defeituosos e a garantia 

podem ser encontradas no manual de utiliza-
dor Canyon detalhado e específico do tipo e na 
nossa página de Internet www.canyon.com. 
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha 
direta de assistência técnica.

CUIDADOS E INSPEÇÃO

Canyon Bicycles GmbH 
Karl-Tesche-Straße 12 
D-56073 Koblenz


