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1. SOBRE ESTE MANUAL
O manual do proprietário de sua IMPULSE E-TRAIL traz informações específicas importantes 
sobre segurança e manutenção. Podem haver manuais complementares para sua bicicleta. 
Obtenha-os e leia todos.
Se precisar de uma cópia deste manual, ou alguma literatura suplementar de sua bike, por 
favor entre em contato com o revendedor autorizado Sense.

ATENÇÃO

Este suplemento contém procedimentos técnicos aplicados. Ferramentas e conhecimentos 
específicos poderão ser necessários. O não conhecimento de procedimentos poderão acarre-
tar acidentes. Quaisquer acidentes de bicicletas podem ter consequências como lesões graves 
e até a morte. Recomendamos que toda manutenção da bicicleta seja feita por mecânico 
treinado e especializado. 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O MATERIAL EMPREGADO NA CONSTRUÇÃO DE SUA BIKE
O quadro de sua bicicleta é feito de Alumínio. Este material é resistente e leve, porém poderá 
amassar caso receba impactos principalmente laterais. Em caso de impactos ocasionados por 
acidentes ou pancadas ou quedas que gerem trincas, ele pode vir a quebrar.

Para sua segurança, enquanto for o proprietário e estiver utilizando a bicicleta, siga os 
procedimentos de revisões e inspeções de todos os itens de fibra de carbono. Em caso de 
dúvida, peça ajuda ao revendedor autorizado.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO

������

Impulse E-TRAIL
COMP/EVO

O peso máximo é limitado pelos componentes que compõem o modelo:

AlumínioAlumínio Alumínio Alumínio 120 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

������ ����� ����������� �����
PESO MÁXIMO

CICLISTA + 
ACESSÓRIOS

KILOS(KG)

CARGA  MÁXIMA
C/ BAGAGEIRO

ADICIONAL
KILOS(KG)

PESO MÁXIMO
C/ BAGAGEIRO

ADICIONAL
KILOS(KG)

CASO ESTA MENSAGEM SEJA IGNORADA, CORRE-SE GRANDE RISCO DE GRAVE 
ACIDENTE.

3. Proposta de utilização

Esta bicicleta foi concebida para ser utilizada em trilhas e off-Road, trechos técnicos de subida 
e descida, estradas de chão batido e de terra, com cascalhos e raízes.
Não foi criada para ser utilizada em saltos extremos e na modalidade “downhill”. Conheça a 
proposta de utilização de sua bike, utilizá-la de forma incorreta é perigoso e pode caracterizar 
a perda de sua garantia por mau uso.
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ATENÇÃO

Conheça a proposta de utilização de sua bike, utilizá-la de forma incorreta é perigoso e pode 
caracterizar a perda de sua garantia por mau uso.

4. INSPEÇÕES PERIÓDICAS

Após queda ou impacto:
verifique detalhadamente se não houve trincas ou avarias. Não utilize a bicicleta se houver 
qualquer sinal de avaria como quebras ou trincas.

ATENÇÃO:
Permanecer utilizando uma bike com o quadro nestas condições aumenta a chance de acidentes, 
com possibilidade de lesões graves ou morte.

5. REpintar ou reparar

ATENÇÃO:
Repintar, reparar, ou retocar seu quadro poderá resultar em dano que causa acidente. As 
consequências poderão ser lesões graves e até a morte.
Substâncias químicas, solventes e alguns tipos de tinta poderão atacar, enfraquecer a liga de 
alumínio, principalmente os produtos químicos fortes usados para remover tintas.

6. REPAROS E MANUTENÇÃO UTILIZANDO SUPORTE OU “WORK STAND”

• A garra que prende a bicicleta ao suporte de trabalho pode causar esmagamento do quadro, 
se não for utilizada de forma correta.

• Nunca prenda a bicicleta pelo quadro.

• Caso esteja utilizando um canote de fibra de carbono, substitua-o por um de alumínio para 
realizar as manutenções utilizando o suporte.

• Proteja o canote com um pano ou espuma antes de prender a bike.

7. MEDIDAS DE TORQUE PARA APERTOS

A utilização do torque correto nos parafusos, porcas e arruelas de sua bicicleta é  de extrema 
importância. Se não estiverem suficientemente apertados, podem se soltar. Se estiver 
demasiadamente apertados, podem espanar, deformar, esticar e até quebrar. Em ambos os  
casos, utilizar o  torque incorreto no aperto das porcas  e parafusos pode resultar em falha no 
componente e fazer com que você perca o controle de sua bike e caia.

Qual o torque recomendado para sua bike?

Sugerimos que um mecânico especializado com um torquímetro seja responsável pelo aperto 
de sua bicicleta. Se optar por fazer as revisões e reapertos, use o torquímetro para certificar 
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que estará aplicando o torque específico, informado pelo fabricante do componente.
Sempre que for necessário fazer ajustes em casa ou no trecho, quando tiver a oportunidade, 
recomendamos que leve sua bicicleta a um mecânico treinado para que ele faça a conferência 
dos apertos.

Conferir valores na página 14 deste manual.

8. LINKS E PIVÔS DA SUSPENSÃO TRASEIRA

Recomendamos check ups periódicos no aperto dos parafusos dos pivôs e links da suspensão 
traseira. Parafusos mal apertados podem interferir na performance e até causar acidentes.
Sempre utilize um torquímetro no aperto dos parafusos dos links e pivôs.
Excesso de aperto pode causar efeito negativo nos rolamentos e comprometer o funcionamento 
da suspensão.

35
39

9. MONTANDO UM QUADRO SENSE IMPULSE E-TRAIL

Antes de alterar a configuração ou montar um quadro Sense Impulse E-Trail, verifique a 
compatibilidade dos componentes e acessórios no revendedor autorizado.
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Assegure-se que os componentes escolhidos funcionam perfeitamente de acordo com seu 
peso e intenção de uso.

ATENÇÃO

Leia os manuais de instruções dos fabricantes dos componentes e familiarize-se com o seu 
funcionamento, aplicação e montagem.

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  Proposta de utilização:                             All Mountain / Trail

  Suspensão traseira:                                  Comprimento: 200 mm
    Diâmetro: 57 mm

                                                            Curso: 130 mm

  Suspensão dianteira:              140 MM (COMP) / 150 MM (EVO)

  Eixo movimento central:                         24mm

  Caixa de direção:          Superior: 1.1/8
                  Inferior: 1.1/5 CROWN RACE 39,8

  Diâmetro do canote:        30.9mm

  Comprimento do canote:  410 MM (S) 480 MM (M / L)

                                 Curso do canote tipo Dropper Post:    125MM (S) 150 MM (M / L)
    Braçadeira do canote:                             35mm
   Freio traseiro / Dianteiro:                       Post Mount
                                 Diâmetro disco dianteiro:           203mm ADAPTADOR 203 P/PM
   Diâmetro disco traseiro: 180mm ADAPTADOR P/P2

   Especificações de pneus:         29”X2.35
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11. CANOTE

1. Use sempre um gel ou graxa de qualidade ao instalar seu 
canote.

2. Limpe a parte interna do quadro e o canote antes de colocá-lo.

3. Coloque o canote no quadro, ajuste a altura do selim e aperte 
a braçadeira do selim.

Nota:

Ao apertar a braçadeira do canote, certifique-se que esteja 
utilizando o torque correto.

12. NÚMERO DE SÉRIE

O número de série está localizado no suporte do motor, na parte 
traseira, abaixo do link inferior da balança. Possivelmente seja 
necessário remover a roda traseira para enxergar corretamente a 
numeração.

Use este número para registrar sua bike.
Consulte o manual de instruções para mais informações sobre 
garantia e registro.

Outros números podem constar na área, estes números podem ser 
de lote, código da peça, ano de fabricação ou componente.

Estes números podem aparecer em outras bicicletas e não identifica o número de série de seu 
quadro.
 

13. GANCHEIRA DO CÂMBIO TRASEIRO

Como substituir:

1. Retire os parafusos e a gancheira a ser substituída.

2. Limpe a área da gancheira e inspecione o quadro, certifique-se que não há trincas ou 
rachaduras. Se houver alguma trinca ou rachadura, leve o quadro para inspeção em uma 
autorizada Sense.

Graxa

Max torque: 6Nm

Braçadeira do canote

S
E –

 IN
V

I –
 0

0
7

7
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3. Se não houver nenhum dano no quadro, aplique uma camada leve de graxa nos dois lados do 
quadro. Isso minimiza a chance de barulhos resultantes da movimentação.

4. Coloque a nova gancheira no quadro.

5. Aplique trava-rosca no parafuso e o aperte ao torque específico.

14. EIXOS THRU 12MM TRASEIRO E 15MM DIANTEIRO

1. Encaixe a roda no quadro/suspensão. O cubo deve estar bem encaixado e firme. Certifique-
se que o disco de freio esteja passando de forma correta pela pinça.

2. Com uma fina camada de graxa, encaixe o eixo ao cubo e pressione-o, para que atravesse até 
a outra extremidade do quadro.

Nota: limpe o eixo antes de colocá-lo no lugar.

Esta ação requer material e conhecimentos específicos e aconselhamos que deverá ser realizada 
apenas por um mecânico profissional. A montagem e desmontagem do eixo é efetuado com 
uma chave Allen de 5mm, tenha cuidado em apertar e certifique-se que o eixo está fixo, sem 
apresentar folga nas rodas.

Eixo Passante Chave Allen
5 ou 6mm

15. FREIOS

Os freios da IMPULSE E-TRAIL são POST MOUNT (PM). Pinças do tipo IS são compatíveis somente 
com o uso de adaptadores específicos. O diâmetro padrão do disco traseiro é de 180mm. Com o 
uso de adaptador, é possível utilizar um disco de, no máximo, 203mm de diâmetro.
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ATENÇÃO:

Certifique-se de que não há óleo, graxa ou qualquer lubrificante na superfície e nas partes 
internas do sistema de freios. Se utilizados por um grande período, as pastilhas e os discos 
podem ter um desgaste excessivo.

Quando for pedalar com pastilhas gastas, lembre-se de levar novas, para caso haja necessidade 
de substituição. Somente as substitua se estiver familiarizado com o procedimento, caso 
contrário, consulte a revenda autorizada.

16. INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA DOS FREIOS

» Tente movimentar as pinças em todas as direções. Elas não devem sair do lugar ou apresentar 
qualquer tipo de movimento.

» Cheque os retentores do sistema de freios.

• Com a bicicleta parada, acione os freios e os segure.
• Acompanhe o conduíte desde a manete até a pinça. Não deverá ser encontrados nenhum 
sinal de fluídos.

» Certifique-se que não há danos aos discos: empenos, arranhões fundos ou dano mecânico.

» Levante a roda e gire-a: o disco só poderá ter, no máximo, um leve empeno.

» Cheque o nível das pastilhas e certifique-se de que há quantidade suficiente para utilizá-la.

» Os discos não poderão estar gastos em excesso.

17. CABEAMENTO

O conduíte do câmbio traseiro, a mangueira de freio traseira e o fio elétrico do sistema elétrico 
passam por dentro do quadro. A manutenção e a troca só deverão ser realizadas por mecânicos 
capacitados, com experiência e com ferramentas apropriadas para que a passagem dos cabos 
não danifique nenhum sistema, seja de marcha, freio ou elétrico.

18. COMPATIBILIDADE - COROA

A  IMPULSE E-TRAIL vem equipada com coroa central de 34 dentes (EVO) ou 36 dentes (COMP) e  
pode  também utilizar a coroa alternativa, somente original do fabricante, de 38 dentes.

OBS: com a coroa de 38 dentes será necessário aumentar de 2 elos a 4 elos na corrente. Aumetar 
a quantidade de elos de acordo com a quantidade de dentes aumentada.
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19. GEOMETRIA

MEDIDA DESCRIÇÃO 405mm 420mm 480mm

A

REACH 381

625

560

120

74

67

15

460

1155

695

564

51

179

STACK

top tube length

head tube length

seat tube angle

head tube angle

BB drop

chain stay length

wheel base

front-center

fork length

fork o�set

seatback

B

C

D

E

F

G

G

H

I

J

K

401

625

580

120

74

67

15

460

1175

715

564

51

179

438

634

620

130

74

67

15

460

1216

757

564

51

182

TAM
AN

HO

COMPRIMENTO
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20. PRÉ AJUSTE PRESSÃO DE AR (DIANTEIRO)

IMPULSE E-TRAIL COMP MOLA
PNEUMÁTICA

RODA
(pol)

CURSO
(mm)

SOLO AIR 29ROCK SHOX 35 SILVER TK 140

IMPULSE E-TRAIL EVO MOLA
PNEUMÁTICA

RODA
(pol)

CURSO
(mm)

DEBONAIR 29ROCK SHOX PIKE SELECT CHARGER RC 150

PESO ROCK SHOX 35
SILVER TK

ROCK SHOX PIKE
SELECT CHERGER RC

<120 ibs

<55kg

120-140 ib

55-63 kg

140-160 ibs

63-72 kg

160-180 ibs

72-81 kg

180-200 ibs

81-90 kg

200-220 ibs

90-99 kg

>220 ibs

65 psi

85-95 psi

85-95 psi

95-105 psi

105-115 psi

>115 psi

55 psi

55 - 65 psi65 - 75 psi

65-75 psi

75-85 psi

85-95 psi

95-105 psi

> 105 psi
>99 kg

MÁXIMO

Psi
163 163

• O peso inclui o ciclista e todos seus equipamentos e acessórios. Esta calibragem é apenas para 
referência inicial para medir o SAG.

• O SAG deve ser calculado com a compressão na posição MININA.

• Sempre remover a bomba de ar da suspensão antes de regular o SAG.

• A bomba de ar específica para suspensões não acompanha este produto.
• Adquira ou utilize somente acessórios originais, garantindo precisão na regulagem.
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21. PRÉ AJUSTE PRESSÃO DE AR (TRASEIRO)

IMPULSE E-TRAIL COMP MOLA
PNEUMÁTICA

MEDIDAS
(mm)

IMPULSE E-TRAIL EVO MOLA
PNEUMÁTICA

DEBONAIR 380 LB 200 x 65 TIPO TRUNION
HARDWARE 30X8MMROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT

ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT+ RT DEBONAIR 380 LB

MEDIDAS
(mm)

200 x 65 TIPO TRUNION
HARDWARE 30X8MM

O ajuste da pressão do amortecedor traseiro deve ser realizado através da medição do SAG, 
que significa o quanto a suspensão comprime somente com o peso do ciclista.

O SAG deve ser realizado com todos os equipamentos e pesos a serem 
utilizados durante a pedalada. Isto pode variar quando se pedala com 
poucos equipamentos e até mesmo com muitos equipamentos e carga 
com mochila, etc.  Tenha atenção em sempre medir novamente o SAG 
quando estas situações de peso forem muito discrepantes.

A PRESSÃO INICIAL ADOTADA DEVE SER O MESMO DO PESO DO 
CILISTA EM LIBRAS.

TABELA DE CONVERSÃO: 1 KILO = 2,2 LIBRAS. EXEMPLO: 80 KILOS = 
80X2,2 = 176 LIBRAS.

Calibrar inicialmente a pressão na quantidade de libras equivalente ao 
peso total (com equipamentos) para iniciar o ajuste do SAG.

O SAG correto para os modelos DebonAir é o amortecedor baixar 30% 
do curso, ou seja, a borracha de medição do SAG deve descer pouco 
menos que 1/3 do curso do amortecedor.

Recomenda-se variações de 5%, portanto o SAG para os modelos 
DebonAir devem variar entre 25% a 35% do curso.

O SAG deve ser calculado com a compressão na posição MÍNIMA.

Sempre remover a bomba de ar do amortecedor antes de regular o SAG. 

A bomba de ar específica para suspensões não acompanha este produto.

Confira as instruções do fabricante para ajuste do SAG no endereço:
https://youtu.be/op6onk12nLs
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22. VISTA EXPLODIDA

35
39
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23. VALORES DE TORQUE RECOMENDADOS

PARAFUSO ITENS DA BALANÇA DE AMORTECIMENTO

Parafuso Superior do Amortecedor Traseiro

Parafuso Inferior Direito do Amortecedor Traseiro

Parafuso Inferior Esquerdo do Amortecedor Traseiro

Parafuso Direito do Link Central da Balança

Parafuso Esquerdo do Link Traseiro da Balança

Parafuso Direito do Link Traseiro da Balança

Parafuso Esquerdo do Link Traseiro da Balança

Parafuso Direito Frontal da Balança Inferior

Parafuso Esquerdo Frontal da Balança Inferior

Parafuso Direito Traseiro da Balança Inferior (chain stay)

Parafuso Esquerdo Traseiro da Balança Inferior (chain stay)

Unidade de medida do desenho Vista Explodida = kgf
Unidade de medida da tabela de torque = Nm
Unidade de Conversão: 1Nm - 9,80665 kgf

9 Nm

9 Nm

9 Nm

9 Nm

9 Nm

20 Nm

20 Nm

18 Nm

18 Nm

18 Nm

18 Nm

1

29

12

4

6

9

9

16

16

17

17

TORQUE

PARAFUSO ITENS DA FIXAÇÃO DO MOTOR

Parafuso Fixação do Motor Esquerdo/Direito e Frontal/Central

TABELA DE APERTO DOS PARAFUSOS DO MOTOR E DO PROTETOR INFERIOR (SKID PLATE)

Parafuso Fixação do Motor Esquerdo/Direito Traseiro

Parafuso Esquerdo da Fixação da Proteção do Motor (skid plate)

Parafuso Direito da Fixação da Proteção Inferior do Motor (skid Plate)

9 Nm

9 Nm

9 Nm

9 Nm

23

24

25

26

TORQUE
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23. VALORES DE TORQUE RECOMENDADOS

COMPONENTE APARAFUSAMENTO

Parafuso de �xação

Parafuso de aperto para cabos

8 - 10 Nm

5 - 7 NmCâmbio traseiro

SHIMANO

8 - 10 Nm

4 - 5 Nm

Parafuso de roldanas 5 - 7 Nm -

Parafuso de pedivela (quadra sem gordura)

Parafuso de pedivela (Shimano Octalink)

35 - 50 Nm

35 - 50 NmPedivela

-

-

Parafuso de pedivela (Shimano Hollowtech II) 12 - 15 Nm -

Parafuso de pedivela com sistema isis - 31 - 34 Nm

Parafuso de pedivela (Shimano Hollowtech II) - 48 - 54 Nm

Parafuso de prato de corrente 8 - 11 Nm 12 - 14 Nm (aço)
8 - 9 Nm (alumínio)

Alavanca de aperto rápido

Contra-porca do ajuste de rolamento dos cubos de aperto

5 - 7,5 Nm

10 - 25 Nm
Cubo

-

-

Anilha de segurança do cassete 30 - 50 Nm 40 Nm

Parafuso de �xação dos conjuntos de manípulos de mudança

Tampa

5 Nm

0,3 - 0,5 NmPassador de marcha

2,5 - 4 Nm

-

Parafuso de �xação para braçadeira 5 Nm
1,5 - 2 Nm

-

Caixa Shimano Hollowtech II

SRAM Gigapipe

35 - 50 Nm

0Movimento Central

2,5 - 4 Nm

-

Octalink 5 - 6 Nm -

SRAM

Cubo de roda livre

Eixo do pedal 5 - 6 Nm -Pedais

Parafuso de �xação do aperto do selim na cabeça do canote

*www.shimano.com
**www.sram.com
***Estes são valores de referência dos fabricantes de componentes acima referidos.
Tenha também em consideração os valores nos manuais dos fabricantes dos componentes.

-Selim 20 - 29 Nm ***
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24. COMO INICIALIZAR A SUA BICICLETA EQUIPADA COM SHIMANO STEPS

PRIMEIRO PASSO: carregar a bateria

Você não pode usar a bateria imediatamente após a expedição.
A bateria pode ser usada depois de devidamente carregada com o carregador designado. 
Certifique-se de carregá-la antes do uso. A bateria pode ser utilizada quando o LED existente 
na bateria acender.

A bateria embutida Shimano BT-E8035 pode ser carregada diretamente na bicicleta, utilizando-
se a porta de carregamento localizada no tubo do selim, utilizando-se diretamente o plug do 
carregador.

Carregador fornecido no kit:

Adicionalmente no kit da bicicleta, nós estamos incluindo de cortesia o adaptadorSM-BTE80  
para que a bateria possa ser removida e carregada em outro local adequado fora da bicicleta:

Para remover a bateria é necessário primeiro remover a tampa de proteção na parte de baixo do 
tubo inferior, pressionando e deslizando o botão localizado na parte de cima e desencaixando a 
lingueta na parte inferior. Siga as instruções abaixo para remover a bateria e MUITO CUIDADO 
PARA NÃO DEIXÁ-LA CAIR:
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PERIGO

USE O CARREGADOR SHIMANO ESPECIFICADO E CUMPRA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
DE CARREGAMENTO, QUANDO DO CARREGAMENTO DA BATERIA ESPECIFICADA.

A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ PROVOCAR SUPERAQUECIMENTO, 
EXPLOSÃO OU IGNIÇÃO DA BATERIA.

ATENÇÃO

Quando retirar o plugue do carregador da bateria da tomada ou o plugue de carregamento da 
bateria, não puxe pelo cabo.

Quando proceder ao carregamento da bateria com esta montada na bicicleta, tenha cuidado 
para não tropeçar no cabo do carregador ou para não ficar nada preso no mesmo. Isso pode 
provocar ferimentos ou fazer a bicicleta tombar, danificando os componentes.

Se a bicicleta ficar guardada durante um longo período de tempo imediatamente após a compra, 
terá de carregar a bateria antes de usar a bicicleta. Assim que a bateria estiver carregada, esta 
começa a perder carga.

SEGUNDO PASSO: utilizar a bicicleta

1. Ligue a alimentação, mantendo-se pressionado o botão liga/deliga na bateria.
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• Não coloque os pés nos pedais ao ligar a alimentação. Pode ocorrer um erro do sistema.

• Não é possível ligar a alimentação durante o carregamento.

2. Selecione o seu modo de assistência preferido. (Vide abaixo)

3. A assistência iniciará quando começar a pedalar.

4. Mude o modo de assistência de acordo com as condições de utilização.

5. Desligue a alimentação quando estacionar a bicicleta.

• Não coloque os pés nos pedais ao desligar a alimentação. Pode ocorrer um erro do sistema.

Modos de assistência

Pode selecionar um modo de assistência para cada utilização específica.

BOOST (REFORÇO)

Use quando for necessária uma assistência vigorosa, tal como em subidas de grande inclinação. 
Esse modo destina-se ao uso em inclinações acentuadas e montanhas íngremes. Ao conduzir 
em estradas públicas planas, com luzes de tráfego, a assistência fornecida pode ser excessiva; 
nesse caso, passe para o modo [ECO].

TRAIL (TRILHA)

Use quando for necessário um nível de assistência médio, tal como quando deseja desfrutar de 
uma pedalagem confortável, em subidas pouco acentuadas ou piso plano.

ECO (ECONÔMICO)

Use quando deseja desfrutar de uma pedalagem de longas distâncias em piso plano. Quando 
a pedalagem não é muito forte, o nível de assistência é menor e reduz-se    o consumo de 
energia. Quando o nível de carga da bateria estiver baixo, o nível de assistência é reduzido para 
aumentar a autonomia.

OFF (DESLIGAR)

Este modo não proporciona qualquer assistência à potência quando a alimentação estiver 
ligada. Uma vez que não há qualquer consumo de energia associado à assistência e à potência, 
é útil para reduzir o consumo da carga da bateria quando   o nível desta estiver baixo.

WALK (CAMINHAR)

Esse modo é particularmente útil quando se caminha ao  lado da  bicicleta, leva-se  a bicicleta 
por uma inclinação ou se transporta uma carga pesada. Também é útil quando se caminha 
com a bicicleta através de terreno irregular, como áreas rochosas. A função inteligente de 
assistência à marcha é ativada quando um sistema elétrico de comutação como o XTR, DEORE 
XT DI2 é conectado.
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O sistema fornece, individualmente, assistência à potência, para detectar a posição da marcha. 
A “assistência inteligente à marcha” apoia o ciclista com mais torque de saída em condição de 
subida íngreme em marchas do lado inferior.
A função “assistência rápida à marcha” funciona rapidamente por meio de se manter SW 
pressionado a partir de qualquer modo.

* A função modo de assistência na caminhada pode não estar disponível para uso em algumas 
regiões.

25. FAQ

O QUE É O SHIMANO STEPS?

Shimano STePS é o Sistema de e-bike da Shimano e significa Shimano Total Eletric Power System. 
A Shimano incorporou sua extensiva experiência e sucesso em componentes para bicicleta para 
criar um sistema premium para e-bike.

A SHIMANO PRODUZ E-BIKES?

A Shimano não faz e-bikes, ela apensa produz o sistema para e-bike, assim como a relação de 
marchas e freios que trabalha junto com estes componentes.

POSSO COMPRAR UM SISTEMA SHIMANO STEPS?

Só é possível encontrar os motores STePS pré instalados em bicicletas de fabricantes, não sendo 
vendidos separadamente para instalação própria. Se você já tem uma bicicleta equipada com 
este sistema e precisa de peças de reposição, procure uma oficina autorizada Shimano.

ATÉ QUAL VELOCIDADE O SHIMANO STEPS PODE ATINGIR?

A velocidade máxima de assistência do motor do Shimano STePS é 25km/h

QUANTO CUSTA UMA BICICLETA COM SHIMANO STEPS?

Depende do fabricante, do tipo de bicicleta e da especificação, podendo custar aproximadamente 
entre 6 mil a 30 mil reais.

É NECESSÁRIO PEDALAR NUMA BICICLETA COM SHIMANO STEPS?

Sim, todos os Sistema elétricos da Shimano são pedelecs, digamos pedal assistido.  O sistema 
da Shimano foi projetado para amplificar a força que você aplica na sua bicicleta e só funciona 
enquanto o ciclista pedala.

QUEM PODE SE BENEFICIAR COM O SHIMANO STEPS?

O Sistema de bicicleta assistida, o pedelec, pode ser usada por todos. Não importa se está 
indo trabalhar, fazendo compras, ou simplesmente pedalando para ir mais longe, o STePS pode 
combinar com seu estilo.
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QUANTO PESA UMA E-BIKE EQUIPADA COM SHIMANO STEPS?

Depende do fabricante e do tipo da bicicleta, o sistema do STePS adiciona entre 5 a  6 kilos no 
peso total da bicicleta.

O SISTEMA SHIMANO STEPS É RESISTENTE Á AGUA?

Sim, o sistema da Shimano STePS é resistente à agua para uso em condições de pedaladas, 
inclusive em chuvas fortes. Não use lavadores de água de alta pressão para lavar sua bicicleta 
equipada com Shimano STePS.

É POSSÍVEL FAZER EXERCÍCIOS UTILIZANDO-SE A E-BIKE?

Absolutamente sim. Pedalar uma bicicleta com pedal assistido vai lhe permitir fazer exercícios 
sim, porém ela lhe proporciona a pedalar com mais frescor e até mesmo ir muito mais longe. E 
lembre-se, a bicicleta somente se move se você pedalar.

POSSO PEDALAR COM UMA E-BIKE NA CHUVA?

Sim, as bicicletas equipadas com STEPS são resistente á agua, elas podem sim resistir quando se 
pedala na chuva, mas de maneira alguma significa que os componentes podem ser submergidos 
em água.

QUAL O TIPO DE MANUTENÇÃO NECESÁRIA NUMA E-BIKE?

Os cuidados com uma e-bike é como qualquer outra. Verifique a pressão dos pneus, a eficiência 
dos freios, o estado da corrente a cada vez que for pedalar e leve regularmente a uma oficina a 
cada pelo menos 6 meses.
 
COMO FAZER PARA ARMAZENAR A BATERIA POR UM LONGO TEMPO?

• Mantenha a bateria armazenada em um local fresco, em um ambiente fechado com 
temperatura estável, preferencialmente entre 10 a 20°C.

• Não deixe armazenada diretamente ao sol e, muito menos na chuva, Carregue a bateria até 
pelo menos 70% antes de guardar.

• A cada 6 meses, caso não tenha utilizado, carregue novamente até os 70% da carga.

• Antes de utilizar a bateria novamente, carregue completamente até os 100%.

O QUE FAZER SE O RANGE DE ASSISTÊNCIA FOR PEQUENA?

A capacidade de assistência restante do motor é calculada continuamente levando- se em 
consideração o esforço e o consumo de potencia. Isto significa que é uma estimativa que pode 
variar ao longo do percurso por diversos fatores.
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QUANTO A CAPACIDADE DA BATERIA REDUZ ANO APÓS ANO?

Normalmente a bateria se degrada 5% ao ano, o que ainda pode se acentuar de acordo com as 
condições de carregamento, armazenamento e uso.

QUANTO TEMPO DEMORA PARA CARREGAR A BATERIA DO SHIMANO STEPS?

A bateria carrega de 0 a 80% em 2 horas, e os outros 20% restantes demoram mais outras 2 
horas para carregar.

O DISPLAY CONTINUARÁ A FUNCIONAR SE A BATERIA ACABAR?

Sim, mesmo sem a potência enviada ao motor, a bateria ainda mantém um pouco de carga para 
manter o display acesso e, caso tenha instalado, luzes e o funcionamento do cambio traseiro 
Di2.

PEDALAR CARREGA A BATERIA?

Não, apenas pedalar não carrega a bateria, é necessário uma tomada elétrica.

12. GARANTIA LIMITADA PARA BICICLETAS ADQUIRADAS DE REVENDEDORES AUTORIZADOS

Política de garantia contratada

A presente Garantia Limitada é voluntária e contratual, concedida pelo fabricante Sense e Swift 
Carbon LTDA, sociedade empresarial limitada com sede em Manaus.

Antes de utilizar sua bike pela primeira vez, recomenda-se a leitura do manual. Para acessá-
lo, basta mirar na etiqueta QR Code posicionada junto a sua bicicleta. O manual possui 
informações sobre segurança, bem como montagem, utilização e manutenção de sua bicicleta.

Identificação da bicicleta 
Toda bicicleta possui um número de identificação (número do quadro). Exija a transcrição 
desse número em sua nota fiscal no ato da compra, ou quando da primeira revisão na Rede de 
Serviços Autorizados Sense e Swift Carbon. Essa anotação, além de formalizar a garantia de sua 
bicicleta, serve também como comprovação de propriedade do produto, o que facilitará sua 
identificação e poderá ser útil no caso de roubo/furto.

Prazos de Garantia 
O prazo legal para acionamento da garantia, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor), 
é de 90 dias para produtos duráveis. 

Garantia contratual exclusiva ao primeiro adquirente do produto

Para que o consumidor possa usufruir da garantia contratada é obrigatório que o mesmo 
registre sua bicicleta em nosso site em até 15 dias da aquisição. O registro da bicicleta deverá 
ser realizado no portal.



22

Linha Convencional (exceto elétricas) 2019 e anteriores:

• Bicicletas alumínio: 5 anos para o quadro. Demais componentes de acordo com o fabricante.
• Bicicleta carbono MTB: 3 anos para o quadro. Demais componentes de acordo com o 
fabricante.
• Bicicleta carbono Road e Exalt: 5 anos para o quadro. Demais componentes de acordo com o 
fabricante. Pintura: 1 ano de garantia para todos os modelos

Linha Convencional (exceto elétricas) 2020 em diante: 

5 anos de garantia para o quadro. Demais componentes de acordo com o fabricante. Pintura: 1 
ano de garantia para todos os modelos

Linha Elétrica

• 2017 e anterior = 3 anos de garantia para o quadro / 1 ano componentes elétricos / Demais 
componentes conforme fabricante
• 2018 em diante = 5 anos de garantia para o quadro / 1 ano componentes elétricos / Demais 
componentes conforme fabricante
• Pintura: 1 ano de garantia para todos os modelos (salientando-se ser 90 dias de garantia legal 
e o restante pela fabricante). 
A Sense Bike garante todas as bicicletas novas contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos 
pelos períodos listados acima. Esta garantia é limitada ao reparo e/ou substituição de produtos 
ou componentes defeituosos.

Informações sobre garantia

A SENSE BIKE restringe sua garantia aos limites de tempo especificados no item anterior a partir 
da data de compra em um revendedor autorizado. Em caso de acionamento o procedimento 
deverá ser iniciado por meio de um revendedor autorizado SENSE BIKE e a Nota Fiscal é 
indispensável para iniciar o processo.

A garantia Sense e Swift Carbon cobre o reparo e/ou substituição de peças defeituosas após a 
análise técnica, desde que dentro do prazo de garantia.

A substituição de qualquer peça em garantia não acarreta prorrogação do prazo de validade da 
garantia do produto.

Esta garantia contratual é exclusiva ao primeiro proprietário do produto, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, e não pode ser transferida para os proprietários subsequentes.

Para iniciar o processo de análise de garantia o consumidor deve obrigatoriamente apresentar 
o produto em uma loja autorizada.
A Sense e Swift Carbon reservam-se o direito, primeiramente, de reparar o item com defeito, 
podendo ser solicitado o envio do componente para avaliação física em nossas instalações. 
O atendimento está sujeito a disponibilidade do estoque, podendo haver alteração de cor/
grafismo em relação ao modelo vigente no caso de troca de quadro. Caso haja necessidade de 
importação do item, a Sense e Swift Carbon reserva-se o direito de seguir o prazo de importação 
estipulado pelo fornecedor para seguir o atendimento.



23

A Sense e Swift Carbon se reservam no direito de fazer mudanças de imagens ou de componentes 
existentes nos produtos inseridos no site.

Desmontagem e Montagem

Para realização do processo de avaliação de Garantia a bicicleta precisa estar em condições 
mínimas de limpeza e higienização.

Em caso de troca do quadro, quando atendido em garantia, pode haver necessidade da troca 
de alguns itens de desgaste ou adaptações para adequação de modelos antigos às novas 
tecnologias inseridas nos modelos atuais. Neste caso, os custos desses itens serão por conta do 
consumidor. Orientamos que a montagem seja em uma loja autorizada ou especializada.

As despesas com as substituições periódicas, ou decorrentes de danos ocasionados por outras 
peças danificadas correrão por conta do consumidor.

O que a garantia não cobre e não é aplicável

A garantia não cobre desgaste normal, tampouco danos causados por montagem e manutenção 
indevida ou com a instalação de peças ou acessórios não originalmente desenhados para a 
SENSE, mesmo sendo compatíveis com a bicicleta.
Não existe garantia para as gancheiras de câmbio, movimentos centrais, peças de montagem e 
buchas, pois esses são caracterizados como itens de desgaste.

A garantia não será efetivada caso o defeito possa ser causado por inobservância das instruções 
contidas neste manual, como acidentes de qualquer natureza, má utilização e/ou conservação 
do produto.

A SENSE BIKE, não será, em hipótese alguma, responsabilizada por mortes ou ferimentos 
em pessoas, danos à propriedade, ou por despesas ou danos incidentais, contingentes ou 
consequenciais oriundos da utilização das bicicletas SENSE. Esta garantia não sugere ou implica 
que a bicicleta não possa ser danificada, ou que dure para sempre, mas que a bicicleta é coberta 
de acordo com os termos da garantia, isentando-se de qualquer responsabilização pelo uso 
indevido.

Não são cobertas despesas com transporte e remoção para conserto e/ou Atendimento 
domiciliar;

A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de avaria, 
transporte, hospedagem, falta de uso.

Também não estão cobertos pela garantia:

Defeitos decorrentes de acidentes, exposição do produto a condições impróprias tais como: ambientes 
úmidos ou salinos, influência de intempéries, contato com substâncias químicas (corrosivas ou 
abrasivas), riscos e amassados por atrito durante o uso e da falta das devidas manutenções;

Rompimento ou quebra do quadro, garfo, roda e acessórios por utilização inadequada, tais 
como: empinar, bater, subir ou descer calçadas;
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Defeitos oriundos em razão da não observação do peso estipulado no manual da bicicleta 
adquirida;

Componentes que sofram desgaste natural, a saber:
• Pneus;      • Correntes
• Câmaras de ar;     • Coroas
• Sapata ou pastilha de freios;   • Coroas de transmissão
• Movimento central;    • Cassete e roda livre
• Movimento de direção;    • Alavancas de freio de guidão
• Cabos de aço;     • Manopla e fita de guidão
• Conduites de passadores de marcha e/ou freios; • Almofadas de guidão aero  
• Terminais de condutores;   • Câmbio dianteiro e traseiro
• Suspensões;     • Disco de freio
• Paralamas e protetores de corrente;  • Gancheiras de câmbio
• Rolamentos;     • Peças de montagem e buchas
• Freehub;     • Selim
• Pedivela;     • Parafusos e porcas
• Raios;      • Roscas/parafusos espanados
      • Peças móveis de borracha

Existem muitos componentes e acessórios que permitem melhorar o conforto, o desempenho 
ou o aspecto da sua bicicleta, contudo, se substituir componentes ou adicionar acessórios, o 
fará por sua conta e risco. A Sense e Swift Carbon pode não ter testado a compatibilidade 
ou segurança deste componente ou acessório na sua bicicleta. Antes de instalar qualquer 
componente ou acessório, incluindo pneus de tamanho diferente, certifique-se que estes são 
compatíveis com a sua bicicleta. Informe-se em um representante Sense e Swift mais próximo 
ou em uma oficina especializada.

Garantia de componentes de terceiros nas bicicletas da marca Sense e Swift Carbon

Poderá haver uma garantia do terceiro fabricante para componentes que não sejam da marca 
Sense ou Swift Carbon, tais como sistemas de transmissão, freios ou peças de suspensão. Os 
componentes de terceiros não estão abrangidos pela presente Garantia. O seu Revendedor 
Autorizado Sense e Swift Carbon poderá prestar-lhe mais informações.

Manutenção

As manutenções periódicas são por conta do consumidor:
• Limpeza do sistema de transmissão de marchas;
• Lubrificação de rolamentos e esferas;
• Regulagem de freio e marcha;
• Alinhamento de roda;
• Bicicletas que utilizam componentes de carbono necessitam de lubrificação específica com 
produtos exclusivos para uso em carbono para que não ocorram reações químicas causando 
avarias entre os componentes.
• A Sense e Swift Carbon orienta a verificação de torques a cada cinco vezes que a bike for 
utilizada.
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É recomendável realizar essa manutenção a cada três meses ou imediatamente após condições 
extremas de uso como: chuva, lama ou poeira excessiva.

Como posso iniciar o processo de Garantia?

O primeiro passo será visitar o Revendedor Autorizado Sense e Swift Carbon mais próximo. O 
seu revendedor inspecionará o Produto e entrará em contato com a Sense e Swift Carbon para 
os próximos passos.

Informações sobre o Revendedor Autorizado mais próximo você encontra no portal

www.sensebike.com.br

Quais são as minhas opções se os danos não estiverem cobertos pela presente Garantia?

Como ciclistas sabemos, que os acidentes acontecem, ainda que os danos não estejam cobertos 
pela presente Garantia, você poderá verificar junta a Sense e Swift Carbon quais as condições 
elegíveis para a substituição do componente avariado através do programa de compra de 
reposição. 




