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1. INTRODUÇÃO

Seja Bem-Vindo

Agradecemos sua escolha e a confiança depositada na Sense Electric Bike!

Como proprietário de uma Impulse Elétrica, você se beneficia da experiência da marca no de-
senvolvimento de produtos de alta qualidade, com conforto, segurança, tecnologia avançada, 
design exclusivo e pós-venda eficiente.

Este manual foi elaborado para que você conheça melhor a sua bicicleta elétrica.

É importante que o leia cuidadosamente, para que você possa aproveitar, ao máximo, todas 
as vantagens que sua Impulse Elétrica tem a lhe oferecer!

Prepare-se! À partir de agora, todos os seus dias vão ficar com cara de fins de semana!

Coloque aqui o NÚMERO DE SÉRIE e o ID. SEN-
SE* de sua Impulse Elétrica

*ID. recebido após cadastro no site

N.S.:

ID.:
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2. FALE CONOSCO
Queremos saber o que você pensa sobre nós! Por isso, estamos sempre à disposição nos 
seguintes canais de comunicação para dúvidas, críticas e sugestões:

Sac
0800 737 3673

Segunta a Sexta 09:00hs às 17:00hs

E-mail sac@sensebike.com.br

Site www.sensebike.com.br

Redes sociais
facebook.com/SenseBikeBrasil instagram.com/sensebike

youtube.com/SenseBike

Endereço Escritório Corporativo:
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102. Loja 13. 
Bairro Vila da Serra. Nova Lima/MG. 
CEP:34006-053

Fábrica:
Rua Içá, n° 100. 
Distrito Industrial I Manaus/AM
CEP: 69.075-090
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3. Revisões Periódicas

Recomenda-se a realização de uma revisão a cada 6 meses, para que você desfrute da sua 
Impulse Elétrica sempre em perfeitas condições. Para isso, elaboramos a tabela abaixo para 
que você possa se programar:

DATA.:

ASSISTÊNCIA.:1 
M

ÊS
:

DATA.:

ASSISTÊNCIA.:6 
M

ES
ES

:

DATA.:

ASSISTÊNCIA.:

12
 M

ES
ES

:

DATA.:

ASSISTÊNCIA.:

18
 M

ES
ES

:

DATA.:

ASSISTÊNCIA.:

24
 M

ES
ES

:

DATA.:

ASSISTÊNCIA.:

30
 M

ES
ES

:
DATA.:

ASSISTÊNCIA.:

36
 M

ES
ES

:

DATA.:

ASSISTÊNCIA.:

40
 M

ES
ES

:

ATENÇÃO:  NO PRIMEIRO MÊS, É NATURAL APARECEREM FOLGAS NOS FREIOS, CORRENTES, 
PARA-LAMAS E OUTROS. ESSES COMPONENTES PODEM SER REGULADOS E REVISADOS 
NA OFICINA DE BICICLETAS DE SUA CONFIANÇA.

A PARTE ELÉTRICA NÃO NECESSITA DE REVISÕES, ASSIM COMO OCORRE EM APARELHOS 
ELETRÔNICOS, POR EX: TABLETS, SMARTPHONES, NOTEBOOKS,ETC.
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4. Conhecendo a breeze elétrica

Visão Geral do Produto
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5. O que acompanha sua breeze Elétrica

  

  

CAMPANHIA CARREGADOR*

RETROVISORCHAVE

*Para utilizar o carregador de bateria, é necessário um adaptador de tomada padrão Bivolt.
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6. ESPECIFICAçÕES TÉCNICAS

*A SENSE se reserva o direito de mundanças de con�guração e imagem sem aviso prévio.

NOME Breeze

E-Urban MY21

Alumínio 6061 T6

Aro 700C

Disco Hidráulico PROMAX DSK-300

Disco Hidráulico PROMAX DSK-300

Câmbio Shimano 8 velocidades

Velocidade Máxima

Bivolt (110/220V)

Comprimento

Altura

Largura

Com bateria

Sem bateria

25km/h

250 Watts

36 V/11.6 Ah

1,80 cm

66,5 cm

100 cm

24,0 cm

20,6 cm

Motor

Bateria

MODELO

QUADROS

Amortecedor 25mmGARFO

RODAS

FREIO DIANTEIRO

FREIO TRASEIRO

CÂMBIO

SISTEMA PEDAL ASSISTIDO

CARREGADOR

DIMENSÕES

PESO
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7. GEOMETRIA

STACK 660

REACH 392

TOP TUBE LENGTH 453

HEAD TUBE LENGTH 185

SEAT TUBE ANGLE 72°

BB DROP 65

CHAINSTAY LENGTH 451

WHEEL BASE

460

1091

FORK LENGTH

FORK OFFSET 45

HEAD TUBE ANGLE 71°

SIZE (SEATTUBE)

B

A

464

ÚNICO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

FRONT CENTER 648J mm

I
G

J

H

DC

ST
A

C
K

E

F
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8. O QUE É PEDAL ASSISTIDO?

DESLIGUE O SISTEMA
 PEDALE

QUER SE EXERCITAR?
A ENERGIA FICA

POR SUA CONTA!

QUE É PEDAL ASSISTIDO? 

É um sistema inteligente de auxílio ao ciclista, que reduz o esforço das pedaladas. 

Mantendo os pedais em movimento, o sistema pedal assistido complementará a força física e, 
ao interromper o pedalar, o sistema elétrico é desativado até que o usuário retorne a girar o 
pedal.

LIGUE O SISTEM
PEDALE

NÃO QUER SUAR?
O MOTOR FARÁ O

ESFORÇO POR VOCÊ!

A Breeze Elétrica também pode ser usada com o sistema desligado, sendo assim uma bicicleta 
convencional.

ATENÇÃO:  O PEDIVELA PRECISA ESTAR EM ROTAÇÃO (GIRANDO), PARA QUE O MOTOR 
SEJA ATIVADO. 
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9. ANTES DE PEDALAR

É importante que você execute uma verificação rápida na sua Breeze Elétrica toda vez que for 
usá-la. 

Verificar: 

• Os pneus, se há danos visíveis e se estão calibrados; 
• Se há alguma perda de porcas ou parafusos de fixação; 
• O funcionamento dos freios dianteiro e traseiro; 
• O funcionamento das luzes de segurança; 
• O funcionamento do display; 
• Se a bateria está devidamente carregada e trancada em seu compartimento. 

PESO MÁXIMO RECOMENDADO

������

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

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

CICLISTA + 
ACESSÓRIOS

KILOS(KG)

CARGA  MÁXIMA
C/ BAGAGEIRO

ADICIONAL
KILOS(KG)

PESO MÁXIMO
C/ BAGAGEIRO

ADICIONAL
KILOS(KG)

������ ������� ������� ������� ������� �
	 
� ���
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10. SISTEMA ELÉTRICO

Visão geral da parte elétrica

1 Display

Painel Seletor

Sensor de freio

Bateria

Cabos elétricos

Motor

Sensor de movimento central

2

3

4

5

6

7



13

DISPLAY

A Indicador de carga da bateria

Indicador de velocidade (velocímetro)

Nível de assistência ao pedal

Odômetro (distância percorrida)

B

C

D

• Caso você percorra um trajeto com aclive por mais tempo, é natural que o indicador de ba-
teria no display oscile, pois o motor estará consumindo mais energia nesta situação. O display 
voltará a marcar corretamente logo após estar em terreno plano. 

• Você pode ligar ou desligar o sistema elétrico com a bicicleta em movimento. 

MODO STAND BY: 

• Após 10 minutos de inatividade, o display desliga e o sistema elétrico entra em modo “stand 
by” para economizar energia. No entanto, mesmo nesse modo, ainda há consumo de bateria. 

• Ao entrar em “stand by”, o sistema elétrico continua operando na potência 1. 

• Para sair do stand by, basta clicar em qualquer uma das teclas do display.

ATENÇÃO:  SEMPRE QUE FOR SE AUSENTAR DA BICICLETA POR MAIS DE 10 MINUTOS, 
DESLIGUE O SISTEMA ELÉTRICO PRESSIONANDO O BOTÃO (-) POR 3 SEGUNDOS. DESSA 
FORMA VOCÊ ESTARÁ ECONOMIZANDO A CARGA DA SUA BATERIA. 
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Operação 

Como ligar/desligar 

Pressione o botão MODO por 3 segundo e o display irá ligar juntamente com o Painel seletor. 

Com o display ligado apreste o botão MODO por 3 segundo e o display irá desligar juntamente 
com o Painel seletor . 

Display de velocidade (velocidade real, máxima e média) 

Depois de ligar o display para trocar entre as 3 funções pressionar e segurar por 3 segundos os 
botões MODO e CIMA para trocar as funções na sequencia mostrada abaixo; 

Velocidade instantânea (Km/h) → Velocidade média (Km/h) → Velocidade máxima (Km/h)

Inserção e modificação de senha 

Após ligar o display, deve-se inserir, por default de fabrica, a senha 1234. Para isso se utiliza a 
tecla CIMA para incrementar e BAIXO para diminuir o valor, e para ir ao próximo digito a ser 
modificado. Ao final pressione e segure MODO para confirmar. 

Para mudar ou retirar a senha pressiona-se os botões CIMA e BAIXO ao mesmo tempo por 2 
segundos ate que a tela entre no menu de configurações, e em seguida pressione BAIXO  
e MODO ao mesmo tempo até apareça a tela de inserção de senha para liberação de alteração. 

A senha inserida neste momento é a senha atual (no caso de primeiro uso é a senha de fabrica 
1234) da mesma maneira que já descrito. 

Após confirmar a senha a inscrição “dEF-?“ (Definição) deverá aparecer na tela. Com o ”Y” 
(Yes) piscando indica-se que a senha está ativa. Para alterar pressiona-se CIMA e poderá se 
escolher a “n” que cancelará a utilização de senha. 

Caso tenha escolhido Y poderá se definir a nova senha pelo mesmo método de alteração de 
valores já descrito anteriormente pressionando ao final para confirmar sua escolha pressione 
e segure MODO.  

*Acesse o canal do Youtube da Sense (www.youtube.com/SenseBike) para assistir vídeos de 
passo-a-passo do display.
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DISPLAY DE VELOCIDADE (VELOCIDADE REAL, MÁXIMA E MÉDIA). 

Depois de ligar o display para trocar entre as 3 funções pressionar e segurar por 3 segundos o 
botão CIMA para trocar as funções na sequencia mostrada abaixo; 

Velocidade instantânea (Km/h) ”SEM SINAL” → Velocidade média (Km/h) AVG → Velocida-
de máxima”MAX” (Km/h). 

DISPLAY DE DISTÂNCIA (DISTÂNCIA DO PERCURSO / DISTÂNCIA TOTAL) 

Após ligar o display, para alterar a informação indicada entre tempo de percurso, distância do 
percurso e distancia total, pressionar o botão MODO rapidamente. 

LIGAR E DESLIGAR A LUZ DE FUNDO 

Pressione o botão MODO e CIMA por 2 segundos para ligar a luz de fundo do display. 

Para desligar a luz de fundo do display pressione o botão MODO e CIMA por 2 segundos.

Sinal de luz de fundo Ligado
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SELEÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA 

Pressione o botão CIMA para aumentar o nível de potência do motor ou o botão BAIXO para 
diminuir o nível de potência do motor. O nível varia de 1 a 5 sendo o nível 1 o nível mínimo de 
potência e o nível 5 o nível máximo de potência.

    

INDICADOR DE BATERIA 

O display de bateria mostra a capacidade da bateria em 5 níveis. Quando a bateria está to-
talmente carregada ou com carga próxima a máxima, o indicador da bateria aparecerá como 
cheio. Quando a bateria estiver com pouca carga e o indicador LCD irá piscar e o mostrador 
apresentará uma bateria vazia. Quando isso ocorrer, por favor carregar a bateria.

EF EF EF EF

EF EF
Indicador de carga muito baixa da bateria

INFORMAÇÃO DE ERRO 

Se algo estiver errado com o sistema de controle eletrônico, o sinal indicador de código de 
erro irá aparecer automaticamente. Quando o sinal de erro aparecer, por favor cheque a parte 
correspondente da sua e-bike ou envie o display para o concerto. 

Segue a tabela detalhada de informação dos códigos de erro:

NÍVEL 1 NÍVEL 5
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PROBLEMA SOLUÇÃO

Corrente elétrica anormal Inspecione se há curto-circuito
no motor

Inspecione se a fase do motor está
bem conectada; Veri�que se as linhas
estão bem conectadas entre as fases
do motor e o painel seletor.

Painel seletor não Hall: inspecione
se a frase do motor está bem conectada;
Painel seletor tipo Hall; Inspecione se a 
sala do motor está bem conectada.

Inspecione se o freio volta ao estado
original antes da inicialização do 
Painel seletor

Anomalia no motor

Anormalidade do sinal do 
painel seletor do motor

Anormalidade do freio

Anormalidade de comunicação
Inspecione se as linhas estão bem
conectadas entre a tela e o Painel
seletor.

CÓDIGO DE ERRO

21

23

24

25

30

11. MOTOR

Trata-se de um motor de corrente contínua capaz de desenvolver uma potência de 250W na 
roda traseira. É uma unidade muito compacta, pesando apenas 2,7 kg. Trabalha sem fricção 
graças à tecnologia brushless (sem escovas). É suave e silencioso, o que faz com que, quando 
entre em funcionamento, só o notamos pelo impulso suplementar.

ATENÇÃO:  POR SEGURANÇA, O MOTOR POSSUI UM SISTEMA DE DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO QUANDO ATINGIDOS 25KM/H OU EM CASOS DE USO EXTREMO, TAL COMO 
UTILIZAÇÃO EM DECLIVES MUITO ACENTUADOS. 

PAINEL SELETOR 

Localizado no interior da caixa plástica que acomoda a bateria, é a peça chave que gerencia 
todo o sistema elétrico. Responsável pela interpretação das informações do display, por com-
preender os sinais dos sensores e por liberar a energia da bateria para o motor. 

SENSORES 

Sua Breeze Elétrica possui três sensores. Um encontra-se instalado no movimento central, 
ficando responsável por verificar se o pedal está em movimento, ativando e desativando o 
sistema elétrico. Os outros dois estão acoplados nas manetes de freio, para que, quando o 
usuário precisar reduzir a velocidade, o sistema elétrico seja desativado por segurança.
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BATERIA DE LÍTIO 

A bateria da Sense Elétrica é do tipo lítio e representa a tecnologia mais avançada em termos 
de densidade energética, ou seja, são leves, compactas e acumulam mais energia, se compa-
radas às encontradas no mercado. Não precisam de uma longa carga inicial ou mesmo serem 
descarregadas totalmente para repor uma nova carga. Dispensam manutenção e apresentam 
menor risco ao meio ambiente, por não haver metais pesados em sua composição. 

Principais Características 

• Tensão de 36V; 

• Capacidade de 10Ah; 

• Aproximadamente 600 ciclos de recarga completos; 

• Vida útil média de 2 anos e meio. 

Cuidados 

• É aconselhável esgotar toda a energia da bateria de lítio e carregar por completo, para pro-
longar a sua vida útil; 

• Não exponha ao fogo, fontes de calor, água, ácido ou substâncias alcalinas; 

• Evite deixá-la exposta ao sol por muito tempo. Procure deixá-la sempre em uma área som-
breada e bem ventilada; 

• Armazene-a em local limpo, seco e ventilado; 

• Utilize somente o carregador fornecido com a sua Sense Elétrica.

ATENÇÃO:  SE A BATERIA PRECISAR SER ARMAZENADA POR UM LONGO PERÍODO, DEVE 
SER FEITA UMA RECARGA, A CADA TRÊS MESES, DE 75% DA SUA CAPACIDADE. 

AS BATERIAS DE LÍTIO ENVELHECEM NATURALMENTE, ESTANDO OU NÃO EM USO. 
PORTANTO, COMPRAR E GUARDAR UMA BATERIA SEM USAR NÃO É RECOMENDADO. 
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12. CARREGANDO A BATERIA

CARREGANDO A BATERIA 

A bateria da Impulse E-Urban pode ser carregada montada no Quadro ou até mesmo for a dele. 

Seguem as intruções para carregamento: 

1. Carregando a bateria montada no Quadro: 

a. Localize a porta de carregamento no lado superior esquerdo do tubo da  bateria e abra a 
tampa de borracha

b. Conecte o carregador na tomada e em seguida pluge-o
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2. Removendo a bateria do Quadro para carregar: 

    
a) Primeiramente é necessário 
liberar a trava de segurança da 
bateria que está localizada no 
lado esquerdo do tubo superior 
abaixo do plug para carregar.

  

b) Pressione a bateria para cima 
e enquanto pressionada, deslize 
a trava de segurança para cima 
em direção à posição aberto.

  

c) Localize a fechadura no lado 
superior direito do tubo da 
bateria, insira a chave e gire-a 
para a posição OPEN.

    
d) A bateria irá descer um 
degrau e então deve ser puxada 
com as mãos para retira-la.   

e) Conecte o carregador na tomada e em seguida pluge-o na parte 
traseira da bateria.
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ATENÇÃO:  ATENÇÃO AO CONEC TAR SEU CARREGADOR NA BATERIA, CONEC TE NA POSIÇÃO 
CORRETA. 

FÊMEA MACHO

O DISPLAY SERVE DE ORIENTAÇÃO ENQUANTO ESTIVER PEDALANDO, PORTANTO, AO CARREGAR A 
BATERIA, UTILIZE OS LEDS DO CARREGADOR COMO ÚNICA REFERÊNCIA. 

 
3. Instalando a bateria no quadro após carregar:

    
a) Para instalar a bateria, 
primeiro introduza a parte 
inferior da bateria no quadro e 
depois encaixe a parte superior.

  

b) Gire a chave para a posição 
LOCK para completar o sistema 
de fechamento.

  

c) Mantenha pressionada 
com as mãos a bateria no 
quadro e então deslize a trava 
de segurança para a posição 
fechado

Ao conectar o carregador na tomada, verifique: 

LUZ VERMELHA: Bateria carregando.
LUZ VERDE: Bateria totalmente carregada ou carregador não conectado na bateria. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• É aconselhavel carregar a bateria até que a luz indicativa VERDE do carregador acenda, para 
que você possa desfrutar da autonomia máxima de sua Impulse Elétrica; 
• A bateria descarregada leva em média 6 horas para recarga completa; 
• Sempre descarregue/carregue a bateria por completo, para maior vida útil desta; 
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• Ao plugar o carregador na bateria e o led vermelho não piscar imediatamente, o fusível de 
segurança (2A) pode estar queimado e necessitando troca. Procure seu revendedor; 
• Após a recarga, o carregador deve ser armazenado desplugado da tomada; 
• Não o exponha a fontes de calor, água, ácido ou substâncias alcalinas; 
• O carregador é bivolt (110V/220V). 

Há um led colorido na parte superior da bateria que indica a quantidade de carga, aperte-o 
para verificar: 

VERMELHO : Carga Baixa 
VERDE: Carga Média 
AZUL: Carga total 

  
ATENÇÃO: 
• AO PLUGAR O CARREGADOR NA BATERIA E O LED VERMELHO NÃO PISCAR 
IMEDIATAMENTE, O FUSÍVEL DE SEGURANÇA (2A) PODE ESTAR QUEIMADO E 
NECESSITANDO TROCA. PROCURE SEU REVENDEDOR; 

• APÓS A RECARGA, O CARREGADOR DEVE SER ARMAZENADO DESPLUGADO DA 
TOMADA; 

 • NÃO O EXPONHA A FONTES DE CALOR, ÁGUA, ÁCIDO OU SUBSTÂNCIAS ALCALINAS; 

 • O CARREGADOR É BIVOLT (110V/220V). 



23

13.  DESCARTE

Quando esgotada a fonte energética da bateria de sua Breeze Elétrica, recomendamos que 
ligue para o SAC da SENSE BIKE, para as instruções de descarte deste tipo de material. 

Tel: 0800 737 3673

   

14.  AUTONOMIA DA BREEZE ELÉTRICA

A autonomia pode variar de 20 até 40 Km com a carga completa, tudo dependerá do peso do 
ciclista, relevo e potência utilizada no percurso.

ATENÇÃO:  PARA USO ECONÔMICO DA BATERIA, BASTA MESCLAR A FORÇA FÍSICA DAS 
PEDALADAS COM A ENERGIA DO MOTOR ELÉTRICO; CADA UM AJUDA UM POUCO E VOCÊ 
PERCORRERÁ LONGOS TRAJETOS.

Outros fatores também podem interferir na autonomia, tais como: peso do ciclista, direção do 
vento, calibragem dos pneus e troca correta das marchas.

Testes feitos com a Breeze Elétrica em perfeitas condições de uso, usuário de 70Kg e res-
peitando as sugestões descritas neste manual. Percurso do aclive com inclinação mediana. 
Manutenção, Precauções e Funcionalidades Regulagens.
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15.  ALTURA DO SELIM

O selim deve estar ajustado a uma altura em que você consiga encostar os dois pés no chão, 
enquanto mantém a bicicleta reta. Ao pedalar sentado, sua perna deve esticar quase toda, 
mantendo o joelho levemente flexionado. Para ajustá-lo utilize uma chave allen.

ATENÇÃO:  O CANOTE DEVE FICAR, NO MÍNIMO, 14 (QUATORZE) CENTÍMETROS DENTRO 
DO TUBO DO SELIM.

16.  GUIDÃO

De maneira geral, os ciclistas deixam o guidão no mesmo nível do selim. O ajuste certo deverá 
vir depois de vários testes. O melhor a fazer é usar em diferentes posições para encontrar a 
mais confortável.
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17.  CORRENTE DE TRANSMISSÃO

Durante os primeiros meses de utilização, é normal que a corrente de transmissão de sua 
Sense Elétrica afrouxe e precise ser reajustada. É um procedimento rápido e fácil, que pode 
ser realizado na oficina de bicicletas de sua preferência.

ATENÇÃO:  RECOMENDAMOS SOMENTE A UTILIZAÇÃO DE LUBRIFICANTES QUE SEJAM 
ESPECÍFICOS PARA CORRENTE DE BICICLETA. 

18.  DESCANSO

O descanso das Sense Elétricas possuem um mecanismo para ajustar a inclinação que o ciclis-
ta deseja parar sua bicicleta elétrica. Para ajustá-lo, segure a trava e empurre para cima ou 
para baixo, de acordo com sua preferência.
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19.  CALIBRAGEM DOS PNEUS

A calibragem ideal vai variar de acordo com o perfil de cada ciclista. Veja abaixo recomenda-
ções do fabricante:

Pneu original

700x38C

MODELO

CHAOYANG E-LINER

PSI Min. PSI Max.

44 73

Largura máxima
do pneu

700x45C

• Menor pressão nos pneus significa maior atrito com o chão, portanto maior aderência e 
MENOR AUTONOMIA; 

• Pneus murchos são mais propensos a furos e desgastam rapidamente; 

• Maior pressão significa menos contato com o chão, portanto menos aderência e menor 
chance de furo e, em contrapartida, maior velocidade e MAIOR AUTONOMIA.

20.  CÂMBIO E MARCHAS

A Sense utiliza o câmbio de marchas Shimano Altus 8v. Esse sistema de transmissão funciona 
em harmonia com a parte elétrica, com excelente performance e dispensando sistemas com-
plexos de câmbio.
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Para maior autonomia, complemente a força do motor com sua força física, trocando as 
marchas corretamente.

ATENÇÃO:  PARA MAIOR AUTONOMIA, COMPLEMENTE A FORÇA DO MOTOR COM SUA 
FORÇA FÍSICA, TROCANDO AS MARCHAS CORRETAMENTE.

Antes de pedalar, sempre confira o engate de marchas e teste o funcionamento dos freios. 
Caso necessite de algum ajuste, procure a assistência técnica autorizada.

21.  FREIOS

Os freios da Breeze Elétrica são do tipo freio a disco mecânico. Possui excelente custo bene-
fício e é o modelo de freio mais usado da atualidade, garantindo segurança na frenagem e 
baixo custo de manutenção. Verifique sempre o estado de desgaste das pastilhas e troqueas 
quando chegarem a 1mm de altura.
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22.  GARFO COM AMORTECIMENTO

O garfo dianteiro da Breeze Elétrica possui um Sistema de amortecimento central, conhecido 
também como MONOSHOCK, com cursode 25mm facilitando a condução ao absorver impac-
tos e abosrver vibrações do chão. 

23.  PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A Sense reconhece a importância de um pós venda eficaz, por isso dispõe de um amplo estoque 
de peças para reposição, a fim de garantir um atendimento rápido e eficiente em todo o país. 
Portanto, você terá todo o suporte necessário no período de garantia e também fora dele. 

A revenda onde você adquiriu sua Impulse Elétrica está apta a prestar todos os serviços 
necessários em sua bicicleta elétrica. Nossas revendas autorizadas têm acesso direto às peças 
de reposição, com equipe treinada e especializada, tudo isso para facilitar o atendimento.

ATENÇÃO:  NUNCA UTILIZE COMPONENTES NÃO ORIGINAIS OU QUE NÃO FORAM 
INDICADOS PELO FABRICANTE, POIS PODEM DANIFICAR O PRODUTO E ACARRETAR A PERDA 
DA GARANTIA. 
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24.  CUIDADOS GERAIS

Limpeza 

Para limpar a Breeze Elétrica, aconselhamos o uso de pano úmido e sabão neutro, pois existem 
componentes elétricos que não podem receber jatos de água. Secar em seguida com um pano 
seco. 
Em Caso de Chuva 

Os modelos Sense possuem componentes com partes eletrônicas e todos são resistentes à 
água, contudo não são à prova d’agua. Sempre que pegar uma chuva no percurso com sua 
Impulse Elétrica, chegando ao destino, coloque-a em local seco e retire o excesso de umidade. 

Maresia 

Apesar de algumas peças e componentes serem em alumínio ou inox, são necessários cuidados 
simples após exposição à maresia, tais como: limpeza padrão com pano úmido e sabão neutro, 
além da lubrificação da corrente periodicamente. 

Exposição ao Sol 

Caso a Impulse Elétrica precise ficar exposta ao sol por mais de 2 (duas) horas, recomenda-
se retirar a bateria do suporte e colocá-la em um local protegido, para não correr o risco de 
danificá-la.

Caso a Breeze Elétrica precise ficar exposta ao sol por mais de 2 (duas) horas, recomenda- 
se retirar a bateria da suporte e colocá-la em um local protegido, para não correr o risco de 
danificá-la.
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25. DICAS DE SEGURANÇA

LEMBRE-SE:

• Respeite a sinalização. 

• Não ande na contramão. 

• Na ausência de ciclovia, pedale do lado direito da via. 

• A calçada é para o uso do pedestre. 

• Nos cruzamentos e rotatórias, tenha cuidado redobrado. 

• Ao pedalar em grupo, não pare bruscamente, faça um sinal avisando. 

• Não use fone de ouvido. 

• Use capacete. 

• À noite, use roupas claras, refletivas e ande sempre com os leds ligados. 

• Seja previsível com suas manobras. 

• Sempre pedale com ambas as mãos no guidão, salve eventualmente para inicio de manobras.
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26. LEGISLAçÃO

De acordo com a resolução 465/2013 do CONTRAN, as bicicletas elétricas que possuem pedal 
assistido podem circular normalmente pelas ruas, ciclovias e ciclofaixas, sendo equiparadas às 
bicicletas comuns. Confira abaixo na íntegra:

Este documento pode ser encontrado no endereço eletrônico http://www.denatran.gov.br/
download/Resolucoes/Resolucao4652013.pdf
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27. solução de problemas básicos

Aqui você encontra algumas situações que podem acontecer no dia a dia e passar despercebidas 
por você. 

Antes de procurar a assistência técnica, verifique as situações abaixo, elas eventualmente 
poderão solucionar os problemas.

PROBLEMA SOLUÇÃO

Display desliga quando estou
pedalando.

Veri�que se a bateria está trancada
no suporte.

Veri�que se o cabo que sai do motor
está conectado corretamente.

Veri�que se manete de freio está
voltando por completo.

Veri�que se a bateria está carregada.

Veri�que se a bateria está conectada
e travada no suporte.

Veri�que se a borracha de proteção 
da bateria está desgastada.

Veri�que se a bateria está trancada.

Display está ligado, mas motor não
funciona.

Display não liga.

Ruídos e vibrações no suporte.

Ruídos e vibrações no guidão. Aperte a mesa de direção.

Ruídos e vibrações no para-lama. Aperte os parafusos.

PERGUNTAS FREQUENTES 

1. Qual a velocidade máxima atingida pela Breeze Elétrica? 

A velocidade máxima, com o auxílio do motor, é de 25km/h, mas você poderá ter velocidades 
maiores utilizando somente sua força física. 

2. Qual a autonomia? 

A autonomia da Breeze Elétrica pode variar entre 20 a 40 km com a bateria totalmente 
carregada, dependendo das condições de uso. 

3. Que fatores podem influenciar na autonomia? 
A autonomia sofre influência de algumas variáveis do ambiente e da bicicleta, tais como o peso 
do ciclista, relevo do trajeto e troca correta das marchas. 
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4. Ela se comporta bem em subidas? 

Sim. Porém, em aclives acentuados, o ciclista terá que complementar um pouco com as 
pedaladas. 

5. Por que minha bicicleta elétrica não recarrega com as pedaladas? 

A energia produzida com o movimento do pedal não é suficiente para recarregar a bateria e 
movimentar a bicicleta. 

6. Posso interromper o carregamento da bateria antes de completar a carga? 

Sim. Mas na próxima vez, recarregue completamente para usufruir de toda capacidade da 
bateria. 

7. Posso comprar uma bateria adicional? 

Sim. Entretanto compre somente se for necessário, pois a bateria envelhece naturalmente, 
estando ou não em uso. 

8. Se a bateria acabar no meio do percurso, consigo pedalar normalmente? 
Sim. Quando sua bateria descarrega sua bike ainda opera como uma bicicleta convencional. 

9. O que faço se não for usar a Breeze Elétrica por muito tempo? 

Neste caso, é recomendável recarregar a bateria até 75% a cada 3 meses para não danificá-la. 

10. Qual a idade mínima para usar a Breeze Elétrica? 

A resolução do CONTRAN para bicicletas elétricas não informa idade mínima para condução, no 
entanto, a Sense recomenda o uso para maiores de 18 anos.

11. Precisa de habilitação? 

Para pedalar a Breeze Elétrica NÃO. De acordo com a resolução 465 do CONTRAN, para conduzir 
bicicletas que utilizam o sistema pedal assistido não é necessário carteira de habilitação ou 
emplacamento do veículo. 

12. Tenho mais de 100kg, posso pedalar tranquilamente? 

O limite de peso da Breeze elétrica são 140 Kilos. Neste peso deve-se contabilizar: O peso do 
ciclista + suas roupas e acessórios + carga da mochila ou garupa. 

13 . Qualquer pessoa pode trocar o pneu em caso de furo? 

Sim. O sistema elétrico não interfere na parte mecânica, por isso a troca é simples, como a de 
uma bicicleta convencional. 
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28. 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.

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). 
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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.
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.
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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;

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
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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.
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. 



38



39


