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I. Estojo de Baterias

Checagem da Porta de Entrada

A. 

Localize a porta de entrada de carga, levantando a alça 

do estojo.

B. 

Repare que as entradas estão marcadas com os 

números 1,2 e 3.

• Entrada 1 = Positivo

• Entrada 2 = Terra

• Entrada 3 = não é utilizada

C. 

Insira a ponta de prova vermelha na entrada 1 e a 

prova preta na entrada 2.
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I. Estojo de Baterias

D. 

Alcançando qualquer indicação no leitor, indicará que a 

porta está funcionando ao ponto de estar apta a 

receber carga. Caso o leitor não mostre nada as 

conexões internas podem estar desconectadas ou o 

fusível pode estar queimado, ou a porta pode estar 

danificada.

. Para este estojo de 24 Volts, qualquer indicação 

acima de 26 Volts indica que a bateria está com carga 

cheia. Qualquer leitura abaixo disso, indica que a 

bateria precisa ser recarregada durante 8 horas 

independente se o leitor de carga do recarregador 

indicar bateria cheia .
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I. Estojo de Baterias

Checagem do Terminal de Saída

A. 

Vire o estojo de baterias com a parte inferior para cima 

e localize os terminais que se encontram no fundo.

B. 

Encoste a ponta da caneta de prova nos terminais. 

Alcançando qualquer leitura isso mostra que as 

conexões internas, e o fusível estão bons. Isso mostra 

que a saída de energia da bateria está boa para ser 

conectado a bicicleta.

Caso contrário, se o leitor não acusar nenhuma leitura, 

isso mostra que o fusível pode estar queimado ou as 

conexões internas podem estar rompidas.
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II. Fusível

Checagem do Fusível

A. 

Localize o fusível na parte de baixo da parte traseira do 

estojo.

B. 

Desatarraxe o fusível

C. 

Remova o fusível



Java 21 S Plus

II. Fusível

D. 

Teste o fusível no indicador “contínuo”. Conecte os 

dois polos do fusível. Caso o fusível esteja bom o 

multímetro mostrará, caso contrário o multímetro não 

mostrará.

Se o fusível estiver queimado, substitua o fusível e 

reteste a saída da bateria tanto na porta de entrada de 

carga, como na porta de saída (terminais).

• O número de peça de reposição do fusível é Currie 

AU-063 (Fuse Spec: 6.3mm x

30.5mm Ceramic Fuse 40A/250V)
• Alternate replacement fuse: AGC series (1/4” x

1-1/4” 40A/32V)

• Cooper Bussman part # BK/AGC-40-R

(Fast Acting, Glass Tube)

Checagem do Fusível
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III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack

A. 

Os terminais do rack estão localizados dos dois lados.

B. 

Os terminais estão protegidos por uma borracha de 

vedação para quando o terminal não estiver em uso. 

C. 

Certifique-se sempre que a borracha de proteção 

esteja fora do terminal, caso contrário o terminal do 

estojo não estabelecerá conexão com o terminal do 

rack.
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D.

Desparafuse a tampa do rack.

E. 

Identifique e corte a braçadeira do conector da fiação 

da bateria

F. 

Selecione o modo de checagem contínuo para o 

multímetro.

III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack
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G.

Encoste a ponta da caneta de prova no polo positivo 

(+) do terminal do rack.

H. 

Encoste a outra ponta da caneta de prova no mesmo 

polo positivo (+) do conector.

Se o terminal ou a fiação estiver boa, o mostrador irá 

bipar. Caso o multímetro não bipe, será necessário 

remover o terminal, abrí-lo e checar as conexões 

internas visualmente.

I. 

Repita as operações de checagem no fio preto e no 

outro terminal tanto no fio vermelho, como no preto. 

Uma vez que você identificou a conexão do terminal, 

não esqueça de marcar qual terminal é do lado direito 

e qual é do lado esquerdo.

III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack
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J.

Para abrir o terminal siga os seguintes passos.

K. 

Corte a abraçadeira de nylon mais próxima.

III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack



Java 21 S Plus

L.

Remova os parafusos que fixam o terminal no rack.

N. 

Remova os parafusos e abra a base de proteção

M.

Gire o terminal e encontre novos parafusos na parte 

inferior.

III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack
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O. 

Examine se as aletas fixadas na ponta da fiação estão 

bem presas, oxidadas ou rompidas.

Q.

A especificação da aleta é:

• no. 10 (0.190” / 5mm)

• 12 AWG
5mm

P. 

Caso as aletas tenham se rompido ou oxidado, é 

possível substituí-las separadamente independente da 

necessidade de troca do terminal.

III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack
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R. 

Importante, as peças que compõem o terminal não são 

vendidas separadamente, somente o conjunto do terminal 

todo.

1. Base das cabeças

2. Cabeças do terminal

3. Molas

4. Base do terminal

5. M5 x 12mm Parafuso de cabeça chata

6. M4 x 10mm Parafuso de cabeça alta

7. M4 x 12mm Parafuso de cabeça alta

8. Tampa da base do terminal

9. M3 x 8mm Parafuso de cabeça chata rosca soberba

1
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III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack
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S.

ATENÇÃO – quando remontar o terminal de baterias é 

fundamental fixá-lo no lado certo, vermelho no polo 

positivo (+) e preto no polo negativo (-), estas marcas 

estão moldadas na base plástica do terminal. O polo 

positivo deverá ser montado na direção dianteira da 

bicicleta e o negativo na direção traseira.

negativo positivo

traseira frente

III. Terminal de Conexão

Checagem do Terminal do Rack
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IV. Chave Liga/Desliga

A. 

Abra o alojamento do Controlador.

B. 

Selecione o botão para um dos lados.

C. 

Teste a corrente do botão selecionando o modo 

“contínuo”no multímetro. Na parte traseira do botão, 

encoste a ponta da caneta de prova em um dos lados e a 

outra no meio. Se o multimetro não bipar, repita a 

operação selecionando a outra ponta do botão e o meio. 

Checagem da chave liga/desliga
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IV. Chave Liga/Desliga

D. 

Checagem da alimentação da bateria junto ao botão 

liga/desliga.  

Com o estojo de bateria encaixado no lado direito da 

bicicleta, encontre o conector de carga do botão 

liga/desliga e separe apenas o conector central.

E. 

Selecione o botão para o lado direito.

F.

Insira a ponta da caneta de prova vermelha (positiva +) na 

cabeça positiva e a ponta negativa na entrada negativa (-).

Checagem da chave liga/desliga
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G. 

O multimetro precisará ler a voltagem que virá do sistema. 

Caso não leia, mude o botão de lado. Uma vez que o 

multimetro mostre a voltagem, mude de lado e repita a 

operação.

Checagem da chave liga/desliga

IV. Chave Liga/Desliga
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V. Recarregador

A. 

Ligue o recarregador na tomada.

B. 

Uma luz verde de LED irá indicar que ele está funcioando 

normalmente, conforme indicação do adesivo informativo.

C.

Insira o plug do recarregador na porta de entrada de carga 

do estojo da bateria. Certifique-se que o plug está inserido 

até o final.

D. 

Neste momento, dependendo do modelo de recarregador e 

conforme o adesivo indicativo, a luz verde irá começar a 

piscar iindicando que a recarga começou, ou a luz vermelha 

permanente irá acender, indicando o funcionamento da 

recarga.

E.

Uma vez que a carga esteja completa, a luz verde 

intermitente irá permanecer contínua ou dependendo do 

modelo, a luz vermelha permanente se tornará verde 

permanente. 

F.

Quando a carga estiver completa, desplugue o recarregador 

primeiro da tomada, antes de desplugar a bicicleta.

G.

Caso o tempo de carga vença, e a bateria mesmo assim 

não recarregou, cheque se a tomada funciona, se as 

conexões da bateria estão perfeitas e somente depois disso 

cogite a substituição das baterias.

Como usar o recarregador


