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Tisztelt Vásárló,

köszönjük, hogy a  Kellys kerékpárt választotta. Hogy a  kerékpárjával elégedett legyen, és azt biz-
tonságosan használhassa, kérem, olvassa el a  jelen útmutatót. Segít abban, hogy megismerkedjen 
a kerékpárjával.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A KEZELÉSI ÚTMUTATÓHOZ

Ezek az utasítások a végső felhasználónak szólnak.
Az útmutatót olyan helyen tárolja, hogy ahhoz az akkumulátor minden használója hozzáférjen, és azt 
adja át az esetleges új tulajdonosnak.
Az eladó, akinél a kerékpárt megvásárolta, biztosítja majd Önnek a garanciális vizsgálatokat és a kerék-
pár javítását.
A jelen útmutató, vagy az akkumulátor gyártója által csatolt önálló útmutató tartalmazza az akkumu-
látor és akkumulátortöltő használatához szükséges fontos üzemeltetési és biztonsági utasításokat.
A biztonság érdekében használat előtt tüzetesen olvassa el és a helyes használat érdekében tartsa be 
ezt a kezelési útmutatót. 

MI AZ ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Az elektromos kerékpár integrált elektromos meghajtással rendelkező kerékpár, amely segít a  ta-
posásban. A  klasszikus kerékpárral szemben kényelmesebben és jelentős erőkifejtés nélkül ker-
ekezhet. A KELLYS elektromos kerékpár SHIMANO STEPS vagy PANASONIC elektromos meghajtást 
alkalmaz, amely a taposás elektromos támogatásának a különböző intenzitásszintjeivel rendelkezik 
– ez megválasztható a kormányon elhelyezett vezérlőegység segítségével. Az elektromos meghajtás 
viszont teljesen kikapcsolható, és akkor egy hagyományos kerékpárral folytatja útját.

A KELLYS elektromos kerékpár egy az EN 15194 szerinti EPAC (Electrically Power Assisted Cycle = „ele-
ktromos rásegítéssel rendelkező kerékpár“) és eltér a rásegítés nélküli kerékpártól. Ez az elektromos 
meghajtás segíti a kerékpározást. A motor működését a taposás aktiválja. Az EPAC kerékpárok max-
imális teljesítménye 250 W és az EPAC elektromos kerékpárok maximális sebessége rásegítés mel-
lett 25 km / h. Amennyiben túllépi ezt a  sebességet, a  rásegítés automatikusan kikapcsol. Amikor 
a  motor nincs bekapcsolva vagy lemerült az akkumulátor, az elektromos kerékpárt hagyományos 
kerékpárként használhatja. Az akkumulátorral összefüggő összes funkció, például a  világítás vagy 
elektromos váltás működőképes marad akkor is, ha a motor nincs bekapcsolva vagy az akkumulátor 

„lemerült” módban van, viszont ne feledje, hogy ez egy vészhelyzeti üzemmód és az akkumulátort 
minél előbb töltse fel.

A KELLYS elektromos kerékpárok 250 W teljesítményű motorral rendelkeznek, mivel a közúti forga-
lomra vonatkozó rendelet alapján ez a  felső határ, amely még megengedett a közúti forgalomban 
való részvétel szempontjából. Így a KELLYS elektromos kerékpárok ugyanúgy részt vehetnek a közúti 
forgalomban, mint a többi kerékpár.

A taposás-rásegítésen túl a KELLYS elektromos kerékpár rendelkezik Tolás-rásegítési funkcióval is. Ez 
lehetővé teszi az e-kerékpár taposás nélküli mozgásba hozatalát, de csak 6 km/h maximális sebes-
ségig. Ez a funkció hasznos például a teherrel megrakott elektromos kerékpár dombnak való tolása 
esetén.

A közúti forgalomban való részvételt megelőzően ismerkedjen meg annak az országnak a közlekedési 
szabályaival, törvényeivel, rendeleteivel és előírásaival, amelyben a KELLYS elektromos kerékpárt ép-
pen használja.

A BIZTONSÁGOS KERÉKPÁROZÁS ÉRDEKÉBEN

        VESZÉLY 

Kerékpározás közben figyeljen a vezetésre, a környezetére és a forgalomra. Közben ne használja a mo-
biltelefont. A  fedélzeti számítógép szemlélése szintén elvonhatja a  figyelmet a  környezetről, ezért 
csak olyan helyeken használja, ahol azzal nem veszélyezteti sem önmagát, sem a környezetét (alac-
sonyabb sebesség mellett, nyitott területen, a közúti forgalmon kívül), kivételt a meghajtás asszisz-
tenciamódjának a módosítása képez, amely viszont megvalósítható a kormány elengedése nélkül.

Mielőtt megkezdi a kerékpározást, ellenőrizze, hogy a kerekek, a kormány-szár, a kormány, a nyereg és 
a nyeregrúd biztonságosan van a kerékpárra szerelve. Ha a komponensek nincsenek biztosan a hely-
ükön, a kerékpár menet közben elromolhat, ami súlyos sérüléshez vezethet.

Az elektromos támogatású kerékpár esetén bizonyosodjon meg arról, hogy tökéletesen ismeri 
a kerékpár indulási sajátosságait, mégpedig még az előtt, hogy több sávos úton, gyalogosok számára 
kitagolt járdákon közlekedne. Ha a kerékpár hirtelen megindul, az balesethez vezethet.
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1. Nyereg
2. Nyeregcső
3. Nyereg gyorszára
4. Hátsó tárcsafék
5. Fogaskoszurú
6. Hátsó váltó
7. Hátsó rugóstag
8. Akkumulátor

9. Motor
10. Hajtókar
11. Lánctányér
12. Lánc
13. Első villa (teleszkóp)
14. Koránycsapágy
15. Kormány
16. Váltókar

17. Fékkar
18. Kormánytörzs
19. Gumiabroncs
20. Első tárcsafék
21. Féktárcsa
22. Felni
23. Csomagtartó
24. Sárvédő

25. Pedál
26. Kijelző
27. Kitámasztó
28. A segédhajtás kapcsolóegysége
29. Láncvezető
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Az éjszakai kerékpárút előtt ellenőrizze, hogy a kerékpár fényszórói megfelelően működnek-e, hasson 
oda, hogy a fény ne vakítsa el a közúti forgalom további résztvevőit. 

        VESZÉLY 

A biztonságos közlekedés érdekében kövesse a kerékpár kezelési útmutatójában foglalt utasításokat.

Nem megfelelő használat esetén súlyos baleset, halál, jelentős anyagi kár vagy más kár veszélye forog 
fenn!

Amennyiben a  kerékpárja Shimano Di2 elektromos rendszerrel felszerelt, keresse 
meg a  rendszerhez tartozó műszaki tájékoztatást a  Shimano társaság honlapján: 
www.si.shimano.com.

A NYEREG, A KORMÁNYSZÁR ÉS A KORMÁNY HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A kerékpár összes működő egységét a gyártó beállította és a forgalmazó ellenőrizte, ezért a kerékpárt 
rögtön a megvásárlást követően használhatja. A használat előtt csak a nyereg és a kormány magas-
ságát kell beállítani. A nyerget és a kormányt úgy állítsa be, hogy a maximális kényelmet biztosítsák, 
de egyben biztonsággal tudja kezelni a kerékpár fék- és váltórendszerét.

NYEREG

A NYEREGMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

Üljön fel a kerékpárra, a forgattyút tegye a talajhoz legközelebbi helyzetbe. A lábát tegye a pedálra 
úgy, hogy a sarok támaszkodjon a pedálhoz. A nyereg helyes beállítása esetén a láb legyen térdben 
kissé behajlítva. Ha a nyereg beállítása túl magas lenne, akkor a láb- és hátizmok túlterhelésére kerül-
ne sor. A túl alacsonyra állított nyereg a térd és a combizom túlzott terheléséhez vezet.

        FIGYELMEZTETÉS 

A nyereg legkisebb magassága merőlegesen a talaj síkjára legalább 635mm.

A NYEREG HELYZETÉNEK ÉS DŐLÉSSZŐGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

A nyereg legmegfelelőbb helyzete, ha párhuzamos a talajjal. Próbáljon ki több nyereghelyzetet, és 
végül döntsön amellett, amely önnek a leginkább megfelel. A nyereg továbbá előre vagy hátrafelé 
is eltolható. A nyereg dőlésszögét és előre-hátra tolását a nyeregcsövön található csavarral állítja be. 
A csavart engedje meg, a nyerget tolja előbbre vagy hártább, állítsa be a dőlésszögét, majd a csavart 
húzza meg. Ellenőrizze a csavar teljes behúzását.

TELESZKÓPOS NYEREGCSŐ

A beállítható (teleszkópos) nyeregcső a nyeregmagasság terep szerinti gyors beállítására, vagy a fel- 
és leszállás megkönnyítésére szolgál.  A vezérlése a kormányon levő karral történik. Az nyeregcső-
kar lenyomásával és egyidejűleg a  nyereg terhelésével a  nyereg egy alsóbb helyzetbe kerül. 
A nyeregcsövet a kar lenyomásával és a nyereg tehermentesítésével emeli feljebb.
A nyeregcső betolási mélységét a teljesen kitolt helyzetben állítsa be ugyanúgy, mint a hagyományos 
nyeregcső esetében.

        FIGYELMEZTETÉS 

A nyeregcsövet irányító, a kormánytól a nyeregcsőhöz vezető bowden némelyik kerékpárnál a vázhoz 
van rögzítve. A  nyeregcső helyzetének változtatása esetén meg kell lazítani a  bowdent úgy, hogy 
a bowden ne legyen túl feszes, nehogy megtörjék, viszont ne legyen a pedál vagy a kerék pályájában. 
Bizonyos elektromos kerékpárok esetén a huzal a váz belső feléhez van rögzítve és az akkumulátor 
eltávolítását követően válik hozzáférhetővé. A nyeregcsövet ne nyomja ki vagy be akkor, ha ellenállást 
érez, mert sérülhet a bowden, a nyeregcső vagy akár a váz is.

A TELESZKÓPOS NYEREGCSŐ KARBANTARTÁSA

TISZTÍTÁS / KENÉS - a nyeregcső helyes működéséhez elengedhetetlen a rendszeres karbantartás, főleg 
a súrlódási felületek esetében. A szennyeződéseknek a súrlódási felületekhez jutását megakadályozó 
porszűrő és a  tömítés nem sérülhet és a  súrlódási felületeket a  teljes kerület mentén védenie kell. 
A csúszófelületeket tartsa tisztán, minden út után puha kendővel távolítsa el a szennyeződéseket és 
a nedvességet, majd kenje újra. Vigyázzon, hogy a nyeregcső tisztítása során ne jusson víz a belső 
és külső részek közötti résbe. Tisztításra soha ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést! 
A nyeregcső belsejébe jutott szennyeződés és nedvesség kedvezőtlen hatással van a működésére. 
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A nyeregcső tökéletes működése érdekében tartsa be a következő utasításokat:
• Minden út után tisztítsa meg a  nyeregcső csúszófelületeit, a  porszűrőt és a  tömítéseket 

a szennyeződéstől, mint például a por, nedvesség vagy a sár.
• Az üzemeltetés minden 25 órája után (vagy extrém körülmények közötti, túlzott nedvességben, 

sárban, nedves homokban történt kerékpározás után):

1. A porszűrőt és a tömítéseket kenje át teflonolajjal.
2. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a  nyeregcső valamely része. Amennyiben azt észleli, hogy 

valamelyik része kopott vagy sérült, cserélje le új, eredeti alkatrészre.

Az üzemeltetés minden 50 órája után – javasoljuk a  nyeregcső arra szakosodott szervizben való 
szervizelését

        FONTOS 

A nyeregcsövön van egy jelölés, amely a nyeregcső vázba való legkisebb betolását jelzi. Ez a nyeregcső 
vázba való legkisebb betolását jelző jelölés nem lehet látható. A  nyeregcsövet soha ne rögzítse 
a vázhoz a  jelölés alatt! A nyereg alatti foglalat csavarját, vagy a nyeregcső gyorsrögzítőjét annyira 
be kell húzni, hogy a nyeregcsövet a vázban ne lehessen elfordítani. A gyorsrögzítő emelőkarát csak 
oldalirányban mozgassa a nyitva (OPEN) vagy zárva (CLOSE) helyzetek között. A zárt gyorsrögzítőt ne 
forgassa, mert azzal rongálódhat.

        FIGYELMEZTETÉS 

Szükség esetén használja a  karbonkomponensekre szánt KLS szerelőpasztát. Tartsa be a  nyereg 
alatti foglalat csavarjainak a behúzási nyomatékát, túlhúzása esetén fennáll a váz és/vagy a foglalat 
sérülésveszélye.

KORMÁNYSZÁR ÉS KORMÁNY
MENET NÉLKÜLI KORMÁNYSZÁR (A-HEAD KORMÁNYSZÁR)

Az „a-head“ típusú kormányszárat a  villanyakra kell rögzíteni 2 imbuszcsavar segítségével. 
A kormányszár és a kormány magasságát a kormányszár és a fejcső közé helyezett gyűrűk segítségével, 
illetve a kormányszár más dőlésszögű kormányszárra való cseréjével lehet állítani. Az „a-head“ típusú 
kormányszárral lehet beállítani a fejcső holtjátékát is.

Engedje meg a  kormányszár-foglalaton található 2 imbuszcsavart, amelyek a  kormányszárat 
a villanyakhoz rögzítik és a fejcső csavarját is. Ennek a csavarnak a behúzásával vagy megengedésével 
állítja be a  fejcső holtjátékát úgy, hogy a  villa könnyen forduljon, viszont a  fejcsőnek ne legyen 
holtjátéka. Elsőként a  fejcső csavarját húzza be. Most állítsa be a  kormányszár irányát és 
a kormányszárat húzza be a kormányszár-foglalaton található 2 imbuszcsavarral. 

Behúzás előtt győződjön meg arról, hogy:

• a fejcső egyes részei helyesen csatlakoznak-e egymáshoz;
• a villanyak megfelelően van-e a fejcsőhöz csatlakoztatva.

1. imbuszcsavar
2. az a-head konstrukció
 zárja

3. felső fedő

4. felső szorító alátét

5. gulyócsapágy
 (cartridge)
6. felső csésze

7. alsó csésze

8. gulyócsapágy
  (cartridge)
9. tömítés
10. alsó kónusz

A-HEAD (MENETNÉLKÜLI)
KORMÁNYCSAPÁGY
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        FIGYELMEZTETÉS 

Az út előtt győződjön meg arról, hogy a  kormányszár-foglalaton található imbuszcsavarok jól be 
vannak-e húzva. A  fejcső megfelelő működése fenntartása érdekében a  fejcsövet rendszeresen 
(a használat gyakorisága függvényében) meg kell kenni az előírt kenőanyaggal. A fejcső szétszerelése 
és újfent összerakása és behúzása úgy, hogy a csapágyak simán működjenek, bizonyos gyakorlatot 
igényel – ezért javasoljuk, hogy forduljon a márkaszervizéhez.

Szükség esetén használja a  karbonkomponensekre szánt KLS szerelőpasztát. Tartsa be a  nyereg 
alatti foglalat csavarjainak a behúzási nyomatékát, túlhúzása esetén fennáll a váz és/vagy a foglalat 
sérülésveszélye.

A KERÉKPÁR KARBANTARTÁSA

Ahhoz, hogy a kerékpárja megbízhatóan működjön, a használata karbantartást igényel.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok elégségesen be vannak-e húzva.

A kerékpár használata és karbantartása során soha ne nyúljon a kerékpár mozgó részeihez, például 
a kerékhez, lánchoz, féktárcsákhoz, fogaskerekekhez és váltókhoz, a váltó görgőihez, forgattyúkhoz, 
stb. Elkaphatja a  kezét és sérülhet. Hasonlóképpen ne nyúljon a  lökéscsillapító és a  fékkengyel 
rugóihoz, zúzódás és más sérülés veszélye forog fenn. A kerékpár használata és karbantartása során 
mérlegelje a specifikus balesetveszélyt és a kerékpárt ennek tudatában használja.

HAJTÓKAROK ÉS PEDÁLOK

Az első mintegy 20 km megtételét követően a hajtókarokat húzza be, utána húzza be a pedálokat. 
Győződjön meg arról, hogy az áttételek csavarjai rendesen be vannak húzva. A hajtókaroknál, akol 
a  középtengely a  jobb hajtókarral integrált, ellenőrizze, hogy a  bal hajtókarcsavarjai rendesen be 
vannak-e húzva.

        FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

Amennyiben elmulasztja a  középtengely hajtókarok behúzásának az ellenőrzését, az a  hajtókarok 
fokozatos meglazulásához, majd a javíthatatlan károsodásához vezet. A hiba a hajtókarok cseréjével 

orvosolható. A hajtókarok esetleges kiszerelését és cseréjét bízza szakszervizre.

A  pedálokat a  hajtókarokhoz szilárdan kell rögzíteni, tehát ütközésig úgy, hogy a  pedáltengely 
illesztése támaszkodjon a hajtókarhoz. A pedálok behúzását rendszeresen kell ellenőrizni. Ellenkező 
esetben a  pedáltengely kilazul a  hajtókar menetéből és a  menet fokozatosan sérül. Az esetleges 
reklamációs eljárás során az ilyen hibák nem elfogadottak!

A PEDÁLOK FELSZERELÉSE

A pedálokat általában a pedáltengelyen elhelyezett R – jobb pedál és L – bal pedál betűkkel jelölik.

1. Szerelés előtt a pedálok és hajtókarok menetét kenje be kenőanyaggal.
2. Csavarozza be az óramutató járásával megegyező irányba való forgatással arról az oldalról, 

amelyen a meghajó mechanizmus található, a jobb pedált (R) a jobb hajtókar menetébe (áttételes 
hajtókar). Óvatosan járjon el, nehogy sérüljön a menet!

3. Csavarozza be az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatással arról az oldalról, amelyen 
a féktárcsák találhatók, a bal pedált (L) a bal hajtókar menetébe.

4. Kulccsal szorosan húzza be. Ellenőrizze, hogy a  pedáltengely illesztése támaszkodik-e 
a hajtókarhoz.

        FIGYELMEZTETÉS 

Az olyan pedálok, amelyeknél a  lábat klipszekkel és szíjakkal kell rögzíteni, a  lábat szilárdan 
csatlakoztatják a  pedálhoz, hatékonyabb taposást tesznek lehetővé és nagyobb stabilitást 
biztosítanak a  menet során. Az ilyen pedál speciális, kerékpározásra szánt lábbeli viselését igényli, 
amely a  taposási mechanizmushoz van kialakítva. Az ilyen pedál használata bizonyos készséget 
feltételez, ezért javasoljuk, hogy a pedálok rögzítését és kiengedését az első használatot megelőzően 
egy biztonságos helyen próbálja ki.

KORMÁNYCSAPÁGY

A  kormánycsapágynak surlódás és holtjáték nélkül kell fordulnia. Rendszeresen ellenőrizze, hogy 
a kormánycsapágy mindkét csészéje szilárdan be van húzva a vázon és a csapágyak kellően be vannak 
kenve kenőanyaggal.
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VÁLTÓRENDSZER

A  váltórendszer váltókarokból (forgó váltófogantyúkból), huzalokból, váltóból, középső áttételből, 
a  hátsó agy fogaskerekeiből és láncból áll. A  gyártó által be van állítva, ezért a  rendszerbe 
indokolatlanul ne avatkozzon bele! A váltást csak a előrefelé haladás során végezze. Soha ne váltson 
erővel!
A  működőképessége főleg a  huzalok bowdenekben való laza mozgásától és a  váltórendszer 
(fogaskerekek, áttétel, lánc) olajozott működésétől függ. A váltórendszert tartsa tisztán, a huzalokat 
kenje be teflonadalékot tartalmazó olajjal, amely óvja a huzalokat a korróziótól, biztosítja a huzalok 
sima járatát, így meghosszabbítja az élettartamukat.

VÁLTÓ

A váltó áthelyezi a  láncot a hátsó agy fogaskerekei között, és ezzel módosítja a középső áttétel és 
a  fogaskerekek közötti váltási arányt. A  váltót a  jobb váltókarral kezeli (a  jobb forgó fogantyúval). 
Előfordul, hogy menet közben váltorendszer összhangja megromlik.

• AZ ALSÓ ÜTKÖZÉS BEÁLLÍTÁSA
Váltson a  legkisebb fogaskerékre. Lazítsa meg a  váltó biztosító csavarját, amivel meglazítja 
a  vezérlőhuzalt is. Az alsó ütközés csavarjának (H, H- screw) az elfordításával állítsa a  váltó 

HÁTSÓ VÁLTÓ

csavar az felső ütközőhöz (L)
csavar az alsó ütközőhez (H)

állító csavar
a vezérlőhuzal biztosító csavara

a váltó vezetőtárcsája Guide
pulley

Tension
pulley

B-screw

H-screw
L-screw

vezérgörgőjét a  legkisebb fogaskerék alsó éle alá. A huzalt helyezze a váltó biztosítócsavarja alatti 
horonyba, feszítse meg (fogó segítségével) és a csavart húzza be.

• A FELSŐ ÜTKÖZÉS BEÁLLÍTÁSA
Váltson a legnagyobb fogaskerékre. A felső ütközés csavarjának (L, L- screw) az elfordításával állítsa 
be a  váltó vezérgörgőjét úgy, hogy a  legnagyobb fogaskerék közepe alá jusson. Próbálja ki a  lánc 
váltásával az összes áttételen.

• A VEZETŐGÖRGŐ KAZETTÁTÓL VETT TÁVOLSÁGÁNAK A BEÁLLÍTÁSA
A  kapcsolás megfelelő működése érdekében helyesen kell beállítani a  vezetőgörgő (guide pulley) 
távolságát a  hátsó kazetta legnagyobb fogaskerekétől. Ezt a  távolságot a  B-csavarral (B-screw) 
állítjuk be. A beállítás előtt a hátsó váltót állítsa a legkönnyebb fokozatra (a legnagyobb fogaskerék). 
Az óramutató járásával megegyező irányba való elfordítással a  vezetőgörgő a  fogaskeréktől 
eltávolodik és az óramutató járásával ellentétes irányba való elfordítással a  görgő a  fogaskerékhez 
közelít. A megfelelő távolság 5-6 mm. A beállítás helyességét a második legnagyobb fogaskerékről 
a legnagyobb fogaskerékre váltással ellenőrizze.

• A VÁLTÓ BEÁLLÍTÁSA
Emelje fel a hátsó kereket és forgassa a hajtókarokat. A váltó beállító csavarját (a váltóhuzalt tartalmazó 
bowden vezet rajta keresztül) tekerje mindaddig, amíg el nem éri, hogy a lánc zavaró hangok nélkül, 
lazán működik.

        FONTOS INFORMÁCIÓ 

Használat előtt ellenőrizze a  váltó ütközésének a  beállítását. A  felső ütközés meglazítása esetén 
a váltó görgője elkaphatja a kerék küllőit, ami eredményezheti a küllők és a váltó sérülését, és súlyos 
balesetveszélyt is jelenthet.

LÁNC

A  lánc viszi át az erőt az áttétellel ellátott pedálról a  fogaskerekeken keresztül a  hátsó kerékre. Ez 
a  kerékpárja egyik leginkább igénybe vett alkatrésze, ezért a  lánc karbantartására szenteljen 
fokozott figyelmet.  A lánc megfelelő feszességét a hátsó váltó biztosítja. Rendszeresen tisztítsa meg 
a mechanikai szennyeződésektől, a portól és sártól és kenje át olyan kenőanyaggal, amely nem köti 
meg a port és egyéb szennyeződéseket – így meghosszabbítja a lánc élettartamát. A lánc kenésére 
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használjon a  környezetnek és az időjárási viszonyoknak megfelelő kenőanyagot – ebben tanácsot 
az eladóhelyen kaphat. Használattal a  lánc egyes ízei megnyúlhatnak. A  kopott vagy sérült lánc 
károsíthatja a fogaskerekeket és az áttételeket.

Ha a kerékpárját kedvezőtlen időjárási viszonyok között, főleg nedves környezetben használja, akkor 
a megtett mintegy 1000 km után újra kell cserélni. Az elhasználódott láncot azonos típusú és azonos 
ízszámú láncra cserélje, mint amilyen az eredeti volt.

FÉKRENDSZER

A  fékkarokból, hidraulikus csövekből, féktárcsákból, fékpakolásokból és fékkengyelekből álló 
fékrendszer a  kerékpárja egyik legfontosabb része. A  jobb fékkar megnyomásával a  hátsó féket 
működteti, a bal fékkar megnyomásával az első féket működteti.

A fékrendszer a gyártó által be van állítva, ezért a rendszerbe a biztonsága érdekében indokolatlanul 
ne avatkozzon bele! Rendszeresen ellenőrizze a  súrlódó felületek kopását, a  fékpakolásokat, 
a kengyeleket és tárcsákat tartsa tisztán. Amennyiben sérül a fékrendszer egysége, a fékeket újra be 
kell állítani, illetve szakszervizhez kell fordulni.

A FÉKKAROK HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Ahhoz, hogy a  féket tökéletesen tudja működtetni és a  használata biztonságos legyen, a  fékkarok 
helyzete a kormányon állítható:

1. Engedje meg a fékkarok foglalatján található csavarokat.
2. Állítsa be a fékkarok legmegfelelőbb helyzetét a kormányon, hogy azokat a lehető legjobban tudja 

használni. A fékkarok foglalatján található csavarokat utána újra húzza be.

A FÉKKAROK HELYZETÉNEK – A KORMÁNYTÓL VETT TÁVOLSÁGÁNAK A BEÁLLÍTÁSA

A fékkarok kormánytól vett távolságának a beállítására szolgáló szabályozócsavar a fékkar belsejében 
található. A fékkarok kormánytól vett távolságát a féktípus szerint kell beállítani:

• imbuszcsavarral, amely a fékkar belsejében található, vagy
• a fékkar belsejében integrált beállító csavarral (a kivitelezés a fék típusától és gyártójától függ).

        FIGYELMEZTETÉS 

Szenteljen fokozott figyelmet a  nedves úton való fékezésnek – a  kerékpár féktávolsága ilyenkor 
meghosszabbodik. Minden út előtt ügyeljen arra, hogy a  kerékpár fékrendszere tökéletesen 
működőképes.

HIDRAULIKUS TÁRCSÁS FÉK

A  kerékpár tárcsásfékét a  gyártó beállította és a  forgalmazó ellenőrizte, ezért a  kerékpárt rögtön 
a megvásárlást követően biztonságosan használhatja.

A  beállító-, illetve imbuszcsavar elfordításával a  fékkart közelíti a  kormányhoz, vagy ellenkezőleg, 
növeli a távolságát a kormánytól.

A TÁRCSÁS FÉK KARBANTARTÁSA

Amennyiben nem rendelkezik kellő tapasztalattal és felszereléssel, javasoljuk, hogy forduljon 
szakszervizhez. A rendszerbe való szakavatatlan beavatkozás ronthatja a fékhatást vagy a fékrendszer 
hibáját eredményezheti.

FÉKTÁRCSA

A féktárcsák állapotát rendszeresen ellenőrizze. Fékezéssel a tárcsa kopik, aminek az eredménye nem 
kívánatos karcok keletkezése. A sérült tárcsát cserélje újra.

        FIGYELMEZTETÉS 

Fontos, hogy a fékkengyel úgy legyen beállítva, hogy a fékpakolás csak a fékezés során érintkezzen 
a féktárcsával, ellenkező esetben a fékpakolás túlzott kopására kerülhet sor, a féktárcsa felmelegszik 
és tehetetlenséggel szembeni ellenállás jön létre.

FÉKPAKOLÁS

A fékezéssel a fékpakolás kopik, aminek az eredményeképpen romlik a fékhatás. Ha a fék a fékezés 
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során nem kívánatos hangot ad ki, vagy esetleg fékhatás romlását észleli, az jelentheti azt, hogy 
a fékpakolás elkopott és azt újra kell cserélni. A forgalmazó a fékpakolás tekintetében tanáccsal látja el.

A FÉKFOLYADÉK CSERÉJE

Ha a  fék hidraulikus rendszerébe levegő került, az a  fékrendszer hatékonyságának a  romlását 
eredményezheti vagy a  fék teljesen felmondhatja a  szolgálatot. Ezért a  fékrendszert légteleníteni 
kell, vagy új fékfolyadékkal kell feltölteni. A  fékfolyadék idővel degradálódik, és romlanak az üzemi 
tulajdonságai, ami a  fékek hatékonyságának a  romlásához vezethet. Javasoljuk tehát a  fékfolyadék 
legalább évenkénti cseréjét, amennyiben a gyártó nem rendelkezik másként.

        FIGYELMEZTETÉS 

A  tárcsásfék hidraulikus rendszerében standard fékfolyadék vagy ásványi olaj található. Ezek 
a fékfolyadékok kölcsönösen nem keverhetők. A tárcsásfék hidraulikus rendszerében levő fékfolyadék 
utántöltése vagy cseréje esetén csak a  fékfolyadék gyártó által javasolt típusát szabad használni! 
A  fékfolyadék cseréje, illetve a hidraulikus fék csövének a cseréje készséget és felszerelést igényel, 
ezért ezt a tevékenységet bízza a szakszerviz szakképzett szerelőire.

        FIGYELMEZTETÉS 

A fékfolyadékok irritálhatják a bőrt, ezért nem ajánlatos a fék hidraulikus rendszerének a kinyitása.

A TÁRCSÁSFÉK TISZTÍTÁSA

A féktárcsát, féket és fékpakolást tartsa tisztán. Amennyiben a féktárcsa olajjal vagy más kenőanyaggal 
szennyeződik, azt azonnal zsírtalanítsa (a  legmegfelelőbb a  féktárcsa tisztítására ajánlott szerrel). 
A tárcsák tisztítása során gondoskodjon arról, hogy a zsíroldó szer ne érintkezzen a kerékpár egyéb 
részeivel (főleg a vázzal, burkolatokkal és a villával – sérülhet a rajtuk lévő lakk vagy a gumialkatrészek, 
így csökken a  komponensek élettartama). Ha a  féklemezek fékfolyadékkal szennyezettek, azokat 
újakra kell cserélni!

        FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

1.  Minden út előtt ellenőrizze a  fékrendszer tökéletes működőképességét. Többször nyomja je 

a fékkart és győződjék meg arról, hogy a fékrendszer helyesen működik.
2. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fékrendszer minden csavarja szorosan be van húzva. A csavarok 

meglazulása azt eredményezheti, hogy a fékrendszer felmondja a szolgálatot.
3. A féktárcsa és a fék a fékezés során felmelegszik. Ne érjen hozzájuk – megégethetné magát!
4. Tanulja meg a  kerékpárja fékrendszerét helyesen használni. Az első fékkel való hirtelen fékezés 

balesetet és sérülést okozhat. Ha a  fék nincs helyesen beállítva, vagy azt nem megfelelően 
használja, az súlyos sérüléshez vezethet.

5. A  tárcsásféket a  gyártó úgy állította be, hogy a  lemezek tökéletesen illeszkedjenek a  tárcsához, 
viszont a  tárcsásféket a  lehető legjobb fékezési hatékonyság eléréséhez be kell futtatni. A  fék 
befuttatását elérheti néhány ismételt enyhe vagy közepesen erős fékezési ciklussal. A  fék 
befuttatását kizárólag biztonságos, forgalom nélküli sík terepen végezze.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ KERÉK

Minden út előtt ellenőrizze, hogy a kereket biztonságosan biztosítja-e a gyorsrögzítő retesz, tehát 
a  gyorsrögzítő mechanizmusnak zárt (CLOSE) helyzetben kell lennie. A  keréknek a  vázhoz vagy 
a villához rögzítése során a következőképpen járjon el: A gyorsrögzítő mechanizmus tengelyét tolja 
be a kerékagyba. Ügyeljen a rúgók helyes irányulására (A rúgók szélesebb vége kifelé, tehát az anya/
kar felé irányul. A keskeny végek egymás felé fordulnak). A gyorsrögzítő mechanizmus tengelyét az 
óramutató járásával megegyező irányban csavarozza a rögzítőanyához. A gyorsrögzítő mechanizmus 

TÁRCSAFÉK

féktárcsa

fék
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testeket távolítsa el, ezzel megakadályozza az új belső sérülését. Ha a gumiabroncson repedés vagy 
más károsodás található, a  gumiabroncsot azonnal cserélje azonos paraméterekkel rendelkező új 
gumiabroncsra.

VÁZ ÉS ELSŐ VILLA

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kerékpár váza vagy villája nem sérült-e. A váz vagy a villa sérülése 
(a  csövek vagy varratok elhajlása vagy repedése) általában esés alkalmával következik be. Az ily 
módon sérült vázat vagy villát ne használja tovább, súlyos balesetveszély kockázata áll fenn!

KARBON-KOMPOZIT VÁZ

A karbon-kompozit a vázat szilárddá, alacsony tömegűvé teszi, tompítja a rezgéseket, így a kerékpárja 
remek menettulajdonságokkal rendelkezik. Ezen tulajdonságok ellenére túlterhelés vagy erős ütés 
hatására a szénszerkezet sérülhet – a váz elrepedhet.

        FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

Megfelelő használat mellett a kompozitanyagokból készült váz hosszabb élettartamú, mint a fémből 
készült váz. Viszont az ilyen vázat feltétlenül rendszeres vizsgálatnak kell alávetni, főleg ütés vagy 
baleset után. Ha sérülést, például repedést észlel, a  vázat ne használja tovább! A  komponensek 
kompozitvázra szerelése során óvatosan járjon el, főleg a váz nyereg alatti foglalatján levő csavarok, 
a hátsó mechanizmus és tengely csavarjainak a behúzásánál. Tartsa be a javasolt forgatónyomatékokat!

A karbonvázat vagy más komponenst ne tegye ki túl magas vagy extrémen alacsony hőmérsékleti 
hatásnak, az anyag szerkezeti változása majd az alkatrész megrepedése következhet be. A  karbon 
sérülése nem feltétlenül látható, ezért javasoljuk, hogy az extrám hőmérsékletnek vagy erős ütésnek 
kitett összes karbonkomponenst cserélje le annak ellenére, hogy nem látható rajta sérülés.

        FIGYELMEZTETÉS 

Amennyiben a  kerékpár karbantartása során szerelőállványt használ, soha ne rögzítse hozzá 
a kerékpárt a váznál fogva – a váz összenyomásával a kompozitanyag megrepedhet.
Az olyan szerviztevékenység esetén, amely speciális eszközök használatát igényli, forduljon 
szakszervizhez.

lehetővé teszi a  kerék szerszámok használata nélküli gyors le- és felszerelését.  Ellenőrizze, hogy 
a kerék a villában középhelyzetben van-e. A gyorsrögzítő mechanizmus anyáját húzza be úgy, hogy 
a  reteszkar a  zárás során ellenállást tanúsítson. Amikor a  gyorsrögzítő mechanizmus biztosított 
helyzetbe kerül, szorítania kell a villa végjeit. A gyorsrögzítő mechanizmus karját csak oldalirányba 
mozgassa a nyitva (OPEN) vagy zárva (CLOSE) helyzetek között.  A zárt gyorsrögzítő mechanizmust 
semmiképpen sem szabad tekergetni, mert sérülhet!

Ha a kerékpárján a kerekek fix tengelyekkel rögzítettek (típus: thru axle), akkor győződjék meg arról, 
hogy ezek a  tengelyek kellőképpen be vannak húzva. Az ilyen kiviteli változat esetében a  kerék 
kiszereléséhez először teljesen ki kell csavarozni, majd kihúzni ezt a tengelyt.

A  kerékagyakat rendszeresen ellenőrizze, főleg a  nedves és saras utak után. Az agy tengelyének 
súrlódás és holtjáték nélkül kellene forognia. Amennyiben ez nem így történik még a beállításokat 
követően sem, akkor a  kerékagyat szét kell szedni, a  golyócskák síkos pályáját és magukat 
a golyócskákat is meg kell tisztítani, újra meg kell kenni a megfelelő kenőanyaggal, majd a kerékagyat 
újra össze kell rakni és beállítani. Amennyiben nem rendelkezik kellő tapasztalattal ezen a területen, 
akkor tekintettel az ügylet bonyolultságára forduljon inkább szakszervizhez.

KERÉKFELNI

Kerékpározás előtt ellenőrizze, hogy a  kerékpár kerekei központosítottak-e és a  kerékfelnik nem 
sérültek-e. Használattal, illetve egy esetleges ütéssel a  kerékfelnin karcolások és repedések 
keletkezhetnek. A sérült kerékfelnin történő kerékpározás veszélyes – a sérült kerékfelnit cserélje le!

GUMIABRONCS

Soha ne kerékpározzon kevéssé felfújt vagy túlsűrített gumiabronccsal. Tartsa be a  sűrítés ajánlott 
értékeit, amelyek minden gumiabroncs oldalán fel vannak tüntetve. A gumiabroncson feltüntetett 
mérési értékek átszámítása: 100kPa = 14,22 P.S.I. = 1 bar = 1 at

Defekt esetén a sérült kerékpárbelsőt minden esetben cserélje azonos paraméterekkel rendelkező új 
belsőre – a méretek a kerékpárbelsőn vagy a gumiabroncs oldalán vannak feltüntetve.

Az új kerékpárbelső behelyezését megelőzően ellenőrizze a  gumiabroncsot kívülről és belülről 
egyaránt az egész kerület mentén, és a  defektet okozó esetleges szennyeződéseket vagy idegen 
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LÖKÉSCSILLAPÍTÓS VILLA

Amennyiben a kerékpárja lökéscsillapítós villával van ellátva, a következőképpen járjon el:

A RUGÓZÁS KEMÉNYSÉGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

1. RÚGÓSVILLA

A  lökéscsillapítós villa keménységét szabályozó egység a  villa jobb lábának a  felső részén 
helyezkedik el. A villarugózás lezárása funkcióval (Lockout) rendelkező lökéscsillapítós villa esetében 
a lökéscsillapítós villa keménységét szabályozó egység a villa bal lábában helyezkedik el. Az óramutató 
járásával megegyező irányban való elforgatással nagyobb keménységet állít be, óramutató járásával 
ellenkező irányban való elforgatással csökkenti a villa keménységét.

2. LEVEGŐS VILLA

A levegős villa rugózási keménységét a villa légkamrájába történő levegőfújással tudja szabályozni. 
A levegő befújására szolgáló szelep a villa bal lábának a felső részén helyezkedik el.

A villán belüli nyomást az ön üzemi tömege (az ön súlya a ruházattal és a kerékpározás során használt 
egyéb felszereléssel) alapján kell beállítani.

A RUGÓZÁS KEMÉNYSÉGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA SAG SEGÍTSÉGÉVEL

A SAG megadja a villa belső lábainak a merülési mélységét az alsó lábakba. Ez az érték a villa teljes 
löketének a százalékos kifejezése. Az egyik lábon található egy általában szembetűnő színű gumikarika, 
tolja ezt a karikát érintkezésig az alsó lábak tetején levő tömítésig. Terhelje meg a kerékpárt (lassan 
üljön fel a kerékpárra és lassan álljon fel a nyeregből úgy, hogy a  lába a pedálokon maradjon, más 
módon a  villát ne nyomja és ne terhelje), óvatosan szálljon le a  kerékpárról és mérje le a  merülés 
mélységét. A SAG-ot a kerékpározási módja szerint kellene beállítani:

- a taposás nagyobb hatékonysága érdekében válassza a keményebb beállítást (15%-20% SAG)
- a  nagyobb terepegyenlőtlenségek elnyelése érdekében válassza a  lágyabb beállítást (20%-25% 

SAG)

A  villák egyes modelljei esetében fel vannak tüntetve a  javasolt villára gyakorolt nyomásértékek 
a testtömeg függvényében.

        FIGYELMEZTETÉS 

A  villát a  gyártó beállította és a  forgalmazó ellenőrizte. A  villa sűrítéséhez manométerrel felszerelt 
magasnyomású pumpa szükséges. A villa beállítása és sűrítése készséget és felszerelést igényel, ezért 
ezt a tevékenységet bízza a szakszerviz szakképzett szerelőire.

A VILLARÚGÓZÁS LEZÁRÁSA (LOCKOUT)

Némely villa villarugózás lezárása funkcióval (Lockout) rendelkezik. A villarugózás lezárása lehetővé 
teszi a villa rugózásának a redukálását a pedálok taposása során, ami által a taposás hatékonyabbá 
válik főleg a meredek pályán való felfelé haladás vagy a sprintelés alatt.

A  villarugózás lezárásának a  beállítási egysége a  villa jobb lábának a  felső részén helyezkedik el.  
A  lezárás egy karral történik (rajta Lockout jelölés található). Az óramutató járásával megegyező 
irányban való elforgatással a  villarugózás lezárul, az óramutató járásával ellenkező irányban való 
elforgatással a rugózás blokkolása megszűnik és a villa normál üzemmódban fog működni.

        FONTOS FIGYELMEZTETÉSDS 

A  villarugózás lezárása funkció használata főleg a  kevésbé igényes terepben történő kerékpározás 
során ajánlott. Az igényes terepen a rugózás blokkolását meg kell szűntetni, egyébként károsodhat 
a villalezárási rendszer!

VISSZAÚTCSILLAPÍTÁS (REBOUND)

A  Rebound visszaútcsillapítást beállító egységgel azt a  sebességet lehet beállítani, amellyel a  villa 
az összenyomás után visszatér az eredeti pozíciójába. A Rebound vezérlése a villa jobb lábának az 
alsó részén helyezkedik el.  A beállító egységnek az óramutató járásával megegyező irányban való 
elforgatásával (lentről nézve) a villa lassabban áll vissza az eredeti pozíciójába (a villán (+) jellel jelölve). 
A beállító egységnek az óramutató járásával ellentétes irányban való elforgatásával (a villán (-) jellel 
jelölve) a villa visszaállása gyorsabb. A  túlzottan lassú visszaútcsillapítás azt eredményezheti, hogy 
a villa nem „győzi” kopírozni a  terep egyenetlenségeit, a  túl gyors visszaútcsillapítás viszont a villa 
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olyan gyors visszaállását eredményezi, hogy elveszik az egyenetlenség-tompító funkció lényege.

A VILLA KARBANTARTÁSA

TISZTÍTÁS / KENÉS - a villa teljes értékű működése érdekében elengedhetetlen a rendszeres karbantartás, 
főleg a villa súrlódási felületeinek a karbantartása. A porfogóknak és a szennyeződéseknek a súrlódási 
felületekhez jutását megakadályozó tömítés nem lehet sérült és a súrlódási felületet a teljes kerület 
mentén védenie kell. A villalábak belsőfelületét tartsa tisztán, a port, vagy nedvességet rendszeresen 
tisztítsa finom törlőruhával es kenje át kenőzsírral. A villa külső tisztítására használjon finom kefét és 
szappanos oldatot. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön víz a villába. A villa tisztítására 
soha ne használjon magasnyomású tisztító berendezést. A  nedvesség és szennyeződések rossz 
hatással vannak a villa működésére, és csökkentik a villa élettartamát, ezért az esetleges nedvességet 
szárítsa ki.

A villa tökéletes működésének a megőrzése érdekében tartsa be a következő utasításokat:

• Minden kerékpározás után a  villalábakat, a  porfogót és a  tömítéseket tisztítsa meg a  portól, 
nedvességtől vagy sártól

• Minden 25 óra üzemeltetés után (vagy extrém körülmények közötti, túlzott nedvességben, sárban, 
nedves homokban történt kerékpározás után):

1. A porfogókat kenje át teflont tartalmazó olajjal.
2. Ellenőrizze, hogy a villa összes csavarja kellőképpen be van-e húzva.
3. Ellenőrizze, nem sérült-e a  villa valamelyik alkatrésze. Amennyiben sérült, vagy elhasználódott 

alkatrészt talál, cserélje ki új, eredeti alkatrészre. A sérült villát semmikép ne használja!

• Minden 50 óra üzemeltetés után – ajánljuk a villa szervizelését szakszervizben (SZERVIZ 1)
• Minden 100 óra üzemeltetés után – ajánljuk a villa szervizelését szakszervizben (SZERVIZ 2)

SZERVIZ 1 – ajánlott szerviz művelet: villa működésének ellenőrzése, villa tisztítása, kezelőegység és 
huzalok kenése, levegőnyomás ellenőrzése, csavarok ellenőrzése, esetleges sérült részek ellenőrzése. 

SZERVIZ 2 – ajánlott szerviz művelet: SZERVIZ 1 + a villa szétszerelése, minden alkatrész kitisztítása, 
porfogók és olajgyűrűk kenése, levegőrendszer tömítéseinek és a szelepnek az ellenőrzése, csavarok 
ellenőrzése.

        FIGYELMEZTETÉS 

A villa kenéséhez használjon teflont tartalmazó olajt és teflon tartalmú kenőzsírokat. Ne használjon 
lítiumot tartalmazó kenőzsírokat, ezek károsíthatják a  villa valamely belső alkatrészét. Az olyan 
szerviztevékenység esetén, amely speciális eszközök használatát igényli, forduljon szakszervizhez. 
Ilyen például a villa szétszerelése, a villatokok cseréje, stb.

HÁTSÓ RUGÓZÁS – LENGÉSCSILLAPÍTÓ

Amennyiben a kerékpárja hátsó rugózással rendelkezik, a következőképpen járjon el:

A RUGÓZÁS KEMÉNYSÉGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

A  levegős lengéscsillapító rugózásának a  keménységét a  lengéscsillapító légkamrája nyomásának 
változtatásával állíthatja.

A lengéscsillapító nyomását a kerékpáros tömege szerint kell beállítani. Ha levegős lengéscsillapítóról 
van szó, akkor a nyomásra azonos beállítási paraméterek vonatkoznak, mint a levegős villa esetében. 
Ha a  lengéscsillapító rugós, akkor a  rugózás keménységét a  rugó előfeszültsége (összenyomása) 
által kell beállítani. A  rugót a  rugó végén található anyacsavar elforgatásával lehet összenyomni. 
A rugónak folyamatosan előfeszültség alatt kell lennie. Ne használja a kerékpárt abban az esetben, ha 
a lengéscsillapító rugója laza vagy nem ül rendesen a lengéscsillapító felületén.

        FIGYELMEZTETÉS 

A  lengéscsillapítót a  gyártó beállította és az eladó ellenőrizte.  A  lengéscsillapító sűrítéséhez 
manométerrel felszerelt magasnyomású pumpa szükséges. A villa beállítása és sűrítése készséget és 
felszerelést igényel, ezért ezt a tevékenységet bízza a szakszerviz szakképzett szerelőire.

A LENGÉSCSILLAPÍTÓ LEZÁRÁSA (LOCKOUT)

A Lockout funkció lehetővé teszi a lengéscsillapító rugózásának a redukálását a pedálok taposása során, 
ami által a taposás hatékonyabbá válik főleg a meredek pályán való felfelé haladás vagy könnyebb 
terepen haladás során. A lengéscsillapító lezárásának a beállítási egysége a lengéscsillapító alsó részén 
helyezkedik el – 2 helyzete van: a kar „bezárás” irányába való elforgatással a lengéscsillapító rugózása 
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lezárul, ellenkező irányba való elforgatással a  rugózás blokkolása megszűnik és a  lengéscsillapító 
normál üzemmódban fog működni.

        FIGYELMEZTETÉS 

Bekapcsolt Lockout hosszantartó használata a lengéscsillapító időelőtti elhasználódását okozhatja.

LENGÉSCSILLAPÍTÓ VISSZAÚTCSILLAPÍTÁS (REBOUND)

A  Rebound visszaútcsillapítást beállító egységgel azt a  sebességet lehet beállítani, amellyel 
a lengéscsillapító az összenyomás után visszatér az eredeti helyzetébe.

A  Rebound vezérlése a  lengéscsillapító jobb lábának az alsó részén helyezkedik el.  A  beállító 
egységnek az óramutató járásával megegyező irányban való elforgatásával a  lengéscsillapító 
lassabban áll vissza az eredeti helyzetbe. A  beállító egységnek az óramutató járásával ellentétes 
irányban való elforgatásával a lengéscsillapító visszaállása gyorsabb.

        FIGYELMEZTETÉS 

Ne lépje túl a lengéscsillapítón jelzett maximális nyomás értékét!

A  lengéscsillapítót soha ne szerelje szét! Olajfolyás vagy rendellenes zajok esetén ne használja 
a  terméket, mert az további károsodásokat okozhat, balesetveszélyes, es azonnal forduljon 
szakszervizhez. Minden egyes kerékpározás előtt ellenőrizze a  lengéscsillapítót rögzítő csavarokat. 
A  lengéscsillapítót tartsa tisztán, sáros terepen történő használat után a  lengéscsillapítót puha 
kendővel tisztítsa meg a szennyeződéstől. A lengéscsillapító tisztítására ne használjon nagynyomású 
mosót!

A LENGÉSCSILLAPÍTÓ KARBANTARTÁSA:

• Minden kerékpározás után a lengéscsillapítót tisztítsa meg a portól, nedvességtől vagy sártól
• Minden 25 óra üzemeltetés után (vagy extrém körülmények közötti, túlzott nedvességben, sárban, 

nedves homokban történt kerékpározás után):

1. A lengéscsillapító dugattyúját, a tömítését és a mozgó csatlakozásokat kenje át teflont tartalmazó 

olajjal
2. Ellenőrizze nem-e sérült a  lengéscsillapító valamelyik alkatrésze. A  sérült lengéscsillapítót 

semmikép ne használja!

• Minden 50 óra üzemeltetés után – ajánljuk a lengéscsillapító szervizelését szakszervizben

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ

• Ha a  kerékpár vázán találhatók a  csomagtartó rögzítésére szolgáló nyílások, akkor felszerelhető 
a hátsó csomagtartó.

• Mindig olyan csomagtartót/gyerekülést használjon, amely kompatibilis az adott váztípussal.
• Mindig tartsa be a  csomagtartó/gyerekülés gyártójának az utasításait és a  csomagtartót/

gyerekülést ne terhelje túl.
• A kerékpárt soha ne terhelje túl. A kerékpár, kerékpáros, a felszerelés és a poggyász megengedett 

maximális össztömege nem lépheti túl az elektromos kerékpár vázán feltüntetett értéket.

ÁLLVÁNY SZERELÉSE

Bizonyos modellek esetében lehetőség nyílik arra, hogy speciális állvány szerelésére kerüljön sor. 
Amennyiben a kerékpáron nem található előkészítés az állvány felszerelésére, de ön ennek ellenére 
szeretne rászerelni egy más típusú állványt, győződjék meg arról, hogy a szereléssel vagy a használattal 
nem károsodik a váz, a fékrendszer vagy az elektromos vezetékek, és hogy az alkalmazott állvány elég 
szilárd az elektromos kerékpárja számára.

OLDALKOCSI SZERELÉSE

A  Kellys kerékpárok nem alkalmasak az oldalkocsi használatára. Az ilyen vagy hasonló felszerelés 
használata során tartsa magát az oldalkocsi gyártójának az utasításaihoz.
A kerékpárt soha ne terhelje túl!

        FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

Ha a kerékpárt a közúti forgalomban csökkent látási viszonyok mellett használja, akkor azt utólagosan 
megfelelő, a  használat országában hatályos jogszabályok szerinti világítással és fényvisszaverő 
elemekkel kell felszerelni.
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Kerékpározás közben viseljen védősisakot! A  balesetek többsége során főképp fejsérülés 
történik. A  védősisak vásárlásánál ügyeljen a  védősisak megfelelő méretére, a  védősisaknak 
megfelelően kell illeszkednie a fejhez, semmiképp nem szoríthatja. Vásároljon védősisakot állítható 
rögzítőmechanizmussal, mellyel a védősisak tökéletesen illeszkedik a fejhez.

A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

        FIGYELMEZTETÉS 

Mielőtt a  kerékpárra bármilyen elemet felszerelne, távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben 
áramütés érheti.

A  kerékpárra szerelt akkumulátor töltése során a  kerékpárt ne mozgassa. A  töltő hálózatba való 
csatlakozása megszakadhat. Az ilyen vezeték tűzveszélyt jelenthet.

A  termék használata során tartsa magát a  kezelési útmutatóban szereplő utasításokhoz. Javasolt 
továbbá, hogy kizárólag a  specifikálás szerinti, illetve a  gyártó specifikációja szerinti eredeti 
alkatrészeket használjon. Ha a  csavarok és anyák nincsenek rendesen behúzva, vagy ha a  termék 
károsodik, akkor a kerékpár menet közben felmondhatja a szolgálatot és az eredmény súlyos baleset 
lehet.

A terméket ne szerelje szét. Bármilyen szakavatatlan beavatkozás személyi sérüléshez vezethet.

        MEGJEGYZÉS 

A  nem használatos konnektorokra helyezzen védőborítást. Ügyeljen arra, hogy a  konnektorok 
mindig szárazok legyenek és a  nedves környezetben való használat vagy mosás után biztosítsa 
az összes konnektor kiszárítását. Ellenkező esetben a  befolyt vagy lecsapódott víz az alkatrészek 
korrózióját, majd a motor és az akkumulátor hibáját okozhatja. Korrodálhatnak főleg a kontaktusok, 
ami rövidzárlathoz vezethet és tüzet okozhat, illetve az elektromos komponensek más módon 
károsodhatnak.

A  terméket úgy tervezték, hogy ellenálló legyen a vízzel és a nedves környezetben és időjárásban 
történő használattal szemben. Ennek ellenére szándékosan ne tegye ki víz hatásának.
A termék szerelését és beállítását egyeztesse az eladójával.

A kerékpárt ne fordítsa fel. Sérülhet a fedélzeti számítógép vagy a vezérléskapcsoló.
Hogy a terméket ne tegye ki ütéseknek, kezelje óvatosan.

Bár a  kerékpár az akkumulátor eltávolítását követően úgy fog működni, mint egy hagyományos 
kerékpár, a világítás az elektromos tápláláshoz csatlakoztatva nem fog világítani és az elektromos váltó 
sem fog váltani. Vegye tudomásul, hogy a kerékpár ilyen állapotú használata bizonyos országokban 
a közúti közlekedés szabályairól szóló törvények megszegésének minősül.

        FIGYELMEZTETÉS 

Ha bármilyen hiba vagy probléma lépne fel, vegye fel a  kapcsolatot az eladójával. Soha ne 
próbálkozzon a rendszer önkényes módosításával, mert az üzemeltetési zavarhoz vezethet.

KERÉKPÁROZÁS

1.  Kapcsolja be a táplálást. Ne rakja a lábát a pedálokra a meghajtás bekapcsolása során. Rendszerhiba 
történhet.

2. Válassza ki az önnek legmegfelelőbb támogatási üzemmódot.
3. A támogatási üzemmód akkor kezd működni, amikor a pedálok forogni kezdenek.
4. A támogatási üzemmódot a menetfeltételek szerint válassza meg.
5. A kerékpár parkolásakor kapcsolja ki a táplálást.

        FIGYELMEZTETÉS 

A kerékpár vásárláskor átvett kulcsait tartsa tisztán és óvja a korróziótól. A kulcs elvesztése esetére 
legyen meg a fényképe, amelyen jól látható a fém részén található szám. Szükség esetén ezen adatok 
alapján tudnak új kulcsot készíteni az ön számára.

SEBESSÉGMÉRŐ

A  sebességmérő méri a  kerekek forgási sebességét és jeleket küld a  kijelzőre. A  sebességmérő és 
a mágneses küllő közötti rés legyen 1 mm – 15 mm (PANASONIC) vagy 3 mm – 17 mm (Shimano). Ha 
a rés kisebb a fenti értékeknél vagy a sebességmérő nincs felszerelve, akkor a kijelzőn nem jelenik meg 
a sebesség és a segédmeghajtás nem fog rendesen működni.
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        FIGYELMEZTETÉS 

Kerékpározás közben legyen mindkét keze a kormányon. Kéz nélküli kerékpározás esetén a kerékpár 
kiszámíthatatlanul viselkedhet.

        FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

A  termékek használatát és beállítását érintő olyan információkat, amelyek nem állnak a  kezelési 
útmutatóban, megkaphatja a  boltban a  kerékpár eladójától. A  Shimano rendszer eredeti kezelési 
útmutatóját, valamint a profi és tapasztalt kerékpárszerelőknek szánt útmutatót megtalálja a gyártó 
honlatján: http://si.shimano.com.
Ezt a  terméket ne szerelje szét és ne módosítsa. A  terméket a  hatályos helyi törvények és egyéb 
jogszabályok szerint használja.

Ez az útmutató vagy az akkumulátor gyártója által csatolt kezelési útmutató fontos biztonsági és 
üzemeltetési utasításokat tartalmaz az akkumulátor és a töltő használatához.

A biztonság érdekében használat előtt gondosan olvassa el a  jelen kezelési útmutatót és a helyes 
használat érdekében tartsa be.

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor a  meghajtási rendszer energiaszolgáltatója. Csak azzal az eredeti meghajtási 
rendszerrel használható, amellyel a kerékpárt megvette. Bármilyen nem rendeltetésszerű használat 
esetén az akkumulátor, a rendszer vagy a kerékpár károsodhat, és a kerékpáros sérülhet.

AZ AKKUMULÁTOR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Az akkumulátort az e-bike rendszerrel együtt lehet be- és kikapcsolni a vezérlőegység által.

Esetleg: ha be akarja kapcsolni az akkumulátort, nyomja meg az akkumulátoron levő gombot; az 
akkumulátoron levő gomb hosszan tartó megnyomása az akkumulátort kikapcsolja.
Ha az akkumulátor nincs használatban, automatikusan kikapcsol.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az akkumulátorcserét érintő útbaigazítást a  kerékpár eladójától vagy a  kerékpár eladóhelyén 
kaphat. Ügyeljen a következő utasítások betartására, hogy megelőzze az égési és egyéb sérüléseket, 
amelyeket a kiszökő folyadék, a túlhevülés, tűz vagy robbanás okozhat.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS UTASÍTÁSOK

Az akkumulátort és a kapcsolódásokat tartsa tisztán és szárazon. Ha a csatlakozó szennyezett, tisztítsa 
meg egy száraz ecsettel.

Az akkumulátort ne tisztítsa oldószerekkel (pl. hígítóval, alkohollal, olajjal, korrózióellenes védőszerrel), 
tisztítószerekkel vagy vízsugárral.

Az akkumulátort ne használják csökkent fizikai képességű személyek (sem gyerekek), érzékszervi vagy 
szellemi betegségekkel küzdő személyek, sem olyanok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal 
vagy készséggel; amennyiben nem állnak a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy az 
ilyen személy nem világosította fel őket a használatról.
Vigyázzon, hogy az akkumulátorral ne játszanak a gyerekek.

Ne dobja tűzbe

Ne tegye ki az akkumulátort 50°C feletti hőmérsékletnek

Ne tegye ki az akkumulátort nagya páratartalomnak és ne tegye vízbe

A töltőt ne dobja ki a rendes hulladékkal, speciális konténerekbe való

Előzze meg az akkumulátor teljes lemerülését (ún. ürességig) – ezzel rövidül az 
élettartama és nem érvényesíthető rá a jótállás

Akkumulátorról szóló információk:
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Az akkumulátort ne nyissa ki és ne szedje szét.
Az akkumulátort ne zárlatolja.
Az akkumulátort, a  csatlakozásokat és a  kerékpáron található töltő portokat ne módosítsa, és ne 
manipuláljon velük.
A repedés elleni védelmet és a nyomáskiegyenlítő membránt óvja.
Ügyeljen a környező feltételekre.
Akadályozza meg, hogy az elektromos kerékpár nagy hőmérsékletváltozásoknak legyen kitéve.
Óvja az akkumulátort a 80 C° feletti hőmérséklettől, a  folyamatos napsugárzástól és a  tűztől. A  túl 
magas hőmérséklet hatására az akkumulátorból kifolyhat a  folyadék és károsodhat a  borítása. 
A folyadékkal ne érintkezzen.
A kifolyó elektrolitot törölje le jó nedvszívó kendővel. Nagyobb szökés esetén viseljen védőöltözéket, 
szerves gázok elleni gázálarcot, védőszemüveget és kesztyűt.
Ne használjon olyan akkumulátort, amelynek hibás a csatlakozókábele vagy az érintkezői.
Ha az elektromos kerékpárt hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

        VESZÉLY 

AZ AKKUMULÁTOR MOZGATÁSA

Az akkumulátort ne deformálja, ne módosítsa, és ne szedje szét; az akkumulátor végződéseire 
közvetlenül ne alkalmazzon forrasztófémet. Ellenkező esetben az akkumulátorból szökhet a folyadék, 
vagy az akkumulátor túlhevülhet, megrepedhet vagy felgyulladhat.
Az akkumulátort ne tartsa hőforrás, pl. hősugárzó közelében. Az akkumulátort ne hevítse és ne dobja 
tűzre. Ellenkező esetben az akkumulátor megrepedhet vagy felgyulladhat.
Az akkumulátort ne tegye ki erős ütésnek és ne dobálja. Ellenkező esetben az akkumulátor túlhevülhet, 
megrepedhet vagy felgyulladhat.
Az akkumulátort ne merítse édes, sós, sem más folyadékba és akadályozza meg az akkumulátor-
kötőcsavarok nedvesedését. Ellenkező esetben az akkumulátor túlhevülhet, megrepedhet vagy 
felgyulladhat.
Az akkumulátor csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy az akkumulátor konnektorában nem 
gyülemlett fel víz; csak utána csatlakoztassa.
Feltöltéshez a gyártó által javasolt akkumulátor és töltő kombinációját használja és tartsa be a gyártó 
töltési feltételeit. Ellenkező esetben az akkumulátor túlhevülhet, megrepedhet vagy felgyulladhat.
Nem megfelelő használat esetén a lítium-ionos akkumulátor felgyulladhat vagy felrobbanhat. Tartsa 
be az összes biztonsági utasítást és javaslatot, hogy a minimumra csökkentse a kockázatot.

        FIGYELEM 

Ha az akkumulátorból kifolyó folyadék a  szemébe kerül, az érintett területet azonnal öblögesse 
ivóvízzel (csapvízzel) a  szem dörzsölése nélkül és forduljon orvoshoz. Ha nem teszi meg, az 
akkumulátorfolyadék károsíthatja a szemét.

Az akkumulátort ne töltse magas nedvesség tartalmú helyen, sem külső környezetben. Ellenkező 
esetben áramütés veszélye forog fenn.

Ha az akkumulátor 6 órányi töltés után nincs teljesen feltöltve, azonnal húzza ki a konnektorból, amivel 
leállítja a  töltést, majd vegye fel a  kapcsolatot az eladóhellyel. Ellenkező esetben az akkumulátor 
túlhevülhet, megrepedhet vagy felgyulladhat.

Az akkumulátort ne használja szemmel látható karcolódás vagy más külső sérülés esetén. Ellenkező 
esetben az akkumulátor túlhevülhet, megrepedhet, vagy üzemzavar léphet fel.

Az akkumulátor üzemeltetési hőmérséklettartományát a jelen útmutató tartalmazza. Az akkumulátort 
ne használja ezen a  tartományon kívüli hőmérsékleten. Ha az akkumulátort a  meghatározott 
tartományon kívüli hőmérsékleten használja vagy tárolja, tűz, sérülés keletkezhet, vagy üzemzavar 
léphet fel.
Az akkumulátort ne használja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, forró napon jármű belső 
terében, sem más forró helyen. Az akkumulátorfolyadék kifolyását eredményezheti.

        FIGYELMEZTETÉS 

Ha az akkumulátorból kifolyó folyadék a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal tisztítsa le tiszta vízzel. 
Ha nem teszi meg, az akkumulátorfolyadék károsíthatja a bőrét.

TÁROLÁS

Az akkumulátort tárolja gyerekektől és állatoktól elzárt biztonságos helyen.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az akkumulátort ne tárolja forró vagy gyúlékony tárgyak közelében. Robbanásveszély áll fenn.
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Az akkumulátort ne tárolja fűtőtest mellett és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
Az akkumulátort száraz helyen tárolja, ahol nincs nyílt láng, sem élelmiszer.
Amikor az akkumulátort nem használja, ne tárolja fém tárgyak közelében. Az érintkezések áthidalását 
eredményezhetné.

Az akkumulátort mintegy 50 % feltöltött állapotban tárolja. Ellenőrizze a feltöltöttséget három hónap 
elteltével és szükség esetén töltse fel megközelítőleg 50%-ra.
Ügyeljen a környező feltételekre.
Amikor nem tölti az akkumulátort, az akkumulátortartó töltőkonnektorára mindig tegye fel a borítást.

SZÁLLÍTÁS

A  elektromos meghajtású kerékpár járműben való szállítása során a  kerékpárból vegye ki az 
akkumulátort és a kerékpárt helyezze a jármű stabil felületére.

KÜLDÉS

Az akkumulátor veszélyes árunak minősül, ezért csak arra szakavatott személy csomagolhatja és 
küldheti. Forduljon az eladójához.

KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS

A kerékpár magánfelhasználója az akkumulátort a közúti forgalomban korlátozás nélkül szállíthatja.
Kommersz felhasználók vagy a  szállítást megvalósító harmadik személyek kötelesek betartani 
a   Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) vonatkozó 
rendelkezéseit.

MEGSEMMISÍTÉS

Az akkumulátort ne dobja a  háztartási hulladék közé. Az EU területén az öreg akkumulátorokat 
környezetbarát módon kell újra-hasznosítani. Az akkumulátort adja át az eladóhelyen vagy a helyi 
hulladékgyűjtőben.

Hogy megelőzze a  rövidzárlatot, az akkumulátort teljesen merítse le és a  pólusait takarja le 
ragasztószalaggal.

MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ AZ AKKUMULÁTORHOZ

A Kellys elektromos kerékpárok Shimano akkumulátort vagy a BMZ Kellys Re-charge akkumulátorát 
használják.

A shimano akkumulátorra vonatkozó útmutatót és a részletes leírást megtalálja a si.shimano honlapon.

Shimano

Ez a szimbólum csak az Európai Unión belül érvényes.

A használt elemek eltávolításakor tartsuk be 
a helyi előírásokat. Ha nem vagyunk biztosak 
a dolgunkban, forduljunk a kerékpár vagy az 
akkumulátor értékesítőjéhez.

Üzemi hőmérséklet tartománya a lemerülés során -10 - 50 °C

Üzemi hőmérséklet tartománya a töltés során 0 - 40 °C

Javasolt tárolási hőmérséklet 10 - 20 °C

Tárolási hőmérséklet (Akkumulátor) -20 - 60 °C

Töltési feszültség 100 - 240 V AC

Töltés ideje (0% szintről) A kerékpár specifikációja szerint*

Akkumulátor típusa Lítium ionos

Névleges kapacitás A kerékpár specifikációja szerint*

Névleges feszültség 36 V DC (Egyenáram)

Motor típusa Érintkezés nélküli, egyenáram



HUHASZNÁLATIÚTMUTATÓEBIKE

19

*Az akkumulátorok és töltők egyes specifikálása függvényében a töltési idő és a névleges kapacitás 
változó. Az ön rendszere tekintetében tájékoztatást a si.shimano.com honlapon talál.

KELLYS RE-CHARGE V10/K1 akkumulátorok

Termékleírás:

A nyomáskiegyenlítő membrán
B csatlakozó aljzat
C kódolás

Kapacitás (névleges) 22,8 Ah

Energia 820 Wh

Névleges feszültség 36 V

Hőmérséklet a töltés során 0 - 45°C

Hőmérséklet a lemerülés során -20 - 50°C

Javasolt tárolási hőmérséklet (maximális tárolási hőmérséklet) 10 - 25°C (-20 - 45°C)

A levegő nedvességtartalma a tárolás során 0 - 80%

D repedés elleni védelem
E feltöltésszint indikátor (gomb)
F garanciacímke
G típuscímke

FELTÖLTÉSSZINT INDIKÁTOR

Ha megnyomja, megjelenik a  feltöltés szintje. Vázba integrált akkumulátor esetében az állás csak 
a kijelzőn olvasható le.

Jelölés Értelem

 LED bekapcsolva

 ED kikapcsolva

 LED villog

JELMAGYARÁZAT

LED 1, 2, 3, 4, 5 Feltöltés

 0% - 19%

 20% - 39%

 40% - 59%

 60% - 79%

 80% - 99%

 100%

FELTÖLTÖTTSÉG ÁBRÁZOLÁSA TÖLTÉS KÖZBENFELTÖLTÖTTSÉG ÁBRÁZOLÁSA

LED 1, 2, 3, 4, 5 Feltöltés

 100% - 80%

 79% - 60%

 59% - 40%

 39% - 20%

 19% - 10%

 9% - 0%
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JELÖLÉS

Sérült vagy hiányzó címke esetén a garancia nem érvényes.

Jelmagyarázat

USE THE BATTERY ONLY FOR THE PROVIDED PEDELEC. PROTECT BATTERY FROM OVERHEATING. DROPPED OR DAMAGED BATTERIES. 
MAY NOT CHARGED OR USED. CHARGE ONLY UNDER SUPERVISION AND DO NOT USE A CHARGING DEVICE OTHER THAN THE ONE MADE 
FOR USE WITH YOUR DEVICE. DO NOT DISASSEMBLE OR MODIFY THE BATTERY. DO NOT CONNECT (+) AND (-) POLES BY USING 
METALLIC OBJECTS. PROTECT THE BATTERY FROM WATER.

CAUTION: Ignoring the instructions may result in fire or explosion of the battery! Risk of fire and burns. Do not open, crush, heat above 80 ̊ C (176 ̊ F) 
or incinerate. Follow manufacturer´s instructions. Charge: 0 to 45 ˚C. Discharge: -20 to +55 ˚C.

Rechargeable Li-on Battery 10INR21/71-4
BMZ Batherien-Montage-Zentrum GmbH
Zeche Gustav 1 · D-63791 Karlstein

Max. Charge Current: 10 A
Max. Charge Voltage: 42 V
Min. Discharge Voltage: 28 V

Artikel: 606326 / GEB20-W32 / 12345678901 / S/N: 123456 Made in Germany

Nominal Voltage: 36 V
Nominal Enargy: 725 Wh
Rated Capacity: 20.0 Ah

Jelölés Értelem

Általános figyelmeztetés

Ne dobja tűzbe

Ne merítse folyadékba

A meghibásodott akkumulátort ne töltse

Tartsa be az utasításokat

Lítium-ionos akkumulátor (újrahasznosítható anyagot tartalmaz)

Megfelel a vonatkozó európai irányelveknek

Ne dobja a háztartási hulladék közé

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

5. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor biztosan áll-e a helyén

        Figyelmeztetés 

Bezárás után a kulcsot ne hagyja a zárban. Elveszhet, vagy károsodhat.
Amíg a kulcs a zárban van, ne csavargassa a hajtókart. Ütközhet a kulcs a hajtókarral, és a komponensek 
sérülhetnek.

1. Zár csukása 2. Dugja az akkumulátor csatlakozóját a tartón levő 
konnektorba

3. Az akkumulátort kattintsa a zárba 
4. Húzza ki a kulcsot
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AKKUMULÁTOR MEGHIBÁSODÁSA

Hiba: Az összes LED villog és hibakód jelenik meg
Megoldás: Sérült akkumulátor. Vegye fel a kapcsolatot a specializált eladóval.
Hiba: Egy LED villog
Megoldás: Töltse fel az akkumulátort.
Hiba: Az akkumulátor nem működik
Megoldás:
Kapcsolja be a gomb megnyomásával.
Az akkumulátor túl hideg: vigye szobahőmérsékletű környezetbe.
Az akkumulátor túl meleg: várja meg, míg kihűl.
Az akkumulátor a  helytelen tárolás következtében nagyon lemerült. Vegye fel a  kapcsolatot az 
eladójával.
Hiba: Túl rövid hatótávolság
Megoldás:
Alacsony környező hőmérséklet: A kisebb hatótávolság hideg időben normális.
Kapacitásvesztés helytelen tárolás vagy a természetes öregedés következtében:
cserélje le az akkumulátort.
Ha nem találta meg a megfelelő megoldást, vegye fel a kapcsolatot az eladójával.

TÁJÉKOZTATÁS VÉSZHELYZET ESETÉRE

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
A mechanikus, hőhatású, vagy elektromos sérülés hatására az akkumulátorból vegyi anyagok vagy 
mérgező gázok léphetnek ki. A belégzés vagy lenyelés okozta tünetek esetén, vagy ha szembe és 
a bőrre kerülnek, forduljon orvoshoz.

BELÉGZÉS ESETÉN
Azonnal szellőztessen vagy menjen friss levegőre, súlyos esetben azonnal forduljon orvoshoz.

HA A BŐRRE KERÜLT
A bőrfelületet alaposan mossa le szappannal és vízzel.

HA A SZEMBE KERÜLT
Ingerelheti a szemet. A szemet azonnal öblögesse vízzel 15 percen keresztül, majd forduljon orvoshoz. 

AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE

Ha a kerékpár akkumulátora az alsó vázcsőből való kihúzással eltávolítható, a következők szerint járjon 
el:

1. Zár nyitása 2. Az akkumulátort emelje meg a  mélyedésben és 
hátra húzással vegye ki.

1. Csavarja ki az akkumulátorrögzítő csavart 2. Vegye ki az akkumulátort
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Feltöltéshez a gyártó által javasolt akkumulátor és töltő kombinációját használja és tartsa be a gyártó 
töltési feltételeit. Ellenkező esetben az akkumulátor túlhevülhet, megrepedhet vagy felgyulladhat.

        FIGYELMEZTETÉS 

Az akkumulátortöltőt és az adaptert rendszeresen ellenőrizze; ügyeljen főleg a kábel, konnektor és 
burkolat sérüléseire. Ha az akkumulátortöltő vagy az adapter sérült, ne használja a megjavításig vagy 
a cseréig.

A készüléket (akkumulátortöltőt) ne használják csökkent fizikai képességű személyek (sem gyerekek), 
érzékszervi vagy szellemi betegségekkel küzdő személyek, sem olyanok, akik nem rendelkeznek kellő 
tapasztalattal vagy készséggel; amennyiben nem állnak a biztonságukért felelős személy felügyelete 
alatt vagy az ilyen személy nem világosította fel őket a használatról.

Ne engedje, hogy a gyerekek a készülék közelében játszanak.

A kerékpáron levő akkumulátor töltése során ügyeljen a következőkre:
- A töltés során a konnektorokon ne legyen víz.
- Töltés előtt az akkumulátornak lezárt állapotban kell lennie.
- A töltés során az akkumulátort ne távolítsa el a helyéről.
- Ne kerékpározzon csatlakoztatott töltővel.

        FIGYELMEZTETÉS 

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás és lekötés során a kábelt mindig a villásdugónál fogja. 
Ha kábelt nem a villásdugónál fogva tartja, áramütés érheti vagy tűz keletkezhet. Ha a konnektorból 
csípős szagú füst lép ki vagy a konnektor melegszik, a berendezést ne használja tovább és vegye fel 
a kapcsolatot az eladójával.

Az olyan vihar idején, amikor villámlás is előfordul, ne nyúljon a töltő fémből készült részeihez sem 
a váltakozóáramú adapterhez. Villámcsapás esetén áramütés érheti.

Az elektromos konnektort ne terhelje áramfogyasztókkal a névleges kapacitása fölé és csak 100 – 230 
V  AC feszültségű konnektort használjon. Ha az elektromos konnektort nagyszámú áramfogyasztó 
csatlakoztatásával túlterheli, felhevülhet, ami következtében tűz üthet ki.

LENYELÉS ESETÉN
Amennyiben lenyelte az akkumulátor nyitott cellája tartalmát, a  sérült elájult és eszméletlen 
állapotban van, vagy rohamot kapott, ne tegyen semmit a szájába. A szájat alaposan öblögesse vízzel. 
Ne ingerelje hányásra. A spontán hányás esetén a sérült hajoljon előre, hogy csökkenjen a megfúlás 
veszélye. Újra öblögesse a száját. Azonnal forduljon orvoshoz.

TŰUVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

        VESZÉLY 

• Az égéstermékek egészségkárosító hatásúak. Az oltásra használt víz reakcióba léphet velük és 
mérgező gázok keletkezhetnek. 

• Feltétlenül kerülje a gázok belégzését.
• Álljon a tűz azon oldalára, ahonnan a szél fúj. Ha erre nincs lehetőség, akkor viseljen légzőkészüléket 

és védőöltözéket.

1. Hívja a tűzoltóságot és figyelmeztesse őket a lítium jelenlétére.
2. A tűz közvetlen közeléből távolítson el minden személyt.
3. A tűzoltásra száraz vegyszereket, CO2-t, vízpermetet vagy habot használjon.

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

        VESZÉLY 

Vigyázzon, hogy az akkumulátortöltő ne nedvesedjen meg, és ha nedves, ne használja; és ne nyúljon 
hozzá és ne tartsa nedves kézzel. Ha ezt nem tartja be, üzemzavar léphet fel vagy áramütés érheti.

Az akkumulátortöltőt használat közben ne takarja le textillel. Ha ezt nem tartja be, a hő felgyülemlésére 
kerülhet sor, ami túlhevüléshez, deformációhoz vagy tűz keletkezéséhez vezethet.

Az akkumulátortöltőt ne szedje szét és ne módosítsa. Ha ezt nem tartja be, üzemzavar léphet fel vagy 
áramütés érheti.

Az akkumulátortöltőt a meghatározott tápegységgel és feszültséggel használja. Ha a feszültség nem 
a megfelelő, tűz, robbanás, füstölés, túlhevülés, áramütés és égési sérülés keletkezhet.
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A csatlakozókábelt sem a konnektort ne rongálja meg. (Ne rongálja, ne módosítsa, ne hagyja forró 
tárgyak közelében, ne törje meg, ne tekergesse, ne húzza; ne rakjon a tetejére nehéz tárgyakat és ne 
kösse szorosan össze.) Sérült kábel használata tüzet, áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.

A  töltőt ne használja külföldi használatra tervezett kommersz elektromos transzformátor 
alkalmazásával, mert az károsíthatja a töltőt. A villásdugót mindig teljesen nyomja be a konnektorba. 
Ha ezt nem tartja be, tűz keletkezhet.

Ha a konnektor nedves, ne dugja bele a dugót és ne húzza ki. Ha ezt nem tartja be, áramütés érheti. 
Ha a konnektorból víz folyik, törölje tökéletesen szárazra, mielőtt használja. Az akkumulátort ne töltse 
magas nedvesség tartalmú helyen, sem külső környezetben. Ellenkező esetben áramütés veszélye 
forog fenn.

        FIGYELMEZTETÉS 

A töltő tisztítását megelőzően húzza ki a villásdugót a konnektorból és a töltődugót az akkumulátorból.  

Töltés közben ügyeljen arra, hogy a  töltő ne érintkezzen hosszabb ideig a  bőre ugyanazon 
részével. Ha ezt nem tartja be, az alacsony hőmérséklet okozta égési sérülést szenvedhet, mivel az 
akkumulátortöltő hőmérséklete a töltés idején 40 – 70 °C közé emelkedhet.

Az akkumulátortöltő használatát megelőzően olvassa el a töltőn, az akkumulátoron és az akkumulátort 
használó terméken található összes utasítást és figyelmeztetést.

Töltőről szóló információk:

        MEGJEGYZÉS 

Az akkumulátor abban a  hőmérséklettartományban tölthető, amelyet az akkumulátor és a  töltő 
gyártója ebben a  kezelési útmutatóban vagy a  külön hozzáadott útmutatóban megadott. A  töltő 
ezen tartományon kívül nem fog működni és hibát fog jelezni. (a töltő LED indikátora villog.)

Az akkumulátortöltőt ne használja magas nedvesség-tartalmú helyen, sem külső környezetben.

Hogy elkerülje az eső és szél hatását, az akkumulátort mindig bent töltse.

Az akkumulátortöltőt használat közben ne rakja poros helyre.

Az akkumulátortöltőt használat közben tegye sima és tiszta felületre, például a padlóra vagy asztalra.

Az akkumulátortöltőre, sem a huzaljaira ne rakjon nehéz tárgyakat, és ne takarja be semmivel.

A huzalokat ne kötözze össze.

Az akkumulátortöltő áthelyezése vagy hordása során ne a kábelnél fogva tartsa.

A huzalokat és a töltő kábeleket ne feszítse túl.

Csak beltéri használatra

A töltőt ne dobja ki a rendes hulladékkal, speciális konténerekbe való

Villanyáramütés veszély – ne szedje szét a töltőt

Kettős szigetelés
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Az akkumulátortöltőt ne mossa, és ne törölgesse tisztítószerekkel.

Ne engedje, hogy a gyerekek az akkumulátortöltő közelében játszanak.

A  kerékpárra szerelt akkumulátor töltése során ügyeljen arra, hogy nehogy belerúgjon a  töltő 
kábeljébe. Megsérülhet, vagy a kerékpár feldőlhet, ami következtében károsodhatnak a komponensei.

A töltést követően ne felejtse el bezárni a töltőport fedelét. Ha a töltőport tetején idegen testek, pl. 
szennyeződés vagy por ül meg, előfordulhat, hogy a töltődugó nem illeszkedik majd a töltőportba.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A töltés bármikor elvégezhető függetlenül a pillanatnyi töltöttség szintjétől. A megvásárlás idején az 
akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Használat előtt az akkumulátort teljesen töltse fel.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, minél előbb töltse fel. Ha az akkumulátort lemerülve hagyja, 
azzal az állapota romlik és hasznavehetetlenné válik.

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a  kerékpárt, úgy tárolja, hogy az akkumulátor 70%-ra fel 
legyen töltve. Ezen kívül ügyeljen arra, hogy az akkumulátor soha ne merüljön le teljesen, mégpedig 
úgy, hogy 6 havonta tölti.

Az akkumulátort ne használja olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg a  rendes 
üzemi hőmérséklettartománynak, mert az akkumulátor nem feltétlenül fog működni, vagy romlik 
a teljesítménye.

Ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas, akkor a töltés hosszabb ideig fog tartani.

Az akkumulátort csak az eredeti töltővel töltse. Az akkumulátor tölthető közvetlenül a  kerékpáron 
vagy elkülönítve.

Az akkumulátor töltése során:
1. A töltődugóhoz csatlakoztassa az adaptert.
2. A töltő hálózati csatlakozóját dugja a konnektorba.
3. Az adaptert csatlakoztassa a töltőporthoz.

- Az akkumulátortöltőt használat előtt tegye sima és nem mozgó felületre, például a padlóra.
- Az adapter töltőporthoz való csatlakoztatása során tartsa a töltődugót úgy, hogy lefelé irányuljon 

az adapterhez. A töltődugót ne dugja az adapterbe felfelé irányulva.

Amennyiben az akkumulátort a kerékpárra szerelve tölti:

1. A töltő hálózati kábeljét csatlakoztassa a hálózathoz.
2. A töltődugót csatlakoztassa az akkumulátortartó töltőportjához.
- Rögzítse a kerékpárt, hogy a töltés közben biztosan ne dőljön fel.

CÍMKE

A  jelen kezelési útmutatóban szereplő néhány fontos adat megtalálható az akkumulátortöltő 
címkéjén is.

        Figyelmeztetés 

A  Shimano és Kellys re-charge akkumulátorokhoz különböző akkumulátortöltőt kell használni. 
Eltérnek a töltés, a feltöltöttség és a hiba kijelzésében.
A   shimano töltési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót megtalálja a  si.shimano honlapon. Az 
elektromos kerékpárjához tartozó akkumulátor – töltő kombinációja szerint járjon el.

Shimano akkumulátor töltője
A töltés beindítását követően kivilágít az akkumulátortöltő LED indikátora.

Világít
Töltés (a töltés befejezését követő 1 órában)

Villog
Töltési hiba

Kikapcsolva
Akkumulátor leválasztva
(a töltés befejezését követő 1 orán túl)
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A kellys re-charge akkumulátor töltője

A töltő megfelelő működése ellenőrzéséhez csatlakoztassa a hálózathoz. A zöld LED indikátor lassú 
tempóban villogni kezd (a töltő be van kapcsolva, de nem tölti a berendezést). Csatlakoztassa a töltőt 
az akkumulátorhoz. A  zöld LED indikátor továbbra is lassú tempóban villog (folyik az akkumulátor 
töltése). Amikor az akkumulátorban a feszültség kevesebb, mint 25 V, a töltő megkezdi az előtöltést 
500 mA-ra. Ha 30 percen belül nem éri el a 25 V feszültséget, akkor a töltő automatikusan befejezi 
a töltést. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot az eladójával.
Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a töltő automatikusan kikapcsol. A zöld LED dióda egy 
rövid ideig megszakítás nélkül világít.

SHIMANO RENDSZER

Ha az elektromos kerékpárja SHIMANO rendszert használ, akkor a jelen útmutató vagy a si.shimano 
honlapon található tájékoztató szerint járjon el:

A KÉPERNYŐ/VEZÉRLŐ FUNKCIÓI:

A képernyő alap kijelzője mutatja az elektromos meghajtású kerékpár állapotát és a menet-adatokat. 
A váltók száma és a váltási üzemód csak az elektronikus váltás használata során jelenik meg.

Állapot
LED indikátor

Piros LED Zöld LED

Nem aktív Kikapcsolva  Lassú villogás 

Előtöltés Kikapcsolva  Villogás 

Töltés Kikapcsolva  Villogás 

Feltöltve Kikapcsolva  Világít (2 másodpercig) 

Töltési hiba Villog  Kikapcsolva 

Shimano kijelző 

A Az akkumulátor feltöltés-jelzője

B Bluetooth LE ikon
Jelzi, hogy a Bluetoothon keresztül külső berendezés csatlakozott

C
Karbantartási figyelmeztetés
Jelzi, hogy karbantartást kell végezni. Ha ez az ikon jelenik meg, forduljon az eladóhely-
hez.

D Automatikus / kézi váltás
[A][Auto]: Az automatikus váltásnál jelenik meg, [M][Manual]: A kézi váltásnál jelenik meg

E A váltó helyzetének ábrázolása
A váltó pillanatnyi helyzetét mutatja

F Jelen támogatási üzemmód
A választható támogatási üzemmódok a kerékpár rendszerétől függnek.

G
Menetadatok
A menet adatait mutatja, például a pillanatnyi sebességet. A megjelenő menetadatok 
a kerékpár rendszerétől függnek.

H Pillanatnyi sebesség
Mutatja a pillanatnyi sebességet

I Automatikus váltás jelzése
Az automatikus váltáshoz jelenik meg

J BEÁLLÍTÁS mód ábrázolása

K
Asszisztenciaszint-indikátor
Ábrázolja az aktuális támogatási üzemmódot. Olyan üzemmód, amely annál magasabb 
támogatást kínál, minél hosszabb az indikátor mutatója.

L Gyaloglás asszisztenciamód
Ez az ikon a tolás támogatási üzemmódra kapcsoláskor jelenik meg

M Aktuális idő

N Fény ikon
Jelzi a meghajtóegységhez csatlakoztatott fény felgyulladását
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ÁTKAPCSOLÁS A FEDÉLZETI SZÁMÍTÍGÉP 
MŰVELETEI ÉS A SHIMANO RENDSZER 
ÜZEMMÓDJAI KÖZÖTT

X

XY

Z
Y

A  fedélzeti számítógépen végzendő műveletek elvégzésére és az üzemmódok átkapcsolására 
használja a rásegítési üzemmód kapcsolóit a kormány bal oldalán.

 A RENDSZER BEINDÍTÁSA: 

A kijelzőn vagy a vázon levő BE/KI gomb megnyomásával bekapcsol vagy kikapcsol a rendszer, vagy 
bekapcsol a  rásegítési meghajtás, vagy megjelennek az egyes mutatók. Kivilágít az akkumulátor 
feltöltöttsége, stb. Amint elkezd taposni, a rásegítés beindul.

Amennyiben a  rendszer be van kapcsolva és ki akarja kapcsolni, nyomja meg és kis ideig tartsa 
lenyomva a kijelzőn vagy a vezérlőegységen található BE/KI gombot.

Bal kapcsoló
(beállítás: támogatásra)

Jobb kapcsoló
(beállítás: elektromos vezérlésre)

X
Menet közben: növeli a támogatást
Beállítás közben: továbbítja a beállítási kí-
nálat kurzort, módosítja a beállításokat, stb.

X Menet közben: vált a pedálok nagyobb 
ellenállása felé

Y
Menet közben: csökkenti a támogatást
Beállítás közben: továbbítja a beállítási kí-
nálat kurzort, módosítja a beállításokat, stb.

Y Menet közben: vált a pedálok kisebb 
ellenállása felé

Shimano vezérlés

Fedélzeti számítógép

Z
Funkciós gomb. Menet közben: módosítja a menetadatok ábrázolását a kerékpár fedélzeti 
számítógépén
Beállítás közben: átkapcsolja a képernyőt és rögzíti a beállítást

F Fény bekapcsolása / kikapcsolás

Fedélzeti számítógép
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        Figyelmeztetés 

A  Shimano és Kellys re-charge akkumulátorokhoz különböző akkumulátortöltőt kell használni. 
Eltérnek a töltés, a feltöltöttség és a hiba kijelzésében.

A RÁSEGÍTÉSI ÜZEMMÓD ÁBRÁZOLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA

Az aktuális rásegítési üzemmódot ábrázolja. Ha a  rásegítési üzemmódokat akarja átkapcsolni, 
a  rásegítési üzemmód kapcsolón nyomja meg az Y gombot (Y rásegítési üzemmód) vagy az X 
gombot (X rásegítési üzemmód), illetve az UP vagy DOWN rásegítési üzemmódot.

Shimano szintek

WALK TOLÁSI RÁSEGÍTÉS (GYALOGLÁS)

1. A  rásegítési üzemmód csökkentésére szolgáló gomb megnyomásával (a  továbbiakban „DOWN“ 
jelöléssel) a rásegítési üzemmódot „OFF“” (kikapcsolt) üzemmódba kapcsolja.

2. Újra nyomja meg 2 másodpercig a DOWN, gombot, míg ki nem világít a  „WALK“ (Tolás rásegítési 
üzemmód).

3. A DOWN gomb megnyomásával és megtartásával beindul a Tolás rásegítési üzemmód.

Amikor megjelenik a „WALK“ (Tolás) a rásegítési üzemmód kapcsolóján nyomja meg és tartsa a  DOWN 

HIGH (BOOST)

NORMAL (TRAIL)

ECO

OFF

WALK

RÁSEGÍTÉSI ÜZEMMÓD

HIGH (BOOST) NORMAL (TRAIL) ECO

Akkor alkalmazzuk, ha 
erőteljes segédhajtás 
szükséges, például meredek 
emelkedőkön.

Akkor alkalmazzuk,
ha közepes mértékű
segédhajtásra van
szükségünk, például ha
kényelmesen szeretnénk
hajtani enyhe emelkedőn
vagy sík terepen.

Akkor használjuk, ha 
a hosszú távú kerékpározás 
élményét szeretnénk élvezni 
sík terepen. Ha nem hajtunk 
erősen, a segédhajtás és az 
energiafogyasztás mértéke 
csökken.

Akkor használjuk, ha a hosszú távú kerékpározás élményét szeretnénk élvezni sík terepen.
Ha nem hajtunk erősen, a segédhajtás és az energiafogyasztás mértéke csökken.

OFF

Ez az üzemmód nem biztosít segédhajtást, amikor a rendszer be van kapcsolva. Mivel ilyenkor 
nem a rendszer nem fogyaszt áramot a segédhajtáshoz, az üzemmód hasznos lehet az
akkumulátor fogyasztásának csökkentéséhez, amikor az akkumulátor lemerülőben van.

WALK

Ez az üzemmód különösen akkor hasznos, amikor nehéz csomaggal toljuk a kerékpárt,
vagy például kitoljuk az alagsorból.
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gombot, amivel beindítja a Tolás rásegítési üzemmódot. A DOWN gomb felengedésével leállítja a Tolás 
rásegítési üzemmódot; a Tolás rásegítési üzemmódot leállíthatja a rásegítési üzemmód növelésével is.

Ha a DOWN gombot 1 percnél hosszabb ideig nem használja, az üzemmód OFF-ra (Kikapcs.) változik.

Ha a  kerékpár a  Tolás rásegítési üzemmód funkció bekapcsolását követően nem fog mozogni, 
a funkció automatikusan kikapcsolódik. Ha a Tolás rásegítési üzemmódot meg akarja újítani, engedje 
fel a rásegítési üzemmód kapcsolót és újra nyomja meg és tartsa a DOWN gombot. A Tolás rásegítési 
üzemmód legfeljebb 6 km/h sebesség mellett működik. A rásegítési üzemmód szintje és a sebesség 
függ a váltó helyzetétől.

PANASONIC GX ULTIMATE RENDSZER

Ha az elektromos kerékpárján a  PANASONIC E-bike rendszert használja, a   következő információk 
szerint járjon el:

A képernyő/vezérlő funkciói:

6
2

3

1

10
4

8 7

14 13

11

12
9

5

1. Rásegítési szint választása gomb (/)
 A  rásegítési üzemmód szintjének megválasztása [HIGH]-magas, [STD]-közepes, [ECO]-alacsony, 

[OFF]-kikapcsolt rásegítési üzemmód, [AUTO]-automata üzemmód
2. Éjszakai üzemmód gomb
 A szélső képernyő megvilágítását kapcsolja be. Egyben az első és hátsó világítás bekapcsolására 

is szolgál.
3. Információs gomb
 Átkapcsol az ábrázolt értékek között (például megtett távolság)
4. Gomb egy kerékpár jellel (tolási asszisztens)
 Bekapcsolja a kerékpár tolás rásegítési üzemmódot. Segít a nagyobb teherrel megrakott kerékpár 

tolását legfeljebb 6km/h sebességig.
5. Az akkumulátor feltöltöttségét mutatja
 A maradék feltöltés grafikus ábrázolása.
6. Az USB csatlakozás szintje
 Külső berendezés csatlakozása esetén jelenik meg (például telefon)
7. A rásegítési szint mutatója
 Grafikon formájában mutatja annak az erőnek a szintjét, amellyel a rendszer a kerékpárost segíti.
8. Szöveges mutató
 A rásegítés szintjét mutatja
9. Éjszakai üzemmód mutatója
 Akkor világít, ha be van kapcsolva az éjszakai üzemmód
10. Pillanatnyi sebesség mutatója
11. Menetadatok ábrázolása
12. Rendszerindító gomb
13. USB konnektor
 Használható külső berendezés töltésére (telefon, fény tölthető akkumulátorral)
14. Gumi vakdugó az USB konnektor védelmére

AZ ELEKTROMOS KERÉKPÁR RENDSZERÉNEK A BEKAPCSOLÁSA

A  rendszert az oldalsó kijelzőn található táplálás gombbal indítja. A  bekapcsolt rendszer OFF 
üzemmódban van.
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A RÁSEGÍTÉS KIVÁLASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ GOMBOK

A / gombokkal válassza ki a  legmegfelelőbb rásegítési üzemmódot. A  kerékpározás során 5 
különböző szintű rásegítési üzemmód áll a rendelkezésére:

[HIGH]: az egyenes utakon és meredek dombokon nagy teherrel való kerékpározáshoz. Ez a rásegítés 
leghatékonyabb üzemmódja, viszont a legmagasabb az energiafogyasztás

[AUTO]: olyan üzemmód, amely esetén a  rendszer automatikusan választ a  rendelkezésre álló 5 
rásegítési üzemmód közül. A [HIGH] üzemmódhoz képest energiatakarékos.

[STD]: standard üzemmód az egyenes utakon és enyhe dombokon való kerékpározáshoz. 
Kiegyensúlyozott teljesítmény – energiafogyasztás arányt kínál.

[ECO]: sík terepen, esetleg enyhe dombokon való kerékpározáshoz. A  leghosszabb hatótávolságot 
kínálja, viszont alacsonyabb a teljesítmény.

[OFF]: a  dombról lefelé guruláshoz. A  rásegítés kikapcsol és az akkumulátorban levő energiát csak 
a világítás meríti (ha van ilyen az elektromos kerékpáron)

Tolás rásegítés gomb

        VIGYÁZZ! 

A bekapcsológomb bekapcsolása előtt ne tegye a lábát a pedálra. Ha a bekapcsoláskor taposni fog 
a pedálokba, a forgatónyomaték-olvasó hibája vagy alacsony rásegítési szint következhet be.

A  rendszer indítása során ne nyomkodjon más gombokat, mert hibajelentés léphet fel. Ha ez 
bekövetkezne, nyomja meg újra a bekapcsoló gombot.

        FIGYELMEZTETÉS 

Kerékpározás közben ne kapcsolja be és ne kapcsolja ki a rendszert. Amennyiben a rásegítésre nincs 
szüksége, a rásegítés választására szolgáló gombbal menjen az OFF/NO ASSISTANCE/ szintre.

Az elektromos rendszer rásegítség nem fog működni a következő esetekben:

- Ha abbahagyja a pedálok taposását
- a 25km/h sebesség elérését követően (ha a sebesség ez alá a szint alá csökken, a  rásegítés újra 

bekapcsol)
- ha az akkumulátor „lemerült“ állapotba jut
- ha OFF/NO ASSISTANCE üzemmódra kapcsol

AZ ELEKTROMOS KERÉKPÁR RENDSZERÉNEK KIKAPCSOLÁSA

A rendszert a táplálás gomb megnyomásával kapcsolja ki, vagy megközelítőleg tíz perces tétlenség  
után a rendszer automatikusan kikapcsol, hogy takarékoskodjon az energiával.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÖTTSÉG ÁBRÁZOLÁSA

Az akkumulátorban fennmaradó energia mennyiségét két féleképpen követheti:

- a  kijelző jobb felső sarkában található állandó grafikus ábrázolás (a  töltöttség csökkenését 10 
százalékonként ábrázolja)

- az „információ“ gombbal átkapcsol a maradék feltöltöttség ábrázolására, itt a feltöltöttségi szint 
számmal jelenik meg (a töltöttség csökkenését 1 százalékonként ábrázolja)

Teljes feltöltöttség. Fennmaradó energia 91%-100%.

Fogyó energia.

A feltöltés szintje 11%-20%. Az akkumulátort fel kell tölteni.

A feltöltés szintje 0%-10%

Az akkumulátor teljesen üres. Az utat folytathatja elektromos támogatás nélkül, 
de az akkumulátort minél előbb töltse fel, nehogy károsodjon.
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Ha tolja a kerékpárt, akkor lehetősége nyílik a  tolás rásegítés használatára. A Tolás rásegítés gomb 
megnyomásával és megtartásával aktiválja. Ez a funkció legfeljebb 6 km/h sebességig működik.

INFORMÁCIÓ GOMB

A menetadatokat tartalmazó, és a fő menüben található 
rendszeradatokat tartalmazó információkat ábrázolja.
[SPEED]: a pillanatnyi sebességet mutatja
[BATTERY]: a maradék feltöltöttségi szintet ábrázolja százalékban
[RANGE]: a hozzávetőleges maradék rásegítéses hatótávolságot 
ábrázolja
[AVG]: a megtett távolságból kiszámított átlagsebességet ábrázolja
[MAX]: a maximális sebességet ábrázolja
[TRIP]: az utolsó nullázás óta megtett távolságot ábrázolja
[ODO]: az összesen megtett távolságot ábrázolja
[CADENCE]: a forgattyú fordulatszámát ábrázolja

Az értékek nullázása [TRIP], [AVG] és  [MAX] az Információ gomb megnyomásával és megtartásával 
lehetséges, ami addig kell tartani, amíg az értéken nullára változnak. Ezek az értékek egyenként nem 
törölhetők.

A RENDSZER ALAP-BEÁLLÍTÁSA

Ebben a részben módosíthatja a rendszer által használt nyelvet, a kijelző fényességét és a kerékpár 
beállításait, valamint visszaállíthatja az elektromos kerékpár gyári beállításait.

A  beállítások ábrázolásához a  gomb és az „információ“ gomb egyidejű megnyomásával és 
megtartásával jut, amelyeket addig kell megtartani, amíg meg nem jelenik a beállítások ábrázolása 
(megközelítőleg 3 másodperc).
A fő menübe az éjszakai üzemmód gomb megnyomásával jut vissza.

• [DISPLAY]
 o [BRIGHTNESS]
A  kijelző fényességi szintjét 10 különböző szint közül választhatja meg. Különböző fényességet 

[SPEED]

[CADENCE]

[BATTERY]
[RANGE]

[AVG]
[MAX]

[TRIP]
[ODO]











választhat meg a  nappali és éjszakai üzemmódhoz. Az éjszakai üzemmódhoz tartozó 
képernyőfényességet az éjszakai üzemmód bekapcsolását követően állíthatja be.
 o [LANGUAGE]
A rendszer által használt nyelvet a következők közül választhatja meg: angol, német, holland, francia, 
olasz, spanyol, dán, szlovák, lengyel és cseh nyelv

• [BIKE]
 o [UNIT]
A sebesség mértékegységének a megválasztására szolgál: óránkénti kilométerszám vagy óránkénti 
mérföldek száma.
 o [WHEEL]
A kerék kerületének a beállítása. Ennek az értéknek a helyes beállításától függ a fordulatszámmérő, 
a sebesség- és távolságmérő megfelelő működése. A beállítás tartománya 1000 – 2499. Ez az érték 
függ a kerék méretétől és a gumiabroncs vastagságától, ezért ezeket az értékeket mindig újra be kell 
állítani, amikor cserélte az elektromos kerékpár gumiabroncsát, amennyiben az nem egyezik meg az 
eredeti specifikációval.
 o [ODO]
Az összesen megtett távolságérték módosítható. A  rásegítési üzemmódot módosító gombok 
segítségével módosítja az 10 000 helyén levő értéket és az információ gombbal a választott értéket 
megerősíti. Így lehetőség nyílik az 1 000 helyén levő érték változtatására. A folyamatot addig lehet 
folytatni, amíg el nem éri az egyeseket.

• [BLUETOOTH]
Típus: Bluetooth 5.0 verzió
 o CPP
 o NAVIGATION
Amennyiben a kijelzőjéhez egy bluetooth funkcióval ellátott kompatibilis berendezést csatlakoztatott, 
amely támogatja a navigáció funkciót, az [ON] lehetőség beállításával azt aktiválja és a fő kijelzőn fog 
megjelenni.
 o KOMOOT

ÖSSZEKÖTTETÉS A KOMOOT-TAL

Az elektromos kerékpár rendszerét vezeték nélkül összekapcsolhatja a Bluetooth funkcióval rendel-
kező berendezéssel (pl.: smartphone – okostelefon).
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A komoot mobil alkalmazással útvonalat hozhat létre és megtervezheti az útját, majd ezt az 
útvonalat ábrázolhatja a fedélzeti számítógép kijelzőjén navigációs nyilak segítségével. Ezáltal nincs 
szükség utólagosan tartót felszerelni az okostelefonja számára, és az útvonal minimalista ábrázolása 
nem vonja el feleslegesen a figyelmét, úgy teljes mértékben a kerékpározásra és a környezetre tud 
összpontosítani.

Az okostelefon összekapcsolása az elektromos kerékpár fedélzeti számítópével:

OKOSTELEFON ELŐKÉSZÍTÉSE:

A Play (Android) vagy App Store (IOS) boltból telepítse fel a következő alkalmazást: 
Komoot: Route Planner & GPS.

Nyissa ki az alkalmazást. A használati feltételek elolvasását követően, válassza ki a lehetőségek közül, 
hogy elfogadja, vagy nem fogadja el a használati feltételeket. Amennyiben nem fogadja el. Akkor nem 
lehetséges a kerékpárral való kapcsolat létrehozása.

A  kijelző alsó részén válassza ki a  „Profile“ ikont. A  profil-adatai kinyitását követően menjen 
a  „Beállítások” menüpontra. A beállítások között a  „Connections“ szekcióban válassza a  „Bluetooth 
Connect“ lehetőséget.

QR Komoot Google play QR Komoot App Store

Komoot smartphone beállít

A FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

Kapcsolja be a fedélzeti számítógépet. A fő menüből menjen át a beállítások kijelzőjére, ahol keresse 
meg a „bluetooth“ menüpontot. Négy választási lehetőség jelenik meg:

• CPP - ennek a menüpontnak a megnyitását követően megjelenik a CONNECT és BACK (a CPP ki van 
kapcsolva) lehetőségek. Ha a kijelzőn ezt az állapotot látja, akkor a BACK menüpontra kattintva 
visszatérhet a bluetooth beállításhoz.
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• NAVIGATION - a kijelzőn a következő választási lehetőségek jelennek meg: OFF és BACK (a navigáció 
be van kapcsolva).

• Komoot

A „My devices“ szekcióban található Komoot applikációban válassza a Panasonic nevű berendezést 
és 6 számot. A klikkelést követően megkezdődik a berendezések párosítása. A kínálatból válassza ki 
a „Panasonic e-bike“ menüpontot. A készüléke keresni kezdi az elérhető berendezéseket.

Az okostelefon csatlakozta
A „CONNECT“ menüpontra klikkelve a fedélzeti számítógép megkezdi a készüléke keresését. Amikor 
a kijelzőn megjelenik a készüléke megnevezése, klikkeljen rá az információ gombbal.

A fedélzeti számítógép csatlakoztatása

Ha a  csatlakozás sikeres volt, akkor a  fedélzeti számítógép kijelzőjén megjelenik a  „PAIRING 
SUCCESSFUL“ felirat, ellenkező esetben a „PAIRING FAILED“ jelenik meg.

Sikeres csatlakoztatá

A mobil applikációban menjen vissza a „Plan“ fülre.

Az útvonalat standard módon a  kiindulási pont „A:“ és a  cél „B:“ megjelölésével határozza meg. 
Kiindulási pontként írja be a jelenlegi helyét „current location“.



HUHASZNÁLATIÚTMUTATÓEBIKE

33

Útvonal beállítása

A fedélzeti számítógépen menjen vissza a fő menübe (az éjszakai üzemmód gombbal). Az Információ 
gombbal válassza ki a navigációs panelt. Ez a panel a „CADENCE“ és „SPEED“ panelek között található

Komoot Navigáció

   CADENCE
       Komoot
   Navigáció

      SPEED

A navigáció ábrázolása

ÖSSZEKAPCSOLÁS A STRAVA ALKALMAZÁSSAL

STRAVA alkalmazás: A  Run, Ride, Hike a  sporttevékenységek rögzítésére és megosztására szolgáló 
egyik legnagyobb közösségi háló. Elsősorban a  menetadatok rögzítésére és megosztására 
szolgál. Megoszthatja így az ismerőseivel az útjait érintő információkat, és a  személyes profiljában 
visszanézheti a saját fejlődését.

        Figyelmeztetés 

Az STRAVA alkalmazás nem csatlakoztatható közvetlenül az elektromos kerékpárjához. Az 
összeköttetéshez szükséges a  Wahoo Fitness: Workout Tracker alkalmazás, amely a  tevékenység 
rögzítésére szolgál, amely aztán egy automatikus exporttal ábrázolható a STRAVA applikációban.

A  kerékpár rendszere ebben az esetben a  megtett távolság, a  sebesség és egyéb információk 
felfogását megvalósító szenzorként szolgál.

A KÉSZÜLÉKE ELŐKÉSZÍTÉSE:

A Play (Android) vagy App Store (IOS) boltból telepítse fel a STRAVA alkalmazást.  Amikor elfogadta az 
üzleti feltételeket és hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez, töltse ki a kért személyes adatokat.

Android) vagy App Store (IOS) boltból telepítse fel a  WAHOO alkalmazást.  Amikor elfogadta az 
üzleti feltételeket és hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez, töltse ki a kért személyes adatokat. 
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Engedélyezze a STRAVA alkalmazás autorizálását.

A készülékében kapcsolja be a Bluetooth funkciót és bizonyosodjon meg arról, hogy látható a további 
készülékek számára is. Válassza a készülékek keresése funkciót.

A  fedélzeti számítógép Bluetooth beállításában válassza a  CPP menüpontot és kapcsolja be. 
Megkezdődik a Bluetooth készülék keresése.

Az okostelefonjában levő elérhető készülékek jegyzékében válassza a  Panasonic készüléket és  6 
speciális számot, majd engedélyezze a kapcsolatot.

Ha a  csatlakozás sikeres volt, akkor a  fedélzeti számítógép kijelzőjén megjelenik a  „PAIRING 
SUCCESSFUL“ felirat. Ha a  Bluetooth funkció aktív, akkor a  CPP beállításban megjelennek 
a „DISCONNECT és BACK“ választási lehetőségek.

A  Wahoo applikációban adja meg a  szenzort (az elektromos kerékpárján található fedélzeti 
számítógépet).

Kezdheti az út rögzítését.

A  befejezést és az információk mentését követően az adatoknak a  STRAVA applikációba való 
továbbítása történik.

        Figyelmeztetés 

Amennyiben egyidejűleg van bekapcsolva a  CPP és Komoot funkció, zavar állhat be a  készülékek 
kommunikációjában és a navigációs nyilak nem feltétlenül fognak helyesen megjelenni.

        Veszély 

Menet közben kapcsolási hiba vagy más zavar léphet fel. Ha ilyen esetben szükséges a mobil készülék 
használata, akkor azt csak azután tegye, miután megállt egy forgalmon kívüli biztonságos helyen, 
tehát ahol nem veszélyezteti a közúti forgalom biztonságát és dinamikáját.

        Figyelmeztetés 

A mobil applikációk használatához állandó GPS szignál, valamint stabil internetes WiFi kapcsolat vagy 
mobil internetes kapcsolat szükséges. Ezek a szolgáltatások visszterhesek lehetnek. Az árak és a mobil 
internetes szolgáltatások tekintetében forduljon a  WiFi vagy a  mobil internet szolgáltatójához.  
A KELLYS nem tartozik felelősséggel az ilyen szolgáltatások díjazásáért.

A  meghajtási rendszer és az elektromos vezérlés rendszere, például a  világítás (ha van ilyen 
a kerékpáron) és az elektromos kerékpár kijelzője működik akkor is, ha megszakad a mobil szignál 
vagy GPS szignál.

A KÜLSŐ BERENDEZÉSEK TÖLTÉSE A RENDSZER KIJELZŐJÉRŐL

A Panasonic rendszer lehetővé teszi a külső berendezések (például a mobil telefon) töltését USB által 
az elektromos kerékpár akkumulátoráról.

A külső berendezések töltési módja:

1. Kapcsolja be az elektromos kerékpár rendszerét
2. Húzza ki a vak gumidugót a fedélzeti számítógép MicroUSB konnektorából
3. Csatlakoztassa az USB OTG kábelt/adaptert a MicroUSB konnektorába
4. Csatlakoztassa a külső készüléket
5. A töltés közvetlenül a csatlakoztatás után megkezdődik és a fő menü felső részében megjelenik az 

USB csatlakozás jele 

Az USB kimenet paraméterei: 5V DC, max. 1 A

        Figyelmeztetés 

A töltés idejére helyezze a külső készüléket egy stabil felületre. Ellenkező esetben a készülék leeshet, 
és ennek következtében sérülhet.

Bizonyos külső készülékek ilyen módon nem tölthetők. A csatlakozást több készüléken kipróbáltuk, 
ennek ellenére előfordulhat, hogy nem kompatibilis az ön készülékével.
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A  csatlakoztatás előtt mentse el az adatokat, mivel a  csatlakozás hibája esetén azok 
megsemmisülhetnek.

Ne csatlakoztassa a készüléket esőben vagy nedves környezetben.

A töltés befejeztével zárja be az USB konnektort a vak gumidugóval.

A csatlakoztatás során ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott dugó helyesen orientált legyen.

Amennyiben a  külső készülék a  fedélzeti számítógéphez menet közben van csatlakoztatva, 
a készüléket biztonságosan rögzítse az erre a célra kialakított tartóban, közel a fedélzeti számítógéphez 
(a kormányon vagy a felső vázcsövön a fejcső közelében). Menet közben mindkét kezével a kerékpár 
kormányát kell fognia.

        Veszély 

Ügyeljen arra, hogy a  töltőhuzal legfeljebb olyan hosszú legyen, amennyire az elkerülhetetlen. Ha 
a huzal túl hosszú, beakadhat a kerék küllői közé, vagy a féktárcsába, illetve a kerékpár egyéb mozgó 
részeibe, és a külső készülék, a fedélzeti számítógép vagy a kerékpár további részei sérülését okozhatja.

BLUETOOTH BERENDEZÉS HASZNÁLATA

A  berendezést ne használja olyan helyen, ahol mágneses mezők, statikus elektromosság vagy 
rádióhullám zavarása van jelen. Az ilyen helyeken történő használattal kommunikációzavar vagy 
a szignál megszakadása léphet fel.

A  jelen termék által használt 2,4 GHz frekvenciasávot az ipari, tudományos és orvosi műszerek is 
alkalmazzák, ilyenek például a mikrohullámú sütő, helyi rádióállomások, amelyeket a gyártósorokon 
és egyéb hasonló helyeken mozgó tárgyak azonosítására használnak.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy nem tartózkodik a  gyártósorokon és egyéb hasonló 
helyeken mozgó tárgyak azonosítására használt helyi rádióállomás, profi vagy amatőr rádióállomás 
közelében.

Amennyiben a készüléke zavarja a  rádióállomások működését, azonnal helyet kellene változtatnia, 

vagy megszakítani a  rádióhullámok használatát (mindkét készüléken kapcsolja ki a  Bluetooth 
funkciót).

A HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSAI

Nem garantálható, hogy a  készüléke huzalmentesen fog kommunikálni minden Bluetooth 
berendezéssel. Ez a  berendezés azokat a  biztonsági funkciókat támogatja, amelyek megfelelnek 
a  Bluetooth® standardoknak, viszont a  biztosítás nem feltétlenül elegendő a  használat környezete 
és a beállítások függvényében. A Panasonic társaság és a  Kellys bike company társaság nem tartozik 
felelősséggel a huzalmentes kommunikáció során keletkezett adat- és információvesztésért.

Ez a készülék általános használatot feltételez és nem a fokozott biztonsági kockázattal járó adatátvitel 
céljaira lett tervezve. Az ilyen használat rendeltetése a nagyon magas biztonsági fokozat az emberélet 
és testi épség szempontjából (pl. atomreakció vezérlése az atomerőműben, repülőgépek automata 
vezérlése, életmentő orvosi berendezések, rakéta és atomfegyverek beindítása, stb.)

RENDSZER HIBAKÓDOK

A tápegység túlterhelt, és a rendszer védett módba vált.
• Csökkentse a sebesség ingadozásait, hogy könnyítsen a terhelésen menet 
közben. Rövid idő elteltével a hőmérséklet normalizálódik, és a segítség 
folytatódik.
• Amikor a rendszer védett módba lép (meleg, napsütéses körülmények 
között stb.), a segédteljesítmény korlátozott. A kerékpárt azonban továbbra 
is a megszokott módon használhatja. Ha a kijelző rövid időn belül nem 
világít újra, forduljon a forgalmazóhoz.

Kommunikációs hiba a kijelző és meghajtó egység között.
• Kérjen javítást a forgalmazótól.
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Az akkumulátor túlterhelt, és a rendszer védett módba vált.
• Csökkentse a sebesség ingadozásait, hogy könnyítsen a terhelésen menet 
közben. Rövid idő elteltével a hőmérséklet normalizálódik, és a segítség 
folytatódik.
• Amikor a rendszer védett módba lép (meleg, napsütéses körülmények 
között stb.), a segédteljesítmény korlátozott. A kerékpárt azonban továbbra 
is a megszokott módon használhatja. Ha a kijelző rövid időn belül nem 
világít újra, forduljon a forgalmazóhoz.

Az akkumulátorral való kommunikáció nem működik megfelelően.
• Távolítsa el a szennyeződéseket az akkumulátor érintkezőiről. Ha ez nem 
oldja meg a problémát, forduljon a forgalmazóhoz.

Meghajtó egység hibája.
• Kérjen javítást a forgalmazótól.

A sebességérzékelő hibásan érzékeli a beérkező jeleket.
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha ez nem oldja meg a problémát, 
forduljon a forgalmazóhoz.

Az USB tápellátás védelmi funkció aktív.
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha ez nem oldja meg a problémát, ez 
a funkció nem használható az eszközzel.

Ha több hiba történik egyidejűleg, a [W-0] nem jelenik meg és 
hibás a szimbólumok megjelennek a listában. Lásd a vonatkozó 
hibabejegyzéseket részletekért.

Ha a kijelző bekapcsolása után a képernyő teljesen fehérre vált, szoftverhiba 
történt.
• Kérjen javítást a forgalmazótól.

Ha a képernyő fehéren villog a bekapcsolás után, EEPROM-hiba történt.
• Kérjen javítást a forgalmazótól.

A pedálon állt, amikor megnyomta a bekapcsoló gombot?
• Kapcsolja ki majd kapcsolja be újra az oldalsó kijelzőt a bekapcsológomb 
megnyomásával anélkül, hogy a pedálra állna.

Az eredeti akkumulátor (a vásárlás időpontjától) nem található.
• Helyezze be az eredeti akkumulátort (a vásárlás időpontjától számítva).

Kommunikációs hiba az oldalsó kijelző és a meghajtó egység között.
• Kérjen javítást a forgalmazótól.
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MOTOR

A motort ne szerelje szét és ne végezzen rajta semmiféle módosításokat. Ennek a következménye 
sérülés vagy túlhevülés lehet.

Ha a motort illetéktelenül felnyitja, azzal elveszéti a garanciát.

A motort csak az elektromos kerékpárhoz használja. A motor más célra való használata balesetveszélyt 
képvisel. Amennyiben a  tolás során a  kerekek forgásával a  pedálok is forognak (például ha az agy 
túl szorosra van húzva, vagy a  lánc beakadt), annak az az eredménye, hogy beindul az elektromos 
kerékpár fordulatszenzorja. Ez veszélyes helyzeteket hozhat létre. Ezért ajánlatos a tolásnál a kerekek 
forgása során a segédmeghajtást kikapcsolni (OFF/NO ASSIST).

A MOTOR KEZELÉSE

Ha bekapcsolja a segédmeghajtást és a kerékpárja mozgásba kerül, akkor a motor segíteni fogja.

A motor által generált húzóerő mennyiségét három tényező befolyásolja:

• Az az erőmennyiség, amelyet a pedálok taposásába befektet.
A  segédmeghajtás azzal arányosan fog nőni, hogy milyen intenzíven tapossa a  pedálokat. Az 
erőszenzor ezt rögzíti és több energiát fog szolgáltatni.
A motor alkalmazkodik a befektetett teljesítményhez és a segédmeghajtás megválasztott szintjéhez.

• A segédmeghajtás megválasztott szintje
A legmagasabb szintű segédmeghajtás mellett HIGH/MAGAS lesz a motor segítsége a legnagyobb, 
viszont a  legtöbb energiát is fogja igényelni. Ha a  STANDARD/STANDARD szint mellett dönt, 
a motor valamivel kevesebb energiát fog kifejteni. Ha az ECO/GAZDASÁGOS lehetőséget választja, 
a segédmeghajtás szintje ugyan a legalacsonyabb lesz, de így nyújtja a leghosszabb hatótávolságot. 
Az AUTO/AUTOMATA üzemmód nyújtja a segédmeghajtás ideális teljesítményét a kerékpáros belépő 
forgatónyomatéka függvényében.

• A kerékpározás sebessége
Mindig, amikor az elektromos kerékpárral közlekedik és növeli a  sebességet, a  segédmeghajtás is 
növekszik egészen addig, amíg el nem éri a segédmeghajtás maximális sebessége előtti legnagyobb 
sebességet. A  segédmeghajtás utána automatikusan csökken és az összes váltási fokozat mellett 
kikapcsol megközelítőleg a 25 km/h (± 10 %) sebességnél. A megválasztott segédmeghajtási szint 
függvényében a segédmeghajtásos és segédmeghajtás nélküli átmenet többé vagy kevésbé hirtelen 
történik.

 DIAGNOSZTIKA ÉS A ÉS A HIBÁK ELTÁVOLÍTÁSA 

Az elektromos rendszerében található komponensek állandó és automatikus ellenőrzés alatt 
állnak. Hiba esetén a  kijelzőjén a  hibának megfelelő hibajelentés jelenik meg. Ha az szükséges, 
a  motor meghajtása automatikusan kikapcsol. Amennyiben ez történik, folytathatja az útját, de 
a tolási segédmeghajtás már nem indul be. Ha hibajelentés jelenik meg, akkor azt megpróbálhatja 
a táblázatban feltüntetett módon orvosolni. A Hibatáblázatot megtalálja a KELLYS honlapja SUPPORT 
& MEDIA részben.

Meghajtó egység hibája.
• Kérjen javítást a forgalmazótól.

Hiba van egy fontos komponensben.
• Engedje el a kerékpár jelzéssel ellátott gombot, és kapcsolja be 
a készüléket. Ha ez nem oldja meg a problémát, kérjen javítást 
a forgalmazótól.

Erőátviteli szoftver hiba.
• Kérjen javítást a forgalmazótól.



HU HASZNÁLATIÚTMUTATÓ EBIKE

38

MOSÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

        VESZÉLY 

A  karbantartás gyakorisága függ a  kerékpározás feltételeitől. A  láncot tisztítsa rendszeresen, 
használjon megfelelő lánctisztító szert. A rozsda eltávolítására soha ne használjon alkalikus vagy savas 
tisztítószert. Az ilyen tisztítószerek alkalmazása a  lánc károsodásához, és később súlyos sérüléshez 
vezethet. A  meghajtórendszer alkatrészeit (főleg a  láncot, a  kazettás fogaskerekeket, áttételeket) 
a  korrózió megjelenését követően cserélje azonos paraméterekkel rendelkező újakra. A  további 
használatuk sérüléshez és a további alkatrészek túlzott kopásához vezethet, ami balesetveszélyes és 
súlyos sérülést okozhat.

A  kerékpárt ne tisztítsa magas nyomású tisztítóberendezéssel. Ha a  belső terekbe víz kerül, az 
eredmény üzemeltetési probléma lesz.
A  tisztításra ne használjon oldószereket sem egyéb hígítókat. Az ilyen anyagok károsíthatják 
a felületeket.

A fogaskerekeket rendszeresen kell tisztítani az arra rendelt tisztítószerrel. Ezen kívül a lánc tisztítása 
és kenése hatékony módszer lehet a fogaskerekek és a lánc élettartamának a meghosszabbítására.

Az akkumulátor és a műanyag burkolat tisztítására használjon nedves, de jól kicsavart puha kendőt.

        FIGYELMEZTETÉS 

Ügyeljen arra, hogy a mosás idején az akkumulátortöltő ne legyen az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

A  kerékpárt rendszeresen szabadítsa meg a  szennyeződésektől. A  tisztításhoz használjon kefét 
és langyos vizet, meghosszabbítja az élettartamát. Vigyázzon, hogy az akkumulátor közelébe 
ne kerüljön túl sok víz. Előzze meg, hogy a  mágneses szenzor közelében (az elektromos kerékpár 
jobb oldalán az áttételnél) szennyeződés halmozódjon fel. A kerékpárt ne tisztítsa magas nyomású 
tisztítóberendezéssel. Az elektromos kerékpárt minden tisztítás után puha kendővel törölje szárazra. 

A rendszeres tisztításon túl nem kellene elhanyagolni a lánc rendszeres kenését sem – megelőzi azzal 
a rozsdulást és biztosítja a váltó megfelelő működését. Javasoljuk, hogy a vazelin megfelelő típusát 
kérje az eladójától.

A szavatosság nem vonatkozik a standard használat következtében beállt rendes elhasználódásra és 
öregedésre.

RÁSEGÍTÉSI ERŐ

Ha a beállítás nem megfelelő, például a lánc túl feszes, nem feltétlenül kap elegendő résegítési erőt. 
Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot az eladójával.

Az elektromos kerékpár karbantartását, az alkalmazható tisztítószereket és kenőanyagokat érintő 
kérdéseivel vegye fel a kapcsolatot az eladójával.

        FIGYELMEZTETÉS 

A kerékpár összes mechanikus része kopásnak és nagy terhelésnek van kitéve. A különböző anyagok 
és alkatrészek különbözőképpen reagálnak az elhasználódásra és a terhelésre. Amennyiben valamely 
alkatrész túllépi a  tervezett élettartamot, ez az alkatrész hirtelen felmondhatja a  szolgálatot és 
a kerékpáros megsérülhet. A repedések, vagy a terhelt részek színváltozása arra utal, hogy az adott 
alkatrész túllépte a tervezett élettartamot és azt ki kell cserélni.

A  KELLYS kerékpárokon található összes festék UV sugárzás elleni védelemmel kezelt, hogy 
biztosított legyen a  lehető leghosszabb idejű színállandóság. A  védelem változó lehet azon 
anyagok függvényében, amelyekre a  festéket alkalmazták. Figyelmeztetjük a  fogyasztóinkat és 
vásárlóinkat, hogy az UV sugárzás elleni lehető legmagasabb védelem ellenére a színek árnyalatot 
változtathatnak és/vagy megfakulhatnak. Ezért ne tárolja a  KELLYS kerékpárt olyan helyen, ahol 
közvetlen napsugárzásnak, tehát egyben UV sugárzásnak van kitéve. Ezzel meghosszabbítja az UV 
védelem élettartamát és a színek tovább maradnak élénkek. A színváltozás vagy fakulás nem minősül 
a termék hibájának.

A kerékpár alkatrészeinek a cseréje során csak eredeti komponenseket használjon.

Kellemes kerékpározást kíván a

KELLYS
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TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama:

• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
• 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést 
a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó 
a  fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a  jótállási 
határido kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett 
fel, így például, ha a hibát

• szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a  vállalkozás, vagy annak 
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerutlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató 
hibájára vezethető vissza)

• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
• elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

• elsősorban  – választása szerint  – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a  választott 
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a  szolgáltatás 
hibátlan állapotban képviselt értékét, a  szerződésszegés súlyát és a  jótállási igény teljesítésével 
a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

• ha a  vállalkozás a  kijavítást vagy a  kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő 
határidőn belül, a  fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a  fogyasztónak 
a  kijavításhoz vagy a  kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a  fogyasztó  – választása szerint  – 
a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy 

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A  fogyasztó a  választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a vállalkozásnak megfizetni, kivéve ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, 
hanem köteles a  terméket kicserélni, feltéve hogy a  meghibásodás a  rendeltetésszeru használatot 
akadályozza.

Ha a  jótállási időtartam alatt a  fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás 
részéről megállapítást nyer, hogy a  fogyasztási cikk nem javítható, a  fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában a  vállalkozás köteles a  fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a  fogyasztási 
cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a  fogyasztási cikk 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlán vagy nyugtán  – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a  fogyasztó részére 
visszatéríteni.

Ha a  jótállási időtartam alatt a  fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően 
ismét meghibásodik – a  fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a  fogyasztó nem 
igényli a  vételár arányos leszállítását, és a  fogyasztó nem kívánja a  fogyasztási cikket a  vállalkozás 
költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a  fogyasztási cikket nyolc napon 
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó 
által bemutatott, a  fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a  fogyasztási cikk kijavításra a  kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor,  – a  fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában  – a  vállalkozás 
köteles a  fogyasztási cikket a  harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon 
belül kicserélni. Ha a  fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a  vállalkozás köteles a  fogyasztó 
által bemutatott, a  fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán  – feltüntetett vételárat 
a  harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a  fogyasztó 
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részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás 
az üzemeltetés helyén nem végezheto el, a  le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról 
a forgalmazó gondoskodik.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak 
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha 
a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót 
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától 
kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen 
nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A  jótállásból eredő jogok a  jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé 
a  fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a  fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A  jótállási jegy 
szabálytalan kiállítása vagy a  jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 
a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló 
bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – 
a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló 
bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, 
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, 

fióktelepén és a  vállalkozás által a  jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is 
érvényesítheti.
Fogyasztói jogvita esetén a  fogyasztó a  megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 
működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti javítási igényét: 
(Szerviz megadása nem kötelező.)

Név…

Cím…

Telefonszám…

E-mail cím…

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a  továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a  szerint köteles  – az 
ott meghatározott tartalommal  – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és 
igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. 
§-a szerinti elismervény átadására köteles.
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KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja…

Kijavításra átvétel időpontja…

Hiba oka…

Kijavítás módja…

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja…

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja…

Kijavításra átvétel időpontja…

Hiba oka…

Kijavítás módja…

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

[1] A  jótállási kötelezettség teljesítése azt a  vállalkozást terheli, amelyet a  fogyasztóval kötött 
szerzodés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja…

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
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MEGHOSSZABBÍTOTT VÁZGARANCIA

A  KELLYS BICYCLES s.r.o. a  kerékpárvázra a  vásárlástól kezdődő 24 hónapos törvényben adott 
garancián túl következő 36 hónapban garanciát nyújt a garanciafüzetben feltüntetett első tulajdonos 
részére, maximálisan 60 hónapig a kerékpár vásárlás napjától (továbbá meghosszabbított garancia) 
a köv. feltételek szerint:

• Az első tulajdonos fizikai személy mely rekreációs használatra megvásárolta a  kerékpárt (nem 
a vállalkozásra vagy üzleti célra, vagy versenyeken történő használatra) és saját rekreációs célokra 
használja, ez a meghosszabbított garancia harmadik személyre nem ruházható át – amennyiben 
a kerékpár első tulajdonosa a kerékpár tulajdonjogát átruházza más személyre, a meghosszabbított 
garancia megszűnik,

• a  kerékpár regisztrálva lesz a  KELLYS BICYCLES rendszerében a  www.kellysbike.com oldalon 
a vásárlástól való 60 napon belül. Az adatok megegyeznek a garancialevélen feltüntetett adatokkal,

• az első tulajdonos a  garancia érvényesítésénél felmutatja a  kitöltött eredeti garancialevelet és 
a vásárlást igazoló eredeti dokumentumot,

• a  kerékpár a  garancia és az meghosszabbított garancia egész futama alatt rendszeresen 
átvizsgálásra kerül a szakszervízben és ezeket a vizsgákat a garanciaszervíz a garanciafüzetben jelzi, 
az első garanciális vizsga 100km megtétele után kötelező. Azokat a kerékpár alkatrészeket, melyeket 
a kerékpár használata alatt cserélni szükséges a vásárló köteles kifizetni (az első tulajdonos)

• a  reklamált kerékpár változatlan színkivitelben legyen, a vázat nem szabad külön (szétszerelten) 
reklamálni, A kerékpár alkatrészei, amennyiben a kerékpár használata közben cserélve vannak, csak 
az eredetivel megegyezőek lehetnek.

• a meghosszabbított garancia tárgya csak a váz konstrukciója, nem a fényezése
• A kerékpár alkatrészeit, melyeket a cserélt váz más méretei miatt szükséges cserélni, ugyanúgy az 

ezzel kapcsolatos munkadíjat a vásárlót terheli (az első tulajdonost)
• A  meghosszabbított garancia nem vonatkozik a  karbon vázakra, az összteleszkópos vázaknál 

a  meghosszabbított garancia nem vonatkozik a  hátsó rugóstagra, sem a  váz bármely mozgó 
alkatrészeire (csapágyok, csapok).

A  meghosszabbított kerékpár vázgarancia kizárólagos jogi feltétele a  fent említett feltételek 
maradéktalanuli teljesítése. Amennyiben a meghosszabbított garancia bármelyik feltétele egészben 
vagy részben nem teljesült, a meghosszabbított garancia nem érvényesíthető.

A  gyártó garantálja hogy a  meghosszabbított garancia futamideje alatt saját költségére kicseréli 

a kerékpárvázat, amelynél a meghibásodást anyag vagy gyártási hiba okozta. A gyártó kifejezetten 
kijelenti hogy a meghosszabbított garancia futamideje alatt a vásárló – a fent említett első tulajdonos 
- semmi másra csak a  kerékpárváz cseréjére jogosult, a  garanciafüzetben a  “Meghosszabbított 
garancia” fejezete alatt leírt feltételek szerint, és a gyártó semmilyen más jogokat nem biztosít.

A  reklamált váz korlátozott elérhetősége miatt a váz szállítása meghaladhatja a 30 napot, egyúttal 
a gyártó kötelezi magát hogy ezt az időt a lehetősége szerint minimálisra csökkenti. A gyártó fenntartja 
magának azt a  lehetőséget hogy az aktuális gyártásból való, hasonló műszaki tulajdonságokkal 
rendelkező vázat szállítja, de nem ugyanolyan színkivitelben.
A meghoszabbított garancia kapcsolattartója a kerékpár eladója – az eladó jogosult a  reklamációt 
megbírálni és eldönteni a reklamáció jogosultságát és ügymenetét.

Ez a standard feletti meghosszabított garancia a KELLYS BICYCLES s.r.o. társaság önkéntes ajánlata 
és nem vonatkoznak rá a Ptk., sem más jogi rendeletek, és kizárólagosan csak a a garanciafüzetben 
a “Meghosszabbított garancia” fejezete alatt leírt feltételek szerint érvényesíthetőek.

A meghosszabbított garanciából érvényesíthető jogok megszűnnek, amennyiben a meghatározott 
meghosszabbított garancia időben nem érvényesül.
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Komponens – elhelyezés Nyomaték [Nm]

A hátsó kerék tengelye 8 - 12

Az első kerék tengelye 8 - 12

Nyeregfoglalat (szénszálas váz) 5 - 6

Kormány-szár (a villanyak karmantyújának 2 csavarja) 5 - 6

Kormány-szár (kormányfoglalat) 5 - 6

Shimano forgattyú (csillagcsavar) 0,7 - 1,5

Shimano forgattyú (2 belül hatélű csavar) 12 - 14

ISIS típusú forgattyú (PANASONIC motorok) 40 - 60

Váltókar (kormányfoglalat) 2,4 - 3

Fék kar (kormányfoglalat) 4 - 6

A computer foglalata/ A computer vezérlő foglalata 0,5

Post mount féknyereg 10 - 12

Palackkosár Max. 4

A hátsó szerkezet csavartengelyei és anyái 22 - 25

Akkumulátor rögzítő csavar 12 - 14

Lengéscsillapító rögzítőcsavar 10 - 12

Váltóhorog - THEOS F, THEOS R, ESTIMA X 22 - 25

Váltóhorog - TYGON, TAYEN 5 - 6

JAVASOLT FORGATÓNYOMATÉK A KOMPONENSEK CSAVARJAI SZÁMÁRA

A csavarok behúzásánál alkalmazza a  javasolt forgatónyomatékokat, hacsak az egyes alkatrészeken 
vagy az eredeti használati útmutatóban nem szerepel más érték.
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EC Megfelelőségi nyilatkozat
 Gyártó:
 KELLYS BICYCLES s. r. o.

Ezennel kijelenti, hogy a következő termékek

Termék megnevezése:
Elektromos kerékpár PEDELEC

Modell:

megfelelnek az Európai Parlament gépi 
berendezésekről szóló előírás (2006/42/EC) 
minden követelményének.

Ezenfelül , az említett termékek megfelelnek 
a 2014/30/EU előírás (az elektromágneses 
kompatibilitásról szóló rendelet) minden 
követelményének.

A következő szabványok voltak felhasználva:

EN 15194:2017 Kerékpárok. Elektromos 
meghajtású kerékpárok. EPAC kerékpárok;

ISO 4210-2 Kerékpárok. Kerékpárokra vonatkozó 
biztonsági követelmények.

A műszaki dokumentáció a következő címen 
van elhelyezve: KELLYS BICYCLES s. r. o.,
Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište,
Szlovák Köztársaság

kiadás dátuma: 2. 1. 2022

KELLYS BICYCLES s. r. o.
Slnečná cesta 374
922 01 Veľké Orvište,
Slovakia
Tel.+421 333 213 111

Peter Divinec
ügyvezető igazgatója

THEOS F100 THEOS RX100 THEOS R100 ESTIMA COMP 100
THEOS F90 THEOS RX90 THEOS R90 ESTIMA COMP 90
THEOS F80 THEOS RX80 THEOS R80 ESTIMA COMP 80
THEOS F70 THEOS RX70 THEOS R70 ESTIMA COMP 70
THEOS F60 THEOS RX60 THEOS R60 ESTIMA COMP 60
THEOS F50 THEOS RX50 THEOS R50 ESTIMA COMP 50
THEOS F40 THEOS RX40 THEOS R40 ESTIMA COMP 40 
THEOS F30 THEOS RX30 THEOS R30 ESTIMA COMP 30
THEOS F20 THEOS RX20 THEOS R20 ESTIMA COMP 20
THEOS F10 THEOS RX10 THEOS R10 ESTIMA COMP 10

ESTIMA F100 ESTIMA X100 ESTIMA 100 TYGON R100
ESTIMA F90 ESTIMA X90 ESTIMA 90 TYGON R90
ESTIMA F80 ESTIMA X80 ESTIMA 80 TYGON R80
ESTIMA F70 ESTIMA X70 ESTIMA 70 TYGON R70
ESTIMA F60 ESTIMA X60 ESTIMA 60 TYGON R60
ESTIMA F50 ESTIMA X50 ESTIMA 50 TYGON R50
ESTIMA F40 ESTIMA X40 ESTIMA 40 TYGON R40
ESTIMA F30 ESTIMA X30 ESTIMA 30 TYGON R30
ESTIMA F20 ESTIMA X20 ESTIMA 20 TYGON R20
ESTIMA F10 ESTIMA X10 ESTIMA 10 TYGON R10

TAYEN R100 E-CARSON 100 E-CRISTY 100 eMarc 100
TAYEN R90 E-CARSON 90 E-CRISTY 90 eMarc 90
TAYEN R80 E-CARSON 80 E-CRISTY 80 eMarc 80
TAYEN R70 E-CARSON 70 E-CRISTY 70 eMarc 70
TAYEN R60 E-CARSON 60 E-CRISTY 60 eMarc 60
TAYEN R50 E-CARSON 50 E-CRISTY 50 eMarc 50
TAYEN R40 E-CARSON 40 E-CRISTY 40 eMarc 40
TAYEN R30 E-CARSON 30 E-CRISTY 30 eMarc 30
TAYEN R20 E-CARSON 20 E-CRISTY 20 eMarc 20
TAYEN R10 E-CARSON 10 E-CRISTY 10 eMarc 10
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