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ELŐSZÓ 

Kedves vásárlók, 

Köszönjük, hogy CRUSSIS e-kerékpárt választotta! Nagyra értékeljük választását és termékünkbe 
vetett bizalmát. A CRUSSIS e-kerékpár megfelelő használatához első használat előtt figyelmesen 
olvassa el az utasításokat. Az alábbi szövegben tájékoztatjuk Önt az e-kerékpár használatával 
kapcsolatos leírásról és minden részletről (beleértve a kerékpár összeszerelését, beállítását és a 
kijelző normál használatát). Ez az útmutató segítséget nyújt az esetleges problémák és hibák 
megoldásában is. 

A CRUSSIS ELECTROBIKES s.r.o cég sok szép és biztonságos kilométert kíván Önnek egy új e-
kerékpáron. 

A CRUSSIS kereskedők listáját a www.crussis.cz weboldalon találja. 

MI AZ E-KERÉKPÁR? 

Ez egy klasszikus kerékpár, amely elektromos motorral van felszerelve. Elhelyezhető középső, hátsó 
vagy első agyba. Az elektromos motor teljesítménye nem haladhatja meg a 250 W-ot. A rásegítés 
maximális sebessége 25 km/h-ra van korlátozva, és ez a korlátozás megfelel az EN 15194-1 európai 
szabványnak (ha ezt a sebességet túllépik, a villanymotor azonnal ki- és bekapcsol amint a sebesség 
e határérték alá esik, a motor bekapcsol). Ezenkívül a kerékpár akkumulátorral van felszerelve, amely 
a vázba vagy a hátsó tartóra helyezhető. Az akkumulátor legfontosabb paramétere a feszültség és a 
kapacitás. Minél magasabb az érték, annál nagyobb az e-kerékpár hatótávolsága. Jelenleg a 
leggyakrabban használt akkumulátorok a lítium-ionos (Li-ion) akkumulátorok. Ezen akkumulátorok 
előnye elsősorban a könnyű súlyban és a hosszú élettartamban rejlik. Az akkumulátor élettartamának 
meghosszabbítása érdekében fontos, hogy a rendszeres újratöltést kövesse. Az egyes elektromos 
alkatrészek közötti kommunikáció egy vezérlőegységet biztosít, amely kiértékeli az egyes érzékelők 
adatait, és ennek megfelelően szabályozza az elektromos motor teljesítményét. A villanymotor 
működését a vezérlőpanel biztosítja, amelyen információkat talál az akkumulátor állapotáról, a 
támogatási szintről és a hátralévő hatótávról. A legtöbb kijelző esetében az információ az időre, a 
sebességre és a megtett távolságra vonatkozik. A motor funkciót pedálozás aktiválja, amit a pedál 
közepén elhelyezett speciális érzékelő érzékel. Még mindig pedálozni kell az e-kerékpáron, a motor 
csak segít. A pedálérzékelő feladata, hogy tájékoztassa a vezérlőegységet arról, hogy a motoros 
megkezdte vagy abbahagyta a pedálozást, és tájékoztatja a pedálozás gyakoriságát. Ezt a funkciót 
mágneses érzékelő vagy torziós érzékelő biztosítja. A mágneses érzékelő egy alapvető érzékelő, 
amely mágneses elven működik. 

Ez az érzékelő, amely a középső tengelyre van felszerelve, szabályozza a pedálozás gyakoriságát. A 
visszafelé pedálozó szenzor aktiválása a mágnesek fokozatossága miatt nem lehetséges. A torziós 
érzékelőket drágább sportkerékpárokon használják. A mágneses érzékelőkkel ellentétben mind a 
pedálozás frekvenciájáról, mind a pedálon kifejtett erőről tájékoztatnak. A torziós érzékelő ideális 
terepvezetéshez, ahol a pedálozás gyakorisága gyakran változik. Ha nagyobb erővel kell 
pedáloznunk, a motor azonnal nagyobb erővel segít bennünket. 

Másrészt, ha lefelé haladunk, amikor kisebb a pedálnyomás, a motor működése korlátozott, és az 
akkumulátor kímélése érdekében történik. 

Az e-kerékpár a vezérlő kijelzőjén található „-” vezérlőgombbal indítható, de csak a megengedett 
legnagyobb sebességig, azaz 6 km/h-ig (séta funkcióra használjuk). 

Az e-kerékpár, amely tulajdonságaival megfelel az EN 15194-1 európai szabványnak, a közúti 
közlekedés törvénye szerint normál kerékpárnak tekinthető. Vagyis kerékpárúton lehet közlekedni, 
vezetői engedély nem szükséges és bukósisak viselése csak 18 éves korig kötelező. A kerékpáros 
bukósisak használatát kortól függetlenül minden felhasználónak javasoljuk. 
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ALKATRÉSZEK 

 

1. Akkumulátor 7. Fék 

2. Motor 8. Váltó 

3. Vezérlőpanel (LCD kijelző) 9. A hajtókar és a pedálok 

4. Mágneses hajtókar forgásérzékelő 10. Kerék gyorskioldó kar 

5. Fékkar motorlekapcsolóval 11. Hátsó váltó 

6. Akkumulátor zár 12. Gumiabroncs és felni 
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ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 

Az e-biciklizés más sportokhoz hasonlóan sérüléseket és károkat okozhat. Ha e-kerékpárt szeretne 
használni, meg kell ismerkednie a kerékpárral, és be kell tartania a biztonságos e-kerékpáron való 
közlekedés, az e-bicikli rendeltetésszerű használatának, karbantartásának szabályait. A rendszeres 
karbantartás és a megfelelő használat csökkenti a sérülések kockázatát és meghosszabbítja a termék 
élettartamát. 

Az e-Cross 1.7 / 1.7-S, e-Cross lady 1.7 / 1.7-S, e-Gordo 1.7 / 1.7-S, e-Savela 1.7 / 1.7-S, e-City 
1.15 / 1.15-S, e-City Az 1.16 / 1.16-S, az e-City 2.7 és a Country 1.11 / 1.11 modellek aszfaltozott 
utakon, kerékpárutakon, murvás és erdei utakon való közlekedésre alkalmasak. Az e-kerékpár 
nem alkalmas bármilyen ugrásra, ne használja nehéz terepen történő extrém kerékpározásra 
(downhill, enduro)! 

Az e-kerékpár klasszikus kerékpárként használható motor segítsége nélkül. 

Indulás előtt ellenőrizze: 

• Helyes e- kerékpár méret: A nem megfelelően kiválasztott kerékpárméret befolyásolhatja az e- 
kerékpár használatát. 
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• Ülésállítás: A megfelelő ülésmagasság és -pozíció befolyásolja a kényelmes vezetést és 
kezelhetőséget. A nyereg helyzetét a nyeregcsövön a nyeregsíneken lévő skála határozza meg, a 
kormányhoz mért maximális és minimum pozíciót jelöljük! 

Megjegyzés: A horony az üléscső maximális megengedett magasságát jelzi. Soha ne állítsa az 
üléscsövet e magasság fölé! Ezzel elkerülheti a váz vagy a nyeregcsövek károsodását és az 
esetleges sérüléseket. 

• A szár és a kormány megfelelő magassága. 

Rendszeres ellenőrzés: 

Rendszeresen ellenőrizze e-kerékpárja állapotát minden utazás előtt. Így sok technikai probléma 
időben elkerülhető. A szabálytalan ellenőrzések következményei sok esetben katasztrofálisak 
lehetnek. A váz vagy az alkatrészek élettartamát befolyásolja a konstrukció és a felhasznált anyagok, 
valamint a karbantartás és a használat intenzitása. A rendszeres ellenőrzéseket képzett 
szakembereknek kell elvégezniük. Emelje fel az e- kerékpárt 5-10 cm-re a talaj felett, és engedje el. 
Ez biztosítja, hogy minden alkatrész kellően szoros legyen. Ezután végezze el a teljes e- kerékpár 
vizuális és tapintható ellenőrzését, különös tekintettel az összes csavar, anya, pedálközép, pedálok 
stb. megfelelő meghúzására. 

Kerekek és gumiabroncsok: Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok megfelelően fel vannak-e fújva. Ha 
alulfújt abroncson vagy fordítva túlfújt abroncsokon közlekedik, az rossz kerékpárkezeléshez vezethet. 
Javasoljuk, hogy kövesse a gyártó által az abroncson megadott maximális és minimális 
nyomásértékeket. Ellenőrizze a gumiabroncsok kopását és megfelelő alakját. Ha ütések vagy 
repedések jelennek meg az abroncsokon, használat előtt ki kell cserélni az abroncsokat. 

Ezután a kerekek elforgatásával ellenőrizze, hogy a kerekek megfelelően vannak-e középre állítva, és 
a vezetékek nincsenek-e belegabalyodva a húrba, vagy hiányoznak-e a vezetékek. Győződjön meg 
arról, hogy az első és a hátsó kerekek megfelelően vannak rögzítve (1. ábra). Ha fix tengelyű kerékről 
van szó, győződjön meg arról, hogy a tengely a megfelelő irányba van beállítva (az első 
kerékhez).

 

Fékek: Ellenőrizze a fékek működését. Nyomja meg mindkét fékkart, és tolja előre a kerékpárt. A 
fékbetétek teljesen érintkeznek a tárcsával anélkül, hogy a karok hozzáérnének a kormányhoz? Ha 
nem, akkor be kell állítani (légteleníteni) a fékeket. Ellenőrizze a fékbetéteket, hogy nincs-e rajta kopás 
jele. A fékbetétek és a féktárcsák használat közben elhasználódnak, ezért a fékeket rendszeresen 
karbantartani és az elhasználódott alkatrészeket időben cserélni kell. 

 

Váltó és lánc: A lánc rendszeres karbantartást igényel élettartamának meghosszabbítása érdekében. 
A kenés előtt ajánlatos a láncot és a fogaskerekeket megtisztítani. Kenje meg a láncot a mellékelt 
szerszámokkal. A lánc a használat során megnyúlik. A lánc tartóssága nagyon egyedi, és függ a lánc 
minőségétől, a futásteljesítménytől, a vezetési stílustól és a terepen, amelyen közlekedik. Rendszeres 
csere szükséges. A lánc állapotának ellenőrzéséhez használjon speciális mérőműszert. A kihúzott 
vagy sérült lánc károsíthatja a fogaskerekeket. Váltás közben a váltókábel elkopik és megfeszül. 
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Rendszeres beállítás szükséges a váltó megbízhatóságának megőrzéséhez. Finom korrekciók 
érhetők el a Bowden anya meglazításával vagy meghúzásával a váltókaron.  

 

Villa: A villa megfelelő működése érdekében fontos a rendszeres karbantartás. 

Minden kerékpározás előtt 

Ha bármilyen repedést, horpadást, horzsolást, deformációt vagy olajszivárgást talál a villán vagy más 
alkatrészeken, forduljon szakképzett szerelőhöz a villa vagy a kerékpár ellenőrzéséhez. Ellenőrizze a 
légnyomást. Teljes súlyával terhelje meg a villát. Ha a villa túl puha, pumpálja fel a kívánt 
keménységre. (További információért lásd a "Légnyomás beállítása" részt). 

Ellenőrizze a kerék rögzítését, a kábelt és a Bowden elvezetést – ezek nem korlátozhatják a kormány 
mozgását. 

Minden kerékpározás után 

Tisztítsa meg a szennyeződéseket és lerakódásokat. Ne használjon nagynyomású tisztítót. Kenje meg 
a portömítéseket és a villalábakat. Ne használjon olyan olajat, amelyet nem villa kenésére szántak. A 
megfelelő olaj használatához forduljon a forgalmazóhoz. 

25 használati óránként 

Olaj ellenőrzése. Ellenőrizze, hogy a villatartók és egyéb alkatrészek megfelelően meg vannak-e 
húzva. A külső kábel és a bowden kábel tisztítása és kenése. 

50 használati óránként 

Lengéscsillapítók, gyűrűk tisztítása/ellenőrzése és olaj cseréje (ha szükséges). A légcsappantyú 
rögzítőkészletének tisztítása és kenése. 

100 használati óránként 

A villa teljes tisztítása kívül-belül, porvédő sapkák és tisztítógyűrűk tisztítása és kenése, olajcsere a 
lengéscsillapító rendszerben, meghúzás ellenőrzése és beállítása a kerékpáros igényei szerint. A 
szétszerelés előtt ellenőrizze a villa tisztaságát az első kerék fékezésével és a szár enyhe előre-hátra 
tolásával. Ha a villa meglazult, forduljon szakképzett szerelőhöz. 

 

Vegye figyelembe azt is, hogy a villát nem kifejezetten nehéz terepen való 
kerékpározáshoz, ugráshoz, downheel-hez, freeride-hoz tervezték. Ezen információk 
figyelmen kívül hagyása a villa sérüléséhez, balesethez vagy halálhoz vezethet. Ezen 
információk figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár. Nem javasoljuk az olaj 
használatát teflont tartalmazó műanyag perselyes villákon, mert fennáll a tok 
bemaródásának veszélye. 

Váz: 

Ne használjon hajlott vagy repedt vázat. Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga 
kiegyenesíteni vagy megjavítani a vázat. Érdeklődjön Crussis e-kerékpár kereskedőjénél, hogy nem 
sérült-e a váz. 
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Kerékpár terhelhetősége: 

A kerékpár teherbírása a kerékpáros súlyának és a kerékpár súlyának, valamint az összes jelenleg 
rögzített tartozék (csomagtartó, sárvédők, gyerekülés...) és a rakomány súlyának teljes összege. e-
Cross 1.7 / 1.7-S, e-Cross e-kerékpár modellekhez lady 1.7 / 1.7-S, e-Gordo 1.7 / 1.7-S, e-Savela 1.7 / 
1.7-S, e-City 1.15 / 1.15-S , e-City 1.16 / 1.16-S, e-City 2.7 és Country 1.11 / 1.11-S teherbírása 
120Kg. 

ELEKTROMOS KERÉKPÁR RENDSZER 

A motor aktiválása a középtengelybe integrált torziós (nyomás, erő) érzékelővel történik. A torziós 
érzékelő kiértékeli a pedálozás gyakoriságát és erejét, amelyet továbbít a vezérlőegységnek, amely a 
pedálozási erőnek megfelelően osztja ki a motor teljesítményét. Az e-kerékpár motorja kb. a pedál egy 
fordulatát forgatja. 1-2 másodperc múlva újra kikapcsol. amikor abbahagyja a pedálozást. A motor 
leáll, ha a sebesség eléri a 25 km/h-t, és újra bekapcsol, ha a sebesség e határérték alá esik. Ez 
minden európai szabványnak megfelel. Az e-kerékpár LCD panellel van felszerelve, amely vezérli az 
elektromos hajtást. 

A kijelzőn (vezérlőn) különböző segédmódok 0-5 között választhatók. A legmagasabb asszisztens 
mód 5, a rásegítő mód 0 elektromos motor segítsége nélkül. Az LCD-panel egy „gyalogos 
asszisztens” funkciót is tartalmaz. Ebben az üzemmódban a kerékpár kb. 6 km/h pedálrásegítés 
nélkül. A gyalogos asszisztens segít a kerékpár tolásában. A funkció nem állandó kerékpározási 
rásegítésre szolgál. 

Választható rásegítési programok: 

 
Motorrásegítés nélkül (a kijelző a futásteljesítményt számolja) 

 
Alacsony motorrásegítés 

 
Átlagos motorrásegítés 

 
Magas motorrásegítés 

 

Ne használja a 4-5 módot extrém és hosszú emelkedőknél. A nagy terheléskombináció és 
az alacsony fordulatszám túlmelegedéshez és nagy terhelés esetén a motor 
károsodásához vezethet. A motorrásegítési módok fokozatosak, azaz az 1-es szint 
(legalacsonyabb rásegítés) segít elérni a kb. 12 km/h - az 5-ös fokozat (legmagasabb 
rásegítés) segít elérni a 25 km/h-s sebességet. Gyalogos asszisztens: a kerékpár 6 km/h-s 
sebességgel magától mozog, és segít induláskor vagy toláskor. Ez a funkció nem 
folyamatos kerékpározásra szolgál! 

AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Jelenleg a leggyakrabban használt akkumulátorok a lítium-ionos (Li-ion) akkumulátorok. Ezeknek az 
akkumulátoroknak az előnye elsősorban a kis súlyban és a hosszú élettartamban rejlik. A Li-ion 
akkumulátorok önkisülése nagyon alacsony. Az első töltéstől kezdve az akkumulátort működési 
ciklusban kell tartani (kisütés / töltés), még akkor is lemerül, ha az akkumulátort nem használják, ami 
természetes. Javasoljuk, hogy az akkumulátort rendszeresen havonta töltse fel, és töltse 60-80%-os 
kapacitáson. Ennek elmulasztása károsíthatja az akkumulátort, ami rövidebb távolságot, vagy 
legrosszabb esetben teljes meghibásodást okozhat. A rendszeres újratöltés meghosszabbítja az 
akkumulátor élettartamát. Az első használat előtt javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort. 
Maximális kapacitását kb. 5-10 töltés. Az akkumulátort utazás után töltse fel, ne a következő utazás 
előtt. A Li-Ion akkumulátorok 100%-ban újrahasznosíthatók. Az akkumulátort visszaküldheti bármely 
gyűjtőhelyre vagy közvetlenül a kereskedőhöz. Az akkumulátor élettartama körülbelül 600-800 töltési 
ciklus, a használati szinttől függően. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy körülbelül 5-6 év használat 
után kell cserélni az akkumulátort. Az akkumulátor töltése a mellékelt 230 / 240 V-os töltővel történik, 
a töltési idő körülbelül 5-9 óra (az akkumulátor kapacitásától és a lemerültségi állapottól függően). 
Töltéskor az akkumulátor az e-kerékpáron maradhat, vagy kivehető. Az akkumulátor a kulcs 
elfordításával, majd az akkumulátor eltávolításával távolítható el. (Lásd a képen). 
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Az akkumulátor töltése előtt mindig kapcsolja ki az e-kerékár rendszert! Az akkumulátort 
száraz helyen, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve tárolja. Soha ne tegye ki 
az akkumulátort hosszú ideig 10 °C alatti hőmérsékletnek és 40 °C feletti rendkívül magas 
hőmérsékletnek. Az akkumulátor az e-kerékpár legdrágább alkatrésze. Különös figyelmet 
fordítson a tárolására, kezelésére és töltésére. Soha ne merítse az akkumulátort vízbe 
(semmilyen folyadékba), ne tárolja nedves környezetben, és ne szerelje szét. 

Váz akkumulátor - teljesen integrált 

Az akkumulátor be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva az akkumulátorjelző gombot 
körülbelül 2 másodpercig. A LED rövid időre kigyullad, hogy megerősítse az akkumulátor 
bekapcsolását. Az akkumulátor jelzőfénye alul található. Nyomja meg a gombot az akkumulátor 
kapacitására vonatkozó információk megjelenítéséhez. Ha a LED kék, az akkumulátor 
kapacitása 100 - 75%, ha a LED zölden világít, az akkumulátor 75-60% -ra van feltöltve, ha a 
LED pirosan világít, az akkumulátor kapacitása 60% alatt van. Egy idő után a LED-ek maguktól 
kialszanak. Hosszan nyomja meg az akkumulátor kikapcsolásához. Az akkumulátorkapacitás 
állapotának kijelzése a vezérlőpanelen csak tájékoztató jellegű. Ha a motor leáll, és 
szakaszosan jár, az akkumulátor kapacitása túl alacsony. Ebben az esetben ki kell kapcsolni az 
elektromos meghajtó rendszert. Folytassa a kerékpározást motorrásegítés nélkül, és töltse fel 
az akkumulátort.a lehető leghamarabb. 

Csomagtartó alatti akkumulátor 

A csomagtartó alatti akkumulátor eltávolításához fordítsa el a kulcsot, és vegye ki az akkumulátort 
(lásd a képet). Miután visszatette az akkumulátort a tartóba, mindig zárja le az akkumulátort a 
kulccsal. 

Az akkumulátort az alsó részén található piros gomb megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki. A 
világítás alatt található fekete váltógombnak nincs funkciója. Az akkumulátor jelzőfénye az 
akkumulátor tetején található. Nyomja meg a gombot az akkumulátor kapacitására vonatkozó 
információk megjelenítéséhez. Ha egyszerre 5 LED világít (4 zöld LED és 1 piros), az akkumulátor 
kapacitása 100-80%, ha 4 LED világít (3 zöld és 1 piros), akkor az akkumulátor 80 - 60%-ra van 
feltöltve. Ha 3 LED világít (2 LED zöld és 1 piros), az akkumulátor kapacitása 60 - 40%, ha 2 dióda 
világít (1 dióda zöld és 1 piros), akkor az akkumulátor kapacitása 40 - 20%. Ha 1 dióda pirosan világít, 
a kapacitás kevesebb 20%-nál. Az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése a vezérlőpanelen csak 
tájékoztató jellegű. Ha a motor leáll, és szakaszosan jár (rándul), az akkumulátor kapacitása túl 
alacsony. Ebben az esetben ki kell kapcsolni az elektromos meghajtó rendszert. Folytassa a 
kerékpározást  motorrásegítés nélkül, és töltse fel az akkumulátort.a lehető leghamarabb. 

 

Az akkumulátor jelzője csak tájékoztató jellegű. Az akkumulátor túlzott túlmelegedése esetén 
az akkumulátor automatikusan kikapcsol. Az akkumulátort hőmérséklet-érzékelő védi. Amint 
az akkumulátor lehűlt üzemi hőmérsékletre, folytatható a kerékpározás. Az akkumulátor 
felmelegedése általános jelenség a működésével kapcsolatban. Javasoljuk, hogy az 
akkumulátor kulcsait különítse el (ha elveszne), ne hordja őket egy kulcscsomón. Kérjük, 
minden utazás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően be van helyezve 
és rögzítve. 

Töltés 

Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, majd a hálózati forráshoz. Amint a töltő csatlakoztatva van, 
a töltőn lévő piros LED világít, jelezve a töltési folyamat megkezdését. A töltés automatikusan leáll, 
amint az akkumulátor teljesen feltöltődött. A töltés állapotát a zöld LED jelzi. Először húzza ki a töltőt a 
konnektorból, majd az akkumulátorból. Az akkumulátor 100%-os feltöltésének ideje 5-9 óra (a 
lemerülési állapottól függően). A töltési folyamat megszakítása nem károsítja az akkumulátort. 

 

Töltse fel az akkumulátort szobahőmérsékleten (kb. 20 °C). 

Az akkumulátor 10°C alatti és 40°C feletti töltése súlyosan károsíthatja az akkumulátort. Az 
akkumulátor töltéséhez csak az e-kerékpárhoz mellékelt töltőt használja. Az akkumulátor 
érzékeny a pontos töltésre, más töltő használata károsíthatja az akkumulátort vagy az e-
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kerékpár egyéb alkatrészeit. 

Ha a töltő (vagy a tápkábel) megsérült, soha ne csatlakoztassa az elektromos aljzathoz. 

A HATÓTÁVOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Nem lehet pontosan meghatározni az e-kerékpár távolságát, mert azt sok tényező befolyásolja. 

1. Útvonal profilja és felülete: sík terepen a hatótávolság nagyobb, mint hosszú emelkedőkön, 
dombokon és rosszabb talajon haladva. 

2. A kerékpáros és a rakomány súlya: a kerékpáros és a rakomány nagyobb tömege nagyobb 
energiafogyasztást jelent. 

3. Keréknyomás és futófelület mintázata: fontos a gumiabroncsok megfelelő felfújása. A vastagabb 
abroncsokon való kerékpározás csökkenti az e-kerékpár hatótávolságát. 

4. Akkumulátor állapota: teljesen feltöltött, az új akkumulátor nagyobb hatótávolsággal rendelkezik, 
mint a sokszor használt akkumulátor töltöttsége és lemerítése. A hatótávolságot az akkumulátor 
kapacitása is befolyásolja. Nagyobb kapacitás = nagyobb hatótáv. Az akkumulátor maximális 
kapacitása 5-10 töltés után érhető el. 

5. Rásegítés mód: magasabb motorrásegítés alacsonyabb hatótávot jelent. 

6. Kerékpározási stílus és egyenletesség: ha sokat pedálozunk, a motor kevesebb energiát 
fogyaszt. Az egyenletes menet befolyásolja a kapacitást, a gyakori indítás csökkenti a hatótávot. 

7. Időjárási viszonyok: az ideális hőmérséklet 20 °C körül van, szél nélkül. Ha alacsonyabb a 
hőmérséklet és erős szembeszél fúj, a hatótáv csökken. 

ELEKTROMOS KERÉKPÁR VEZÉRLÉSE (LCD PANEL) Cross / Trekking 

Model: KD58C 

Kijelző: Dot-matrix LCD 

Méretek: 56x46x44 mm 

Kormánytartó Ø: 22.2 mm 

Névleges feszültség: 24 / 36 / 
48V 

Üzemi hőmérséklet: -20 °C - +45 
°C 

Védettségi fok: IP65 

 

Bekapcsolás és kikapcsolás 

Az e-kerékpár bekapcsolásához tartsa lenyomva a MODE  gombot 2 másodpercig. 

Ugyanígy tartsa lenyomva a MODE  gombot 2 másodpercig, és az e- kerékpár rendszer 
kikapcsol. 

Amikor az e- kerékpár rendszer ki van kapcsolva, az áramellátás kisebb, mint 1 uA. 

Ha az e- kerékpár több mint 10 percig üresjáratban van, az e- kerékpár rendszer automatikusan 
kikapcsol. Az e- kerékpár bekapcsolásakor nem szabad lenyomni a fékkart. 
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Kijelző funkció 

Az e-kerékpár rendszer bekapcsolása után az aktuális sebesség megjelenik a kijelzőn. A kijelzési 

funkciók megváltoztatásához nyomja meg a MODE  gombot. 

A funkciók a kijelzőn a következőképpen vannak elrendezve: Current speed (km/h) (aktuális 

sebesség)  Current distance (TRIP) (aktuális távolság)  Total distance (ODO) (teljes távolság) 

 Riding time (Ridtime) (vezetési idő)  Average speed (AVG km/h) (átlag sebesség)  Max 

speed  (MAX km/h) (maximális sebesség). Az opcionális funkciók 5 másodpercig megjelennek a 
kijelzőn, majd a képernyő automatikusan visszaáll az aktuális sebesség alapértelmezett kijelzésére. 

 

Gyaloglás rásegítés 

A járásasszisztens aktiválásához tartsa lenyomva a gombot, az e-kerékpár 6 km/h sebességig indul. 
Ugyanakkor a jobb felső sarokban megjelenik a "P" betű. A járásasszisztens funkció kikapcsolásához 
engedje fel a gombot 

.  

Világítás be-kikapcsolása 

A vezérlőpult világításának bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig. Ezzel 
egyidejűleg megjelenik a fényjelző. Tartsa lenyomva a fel gombot 2 másodpercig a világítás 
kikapcsolásához. A világítás bekapcsolásához a kerékpárt olyan lámpákkal kell felszerelni, amelyek 
közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoznak. 
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A rásegítési szintek kiválasztása (PAS) 

A rásegítés szintje a motor kimenő teljesítményét jelzi. Nyomja meg a  gombot az 
elektromos motorrásegítés kiválasztásához. Ha nem kívánja igénybe venni a villanymotor rásegítését, 
állítsa a PAS szintet "0"-ra. Az „1” PAS szint a minimális teljesítmény. Az "5" PAS szint a maximális 
teljesítmény. 

 

Motorteljesítmény kijelző 

Az aktuális motorteljesítmény a középső részben lévő kijelzőn látható. 

 

Hibaüzenet 

Ha az e-bike meghibásodik, automatikusan hibakód jelenik meg a kijelzőn. 

 

ÁLTALÁNOS BEÁLLíTÁSOK 

Az általános beállítások menübe úgy léphet be, hogy az e-bike rendszer bekapcsolása után 2 

másodpercig lenyomva tartja a  és  gombokat. Nyomja meg a  vagy a  gombot a 

megfelelő funkció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megfelelő beállítások 
megerősítéséhez. 

Napi távolság visszaállítása 

A "Clear Trip" funkció az egy utazás során megtett napi távolság visszaállítására szolgál. A  
gombok megnyomásával válassza ki az IGEN vagy a NEM lehetőséget a napi távolság törléséhez. Az 

alapértelmezett beállítás a NEM. Ha az IGEN-t választja, és megnyomja a  gombot a választás 
megerősítéséhez, a kijelzőn az OK felirat jelenik meg, és a napi távolság törlődik, visszatér az 
általános beállítások kiválasztására szolgáló felületre. Ellenkező esetben a kijelző közvetlenül 
visszatér az általános beállításokhoz. 
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Válassza ki a távolság mértékegységét mérföld / KM 

A "Set Unit" egy mértékegység-választási beállítás. A mértékegységek megváltoztatásához nyomja 

meg a  gombokat a mértékegység kiválasztásához. A beállítás módosításának mentéséhez 

nyomja meg a  gombot, az OK felirat jelenik meg a kijelzőn, majd a rendszer visszatér az 
általános beállítások felületére. Az alapértelmezett beállítás a KM (kilométer). 

 

A kijelző fényerejének beállítása 

A "Backlight Set" a kijelző fényerejének beállítása, ahol 3 mód közül választhat. 1. mód minimális 

háttérvilágítás, 2 közepes háttérvilágítás, 3 maximális háttérvilágítás. A  gombokkal válassza 
ki a háttérvilágítás módot, mellyel csökkentheti/növelheti a kijelző fényerejét. A kijelző fényerejének 

módosításának megerősítéséhez nyomja meg a gombot. 

 

Jelszó beállítása 

Válassza ki a beállított jelszót, és megjelenik a P2, írja be a 1212 kódot a  gombokkal, minden 

számot erősítsen meg a  gombbal.  

 

Az utolsó szám megerősítése után új kijelölés jelenik meg, a  gombok megnyomásával 

válassza ki az Enable opciót és erősítse meg a  gombbal. A képernyőn megjelenik a Password 
beállítva és a P3: állítsa be a jelszót ugyanúgy, ahogyan a jelszóbeállításokat 
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megadta.

 

Most a jelszó 1234-re lett állítva (példa fent). A vezérlőpult bekapcsolása után meg kell adnia a jelszót, 
amíg le nem tiltja a funkciót. 

Jelszó letiltása 

A jelszót ugyanúgy letiltja, mint ahogy aktiválta. Csak akkor adja meg beállított jelszavát (ebben a 
példában 1234), ha a rendszer kéri a jelszó megadását, majd válassza a Disable lehetőséget, és 

erősítse meg a  gombbal. 

Beállítások elhagyása 

A funkciók beállításakor a  gomb megnyomásával mentheti el az értékeket. Tartsa lenyomva 

a  gombot 2 másodpercig a beállított érték törléséhez, a beállított érték nem kerül mentésre, és 
visszatér az előző felületre. Ha 1 percig nem észlel semmilyen műveletet, a kijelző automatikusan 
elhagyja a beállításokat. 

Gyári beállítások visszaállítása 

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a  gombokat 2 másodpercig. A  
gombokkal válassza ki az IGEN vagy a NEM lehetőséget. Ha az IGEN lehetőséget választja, tartsa 

lenyomva a  gombot 2 másodpercig. Visszaállítja a kijelző gyári beállításait, az OK felirat jelenik 
meg a képernyőn, és visszatér a fő felületre. 

 

Figyelem: 

 

Ügyeljen a biztonságos használatra. Az akkumulátor töltése közben ne próbálja meg 
kioldani a csatlakozót. Kerülje el az áramütés veszélyét. Ne módosítsa a 
rendszerparamétereket. Ha az e-kerékpárt nem használja, ne tegye ki a vezérlőpanelt 
hosszú távú közvetlen napsugárzásnak. 

Hibaüzenetek 

Kód Leírás 

21 Kommunikációs hiba 

22 Szabályozó védelem 

23 Motor hiba 
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24 Érzékelő hiba 

25 Fék hiba 

30 Rendellenes kommunikáció 

ELEKTROMOS KERÉKPÁR VEZÉRLÉS (LED PANEL) City line 

Model: KD59E 

Kijelző: LED 

Méretek: 65x46x45 mm 

Kormány tartó Ø: 22.2 mm 

Névleges feszültség: 24 / 36 / 48V 

Védettségi fok: IP54 

 

E-kerékpár be-és kikapcsolása 

Az e-kerékpár bekapcsolásához tartsa lenyomva a MODE  gombot 2 másodpercig. 

Ugyanígy tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig, és az e-kerékpár rendszer kikapcsol. 

Amikor az e- kerékpár rendszer ki van kapcsolva, az áram kisebb, mint 1 uA. 

Ha az e- kerékpár több mint 10 percig üresjáratban van, az e- kerékpár rendszer automatikusan 
kikapcsol. Az e- kerékpár bekapcsolásakor nem szabad lenyomni a fékkart. 

Járásrásegítési mód 

A gyalogos asszisztens aktiválásához tartsa lenyomva a  gombot, az e-kerékpár 6 km/h 

sebességig indul. Kapcsolja ki a funkciót a  gombbal.  

 

A Gyalogos asszisztens funkció csak az e-kerékpár tolására használható, folyamatos 
kerékpározásnál nem alkalmas. Sérülésveszély áll fenn a Gyalogos asszisztens 
használata során, ha a hátsó kerék nem érintkezik a talajjal. 

A támogatási szintek kiválasztása (PAS) 

A rásegítés szintje a motor kimenő teljesítményét jelzi. Nyomja meg a  gombokat az 
elektromos motorrásegítés kiválasztásához. Ha nem kívánja igénybe venni a motor rásegítését, állítsa 
a PAS szintet "0"-ra. Az "1" PAS szint a minimális segítség. Az "5" PAS szint a maximális segítség. 

Aktuális akkumulátor állapotjelző 

A LED panelen található öt dióda az akkumulátor kapacitását jelzi. Ha 5 LED világít, az akkumulátor 
kapacitása 100-80%, ha 4 LED világít, az akkumulátor 80 - 60% -ra van feltöltve, ha 3 LED világít, az 
akkumulátor kapacitása 60 - 40%, ha 2 LED világít, az akkumulátor kapacitása 40-20%. Ha 1 dióda 
világít, az akkumulátor kapacitása 20%-nál alacsonyabb. Az akkumulátor töltöttségi állapotának 
kijelzése a vezérlőpanelen csak tájékoztató jellegű. 

MOTORRAL RENDELKEZŐ KERÉKPÁR ÖSSZESZERELÉSE ÉS SZÉTSZERELÉSE 

Szállításhoz vagy szervizeléshez (csőcsere) szükség lehet a motoros kerék szétszerelésére. Kösse le 
a motor csatlakozóját enyhe meghúzással (kb. 20 cm-re a motor bemenetétől). Ezután engedje el a 
fékbilincset (ha van), és kapcsoljon a legkisebb sebességfokozatba. Távolítsa el a gumisapkákat az 
anyákról. Lazítsa meg a motor anyáját egy #18-as kulccsal, és vegye le a kereket a vázról. Folytassa 
az összeszerelést fordított sorrendben. A csatlakozó helyes csatlakoztatásához a csatlakozón lévő 
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nyilaknak egymás felé kell nézniük. Kapcsolja be a meghajtót, és ellenőrizze a meghajtó működését. 
A kerék visszacsatolásakor a tengelynek és az agynak lefelé kell néznie. A kábelnek alulról kell 
bejutnia az agyba, különben víz kerülhet a meghajtóba és károsíthatja a meghajtót. 

 

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

 

Soha ne merítse vízbe (semmilyen folyadékba) az akkumulátort, a töltőt vagy más 
elektromos alkatrészeket. 

Tárolja az akkumulátort és az e-kerékpárt jól szellőző és száraz helyen, távol a közvetlen 
napfénytől és egyéb hőforrásoktól. Az e-kerékpár, különösen az akkumulátor tárolásának 
optimális hőmérséklete 20 °C. 

 

Rendszeres időközönként végezze el a kerékpár karbantartását a termék hosszú 
élettartamának biztosítása érdekében. Mindig tartson tisztán minden alkatrészt. Ha vízzel 
mossa le a kerékpárt, mosás előtt mindig vegye ki az akkumulátort a kerékpárból. 
Javasoljuk, hogy minden használat után szárítsa meg a kerékpárt, különösen az összes 
elektromos alkatrészt. Ha télen használja az e- kerékpárt, utazás után mindig tisztítsa meg 
az akkumulátor érintkezőit a sótól és a nedvességtől. Indulás előtt mindig ellenőrizze az 
összes csavart, anyát, a pedál közepét, a fékfunkciót és a guminyomást. Ne dobja ki saját 
maga az akkumulátort. Fennáll a tűz, robbanás, áramütés veszélye és mérgező anyagok 
szabadulhatnak fel. Ne tárolja az akkumulátort 10 °C alatti hőmérsékleten és rendkívül 
magas, 40 °C feletti hőmérsékleten. Ne szállítsa az e- kerékpárt autóhordozón nagy 
esőben, nagyobb sebességgel. Javasoljuk kerékpárvédő huzat használatát. Az élénk színek 
hajlamosabbak a fakulásra. Javasoljuk, hogy ne tegye ki az e- kerékpárt hosszan tartó 
napfénynek, mert a színe megváltozhat. 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

A biztonsági utasítások be nem tartása kárt okozhat Önben vagy más személyben, az Ön vagyonában 
vagy mások tulajdonában. 

Mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket, hogy elkerülje a tűz, áramütés és sérülés kockázatát. 

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az e-kerékpár használati útmutatóját. 

Vezetés előtt mindig győződjön meg arról, hogy egyes csatlakozások nem vesznek el vagy sérülnek 
meg. Ellenőrizze a fék működését és a gumiabroncs nyomását. 

Az elektronikus alkatrészek károsodása esetén forduljon szakemberhez. 

Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal felelősséget a véletlen vagy gondatlanságból adódó károkért, 
illetve a termék használatával közvetlenül vagy közvetve felmerülő károkért. 

A következő állítás: a súlyozott emissziós hangnyomásszint-A a kerékpáros fülénél kisebb, mint 70 db 
(A) 



17 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Ha a kerékpár nem működik, először ellenőrizze, hogy meg tudja-e oldani a problémát saját 
maga. Soha ne próbálja megjavítani a motort, az akkumulátort és az elektromos 
csatlakozásokat. Ebben az esetben keresse fel a szervizközpontot. 

1. Ha a kerékpár hatótávolsága alacsony annak ellenére, hogy az akkumulátor teljesen fel van 
töltve 
Az e-kerékpár hatótávolságát számos tényező befolyásolja, mint például az akkumulátor kapacitása, a 
használt motor, az útvonal profilja, az igénybe vett segítség szintje, a kerékpáros súlya és teherbírása, 
a felhasználó vezetési stílus és a gördülékenység, a gumiabroncsok felfújása vagy az időjárási 
körülmények . 
Ha az e-kerékpár hatótávolsága hosszú ideig rövid, ellenőrizze az akkumulátor kapacitását. 
2. A motor akkor sem reagál, ha a rendszer be van kapcsolva 
Ellenőrizze a motorkábel csatlakozóit és az akkumulátor megfelelő illeszkedését. Ha a hiba továbbra 
is fennáll, keresse fel a szervizközpontot. 
3. Az e-kerékpár nem kapcsolható be a kijelzővezérlővel 
Kapcsolja be az akkumulátort az akkumulátoron lévő gombbal. Ellenőrizze a kijelzőkábel csatlakozóit. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a szervizközpontot. 
4. A töltő nem tölti az akkumulátort 
Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően csatlakozik-e az elektromos aljzathoz. Ellenőrizze, hogy a 
kábelek nem sérültek-e. Ha a kábelek megsérülnek, vagy ha a hálózati csatlakozás után a dióda nem 
világít, a töltőt ki kell cserélni. 

 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a 
helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 
 

 

 


