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ÜDV A CSALÁDBAN!
Ez egy gyors használatbavételi útmutató az új elektromos kerékpárhoz
(e-kerékpárhoz).
Az adott típushoz való átfogó elektromoskerékpár-használati utasítás megtalálható
webhelyünkön a „Használati utasítások és útmutatók” menüben, vagy elérhetők
a jelen útmutatóban található QR-kódra kattintva. Ha nincs számítógép- vagy
internet-hozzáférése, a helyi hivatalos márkakereskedőtől kérhet nyomtatott
használati utasítást is.
Még ha évek óta kerékpározik is, az első használat előtt érdemes elolvasnia
ezt az útmutatót, az elektromos kerékpárhoz kapott használati utasítást és
az elektromos kerékpárok általános használati utasítását. Az útmutatók és
használati utasítások fontos biztonsági tudnivalókat és hasznos javaslatokat
tartalmaznak az elektromos kerékpárok helyes használatára és karbantartására,
valamint az elektromos alkatrészek helyes selejtezésére vonatkozóan.

HU-1

ÖT DOLOG, AMELYET AZ ÚJ ELEKTROMOS KERÉKPÁR
HASZNÁLATÁRÓL TUDNIA KELL
1. Lassan induljon el
Tudjuk – a sebesség öröm. De az elektromos kerékpárok használatát egy kicsit
szokni kell. Az ember kísértést érez, hogy azonnal a legnagyobb sebességre
gyorsuljon kerékpárjával, de javasoljuk, hogy az első néhány út során kissé fogja
vissza magát. Az alacsony rásegítési szinten való használat segít megismerni a
szabad sebesség érzését.
2. Fékezzen hamarabb
Az elektromos kerékpárok nehezebbek a hagyományos kerékpároknál, és gyorsabban
haladnak. A nagyobb erő, nagyobb sebesség és nagyobb tömeg azt jelenti, hogy
ha Ön egyszer mozgásba lendült, nagyobb lesz a reakcióidő, ezért az elektromos
kerékpárral hamarabb kell elkezdeni lassítani, mint egy hagyományos kerékpárral.
3. A gyorsabb kerékpáron erősebbek a fékek
Kerékpárját a legújabb féktechnikával láttuk el, amely kiválóan működik – jobban is,
mint azt az ember várná. Az elektromos kerékpárhoz való hozzászokás időszakában
fékezzen kisebb erővel, és fokozatosan húzza meg a fékkarokat. És soha ne csak az
első féket használja, hanem egyenlő mértékben az első és hátsó féket.
4. Gyorsabban halad, mint az elsőre látszik
Az elektromos kerékpárok pontosan úgy néznek ki, mint a hagyományos kerékpárok,
ezért a járművezetők és a gyalogosok valószínűleg nem számítanak arra, hogy
Ön olyan gyorsan halad, mint amit az elektromos kerékpár lehetővé tesz. Amíg
mindenki hozzá nem szokik az elektromos kerékpárok külleméhez és sebességéhez,
különösen óvatosan kerékpározzon, és fordítson nagy figyelmet a környezetére.
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5. Továbbra is érvényes a kerékpárokra vonatkozó minden szabály
Bár új elektromos kerékpárja a szabadság és az élvezet új szintjét jelenti, továbbra
is Ön a felelős azért, hogy ismerje és betartsa a közlekedési szabályokat minden
közúton, gyalogúton és ösvényen. Érezze jól magát a szabadban, de a nagyobb
sebesség nagyobb felelősséggel is jár!

A BOSCH-RÁSEGÍTŐRENDSZER MŰKÖDÉSE ALAPSZINTEN
Az alábbiakban hivatkozott ábrákat lásd jelen utasítás első oldalain.
1. Az elektromos kerékpár be- és kikapcsolása (A ábra)
• A rásegítőrendszer bekapcsolásához, illetve használat utáni kikapcsolásához
nyomja le rövid ideig a bekapcsológombot.
• A kikapcsolt rásegítőrendszerrel való kerékpározás ugyanolyan, mint a
hagyományos, nem elektromos hajtású kerékpárral való kerékpározás.
• A világítás bekapcsolásához (ha van a kerékpáron) be kell kapcsolni a
rásegítőrendszert is.
2. A rásegítés szintjének kiválasztása (B ábra)
• A rásegítés szintjének menet közben történő növeléséhez vagy
csökkentéséhez nyomja meg röviden a +, illetve a – gombot.
• Váltás az öt szint között: OFF (0%), ECO (40%), TOUR (100%), SPORT/E-MTB
(150%), TURBO (250%).
Az E-MTB rásegítési szint olyan megnövelt teljesítményt nyújt, amelyet
kifejezetten csak az elektromos hegyikerékpárokhoz (e-mountain bike)
szántunk. Ez váltja a SPORT rásegítési szintet.
• Amikor még csak tanulja az elektromos kerékpár használatát, kezdje a
legalacsonyabb rásegítési szinttel, és fokozatosan lépjen a magasabb
szintekre.
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• Kerékpározás közben a kijelzőn a pillanatnyi sebesség látható km/h-ban
vagy mérföld/órában (mph).
• Hogy a legtöbbet hozhassa ki az akkumulátorból, a rásegítési módok közti
váltás mellett ügyeljen a megfelelő sebességváltásra is.
3. A gyaloglásrásegítés bekapcsolása (ha van) (C ábra)
• A gyaloglásrásegítés kétlépcsős folyamat, és arra használható, hogy
könnyebb legyen tolni az elektromos kerékpárt:
○ Röviden nyomja meg a Walk (Gyaloglás) gombot.
○ Amikor a kijelzőn megjelenik a Walk + (Gyaloglásrásegítés) felirat, nyomja
meg hosszan a + gombot.
• Az elektromos motor mindaddig kis sebességgel hajtja előre az elektromos
kerékpárt, amíg Ön a + gombot nyomja.
• A gyaloglásrásegítés nem kapcsolható be, ha a rásegítőrendszer ki van
kapcsolva.
4. A beépített lámpák vezérlése (ha vannak) (D ábra)
• Néhány elektromos kerékpár úgy van programozva, hogy mindig világítsanak
a lámpái. A „mindig bekapcsolt” típusokat olyan fényérzékelővel szerelték
fel, amely a kerékpározási módtól függően automatikusan állítja be
a világítási módot (villogó vagy folyamatos fény). A világítási rendszer
bekapcsol, amikor áram alá helyezi az elektromos kerékpárt.
• A lámpák bekapcsolásához nyomja meg röviden a + gombot. Amikor
bekapcsolja a világítást, a vezérlőegységen megjelenik a világítás ikonja.
• Ha az elektromos kerékpárt ellátták országúti/tompított kapcsolóval, legyen
tekintettel a szembejövő kerékpárosokra, motorosokra és autósokra, és
kapcsoljon tompított fényre.
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5. Töltési szint
• Amikor előreláthatóan hosszabb ideig nem használja az akkumulátort,
töltse fel körülbelül 60%-ra, mielőtt eltárolná, és félévente ellenőrizze az
akkumulátor töltöttségi szintjét.
• Amikor már csak egy LED világít a töltöttség-ellenőrzőn, töltse fel újra az
akkumulátort körülbelül 60%-ra.
A töltöttség-ellenőrző a vezérlőegységen

A töltöttség-ellenőrző az akkumulátoron

100%-ra feltöltve, maximális
hatótávolság.
Töltse fel az akkumulátort.

A töltöttség ellenőrzéséhez nyomja
meg az akkumulátoron lévő gombot.

• Az akkumulátor csaknem lemerült,
azonnal töltse fel.
• Nincs energia a rásegítéshez (villog
a kijelző).
• Az energia legfeljebb 2 órányi
világításra elég.

• 0–1 LED világít: töltse fel az akkumulátort.
• 5 LED világít: 100%-ra feltöltve,
maximális hatótávolság.

6. Az akkumulátor töltése (E és F ábra)
• Az elektromos kerékpár úgy van felszerelve, hogy támogassa az alábbi
akkumulátortöltési módok egyikét vagy mindkettőt:
○ Az akkumulátor az elektromos kerékpárban van (E ábra)
►
Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a vázba beépített töltőaljzathoz.
Az áramforrás csatlakoztatása után egy töltésjelző jel jelenik meg,
jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Miután az akkumulátor teljesen
feltöltődött, a kijelző automatikusan kikapcsol.
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○ Az akkumulátor nincs az elektromos kerékpárban (F ábra)
►

►

A mellékelt kulccsal oldja a reteszt, és vegye ki az akkumulátort az
elektromos kerékpárból.
Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt az akkumulátor beépített
töltőaljzatához. Az áramforrás csatlakoztatása után az akkumulátortöltésjelző LED-jei végig villognak a töltési folyamat alatt. Miután az
akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-ek azonnal kialszanak.

• Ne hagyja őrizetlenül a töltés alatt lévő akkumulátort. Miután az akkumulátor
teljesen feltöltődött, azonnal válassza le a töltőkábelről.

AZ ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS ALAPJAI
1. Bánjon nagyon óvatosan az akkumulátorcsomaggal!
• Kezelje odafigyeléssel az akkumulátort. Az akkumulátor rengeteg energiát
tárol. Az akkumulátor belső részének károsodása vagy kilyukadása
súlyos következményekkel járhat. Ha azt gyanítja, hogy sérült az
akkumulátorcsomag, keresse fel a helyi kerékpárszaküzletet, és
vizsgáltassa meg a kerékpárt.
• Tartozékok felszerelése előtt kérje ki szakképzett elektromoskerékpárszerelő véleményét. Ha rossz csavart használ rossz helyen, károsíthatja
vele az elektromos kerékpár elektromos rendszerét.
FIGYELEM!
Az elektromos rendszerben keletkező
rövidzár, illetve az akkumulátor sérülése
túlmelegedéshez vezethet. Az erős ütésnek
kitett akkumulátorcsomag kigyulladhat.
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2. Tartsa karban megfelelően az akkumulátorcsomagot.
• Csak azzal a töltővel töltse az akkumulátorcsomagot, amelyet az elektromos
kerékpárhoz kapott. Rossz töltő használatával az akkumulátorcsomag
élettartamát kockáztatja, és tűzveszélynek teheti ki magát.
• Töltés közben ne hagyja őrizetlenül az akkumulátort. Ha csak lehet,
használjon földelt, megszakítóval védett fali aljzatot. Töltés után azonnal
válassza le a töltőt az akkumulátorról.
• Tárolja az elektromos kerékpár akkumulátorát olyan száraz, jól szellőző
helyen, ahol nincs pára, hőforrás és gyúlékony vagy alacsony lobbanáspontú
anyag.
• Legalább félévente ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Szükség
esetén töltse fel legalább 60%-ra. Mélykisütés hatására károsodhat az
akkumulátor.
3. Az elektromos kerékpár szállításakor legyen körültekintő.
Amikor autó csomagtartóján szállítja az elektromos kerékpárt, szerelje le róla
a vezérlőegységet, vegye ki belőle az akkumulátort, és helyezze el ezeket az
utastérben. Ez biztonságosabb, és a csomagtartót is kisebb tömeg terheli.
4. Gondoskodjon az elektromos hegyikerékpár (e-MTB) helyes rugózásáról.
Hogy az e-MTB-vel a legjobb teljesítményt érje el terepen, használat előtt
gondoskodjon a megfelelő rugózásról. Internetes rugózásszámító alkalmazásunkat
a https://suspension.trekbikes.com címen érheti el.
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GYAKORI KÉRDÉSEK AZ ELEKTROMOS KERÉKPÁRRÓL
K.: Lehet kerékpározni az elektromos kerékpárral úgy is, ha nincs benne akkumulátor?
V.: Igen, úgy is lehet kerékpározni az elektromos kerékpárral, ha nincs benne
akkumulátor, de ilyenkor ajánlott megtenni a megfelelő intézkedéseket az
elektromos alkatrészek víztől és szennyeződéstől való védelmére. A helyi
kerékpárszaküzlet segítségére lehet a megfelelő alkatrészek megrendelésében.
Tartsa szem előtt, hogy akkumulátor nélkül az elektromos kerékpár világítása –
ha van – nem fog működni. Ha akkumulátor nélkül kerékpározik éjszaka,
másfajta világítást kell használnia.
K.: Miért van szükségem kulcsokra? Mit tegyek, ha elvesznek?
V.: A zárak az elektromos kerékpárt és annak akkumulátorát védik lopás ellen.
Ha az elektromos kerékpárt gyűrűs zárral látták el, a kulcs a gyűrűs zárat és
az akkumulátorrekeszt is nyitja. Jegyezze fel a kulcs számát. Ha a kulcsok
elvesznek, a hivatalos márkakereskedőktől rendelhet pótkulcsokat.
K.: Mit tegyek, ha valami nem működik az elektromos kerékpáron?
V.: Az elektromos kerékpár finoman beállított szerkezet. Javítását mindig bízza
képzett szakemberekre. Az elektromos kerékpár rendszereinek hibakeresésére
és javítására a helyi kerékpárszaküzlet szerelői jelentik a legjobb megoldást.
K.: Lecserélhetem vagy jobb minőségűre válthatom az elektromos kerékpár kijelzőit?
V.: Az eredeti kijelzőt le lehet cserélni utólag beszerzett kijelzőre.
Az ilyen jellegű szerelést bízza szakképzett elektromoskerékpár-szerelőre.
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LÉRHETŐSÉGEK:
Amerikai székhely

Európai székhely

Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Tel.: 920.478.4678

Tel.: +31 (0)88-4500699

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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Európai székhely

Amerikai székhely

Európai székhely

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Switzerland

Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Tel.: 00800 8735 8735

Tel.: 1-800-261-1644

Tel.: +31 (0)88-4500699

www.diamantrad.com

www.electrabike.com

https://www.diamantrad.com/ https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
bike-handbuecher/
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