
 
 

 

HASZNÁLATI 

UTASÍTÁS 
FONTOS: 

Ez a kézikönyv fontos biztonsági, teljesítmény és szolgáltatás információkat tartalmaz.Olvassa el, mielőtt 

megteszi az első kört az új kerékpárjával. 
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HOLIDAY 

 

 

 

 

 

 

A kerékpár főbb részei 

1.Motor   

2.Gumi 

3.Felni 

4.Első villa 

5.Fék 

6.Első lámpa 

7.Kormány szár 

8.Kormány nyak 

9.Csengő 

10.Ülésállító bilincs 

11.Üléscső 

12.Ülés 

13.Akkumulátor 

14.Rögzítő szíj 

15.Csomagtartó 

16.Hátsó lámpa 

17.Sárvédő 

18.Küllő 

19.Váltó 

20.Lánc 

21.Láncburkolat 

22.Hajtókar 

23.Pedál 

24.Zár 

25.Markolat 

26.Fokozat váltó 

27.Kijelző 

28.Fékkar 

 

 

 



 3 

CITY ZERO 

 
1. Motor 
2. Gumi 
3. Felni 
4. Első villa 
5. Fék 
6. Kormány nyak 
7. Váz 
8.Rögzítő 
9. Üléscső 
10. Ülésnyereg 
11. Akkumulátor keret 
12. Akkumulátor 
13. Hátsó lámpa 
14. Hátsó sárvédő 

15. Hátsó sárvédő tartó 
16. Küllő 
17. Váltó 
18. Lánc 
19. Láncburkolat 
20. Lánckerék 
21. Hajtókar 
22. Pedál 
23. Kormány 
24. Kijelző 
25. Markolat 
26. Váltókar 
27. Fékkar 
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CARNATION-I 

 
 

 

1. Motor 
2. Gumi 
3. Felni 
4. Első villa 
5. Fék 
6. Első lámpa 
7. Kormány nyak 
8. Kormány 
9. Csengő 
10. Ülés bilincs 
11. Ülés cső 
12. Ülés 
13. Rögzítő szíj 
14. Akkumulátor 

15. Csomagtartó 
16. Hátsó lámpa 
17. Sárvédő 
18. Küllő 
19. Váltó 
20. Lánc 
21. Láncburkolat 
22. Hajtókar 
23. Pedál 
24. Fékkar 
25. Markolat 
26. Váltókar 
27. Kijelző 
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CLASSIC 
 

 

1.Motor 

2.Gumi 

3.Felni 

4.Első villa 

5.Fék 

6.Első lámpa 

7.Kormány nyak 

8.Kormány 

9.Csengő 

10.Ülés bilincs 

11.Ülés cső 

12.Ülés 

13.Csomagtartó 

14.Sárvédő 

15.Hátsó lámpa 

16.Küllő 

17.Váltó 

18.Láncburkolat 

19.Lánc 

20.Hajtókar 

21.Pedál 

22.Markolat 

23.Váltókar 

24.Fékkar 

25.Kijelző 

26.Váz 

27.Akkumulátor 

28.Csengő 
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GRACE 

 

1.Gumi                    
2.Felni              
3.Első villa         
4.Motor         
5.Fék             
6.Első lámpa 
7.Kormány nyak  
8.Kormány    
9.Csengő  
10.Ülés bilincs  
11.Ülés cső   
12.Ülés   
13.Akkumulátor    
14.Lánckerékl  

15.Csomagtartó 
16.Hátsó lámpa       
17.Sárvédő  
18.Küllő   
19.Váltó       
20.Lánc  
21.Lánc burkolat     
22.Hajtókar          
23.Pedál 
24.Váz 
25.Markolat 
26.Váltókar 
27.Fékkar 
28.Kijelző 
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TRAVELLER 

 
 
 

 
1. Gumi                      
2. Felni              
3. Küllő            
4. Első villa        
5. Első Fék            
6. Első lámpa 
7.Kormány nyak               
8.Kormány          
9. Ülés bilincs    
10. Ülés cső         
11. Ülés             
12. Akkumulátor 
13Hátsó lámpa          
14. Csomagtartó          

15. Sárvédő            
16. Motor          
17. Váltó 
18. Lánc   
19. Hajtókar          
20. Pedál          
21. Első villa      
22.Hátsó fék       
23. Markolat 
24. Váltókar 
25. Kijelző 

26. Fékkar 
27. Csengő 
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LEITIZIA 
 

 
 

 

                   
1.Motor 

2.Gumi 

3.Felni 

4.Első villa 

5.Fék 

6.Első lámpa 

7.Kormány nyak 

8.Kormány 

9.Fokozat kijelző 

10.Ülés bilincs 

11.Ülés cső 

12.Ülés 

13.Akkumulátor 

14.Markolat 

15.Csomagtartó 

16.Hátsó lámpa 

17.Sárvédő 

18.Küllő 

19.Váltó 

20.Oldaltámasz 

21.Lánc burkolat 

22.Hajtókar 

23.Pedál 

24.Burkolat 

25.Markolat 

26.Váltókar 

27.Kijelző 
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MTB 27.5 ALPAN 

    
            

 

1. Gumi  

2. Felni  

3. Küllő   

4. Első villa 

5. Kormány nyak  

6. Ülés bilincs  

7. Ülés cső 

8. Ülés 

9. Akkumulátor  

10. Motor 

11. Váltó  

12. Lánc 

13. Hajtókar  

14. Pedál  

15. Tárcsafék  

16. Kormány  

17. Markolat 

18. Váltókar 

19. Kijelző 

20. Fékkar 
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MTB 29 ACHLE 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

1. Gumi                
2. Felni               
3. Küllő         
4. Első villa  
5. Kormány nyak                 
6. Ülés bilincs      
7. Ülés cső            
8. Ülés 
9. Akkumulátor          
10. Motor        
11. Váltó 

12. Lánc 
13. Hajtókar         

14. Pedál         
15. Tárcsafék      
16. Kormány 
17. Markolat 
18. Váltókar 
19. Kijelző 

20. Fékkar 
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TREKKING 

 
 
 
 

 
1. Gumi            
2. Felni           
3. Küllő          
4. Első villa          
5. Első lámpa  
6. Kormány nyak                 
7. Ülés                
8. Ülés cső           
9. Ülés bilincs      
10. Csomagtartó 
11. Akkumulátor         
12. Hátsó lámpa        
13. Hátsó sárvédő         
14. Motorl         

15. Váltó  
16. Lánc              
17. Lánc burkolat         
18. Hajtókar             

19. Pedál  
20. Első sárvédő   
21. Tárcsafék             
22. Fékkar          
23. Kijelző           
24. Kormány 

25. Váltókar 
26. Markolat
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CITY LINK COMPACT 
 
 
 
 

 
        
1. Gumi            
2. Felni                      
3. Küllő          
4. Első villa       
5. Kormány nyak 
6. Kormány          
7. Fékkar          
8. Markolat            
9. Ülés              
10. Ülés cső 
11. Ülés bilincs     
12. Akkumulátor              
13. Csomagtartó             

14. V fék              
15. Hátsó lámpa 
16. Sárvédő             
17. Sárvédő tartó 

18. Váltó             
19. Lánc                 
20. Lánc burkolat    
21. Hajtókar            
22. Pedál          
23. Váz           
24. Motor 
25. Első lámpa        
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CITY LINK MAMA 
 

 
           

 
 

            
1. Gumi             
2. Felni             
3. Küllő            
4. Első villa         
5. Első lámpa  
6. Kormány           
7. Kormány nyak                
8. Fékkar          
9. Markolat           
10. Ülés 
11. Ülés cső            
12. Ülés bilincs       
13. Akkumulátor                

14. Csomagtartó               
15. V fék 
16. Hátsó lámpa            
17. Sárvédő           
18. Sárvédő tartó            
19. Váltó            
20. Lánc  
21. Lánc burkolat            
22. Hajtókar         
23. Pedál            
24. Váz 
25. Motor      
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CITY LINK SPORT 
 

 
 
        
 
 
1. Gumi             
2. Felni         
3. Küllő           
4. Első villa        
5. Első lámpa 
6. Fékkar            
7. Kijelző             
8. Markolat             
9. Ülés          
10. Ülés cső  
11. Ülés bilincs      

12. Kulacs            
13. Kulacstartó    
14. Akkumulátor                 
15. Lánckerék 
16. Váltó          
17. Lánc             
18. Hajtókar                      
19. Pedál           
20. Váz 
21. Tárcsafék            
22. Motor          
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Előszó. 

Ne feledje,hogy minden kerékpár típus egy adott rendeltetésszerű felhasználásra készült.Ügyeljen arra, 

hogy a kerékpárt csak rendeltetésszerűen használja,mert egyébként a kerékpár sérülhet és balesetet 

okozhat! 

1.Városi/trekking kerékpárt kemény felületű utakra használja.(aszfaltozott utak és kerékpárutak)Vegye 

figyelembe a közlekedési szabályokat kerékpározás közben a közutakon. 

Városi/trekking kerékpár nem alkalmas off-road használatra,különben a kerékpár sérülhet és balesetet 

okozhat! 

2.Hegyi kerékpár alkalmas off-road használatra. 

3.Pedelec(elektromos rásegítésű) kerékpárok kisegítő motorral rendelkeznek(a motor bekapcsol, amikor a 

pedálokat tekeri.Ha abbahagyja a tekerést, a motor kikapcsol.) 

Vezetői engedély nem szükséges a pedelec kerékpárokra, ha a motor automatikusan kikapcsol 25 

km/h/15mph sebességnél 

Minden érvényes előírásoknak megfelelő pedelec kerékpárral használhatja a kerékpárutakat korlátozás 

nélkül. 

A kerékpározás sisakban ajánlott,de nem kötelező. 
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Biztonsági Figyelmeztetések. 
Kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési leírást,és tartsa be az abban foglaltakat.A kezelési utasítást tartsa 

mindig a jármű mellett.Amennyiben eladja a kerékpárt a kezelési leírást is mellékelje. 

 

A saját biztonsága érdekében 

Figyelmeztetés: 
Viseljen világos ruházatot vagy fényvisszaverő elemeket úgy,hogy a közlekedés többi résztvevője is lássa 

Önt. 

Viseljen csúszásgátló talpal ellátott cipőt. 

Viseljen testhezálló ruházatot. 

Viseljen védőruhát,robosztus cipőt és kesztyű. 

 

Információ a szülőknek. 

Győződjön meg arról,hogy a gyermekének már megtanította hogyan kell kezelni a kerékpárt biztonságosan 

és felelősségteljesen abban a környezetben,amelyben azt használni fogja. 

Magyarázza el gyermekének,hogyan működnek a fékek,és a speciális funkciók. 

Ne feledje Ön a felelős ha gyermeke balesetet okoz. 

 

Biztonság a közúti közlekedésben 
Tartsa be az érvényes közlekedési szabályokat. 

Mindíg két kézzel fogja a kormányt. 

Nedves vagy csúszós utakon megnő a fékút.Tartson nagyobb követési távolságot. 

Lassabban menjen,időben fékezzen. 

Mindíg az útviszonyoknak megfelelően közlekedjen. 

Ne hallgasson zenét fejhallgatón keresztül kerékpározás közben. 

Ne használjon mobiltelefont kerékpározás közben. 

Használja a kijelölt kerékpárutat. 

 

Kerékpár biztonsági információk 
Csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő kerékpárt szabad használni. 

Vegye figyelembe a maximális megengedett bruttó tömeget.(kerékpár típusonként változnak)Ennek 

figyelmen kívűl hagyása balesethez vezethet. 

A fékrendszert a maximális megengedett bruttó tömegre tervezték. 

A bruttó tömeg összege a kerékpár súlya+a kerékpáros súlya+a csomag.A bruttó tömeg magában foglalja a 

vontatott súlyokat(pótkocsi). 

Ha észreveszi,hogy a kerékpár egy része sérült vagy deformálódott,ne használja a kerékpárt,amíg ki nem 

javítja a hibát. 

Vegye figyelembe a csomagtartó maximális terhelhetőségét. 

Ne hajtson végre műszaki változtatást a kerékpáron.(A garancia érvényét veszti) 

Az elektromos alkatrészeket csak a gyári alkatrészekre cserélje. 

Ne szedje szét/módosítsa az akkumulátort.(A garancia érvényét veszti) 

Csak megfelelő világítással kerékpározzon rossz fényviszonyok esetén(ködben,esőben,hajnali fényben 

vagy sötétben.) 

Végezze el a kerékpár karbantartását rendszeresen. 

Ennek során ellenőrizze a fontos elemeket,(váz,villa,kerék felfüggesztés,kormány,kormányszár, nyeregcső 

és fékek.) Ha változást észlel,például repedések,dudorok vagy csavarodások forduljon szakszervízhez. 
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Üzembe helyezési útmutató: 

Pedelec 

Első alkalommal teljesen töltse fel az akkumulátort. 

Óvatosan távolítsa el a kerékpárt,és minden más a dobozból. 

Kérjen segítséget,ha szükséges. 

Kérjük ellenőrizze hogy az alábbi tartozékok megvannak: 

- Helyes modell,méret és stílusú kerékpár. 

- Pedálok. 

- Használati utasítás,garancia füzet. 

- Akkumulátor töltő(Csak Pedelec). 

- 2 db kulcs(az akkumulátor eltávolításához). 

(Tárolja pótkulcsot biztonságos helyen.Goccia/Benelli nem tudja pótolni őket!) 

 

Töltse fel az akkumulátort (Csak Pedelec). 

Az akkumulátor eltávolításához helyezze be a kulcsot és vegye ki az akkumulátort.. 

1.Csatlakoztassa a töltőt a hálózati feszültséghez.(A töltő zölden világít) 

2.Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz.(A töltő pirosan világít) 

3.Amikor a töltés jelző pirosról zöldre vált,az akkumulátor teljesen fel van töltve. 

4.Csatlakoztassa le a töltőt,tegye vissza az akkumulátort mielőtt elkezdené a kerékpározást. 

Megjegyzés: Az akkumulátort nem kell teljesen lemeríteni mielőtt újra feltöltjük. A lítium akkumulátorban 

nincs "memória",és ezért fel lehet tölteni bármikor. 

3.Tegye fel a pedálokat. 

4.Állítsa be a kormány. 

5.Állítsa be az ülést. 

6.Ellenőrizze és állítsa be a gumiabroncsok nyomását. 

7.Kapcsolja be a kerékpárt(Csak Pedelec). 

Mielőtt elindulna helyezze be az akkumulátort az akkumulátor tartótóba amíg meg nem akad,és vegye ki a 

kulcsot Kapcsolja be az elektromos rásegítésű rendszert a kormányon lévő vezérlő egységgel. Ha az 

akkumulátor teljesen fel van töltve, az összes visszajelző világít. 

Tekerés közben a motor támogatást nyújt a kiválasztott teljesítményszinten. 

8. Ellenőrizze a világító berendezéseket. 

(Lásd a kézikönyvet további információkért,hogyan kapcsolja be/ki.) 
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A kerékpár beállítása. 
A pedálok 
Kenje meg mindkét pedál menetes részét kenőanyaggal(zsír). 

Csavarja a bal oldali pedált óramutató járásával ellentétes irányban a bal hajtókarra. 

Csavarja a jobb pedált óramutató járásával megegyező irányban a jobb hajtókarra. 

Ügyeljen a megfelelő meghúzási nyomatékra. 
Az ülés beállítása 
Az üléspozíció fontos a kényelmes kerékpározáshoz 

Figyelmeztetés:                                 

Minden indulás előtt ellenőrizze a gyorskioldót. 

Ha felügyelet nélkül hagyta a kerékpárt indulás előtt ellenőrizze az gyorskioldót. 

 
Hogy kinyissa az gyorskioldót tegye a következőket: 

Fordítsa el a gyorskioldó kart.(1) 

Nyissa meg a gyorskioldót amennyire csak lehetséges. 

Tekerje az állító csavart(2)az óramutató járásával ellentétesen. 

A bezáráshoz végezze el a fent leírtakat fordított sorrendben. 

 

 
 

 

Figyelmeztetés: 

Ha a gyorskioldó zárva van,a karnak fel kell feküdnie az ülésbilincsre.Ügyeljen arra,hogy a gyorskioldó 

hátrafelé mutasson amikor zárva van. 

 

Vigyázat: Az ülés felfelé való állításakor a nyeregszáron található biztonsági jelzés („IIIIIIIIIIIIII”) fölé tilos az ülést kihúzni, mert az 
már balesetveszélyes! 

 
 

 

 
 
 
 
 

Tipp a helyes magasság beállításához: helyezze a sarkát a pedálra úgy, hogy a lába legyen teljesen kinyújtva, miközben a nyergen ül („A” 
ábra). Ebben a magasságban fixálja a nyerget. Ezen pozíció rögzítésével a későbbiekben a talpa épp kényelmesen, enyhén hajlított 
térddel fogja a pedált elérni úgy, hogy megálláskor még a földre is leérjen a lába („B” ábra). 
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Az ülés szöge lehetőleg legyen a vízszinteshez közel. 

Állítsa be az ülés dőlésszögét az alábbiak szerint: 

Csavarja ki a rögzítő csavart az óramutató járásával ellentétesen. 

Döntse meg a kerékpár ülését a kívánt szögbe. 

Csavarja be a rögzítő csavart óramutató járásával megegyező irányba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néhány ülés dőlésszögét két csavarral kell beállítani. 

Ha szeretné megdönteni az ülést előre, lazítsa meg a hátsó csavart imbuszkulccsal,és húzza meg az első 

csavart ugyanazzal a fordulatszámmal. 

Ha szeretné megdönteni az ülést hátra,lazítsa meg az első csavart és húzza meg a hátsó csavart ugyanazzal 

a fordulatszámmal. 

Ezután húzza meg mindkét csavart ügyelve a helyes meghúzási nyomatékra. 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha az ülés egy bilincsel csatlakozik az üléscsőhöz,állítsa be az ülés dőlésszögét alábbiak szerint: 

Lazítsa ki a szorító anyát az óramutató járásával ellentétesen. 

Döntse meg a kerékpár ülését a kívánt szögbe. 

A szorító anyát az óramutató járásával megegyezően húzza meg. 

Ügyeljen a megfelelő meghúzási nyomatékra. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugós üléscső. 

A rugózás csökkenti a rezgéseket az egyenetlen úton ezáltal csökkentve a gerincoszlopot terhelését. 

Ha módosítania szeretné az üléscső beállítását forduljon a szakemberhez.           
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A kormány magasságának beállítása. 

Figyelmeztetés: 
Húzza meg az összes csavart az előírt nyomatékkal különben csavarok kilazulhatnak! 

Minél alacsonyabb a kormány,annál jobban előre kell dőlnie.Ez növeli a törzs a csukló,kar és felsőtest 

terhelését. 

Minél magasabb a kormány annál egyenesebb lessz az üléspozíció. 

Állítsa be a kormány magasságát amely legjobban megfelel az Ön testméretének az alábbiak szerint: 

Üljön a kerékpár ülésére. 

Döntse meg a felsőtestét a kormány felé amíg meg nem találja a kényelmes pozíciót a hátának. 

Nyújtsa ki a karját a kormány felé. 

Állítsa a kormányt a megfelelő magasságba. 

 

Hagyományos kormányszár beállítása. 

Lazítsa ki a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba,két vagy három fordulatot imbuszkulccsal. 

Szorítsa be az első kereket a lába közé,hogy megakadályozza a villa elfordulását. 

Állítsa be a kívánt magasságot. 

Húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba imbuszkulccsal. 

Ügyeljen a megfelelő meghúzási nyomatékra. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: 

Soha ne húzza ki a kormánycsövet a maximális jelnél tovább. 

Ha nincs jelölés,a kormánycső mélysége legalább 6,5 cm legyen ellenkező esetben a kormány kilazulhat 

vagy eltörhet. 

 

Állítsa be a kormányt a az alábbiak szerint: 

Lazítsa ki az imbuszcsavarokat az óramutató járásával ellentétes irányba imbuszkulccsal. 

Fordítsa el a kormányt úgy,hogy pontosan derékszöget zárjon be az első kerékkel. 

Húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba imbuszkulccsal. 

Ügyeljen a megfelelő meghúzási nyomatékra. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

A kormány dőlésének beállítása. 

Lazítsa meg a imbuszcsavarokat a kormányszár elején. 

Állítsa be a kormányt az Önnek megfelelő pozicióba. 

Győződjön meg arról, hogy a kormány mindig pontosan a szár közepén van. 

Húzza meg a imbuszcsavarokat. 
Ügyeljen a megfelelő meghúzási nyomatékra. 

Miután elvégezte a kormánybeállítását,állítsa be a fékkart és sebességváltó kart. 
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Lazítsa meg a imbuszcsavarokat. 

Állítsa be a fékkart és a váltókart az Önnek megfelelő pozícióba. 

Húzza meg az imbuszcsavarokat. 

Ügyeljen a megfelelő meghúzási nyomatékra. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

A kormány dőlésének beállítása(Csuklós kormányszár) 

Bizonyos típusú kerékpárokon csuklós beállítási lehetőség van. 

Állítsa be a kormány az alábbiak szerint: 

Lazítsa ki  a rögzítő csavart óramutató járásával ellentétes irányba a két vagy három fordulattal 

imbuszkulccsal. 

Döntse a kormányt a kívánt szögbe. 

Húzza meg a rögzítő csavart az óramutató járásának megfelelő irányba imbuszkulccsal. 

Ügyeljen a megfelelő meghúzási nyomatékra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váz 

A váz függ a kerékpár típusától és funkciójától. 

A vázakat különböző anyagokból gyártják.(acél vagy alumínium ötvözetek vagy szén (karbon)) 

 
Az alvázszámot a vázba ütve találjuk. 

A kerékpárt az alvázszám alapján lehet azonosítani. 

Fontos feljegyezni az alvázszámot a megfelelő sorrendben. 

 

Figyelmeztetés: 

Soha ne használja a kerékpárt ha a váz megvetemedett vagy repedt. 

Ne próbálja megjavítani a sérült részeket.Ez balesethez vezethet. 

Cseréltesse ki a hibás alkatrészeket,mielőtt újra elindul. 

Vizsgáltassa meg szakemberrel kerékpárt mielőtt újra elindul. 

Ha sérülések vannak a vázon az balesethez vezethet. 

Ha a kerékpár nem gurul előre könnyen egyenes vonalban ez azt jelentheti,hogy a váz deformálódott. 

Ebben az esetben vizsgáltassa meg szakemberrel a kerékpárt. 
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Kormány rögzítő. 

A rögzítő szorítja a kormányt a villához a vázban,ha a rögzítő nincs rendesen beállítva az balesethez 

vezethet. 

A rögzítő nagy terhelésnek van kitéve.Ez okozhaja a kilazulását,ezért rendszeresen ellenőrzze. 

Figyelmeztetés: 

Ellenőrizze a kormány rögzítőt. 

Ha túl szoros az törést okozhat. 

Ha túl laza károsodhatnak a kormánycsapágyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első villa. 

Az első villa tartja a helyén a kerékpár első kerekét és kormányt. 

A mountain bike,trekking és városi kerékpárokat jellemzően teleszkópos első villával szerelik. 

A teleszkópos villa egyik jellemzője hogy különböző módon lehet beállítani és nagyobb a vezetési komfort. 

  

 

Figyelmeztetés: 

Ne használja a kerékpárt ha a villa sérült. 

Ne próbálja megjavítani a villát.Ez balesethez vezethet. 

Ha észreveszi,hogy a villa görbült vagy más módon sérült,cseréltesse ki mielőtt újra elindul. 

Kerülje a hirtelen irányváltoztatást,és kerülje ki a magas járdaszegélyeket,köveket. 

Ez károsíthatja a villát,és komoly sérülésekhez vezethet. 

Rendszeresen ellenőrizze csavarokat a villán hogy megfelelően rögzítve vannak. 

Ha csavarok lazák balesetet okozhat. 

 

Lánc. 

A lánc kopó alkatrész. 

Élettartamuk különböző tényezőktől függ pl: 

• karbantartás és gondozás, 

• felhasználásuk módja és a megtett távolság. 

 

Hajtókarok,pedálok. 

Figyelmeztetés: 
A hajtókarokat,pedálokat biztonságosan kell rögzíteni. 

A hajtókarok,pedálok kilazulhatnak ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy azok biztonságosan 

rögzítve vannak. 

Ha sérülés van a hajtókarokon,pedálokon vizsgáltassa meg szakemberrel. 
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Kerekek. 

Kerekek ellenőrzése. 

A kerekekel kapcsolódik a kerékpár az úttesthez. 

A kerekeket gondosan ellenőrzze indulás előtt. 

A kerekeket ellenőriztesse az első 100 kilométeres táv után szakemberrel. 

Későbbiekben rendszeresen ellenőrzze a küllőket. 

A laza vagy sérült küllőket cseréltesse ki szakemberrel. 

A kerekek különböző módon csatlakozhatnak az első villához.(gyorskioldó eszközök, a különböző típusú 

tengelyek). 

Figyelmeztetés: 

Húzza meg az összes csavart az előírt nyomatékkal különben a csavarok kilazulhatnak. 

 

Kerékagy. 

Hogy ellenőrizze a kerékagy csapágyat a következőképpen járjon el: 

Emelje fel a kereket,és forgassa meg. 

Ellenőrizze,hogy a kerék több fordulatot forog. 

Ha a kerék hirtelen megáll,a csapágy sérült. 

Cseréltesse ki a csapágyat szakemberrel. 

 

Felnik. 

Felnik ellenörzése. 

Ha a kerékpár V fékkel van ellátva a felni magasabb fokú kopásnak van kitéve. 

Figyelmeztetés: 

Ha a felni elhasználódott elveszti stabilitását. 

Ha a felni deformálódott,törött vagy repedt ne használja a kerékpárt,különben balesetet okozhat. 

Ha változást észlel a felnin vizsgáltassa meg szakemberrel. 

 

Gumiabroncsok. 

Számos különböző típusú gumiabroncs létezik. 

A kerékpár terepjáró képessége és gördülési ellenállása függ a futófelület profiljától. 

Figyelmeztetés: 

Ne fújja fel a gumiabroncsot a megengedett legnagyobb nyomásnál különben gumiabroncs felrobbanhat. 

A gumiabroncsban legalább a meghatározott legalacsonyabb légnyomás legyen. 

Ha az abroncs nyomása túl alacsony,az abroncs leválhat a felniről. 

A megengedett legnagyobb/legalacsonyabb nyomási érték megtalálható az abroncs oldalfalán. 

Mindig azonos típusú,méretű és profilú gumiabroncsot használjon. 

Figyelmeztetés: 
Az abroncsok kopó alkatrészek. 

Ellenőrizze a mintázat mélységét,keréknyomását és a gumiabroncs oldalfalát rendszeresen.Az elhasznált 

gumiabroncsokat cseréltesse le. 

A gumiabroncsokat szabványos méretekkel jelölik. 

1. példa:"46-622" azt jelenti,hogy a gumiabroncs 46 mm széles és a felni átmérője 622 mm. 

2. példa:"28 × 1,60 hüvelyk"azt jelenti,hogy az abroncs átmérője 28 hüvelyk és a gumiabroncs szélessége 

1,60 hüvelyk. 

 

Belső tömlők,szelepek. 

A belső tömlő tartja a nyomást a gumiabroncsban. 

Egy szelepen keresztül lehet felfújni a tömlőt. 

 

Három szelep típus létezik: 
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Mindhárom szelep típust egy sapka védi a szennyeződésektől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első kerék kiszerelése. 

Ha gyorskioldó berendezéssel van ellátva,nyissa ki a gyorskioldót. 

Ha az első tengelyen van a motor lazítsa meg az anyát az óramutató járásával ellentétes irányban egy 

megfelelő kulccsal. 

Vegye ki az első kereket. 

 

Hátsó kerék kiszerelése. 

Ha a kerékpár fel van szerelve sebességváltóval,kapcsoljon vissza a legkisebb lánckerékre. 

A hátsó váltó nem akadályozza a kerék eltávolítását ebben a helyzetben. 

Ha gyorskioldó berendezéssel van ellátva,nyissa ki a gyorskioldót. 

Ha a hátsó tengelyen van a motor lazítsa meg az anyát az óramutató járásával ellentétes irányban egy 

megfelelő kulccsal. 

Hajtsa a váltót kissé hátrafelé. 

Emelje fel a kerékpárt. 

Húzza ki a kereket a vázból. 

 

A példa azt mutatja,hogyan vegye ki a kereket Shimano agyváltóval szerelt kerékpárból: 

Húzza ki a váltó kábelt,távolítsa el a hátsó kereket 

 
1.Állítsa a váltókart 1 fokozatba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

2. Húzza ki a külső burkolatot(1)majd távolítsa el a belső kábelt(2). 

 
3. Vegye le a bowdent és a csavar egységet tárcsáról. 

 
(Ha nehéz kihúzni a külső burkolatot,helyezzen be egy 2 mm-es imbuszkulcsot a lyukba majd fordítsa el 

hogy meglazítsa a bowdent.Ezután távolítsa el a bowdent és csavar egységet a tárcsáról.) 

 
4. Lazítsa meg a kerékanyákat és húzza ki a keréktengelyt. 

5. Húzza ki a hátsó kereket. 

 

Első kerék beszerelése. 

Vegye figyelembe a gumiabroncs forgási irányát. 

Ha a kerékpár tárcsafékkel van szerelve győződjön meg arról, hogy a féktárcsa és a fékbetétek a helyükön 

vannak. 

Húzza meg a kerékanyát,vagy erősen csukja be a gyorskioldó bilincset. 

 

Hátsó kerék beszerelése. 

Ha a kerékpár fel van szerelve sebességváltóval tegye vissza a láncot a legkisebb lánckerékre. 

Helyezze a kereket,amennyire csak lehet középre. 

Húzza meg a kerékanyát,vagy erősen csukja be a gyorskioldó bilincset. 
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Kerék beszerelése agyváltós modelleknél. 

1.Tegye a láncot a lánckerékre. 

 
2.Tegye fel a rögzítő alátéteket mindkét oldalon a tengelyre. 

 
3.Állítsa be a lánc feszességét és rögzítse a kerékanyákat. 

 
4.Helyezze a fékkar bilincset villára és húzza meg a csavart. 

 
Ha felszerelte a fékkar bilincset,győződjön meg róla hogy a csavar 2-3mm áll ki az anyából. 

 
5.Ellenőrizze hogy a fék megfelelően működik,és a kerék könnyen forog. 
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Váltókábel visszaszerelése. 

1.Akassza vissza bowdent a tárcsára. 

 
2.Húzza a kábelt 60 ° óramutató járásával ellentétes irányba,és rögzítse a horogra. 

 

 
Vezesse a belső kábelt az ábrán látható módon. 

Akassza vissza a külső burkolatot. 
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(Ha nehéz visszahúzni a külső burkolatot,helyezzen be egy 2 mm-es imbuszkulcsot a lyukba majd fordítsa 

el hogy meglazítsa a bowdent.Ezután akassza vissza a külső burkolatot.) 

 
 

Ellenőrizze, hogy a bowden megfelelően van elvezetve. 

 
 

Fék,fékkarok és fékrendszerek. 

Fontos információk és biztonsági intézkedések 

Figyelmeztetés: 

A karbantartási munkákat bízza szakemberre. 

Ne engedje hogy a fékfolyadék érintkezzen a fékbetétek,féktárcsákkal. 

A szennyezett fékbetét/féktárcsa nagyban rontja a fékhatást. 

A Féktárcsák és fékbetétek kopó alkatrészek.  

Ellenőrizze a fékrendszert rendszeresen. 

Csak eredeti gyári alkatrészeket hasznájon. 

Figyelmeztetés: 
Húzza meg az összes csavart az előírt nyomatékkal különben csavarok kilazulhatnak. 

Fékbowdenhuzalok kopó alkatrészek. 

Ellenőrizze a fékrendszert rendszeresen. 

Ha szükséges cseréltesse ki a bowdeneket. 

 

Fékkar. 

Normál fékkar 

A kerékpár alapfelszereltsége egy megfelelő fékkar. 

Rendszeresen ellenőrizze,hogy megfelelően működik a fékkar. 

A fékkart huzza be és tolja a kerékpárt előre,ellenőrizze hogy a fék teljesítmény elegendő. 

Ha a kerékpár kissé előre gurul,akkor féket át kell vizsáltatni. 

A bal fékkar szabályozza az első féket,a jobb fékkar szabályozza a hátsó féket. 
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Agyfék. 

Az agyfék gyakorlatilag nem igényel karbantartást. 

 

Figyelmeztetés: 

Ha folyamatosan használja hosszabb ideig,az agyfék nagyon felmelegedhet.Ez csökkenti a fékteljesítményt. 

 

Dobfék,görgős fék. 

A fékerőt egy bowden viszi át a fékkartól. 

Ha folyamatosan használja hosszabb ideig,a dobfék,görgős fék nagyon felmelegedhet.Ez csökkenti a 

fékteljesítményt. 

Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat. 

Rendszeresen ellenőrizze a bowdeneket. 

 

A fékbetétek kopó alkatrészek. 

Rendszeresen ellenőrizze és ha szükséges,cseréltesse ki a fékbetéteket. 

Ha nem használja a kerékpárt egy ideig,előfordulhat, hogy a fékdob felülete rozsdásodik ami csökkenti a 

fékteljesítményt. 

Távolítsa el a felületi rozsdát.Ez megakadályozza a hirtelen blokkolást. 

 

Figyelmeztetés: 

Kerülje fék folyamatos használatát mert a belső alkatrészek felmelegedhetnek Ez csökkenti a 

fékteljesítményt. 

A hosszú, meredek lejtőn,mindig váltogassa a hátsó és első féket,hogy a fékek lehűljenek. 

 
Pedál fék. 

A fékerő átvitele a láncon keresztül történik. 

Ha folyamatosan használja hosszabb ideig,nagyon felmelegedhet.Ez csökkenti a fékteljesítményt. 

Figyelmeztetés: 

A féket a pedál hátra mozgatásával lehet üzemeltetni. 

Mozgassa a pedált vízszintes helyzetbe,és igy fékezzen. 

 

Ha nem használja a kerékpárt egy ideig,előfordulhat hogy a fékdob felülete rozsdásodik ami csökkenti a 

fékteljesítményt. 

Távolítsa el a felületi rozsdát.Ez megakadályozza a hirtelen blokkolást. 

 

V fék. 

A V fékek nagy fékerőt biztosítanak. 

A V fékkel fokozatosan fékezzen. 

Kerülje a vészfékezést. 

Ha a fékbetétek olyan kopottak hogy nem látni rovátkákat azokat cserélni kel. 

 

A V fék beállítása. 

A fékbetét és a felni távolságának 1-1,5 mm-nek kell lennie. 

Mivel a fékbetétek elkopnak a távolság folyamatosan nő és a fékkar útja is megnő. 

Ellenőrizze a féket rendszeres időközönként. 

Ellenőrizze a féket az alábbiak szerint: 

Húzza be a fékkarokat. 

Ezután tolja a kerékpár előre,ellenőrizze hogy a fék teljesítmény elegendő. 

Ha a kerékpár kissé előre gurul,akkor féket át kell vizsáltatni. 
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Fékkar beállítás. 

Állítsa be a hézagot a fékbetét és a felni között. 

Fordítsa el a csavart befelé,hogy növelje a fékbetét hézagot. 

Fordítsa el a csavart kifelé,hogy csökkentse a fékbetét hézagot. 

 

Fékbowden beállítása. 

 
Fékbetét. 

A legtöbb fékbetéten rovátkák vannak. 

 
Ha ezeket a rovátkákat már nem lehet látni,a fékbetét elkopott. 

 
Figyelmeztetés: 
Ne használja a kerékpárt ha a fékbetétek elkoptak. 

Cserélje ki a fékbetéteket. 

Ha szükséges,akkor állítsa be újra a fékkarokat. 

Miután ezt megtette,ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik. 

 

Figyelmeztetés: 

Ha a fék továbbra sem működik megfelelően,vagy a fékbetét annyira elkopott, hogy nem lehet újra 

beállítani azt,forduljon szakemberhez. 
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Tárcsafékek. 

Ezeknél a típusoknál a féktárcsa a kerékagyra,a féknyereg a villára van szerelve.  

 
Figyelmeztetés: 

A tárcsafékek beállítását bizza szakemberre. 

Miután a fékek be lettek állítva mindig végezzen fékvizsgálatot. 

Húzza be a fékkarokat. 

Tolja a kerékpár előre,ellenőrizze hogy a fék teljesítmény elegendő. 

Ha a kerékpár kissé előre gurul,akkor féket át kell vizsáltatni. 

Ha szokatlan zajokat hall fékezéskor,a fékbetét elérte a kopási határ. 

Hagyja a féket kihűlni,majd ellenőrizze a féketbetét állapotát. 

 

Figyelmeztetés: 
Amikor karbantartást végez a kerekeken ne érjen hozzá a féktárcsához mert megsérülhet. 

A féknyereg és a tárcsa rendkívül forró lehet fékezéskor.Ezért ne érintse meg ezeket a részeket. 

Fék ellenőrzés előtt győződjön meg róla hogy a fékek eléggé lehűltek. 

 
Ha a fékbetétek/féktárcsák olajjal vagy zsírral érintkeztek,azokat le kell tisztítani/cserélni.Egyébként a 

fékezési teljesítmény jelentősen csökken. 

Ha a féktárcsa kopott,repedt vagy elgörbült ki kell cserélni. 

A fékbetét/féktárcsa cseréjét bízza szakemberre. 

Ha a fékbetét szélessége kisebb,mint 0,5 mm azokat ki kell cserélni. 

 

Hidraulikus tárcsafék. 

A fékkar főfékhengerrel van ellátva. 

A hidraulikus folyadék fékcsövön jut el a féknyergekhez.Ez működteti a fékek dugattyúit. 

Az ilyen típusú fékek kevés karbantartást igényelnek,és nagy fékerőt biztosítanak. 

 

Figyelmeztetés: 

A hidraulikus tárcsafékek beállítását bizza szakemberre. 

Miután a fékek be lettek állítva mindig végezzen fékvizsgálatot. 

Húzza be a fékkarokat. 

Tolja a kerékpár előre,ellenőrizze hogy a fék teljesítmény elegendő. 

Ha a kerékpár kissé előre gurul,akkor féket át kell vizsáltatni. 

Minden indulás előtt ellenőrizze,hogy a fékcső csatlakozások nem szivárognak. 

Ha szivárgást tapasztal ne használja a kerékpárt. 

Vizsgáltassa meg a féket szakemberrel. 

Ha a fékbetétek/féktárcsák olajjal vagy zsírral érintkeztek,azokat le kell tisztítani/cserélni.Egyébként a 

fékezési teljesítmény jelentősen csökken. 
A fékbetét/féktárcsa cseréjét bízza szakemberre. 
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Gőzbuborékok képződése. 

A gőzbuborék kialakulása előfordulhat,ha a fékeket folyamatosan működteti pl.egy hosszú meredek lejtőn. 

Hosszú lejtőn szakaszosan fékezzen. 

Figyelmeztetés: 

Amikor fejjel lefelé szállítja vagy tárolja a kerékpárt légbuborékok képződhetnek a fékrendszerben. 

Ha a fékrendszert légteleníteni kell,bízza szakemberre. 

A fékbetétek és a féktárcsák kopó alkatrészek. 

A fékbetéteket/féktárcsákat rendszeresen ellenőrizni kell,és ha szükséges cseréltesse ki szakemberrel. 

Ha kiveszi a kereket azt javasoljuk, hogy a fékbetétek közé tegyen egy távtartót. 

Ez megakadályozza hogy a dugattyú kitolódjon,ha a kerék el van távolítva. 

 

Fogaskerekek/váltó. 

Figyelmeztetés: Ha a sebességváltó egység laza, kopott,sérült vagy helytelenűl van beállítva az balesethez 

vezethet. 

Vizsgáltassa meg a váltót szakemberrel. 

 

Megjegyzés: 

Ha a lánc ugrik vagy fogaskerekek felől szokatlan zajt hall vagy nem tud megfelelően váltani,vizsgáltassa 

meg a váltót szakemberrel 

Ha a sebességváltó alkatrészei lazák,sérültek,kopottak,vizsgáltassa meg a váltót szakemberrel. 

Figyelmeztetés:  
Ne tekerje a pedált visszafelé,amikor sebességet vált.Ez károsíthatja a sebességváltó egységet. 

Mindíg fokozatosan váltson. 

 

Váltókar. 

Normál váltókar. 

Mindkét kar(a)(b)mindig visszatér az eredeti pozícióba,miután váltott. 

A pedált mindíg tekerje miközben vált. 

 

Hátsó váltókar működése. 

Nyomja meg a kart(a)egyszer,hogy a lánc egy nagyobb fogaskerékre ugorjon. 

 
Húzza meg a kart(b)egyszer,hogy a lánc egy kisebb lánckerékre ugorjon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Első váltókar működése. 

Nyomja meg a kart(a)az 1.pozicó irányába,a lánc eggyel nagyobb fogaskerékre ugrik.Nyomja a kart(a)a 2. 

pozícióba,a lánc eggyel nagyobb fogaskerékre ugrik. 

 
Húzza meg a kart(b)a lánc eggyel kisebb lánckerékre ugrik. 

 
Markolat váltókar. 

Fel vagy le váltáshoz csavarja meg a markolat váltót. 

 
 

Hátsó váltó beállítása. 

Működtesse a váltókart,hogy eltolja a láncot a kisebb lánckerékről a nagyobb lánckerékre. 

Ezután tekerje meg a pedált. 

Fordítsa el a csavart az óramutató járásával megeggyezően amíg a lánc visszaugrik a második lánckerékre. 
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Beállító csavar a váltókarnál. 

 
 

Fordítsa el a csavart az óramutató járásával ellentétesen,amíg a lánc közelít a harmadik lánckerékhez. 

 

 

 
Nyomja a váltókart a második fokozatba és tekerje meg a pedált. 

Ha a lánc súrolja a harmadik lánckereket fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyezően egy 

kicsit,amíg a surlodó hang megszünik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lánc tisztítás. 

Használjon rozsdaeltávolító tisztítószereket. 

A láncot rendszeresen tisztítani kell egy semleges tisztítószerrel. 

Meg kell tisztítani a váltót és a mozgó alkatrészek (mechanizmus és görgők)rendszeres időközönként. 

 

Agyváltó. 

Shimano 7/8 sebességes váltókar. 

Tekerje meg a fogantyút a váltáshoz. 
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Agyváltó beállítása. 

Válassza ki a 4.sebességi fokozatot. 

Ellenőrizze,a sárga jelzést. 

 
Az állító anyával állítsa be a váltót. 

 
Kerékpár lánc. 

Tisztítsa és kenje a kerékpár láncot rendszeresen. 

Ellenőrizze a lánc kopását,nyúlását. 

Ha a lánc laza tegye a következőket. 

Lazítsa meg a hátsó kerék anyákat. 

Húzza a kereket kicsit hátrafelé,amíg megfelelő lessz a lánc feszessége. 

Húzza meg az összes csavart. 

Figyelmeztetés: 
Húzza meg az összes csavart az előírt nyomatékkal különben csavarokok kilazulhatnak. 

 

A lánc kopó alkatrész. 

A lánc elhasználódik kb 2000 km alatt. 

 

Figyelmeztetés: 

Ha a lánc elhasználódott akkor elszakadhat ami balesethez vezethet. 

Ha a lánc elhasználódott,cseréltesse ki a szakemberrel. 
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Világítás. 

Generátor / dinamó 

A generátor/dinamó termeli az energiát,amely szükséges az első és hátsó lámpáknak. 

különböző típusú dinamók vannak. 

Oldalfal dinamó 

A dinamót úgy kell elhelyezni,hogy a hossztengelye merőleges legyen a kerék tengelyére.A görgőnek 

érintkeznie kell a kijelölt felületre(a gumiabroncs oldalfalának teljes szélességében.) 

Figyelmeztetés: 
Csak akkor kapcsolja be a dinamót ha a kerékpár nincs mozgásban,különben balesetet okozhat. 

Az oldalfal dinamó kevésbé hatékony nedves körülmények között. 

Az oldalfal dinamó ki és bekapcsolása: 

Kapcsolja be a dinamót a nyomógombbal vagy a karral. 

A görgőnek hozzá kell érnie a gumiabroncs oldalfalához. 

Kapcsolja ki a dinamót a nyomógombbal vagy karral. 

A görgőnek el kell távolodnia a gumiabroncs oldalfalától. 

 

Figyelmeztetés: 

Ha a világítási rendszer meghibásodik,ne használja a kerékpárt. 

A hibás világítási rendszert javítassa ki szakemberrel. 

 

 

Összecsukható kerékpár. 

 

1.Lazitsa ki az üléscső bilincsét,nyomja az ülést a cső aljára. 

Húzza meg a leszorító bilincset. 

 
2. Nyomja a pedált befelé majd húzza lefelé. 

 
3.Huzza fel a biztosító fület,oldja ki a bilincset. 
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4.Lazítsa ki a bilincset,hajtsa le a kormányt. 

 
5.Csukja össze a kerékpárt. 

A kerékpár kinyitásáhot végezze el a fent leírt műveleteket fordított sorrendben. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromos rendszer: 

Pedelec. 

Kérjük tartsa be a vonatkozó előírásokat. 

A motor célja az hogy támogatást adjon a kerékpározáshoz. 

Az átlagos motorteljesítmény nem haladhatja meg a 250 W-ot. 

Amint a sebesség nő,a motor csökkenti a kimeneti teljesítményét. 

A motornak ki kell kapcsolnia,ha a kerékpár sebessége eléri a 25(km/h). 

A motornak ki kell kapcsolnia,ha a fékez. 

 

A saját biztonsága érdekében viseljen sisakot. 

A pedelec rendszerű kerékpárok használatához nem kell vezetői engedély. 

A pedelec rendszerű kerékpárok használatához nem kell biztosítás. 

A pedelec rendszerű kerékpárok használata nincs korhatárhoz kötve. 

A pedelec rendszerű kerékpárok használatára kerékpárúton ugyanaz a szabály vonatkozik mint a normál 

kerékpárokra. 

 

 

Vezérlőpanel,kijelző. 

Twist Shift típusú displayer (LED) 

A kijelző ismertetése: 

① Akkumulátor töltöttség jelző; 

② Rásegítés szintjelző; 

③ Mágneses kapcsoló gomb; 

④ Teljesítmény választó fogantyú 
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Be/ki Kapcsolás 

Érintse a mágnest a mágnes kapcsoló gombhoz③körülbelül 1 másodpercig,amíg az elektromos rendszer 

bekapcsol①és a szintjelző②világít. 

 

 
Kikapcsoláshoz érinse a mánest a mágnes kapcsoló gombhoz③körülbelül 2 másodpercig, 

ekkor minden led elalszik. 

 

Akkumulátor töltöttség jelző①. 
Az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi a kijelzőn①. 

Amikor az akkumulátor kapacitása magas,mind a négy led világít. 

Amikor az akkumulátor merül fokozatosan kialszanak a ledek. 

Ha az utosó led villog azt jelzi, hogy az akkumulátor fel kell tölteni. 

 

Rásegítés szintjelző②. 
A rásegítés mértékét a fogantyú④előre vagy hátra tekerésével tudja szabályozni. 

1-4 szintig tudja változtatni a rásegítés szintjét. 

Alapesetben 1.szinten áll a kijelző. 

 

Első/hátsó lámpa be/ki kapcsolás. 

Érintse a mágnest a mágnes kapcsoló gombhoz③körülbelül 1 másodpercig. 

Ekkor a lámpák automatikusan bekapcsolnak. 

Kikapcsoláshoz érinse a mánest a mágnes kapcsoló gombhoz③körülbelül 2 másodpercig. 

Ekkor a lámpák automatikusan kikapcsolnak. 

 

6 km/h rásegítés. 

Tekerje a Teljesítmény választó fogantyút④előre kb 2 másodpecig,ekkor a motor bekapcsol. 
A motor addig hajt amig a fogantyút előre tekerve tartja.Ha a fogantyút elengedi a motor kikapcsol. 
 
Automatikus kikapcsolás 

Ha megáll és nem mozog,a Pedelec rendszer 5 perc múlva automatikusan kikapcsol. 
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Twist Shift típusú displayer (LCD) 

A kijelző ismertetése: 

① Akkumulátor töltöttség jelző; 

② Rásegítés szintjelző; 

③ Sebesség kijelző 

④ Megtett táv kijelző 

⑤ Mágneses kapcsoló gomb; 

⑥ Teljesítmény választó fogantyú 

 
Be/ki Kapcsolás 

Érintse a mágnest a mágnes kapcsoló gombhoz⑤körülbelül 1 másodpercig,amíg az elektromos rendszer 

bekapcsol①és a szintjelző②világít. 

 
 

Kikapcsoláshoz érinse a mánest a mágnes kapcsoló gombhoz⑤körülbelül 2 másodpercig, 

ekkor minden a kijelző lekapcsol 

 

Akkumulátor töltöttség jelző①. 
Az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi a kijelzőn①. 

Amikor az akkumulátor kapacitása magas,mind a négy jelölés világít. 

Amikor az akkumulátor merül fokozatosan kialszanak a jelölések. 

Ha az utosó jelölés villog azt jelzi,hogy az akkumulátor fel kell tölteni. 

 

Rásegítés szintjelző② 

A rásegítés mértékét a fogantyú⑥előre vagy hátra tekerésével tudja szabályozni. 

1-4 szintig tudja változtatni a rásegítés szintjét. 

Alapesetben 1.szinten áll a kijelző. 

 

Első/hátsó lámpa be/ki kapcsolás. 

Érintse a mágnest a mágnes kapcsoló gombhoz⑤körülbelül 1 másodpercig. 

Ekkor a lámpák automatikusan bekapcsolnak. 

Kikapcsoláshoz érinse a mánest a mágnes kapcsoló gombhoz⑤körülbelül 2 másodpercig 

Ekkor a lámpák automatikusan kikapcsolnak. 

 

Megtett táv④. 

A megtett távolságot mutatja. 

Figyelem:A kijelző 999 kilométert tud megjeleníteni.Ezután 0-ról indul. 

Sebesség kijelzés③ 
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Az aktuális sebességet mutatja. 

 

6 km/h rásegítés. 

Tekerje a Teljesítmény választó fogantyút⑥előre kb 2 másodpecig,ekkor a motor bekapcsol. 
A motor addig hajt amig a fogantyút előre tekerve tartja.Ha a fogantyút elengedi a motor kikapcsol 
 
Automatikus kikapcsolás 

Ha megáll és nem mozog,a Pedelec rendszer 5 perc múlva automatikusan kikapcsol. 

 

 

LED 4 Típus displayer 

A kijelző ismertetése: 

① Akkumulátor töltöttség jelző; 

② Rásegítés szintjelző; 

③ Be/ki kapcsoló gomb; 

④ Teljesítmény váltó gomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be/ki Kapcsolás. 

Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot③az elektromos rendszer bekapcsol①és a szintjelző②világít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kikapcsoláshoz nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot ③körülbelül 5 másodpercig. 
 
Akkumulátor töltöttség jelző①. 
Az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi a kijelzőn ①; 

Amikor az akkumulátor kapacitása magas,mind a négy led világít. 

Amikor az akkumulátor merül fokozatosan kialszanak a ledek. 

Ha az utosó led villog azt jelzi, hogy az akkumulátor fel kell tölteni. 

 

Rásegítés szintjelző② 

A rásegítés mértékét Teljesítmény váltó gombbal④tudja szabályozni. 

1-4 szintig tudja változtatni a rásegítés szintjét. 

Alapesetben 1.szinten áll a kijelző. 

 

Első/hátsó lámpa be/ki kapcsolás. 

Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot③körülbelül 2 másodpercig. 

Ekkor a lámpák automatikusan bekapcsolnak. 

Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot③körülbelül 2 másodpercig.  

Ekkor a lámpák automatikusan kikapcsolnak. 
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Automatikus kikapcsolás 

Ha megáll és nem mozog,a Pedelec rendszer 5 perc múlva automatikusan kikapcsol. 

 

 

SW-LCD 

A kijelző ismertetése: 

① Akkumulátor töltöttség jelző; 

② Rásegítés szintjelző; 

③ Sebesség kijelző 

④ Megtett táv kijelző 

⑤ Választó gomb; 

⑥ Teljesítmény váltó gomb 

 
Be/ki Kapcsolás 

Nyomja meg a választó gombot⑤az elektromos rendszer bekapcsol. 

 
Kikapcsoláshoz nyomja hosszan a választó gombot⑤ 
 
Akkumulátor töltöttség jelző① 

Az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi a kijelzőn①; 

Amikor az akkumulátor kapacitása magas,mind az öt jelölés világít. 

Amikor az akkumulátor merül fokozatosan kialszanak a jelölések 

Ha az utosó jelölés villog azt jelzi,hogy az akkumulátor fel kell tölteni. 

 
 

 

Sebesség kijelző③(Aktuális sebesség/átlagsebesség/Max sebesség) 

Az aktuális sebességet mutatja. 
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Nyomja meg a teljesítmény váltó gombot⑥felfelé. 
Ekkor megjelenik a max sebesség a kijelzőn③. 
Nyomja meg a teljesítmény váltó gombot⑥felfelé. 
Ekkor megjelenik az átlagsebesség a kijelzőn③. 
 
Rásegítés szintjelző②. 
A rásegítés mértékét Teljesítmény váltó gombbal⑥tudja szabályozni. 

1-4 szintig tudja változtatni a rásegítés szintjét. 

Alapesetben 1.szinten áll a kijelző. 

 
Megtett táv④. 

A megtett távolságot mutatja. 

Nyomja meg a választó gombot⑤az aktuális és az összes megtett táv váltásához. 

 
Háttér világítás/lámpák ki/be kapcsolása. 

Tartsa nyomva a  teljesítmény váltó fel⑥és a választó⑤gombot kb 3 másodpercig. 

Ekkor az SW-LCD háttérvilágítás és a lámpák bekapcsolnak. 

Tartsa nyomva a  teljesítmény váltó fel⑥és a választó⑤gombot kb 3 másodpercig. 

Ekkor az SW-LCD háttérvilágítás és a lámpák kikapcsolnak. 

 
 
Energia felhasználás kijelzés. 
A kijelző az energia felhasználást mutatja. 

 
 
Hibakód kijelzés. 
Ha valami hiba van az elektromos rendszerel,a kijelzőn megjelenik a hiba kódja. 
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21.Rendellenes áram. 
22.Gyorsítás hiba. 
23.Motor fokozat hiba. 
24. 
25.Fék hiba. 
30.Hibás kommunikáció. 
 
A hibakód eltünik ha elhárították a hibát. 
 
Automatikus kikapcsolás 

Ha megáll és nem mozog,a Pedelec rendszer 5 perc múlva automatikusan kikapcsol. 

 

800S kijelző 
A kijelző ismertetése: 

 
 
Be/ki Kapcsolás. 

Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 1 másodpercig. 

 

Rásegítés módosítása. 

A +- gombal tudja a rásegítés szintjét módosítani. 

 
Sebesség kijelzés váltása. 

Röviden nyomja meg a POWER gombot. 

aktuális sebesség->átlagsebesség->max sebesség->aktuális km>összes km>Idő. 
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Ha nincs műveletet 5 másodpercig,a kijelző automatikusan visszatér az aktuális sebességhez. 

 

 

Világítás/háttérvilágítás be/ki kapcsolás 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az UP gombot 1 másodpercig. 

 
6 km/h rásegítés. 

Tartsa lenyomva a DOWN gombot 1 másodpercig. 

Ekkor a motor elindul. 

Ha elengedi a gombot a motor leáll. 

 
Adatok törlése. 

Nyomja meg és tartsa nyomva az UP és DOWN gombokat egyszerre 1 másodpercig. 

Ekkor az adatok törlődnek.(Átlagsebesség/max sebesség/idő) 

 

Automatikus kikapcsolás 

Ha megáll és nem mozog,a Pedelec rendszer 5 perc múlva automatikusan kikapcsol. 

 

Elektromos motor. 

A motor akkor nyújt rásegítést,ha azt bekapcsolja és elkezd pedálozni. 

A rásegítés mértéke három tényezőtől függ: 

1. A saját pedálozás mértéke. 

(A motor alkalmazkodik az pedálerő mértékéhez Ha nehezebb pedálozni,például felfelé a szenzor érzékeli 

ezt,és növeli a tolóerőt.Azonban a tolóerőt korlátozza a motor maximális kapacitása.) 

2.A rásegítés szintje. 

3 A sebesség. 

(a rásegítés kikapcsol ha eléri a maximális(25km/h)sebességet.) 

 

Távolság 

A megtehető távolság több tényezőtől függ: 

• Környezeti hőmérséklet 

Ha hidegebb van,akkor rövidebb távolságot tud elmenni ugyanolyan feltöltéssel. 
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(Ahhoz hogy maximalizálja a távolságot az akkumulátort tartsa egy fűtött helyiségben 

szobahőmérsékleten,mielőtt felteszi a kerékpárra.) 

• A rásegítés szintje. 

• Kezelés. 

• Műszaki állapot 

 

Akkumulátor. 

Az akkumulátor lítium-ion(Li-ion) típusú. 

Az egyik fő előnye ennek a típusú akkumulátornak hogy a kis tömeg van kombinálva nagy kapacitással. 

A Li-ion akkumulátorok súlya fele annyi,mint a hasonló nikkel-fém hibrid vagy nikkel-kadmium 

akkumulátoroké. 

 

Töltés 

Teljesen töltse fel az akkumulátort minden út után. 

Ha nem használja az akkumulátort,fel kell tölteni legkésőbb 3 hónap után. 

 

Tárolás 

Ha nem használja az akkumulátort egy ideig,akkor tárolja legalább 10 ° C hőmérsékleten.Maximális 

töltöttségi szinten. 

Az akkumulátor “alvó” módba kapcsol,nehogy teljesen kisüljön. 

 

 

Vegye figyelembe az alábbi pontokat,hogy növelje az akkumulátor élettartamát. 

Győződjön meg arról hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve,mielőtt elindul,vagy ha hosszab ideje nem 

használta. 

Az akkumulátor kb.3 teljes töltés után éri el a maximális kapacitását. 

Ha folyamatosan alacsony töltöttségi szinten használjuk az akkumulátort az csökkenti az élettartamát. 

Lehetőleg ne merítse le az akkumulátort teljesen. 

Az ideális hőmérséklet a töltéshez 10 ° C és 30 ° C. 

Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor lassabban töltődik. 

Tartsa az akkumulátort meleg helyen. 

Ha autóval szállítja kerékpárt,vegye ki az akkumulátort a tartójából,és szállítsa külön-külön. 
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Akkumulátor információs rendszer. 

Az akkumulátor el van látva töltöttségi kijelzővel. 

Nyomja meg a (Push)gombot az akkumulátor oldalán. 

A világító ledek jelzik az akkumulátos töltöttségi szintjét. 

 

Élettartam és garancia. 

Elektromos meghajtás. 

Az elektromos hajtás egy teljesen kifejlett tartós és karbantartásmentes egység,amelyre két év garancia 

vonatkozik. 

 

Az akkumulátor 

Az akkumulátor élettartama különböző tényezőktől függ. 

A töltési ciklusok száma és az akkumulátor kora. 

Ha teljesen feltöltött és lemerült az akkumulátor 400-szor,akkor még mindig 80% -a a kezdeti kapacitásnak.  

 

 

Akkumulátor típusok. 

Drawer type  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az akkumulátor eltávolítása: 

Nyissa ki a zárat és húzza ki az akkumulátort a tartóból. 

Az akkumulátor behelyezése: 

Tolja be az akkumulátort a tartóba ütközésig,zárja be a zárat. 

 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a megjelölt helyre. 
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Embedded type I 

 
Az akkumulátor eltávolítása: 
Nyissa ki a zárat,húzza az akkumulátort felfelé,és húzza ki a tartóból. 

Az akkumulátor behelyezése: 

Tolja be az akkumulátort a tartóba ütközésig,zárja be a zárat. 

 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a megjelölt helyre. 

 
 

Embedded type II 
 
 
 
 
 
 
 

Az akkumulátor eltávolítása: 
Nyissa ki a zárat,húzza az akkumulátort oldalra,és húzza ki a tartóból. 

Az akkumulátor behelyezése: 

Tolja be az akkumulátort a tartóba ütközésig,zárja be a zárat 

 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a megjelölt helyre.  

 
 
Side lock I. 

 
Az akkumulátor eltávolítása: 
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Nyissa ki a zárat,húzza az akkumulátort oldalra,és húzza ki a tartóból. 

Az akkumulátor behelyezése: 

Tolja be az akkumulátort a tartóba ütközésig,zárja be a zárat 

 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a megjelölt helyre.  

 
 
Side lock II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Az akkumulátor eltávolítása: 
Nyissa ki a zárat,húzza az akkumulátort oldalra,és húzza ki a tartóból. 

Az akkumulátor behelyezése: 

Tolja be az akkumulátort a tartóba ütközésig,zárja be a zárat 

 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a megjelölt helyre.  
 

 

Töltő 

Figyelmeztetés: 

Ne használjon más töltőket.Csak a mellékelt töltővel töltse fel az akkumulátort, 

Ha a töltőt helytelenül használják,a készülék megsérülhet vagy sérülést okoz. 

Tisztítás előtt a töltőt mindig húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje a rövidzárlat és/vagy fizikai sérülést. 

Csak száraz helyiségekben használja a töltőt,. 

A töltőt biztonságos stabil felületre helyezze. 

Ne takarja le a töltőt,különben túlmelegedhet és tüzet okozhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

①Hálózati dugó 

②hálózati vezeték csatlakozó 

③akkumulátor csatlakozó 
④töltő       
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kerékpár ápolása és karbantartása. 

Ápolás 

Figyelmeztetés: 
Ha a fékbetétek/féktárcsák olajjal vagy zsírral érintkeztek,azokat le kell tisztítani/cserélni.Egyébként a 

fékezési teljesítmény jelentősen csökken. 

 

Ne használjon erős vízsugarat vagy nagynyomású tisztítót. 

A nagynyomású víz kimoshatja a kenőanyagokat a lánc,csapágyak,fogaskerekből.Ez rozsdásodáshoz és 

kopásokhoz vezethet. 

Ne tisztítsa a kerékpárt savakkal,zsírral,oldószerekkel. 

Tisztítsa a kerékpárt rendszeresen meleg vízben,egy kis mennyiségű tisztítószerrel és szivaccsal. 

Mindig ellenőrize hogy a kerékpáron nincs e repedés,horpadás vagy anyagdeformálás. 

A hibás alkatrészeket ki kell cserélni mielőtt újra elindul. 

Javítsa ki a sérült fényezést. 

 

Gumiabroncsok: 

A gumik kopásnak vannak kitéve. 

A kopás mértéke függ, hogy a kerékpár hogy használják. 

Ne fékezzen úgy hogy a gumik megcsúsznak. 

Ellenőrizze a guminyomást.A megengedett legnagyobb és a minimális nyomás,megtalálható a gumiabroncs 

falán. 

Ha szükséges,fújja fel a gumiabroncsot a megadott értékre.Ez csökkenti a kopást. 

Ne tegye ki a gumik olyan dolgoknak,ami károsíthatja őket(benzin, olaj, stb) 

 

Felnik,fékek. 

Fékezés hatására kopnak a felnik,féktárcsák,fékbetétek. 

Ha apró repedések jelennek meg,vagy a felni a pereménél deformálódik,ne használja a kerékpárt. 

A felnik,fékbetétek,féktárcsaák kopásjelzővel vannak ellátva. 

Ellenőrizze a felnit,féket rendszeres időközönként. 

 

Láncok. 

A lánc állapota függ az ápolástól/karbantartástól. 

Az élettartam növelése érdekében,rendszeresen tisztítsa,kenje meg a láncot. 

A kopott láncot cseréltesse ki szakemberrel. 

Fogaskerekek,váltók. 

A fogaskerekek,váltók állapota függ az ápolástól/karbantartástól. 

Az élettartam növelése érdekében,rendszeresen tisztítsa,kenje meg fogaskerekeket,váltókat. 

A kopott fogaskerekeket,váltókat cseréltesse ki szakemberrel. 

 

Lámpák. 

A sérült,kiégett izzókat ki kell cserélni. 

Mindig tartson magánál tartalék izzót. 
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Kormány,markolatok. 

Kormány és markolatok kopásnak vannak kitéve. 

Rendszeresen ellenőrizze a kormány,markolatok állapotát. 

 

Hidraulikus olajok és kenőanyagok. 

A hidraulikus olajok és kenőanyagok hatékonysága idővel csökken. 

Ha a kenőanyagokat nem cserélik ki,az növeli a kopást az érintett alkatrészeken és csapágyakon. 

A fékfolyadékot rendszeresen ellenőrizni kell,és szükség esetén ki kell cseréltetni szakemberrel. 

 

Sebességváltó és a fék kábelek. 

Tartsa karban rendszeresen a bowdeneket,kábeleket.(Ez különösen akkor lehet szükséges,ha a kerékpár 

gyakran marad a szabadban, és ki van téve az időjárás hatásainak.) 

A hibás alkatrészeket ki kell cseréltetni szakemberrel. 

 

Fényezés. 

Tartsa karban rendszeresen a fényezést. 

Ellenőrizze az összes festett felületet nincs e sérülés rajta. 

 

 

Csapágyak. 

A csapágyak állapota függ az ápolástól/karbantartástól. 

Ellenőrizze ezeket a részeket rendszeresen. 

Tisztítsa és kenje őket rendszeresen. 

 

 

A rendszeres ellenőrzések. 

Célszerű,a Pedelec rendszerű kerékpárokat rendszeresen ellenőrizni/szervizni. 

Az alábbi táblázatban látható az ellenőrzési lista. 

 

 

Alkatrész Mit kell tenni 
Minden 
indulás előtt 

Havonta Évente 
Egyébb 
időközönként 

Lámpák Ellenörzés. ●    

Gumik 
Nyomás ellenörzés. ●    

Futófelület,oldalfal ellenörzés.  ●   

Fékek 
Fékkarok holtjátéka,fék állapotának 
ellenörzése. 

●    

Fékbetétek Tisztítás.  ●   

Teleszkópos villák 

Ellenőrizze és húzza meg a 
csavarokat,ha szükséges. 

  ●  

Teljes ellenörzés   ●  

Felnik 
Vastagság ellenörzése,szükség 
szerint cseréje. 

   
●a 2.fékbetét 
cseréjekor 

 
Csapágyazott 
részek 

Csapágyak ellenörzése  ●   

Csapágyak ellenörzése,kenése   ●  

Lánc 

Ellenörzés,szükség szerint kenés. ●    

Ellenörzés,szükség szerint csere    
●800 km vagy 40 
óra  

Hajtókarok 
Ellenőrizze és húzza meg a 
csavarokat ha szükséges. 

 ●   

Festett 
alkatrészek 

polírozás    
●Legalább 6 
havonta. 

Kerekek/küllők 
Feszesség ellenörzése  ●   

Meghúzás    ●Ha szükséges 
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Kormány, 
Kormányszár 

Ellenörzés,szükség szerint csere ●    

Kormány rögzítő 
Csapágy ellenőrzés  ●   

Kenés   ●  

Fém felületek Polírozás(kivéve felni oldalfal)    
●Legalább 6 
havonta. 

Kerékagyak 
Csapágy ellenőrzés  ●   

Kenés   ●  

Pedálok Csapágy ellenőrzés  ●   

Üléscső 

Ellenőrizze és húzza meg a 
csavarokat,ha szükséges. 

 ●   

Kenés   ●  

Váltók Tisztítás és kenés  ●   

Csavarok,anyák 
Ellenőrizze és húzza meg,ha 
szükséges. 

 ●   

Szelepek Ellenörzés ●    

Váltó/fék kábelek  Ellenörzés   ●  

 

Maximálisan megengedett bruttó tömeg. 

A bruttó tömeg összege a kerékpár súlya+a kerékpáros súlya+a csomag. A bruttó tömeg magában foglalja a 

vontatott súlyokat(pótkocsi). 

 

Kerékpár típus    Maximálisan megengedett bruttó tömeg   Kerékpáros maximum súlya 
 
Pedelec-City                 130 KG                                     105KG 
 
Pedelec-treking             130 KG                                         105KG   
 
Pedelec-MTB                 130 KG                                    110KG   
 
Meghúzási nyomatékok. 

Csak a megfelelő eszközzel,nyomatékkulccsal húzza meg a csavarokat,mert különben a csavarok 

eltörhetnek. 

 

Ne húzza meg a csavarokat túl szorosan,ez károsíthatja az alkatrészeket Ezért mindig tartsa be az előírt 

meghúzási nyomatékokat. 

 

Csavar csatlakozás Méret Meghúzási nyomaték (NM) 
Hajtókar M8x1 30 

Pedál 9 / 16" 30 

Első tengely  25 

Hátsó tengely  30 

Kormányszár toldás M8 23 

Kormányszár bilincs M5 / M6 / M7 M5: 5 / M6: 10 / M7: 14 

Fejcső M5 / M6 / M7 M5: 5 / M6: 10 / M7: 14 

Külső bilincsek M5 / M6 M5: 5 / M6: 10 

Üléscső bilincs M8 / M6 M8:20 / M6:10 

Ülésrögzítő konzol M7 / M8 M7: 14 / M8: 20 

Első váltóbilincs M5 5 

Fékbetét M6 10 
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Fék kábel bilincs M6 10 

Dinamó rögzítő M6 10 

Féknyereg M6 8 to 10 

Váltókar bilincs M5 5 

Fékkar bilincs M5 5 

V-fék rögzítőcsavar M6 10 

Szabadonfutó csavar n. a. 40 
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