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Szimbólumok 
A Pegasus Piazza Evo kijelzőjén a következő adatokat látjuk (számmal jelölve a lenti ábrán, hogy 
pontosan hol):


A kijelző részei:

1: Rásegítési szint csökkentése 6: Rásegítési szint növelése

2: Sebesség mértékegysége (km/h vagy 
mph)

7: Pillanatnyi sebesség

3: Kiválasztott rásegítési szint 8: Akkumulátor töltöttségi szintje

4:
Akítv toló támogatás mód visszajelző

9: Hibajelző

5: Világítás visszajelző

Annyira Más Bringabolt /  oldal2 5 www.ambringa.hu

http://www.ambringa.hu


Akkumulátor töltöttség jelző 
Megjegyzés: a      azt jelzi, hogy az adott téglalap nem állandóan világít, hanem villog.


Rásegítési szintek 

Vezérlés 

Vezérlő gombok: 

1: Ki/be kapcsolás (nyomógomb)

2: Világítás kapcsoló (nyomógomb)

3: Toló támogatás (nyomógomb)

4: Fel/rásegítési szint növelése (billenőkapcsoló)

5: Le/rásegítési szint csökkentése (billenőkapcsoló)


Müködtetés 
Rendszer ki/be kapcsolása: 
Tartsa lenyomva a ki/be kapcsoló gombot legalább 2 másodpercig. Kikapcsoláshoz elegendő 
csak megnyomni a ki/be kapcsoló gombot.
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Rásegítési szint kiválasztása: 
Nyomja meg a vezérlőn a felfelé mutató nyilat a rásegítési szint növeléséhez. Mivel ez egy billenő 
kapcsoló, ilyenkor teljesen természetes, hogy a vezérlő enyhén “besüllyed, billen). A rásegítési 
szint csökkentéséhez a lefelé mutató nyílnál nyomja be a vezérlőt.


Toló támogatás aktiválása: 
A toló támogatást aktiválva a motor kb. 4 km/h sebességgel hajtja meg a kerékpárt, ezzel 
elősegítve annak meredekebb emelkedőkön való feltolását. A toló támogatás aktiválásához tartsa 
lenyomva a toló támogatás gombot legalább 3 másodpercig (ekkor bekapcsol a támogatás), majd 
tartsa lenyomva addig, amíg igényli a támogatást.


Világítás: 
A világítás ki/be kapcsolásához nyomja meg vezérlő oldalán található világítás kapcsoló gombot. 
A világítás ki/be kapcsolásának lehetősége csak a pedelec rendszerek esetében érhető el.


Sebesség mértékegységének megváltoztatása:

1. Tartsa lenyomva a világítás kapcsoló gombot 3 másodpercig.

2. A ‘fel’, 'le' gombokkal válassza ki a megfelelő mértékegységet

3. Tartsa lenyomva a világítás kapcsoló gombot 3 másodpercig a beállítások elmentéséhez.


Akkumulátor töltése, kezelése 

Az akkumulátort a kerékpárról levéve, illetve benne hagyva is lehet tölteni. Az akkumulátort 
minden használat után lehet, sőt érdemes is tölteni. Ebben a kerékpárban modern li-ion 
akkumulátor található, melyet nem kell, sőt nem is szabad “kisütni”, azaz teljesen lemeríteni. Az 
akkumulátornak a teljes lemerülés nem tesz jót, kapacitás vesztést okozhat. Ezt elkerülendő, a 
rendszer még a kritikus feszültség elérése előtt lekapcsolja azt, így ilyenkor a kerékpár rásegítése 
megszűnik. Ez esetben, amint lehetséges, tegyük töltőre a kerékpárt.


Az akkumulátornak nem árt, ha a töltés még azelőtt megszakad, hogy a cellák teljesen fel lettek 
volna töltve, így nyugodtan tegye fel a töltőre azt akár csak fél órára is, ha úgy érzi, hogy ezzel is 
értékes kilométerekre tesz szert pl: egy ebéd közben.


Az akkumulátor töltőjébe túltöltés gátló van beépítve, így nem károsítja az akkumulátort ha egész 
éjszaka töltőre van dugva. Az viszont kerülendő, hogy napokra vagy még hosszabb ideig 
folyamatosan töltőre csatlakoztatva tároljuk az akkumulátort!


Az akkuk tárolásához a legjobb egy hűvösebb hely, ahol a hőmérséklet 10 °C és 25 °C között van. 
Soha ne tárolja olyan helyen az akkumulátort, ahol a hőmérséklet elérheti a 45 °C-ot vagy -10 °C 
alá eshet. Az akkut óvni kell az extrém hőmérséklet ingadozásoktól, illetve a párától. A tárolás 
során ügyeljen arra, hogy az érintkezőket védje a nedvesség okozta rozsdásodástól. Ne ejtse le az 
akkumulátort és igyekezzen azt a fizikai sérülésektól megóvni. A sérülések rövidzárlatokhoz 
vezethetnek, ami az akku túlmelegedését okozzák.


Az akkumulátor töltöttségét ellenőrizze akkor is kb. havonta, ha nem használja a kerékpárt. Az 
akku ugyanis egy álltó helyében is merül, ezért fontos, hogy ha a töltöttség alacsonyabb (kb.: 
50% alatti), tegye fel töltőre.


Az akkumulátort ne dobja ki a háztartási hulladékgyűjtőbe!
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Tippek a használathoz 

Hatótáv optimalizálása 
A következő tényezők befolyásolják az akkumulátorral megtehető távolságot:


a.) Emelkedők 

A meredek emelkedőkön való feljutás sokkal több energiát igényel, mint a sík terepen való 
haladás. Nagyobb erőkifejtés a kerékpáros részéről, jobb pedálfordulat és/vagy más útvonal 
megválasztása nagy hatással lehet a hatótávra.


  

b.) Rásegítés mértéke 

Lehetőleg a terepviszonyoknak megfelelő rásegítési fokozatot válasszon, ne végig csak egy 
rásegítési szintre legyen a rendszer beállítva.


c.) Akkumulátor töltöttsége 

Győződjön meg róla minden indulás előtt, hogy az akku teljesen fel van töltve, így a lehető 
legnagyobb hatótávot nyerheti ki az akkumulátorból.


d.) Tömeg és leterheltség 

Egy nehezebb kerékpár (és kerékpáros) csökkenti az akku hatótávját. Minden gramm számít! 
Lehetőleg minél kevesebb és könnyebb dolgot vigyen magával.


e.) Keréknyomás 

A lapos gumiknak nagyobb a gördülési ellenállásuk és növelik a rendszer energia fogyasztását. 
Fontos, hogy gyakran ellenőrizze a kerekekben lévő levegő nyomását (az adott kerék esetén 
megengedett maximális nyomás a gumi oldalfalára van írva). A keskeny, vékony és keményre fújt 
gumik a legjobb hatásfokúak mind az Ön, mind az akku számára.


f.) Gyorsítás és állandó sebesség 

Fontos, hogy takarékosan kerékpározzon. Az elektromos rásegítő rendszerek több energiát 
fogyasztanak az álló helyzetből való gyorsításkor. Igyekezzen állandó sebességgel haladni és 
megőrizni a lendületét. A megállások és elindulások gyakorisága jelentős hatással vannak a 
hatótávra.


g.) Környezeti hatások/időjárás 

A hatótávban eltérést fog tapasztalni nagyon meleg, illetve hideg hőmérsékletek esetén, ezek 
ugyanis befolyásolják, hogy az akku milyen gyorsan merül. A szembeszél szintén jelentős hatással 
van a rendszer fogyasztására. Enyhe időjárás esetén nagyobb hatótávra számíthat.


h.) Pedálfordulat és váltás 

A magas (80 és 90 RPM közötti) pedálfordulat a leghatékonyabb a legtöbb kerékpáros számára. A 
magas pedálfordulat és a kis rásegítési szint kombinációja nyújtja a legnagyobb hatótávot. Minél 
lassabban teker és minél több munkát végez így a rendszer, annál kisebb lesz a hatótáv. 
Használja a váltót minél gyakrabban, mint bármilyen más kerékpár esetén!
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