Pegasus Piazza E felhasználói kézikönyv
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Biztonsági előírások
Soha ne nyissa fel saját maga a hátsó agymotort. Azt csak szakképzett szakemberek, eredeti
alkatrészek felhasználásával vagy a motor komplett cseréjével javíthatják. A motor jogosulatlan
felnyitása esetén a garancia érvényét veszíti.
A pedelec hajtásláncát képező bármely egységet (pl: lánc, láncbefogók, pedál stb.) csak az
eredetivel megegyező vagy a gyártó, Pegasus által engedélyezett egységekre szabad kicserélni.
Mielőtt az elektromos kerékpáron bármilyen szervizelés történne (garanciális átvizsgálás, javítás,
karbantartás stb.) az akkumulátort vegye le a kerékpárról. Szintén le kell venni az akkumulátort, ha
a kerékpárt autóval vagy repülővel szállítja.
Csak eredeti Suntour akkumulátorokat használjon pedelec-jéhez, más gyártók akkumulátorai
sérülést, szélsőséges esetben akár tüzet is okozhatnak.
Az elektromos kerékpár elektronikáját (Suntour HESC rendszer) ne módosítsa és ne próbáljon
meg olyan eszközöket hozzá csatlakoztatni, amik a gyári beállításokat, paramétereket
megváltoztatják (pl: sebesség limit feloldó eszközök).
A toló támogatást csak akkor használja, ha nem ül a kerékpáron és a kerékpár kerekei a földdel
érintkeznek. Ellenkező esetekben sérülésveszély állhat fenn.
A kerékpár használata során mindig tartsa be az adott országban érvényes közlekedési és
jogszabályokat.
Olvassa el és tartsa be az akkumulátor kezelésére vonatkozó előírásokat.
Soha ne használjon kerti slagot vagy magasnyomású mosót az elektromos kerékpár tisztításához.
Az erős vízsugár kárt tehet a rendszer elektromos részében.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az autós kerékpártartója elbírja a megnövekedett súlyt, ami egy
elektromos kerékpárral jár és a speciális vázkialakítású kerékpárokat is le tudja rajta rögzíteni. A
nem megfelelő kerékpártartó az elektromos kerékpár szállítása során megsérülhet vagy el is
törhet, ezzel pedig kárt tehet magában az elektromos kerékpárban is.

Annyira Más Bringabolt - www.ambringa.hu

2. oldal

1. A kerékpár részei

1.1 ábra, fő részek

1: első gumi
2: első felni
3: első fék
4: teleszkópos villa
5: első sárhányó
6: első lámpa
7: kormány a vezérlővel, fékkarokkal és váltóval
8: stucni
9: váz
10: akkumulátor
11: nyereg
12: nyeregcső
13: vázszám
14: csomagtartó
15: hátsó lámpa
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16: fényvisszaverő
17: hátsó sárvédő
18: hátsó fék
19: hátsó agymotor
20: hátsó gumi
21: hátsó felni
22: váltó
23: lánc
24: kitámasztó
25: láncvédő
26: típusjelölés
27: pedál
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1.2. ábra, a kormányon található egységek

1: hátsó fékkar
2: kijelző
3: vezérlőpanel

4: első fékkar
5: csengő
6: váltó

1.3. ábra, a töltő részei

1: típusszám a biztonsági figyelmeztetésekkel
2: kontroll-lámpák

3: töltőkábel (kerékpár és a töltő közti)
4: áram kábel (töltő és hálózat közötti)

1.4. ábra, az akkumulátor

1: töltő csatlakozó
2: típusszám a biztonsági figyelmeztetésekkel
3: töltöttség ellenőrző

Annyira Más Bringabolt - www.ambringa.hu

4. oldal

2. A pedelec rendszer kezelése
2.1 A rendszer bekapcsolása
A rendszert az (1)-es gomb megnyomásával
tudjuk bekapcsolni, ezt követően kapcsol be a
kijelző (2).
Amennyiben a rendszer nem kapcsolna be az (1)es gomb megnyomásával, a kerékpár
akkumulátora ‘mélyalvó’ üzemmódba váltott. Ez
esetben az akkumulátoron található gombot kell
megnyomni (1.4-es ábrán a 3-as), majd
bekapcsolni a rendszert az (1)-es gombbal.

2.2 A kijelző részei

1: a választható rásegítési szintek (feketével
jelölve az aktuálisan épp kiválasztott szint)
2: motor által leadott erő
3: utazási információk
4: akkumulátor töltöttség jelző
5: pillanatnyi sebesség

2.3 A vezérlő részei

1: világítás kapcsoló
2: információ gomb
3: ‘+’ gomb, a rásegítési szint növelése
4: ‘-‘ gomb, a rásegítési szint csökkentése
5: toló támogatás
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2.4 Rásegítési szint beállítása
A Pegasus Piazza E esetében a következő rásegítési szintek közül választhat:
‘NO’: ilyenkor a kerékpár nem segít rá, csak be van kapcsolva a rendszer
‘ECO’: a legkisebb rásegítési szint, ez esetben a legkisebb a rendszer fogyasztása
‘TOUR’: egyel nagyobb szintű rásegítés, mint a ‘eco’, általános túrázáshoz ajánlott
‘CLIMB’: 3-as szintű rásegítés, dombos, emelkedős részekhez javallott
‘SPORT’: a legmagasabb szintű rásegítés, komoly emelkedőkhöz, magas sebességhez
A rásegítési szintek között a ‘+’ és ‘-‘ gombokkal tud a vezérlőn választani.

2.5 Az utazási információk kezelése
Kétféle utazási információt jeleníthetünk meg a kijelzőn (2.2 ábra, 3-as rész):
DIST TOTAL: ez a kerékpár által megtett teljes út hossza
DIST TRIP: az aktuális túra hossza a legutóbbi lenullázás óta.
Az információk között a vezérlő információ gombjával tudunk váltani (2.3 ábra, 2-es rész)
A DIST TRIP számláló lenullázása: az információ gombbal a DIST TOTAL-ra váltunk. Ekkor
lenyomjuk és az információ gombot majd míg azt nyomva tartjuk lenyomjuk pár másodperce a ‘-‘
gombot (2.3 ábra, 4-es rész) is.

3. A kijelző levétele

Nyomja le az (1)-essel jelölt fület, majd tolja felfelé a kijelzőt,
ahogy a (2)-es nyíl is mutatja.

Ha levette a kijelzőt, az érintkezők szabaddá válnak. Ezeket a
nedvességtől megvédendő, az (1)-es csúszkának feltolásával
tudja eltakarni.

Annyira Más Bringabolt - www.ambringa.hu

6. oldal

4. Akkumulátor levétele, töltése, kezelése
Az akkumulátort csak a kerékpárról levéve lehet tölteni. Ehhez először a mellékelt kulccsal nyissa
ki az akkumulátor zárját majd billentse az akkumulátort a zár felőli oldal irányába. Ezt követően az
akkumulátor alján található csatlakozót csatlakoztassa a töltő megfelelő kábelével (1.3 ábra, 3-as
rész), majd a töltőt a hálózatba.
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!

5. Tippek a használathoz

5.1 Hatótáv optimalizálása
A következő tényezők befolyásolják az akkumulátorral megtehető távolságot:
1. 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.
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2. Rásegítés mértéke
Lehetőleg a terepviszonyoknak megfelelő rásegítési fokozatot válasszon, ne végig csak egy
rásegítési szintre legyen a rendszer beállítva.
3. Akkumulátor töltöttsége
Győződjön meg róla minden indulás előtt, hogy az akku teljesen fel van töltve, így a lehető
legnagyobb hatótávot nyerheti ki az akkumulátorból.
4. Tömeg és leterheltség
Egy nehezebb kerékpár (és kerékpáros) csökkenti az akku hatótávját. Minden gramm számít!
Lehetőleg minél kevesebb és könnyebb dolgot vigyen magával.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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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