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  Kéziköny 

Modellek: P-250, PL-250, P-350, Pl-350 

 

www.ambringa.hu 
 

 

 

Gratulálunk ahhoz, hogy a BionX-et választotta, az egyik legjobb elektromos 

rásegítéses rendszert! 

Kérjük, szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa ezt a kézikönyvet, mely 

megismerteti Önt a BionX rendszerrel és annak használatával. 

Hisszük, hogy ezen termék megelégedettséggel fogja eltölteni és még sok-sok évig 

társa lesz kerékpározás közben. 

Kezeket a kormányra, indulunk… 

 

 

Tisztelettel, 

Jean-Yves Dubé 

Elnök, BionX 
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Filozófiánk 
 

1.A BionX hisz abban, hogy a kerékpár maradjon kerékpár. A mi rendszerünk 
kiegészíti annak képességeit és felhasználhatóságának határait, ezzel fokozva a 
kerékpározás élményét.  

2.A BionX hisz abban, hogy a tömeg nagyon fontos tényező. Minden gramm, amit 
megspórolunk felér egy gramm arannyal. Ezért is fordítottunk nagy figyelmet arra, 
hogy a legkönnyebb rendszert hozzuk létre.  

3.Reméljük, hogy a diszkrét kinézetével és kis tömegével a BionX mindennapos 
társává válhat, akárcsak egy légkondícionáló az autójában.  

Ezen szellemben, a BionX-el szerelt kerékpárok úgy használhatóak, mint bármely 
más kerékpár. A mi intelligens rendszerünk az ön erejével ötvözve fokozni fogja a 
kerékpározás örömét.  

 

 

A BionX rendszer lényege, hogy Ön könnyedén tekerhessen anélkül, hogy 
túlerőltetné magát (rásegítés) vagy épp ellenkezőleg, kemény edzésben legyen 
része (visszatöltés). 

A BionX rendszer az Ön teljesítményéhez igazodik, a pedállal leadott erő 25-300%-át 
(beállítástól és modelltől függően) adja le a motor.  
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Hogyan hozza ki a legtöbbet kerékpárjából 

Ülésmagasság 

A megfelelő ülésmagasság és a lábak kinyújtottsága kulcsfontosságú az 
eredményességhez. Ezért úgy állítsa be az ülésmagasságot, hogy ha a pedál a leg-
alsó helyzetben van, az ezen lévő lába csak enyhén legyen behajlítva a térdénél (10 
fokos szögben).  

 

 

 

A mód, hogy a gyaloglás energiájával tekerhessen 

A BionX rendszer úgy lett kifejlesztve, hogy ha szeretné 20-25 km/h-val haladhat, 
miközben 4-5km/h sebességű gyalogláshoz elegendő erőt fejt ki.A javasolt RPM +/- 
60, nagyjából egy pedál fordulat másodpercenként, ami a gyaloglás tempójának felel 
meg. 

 

 

BionX rendszerek 

Motor/generátor 

Típus:    250 Watt   350 Watt 
Nominális teljesítmény: 250 Watt   350 Watt 
Csúcsteljesítmény:  450 Watt   650 Watt 
Nominális nyomaték:  7 Nm    9 Nm 
Maximális nyomaték:  25 Nm    32 Nm 
Tömeg:   3,5 kg    4,15 kg 

 

Akkumulátor  24V NiMH 24V Li-Mn 36V Li-Mn 36V NiMH 

Feszültség:  24 Volt 24 Volt 36 Volt 36 Volt 
AMPS:  8 Ah NiMH        9.6 Ah Li-Mn  8 Ah NiMH 
Tömeg:  4,1 kg  2,8 kg  3,7 kg  6,1 kg 
Installáció 5 másodperc alatt biztonsági zárral.   Csomagtartó táskával. 
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Az akkumulátor ki/be helyezése  

 

Behelyezés  

Helyezze az akkumulátort a tartóra.  (1) 
Csúsztassa le.  (2) 
Hajtsa rá az akkumulátor fület (3) az akkumulátorra, kontaktért. Nyomja be a zárat (4) 
(kulcs nélkül), kattanásig. 

Eltávolítás  

Helyezze be a kulcsot a zárba, majd fordítsa el, miközben az akkumulátor fület 
nyomja. Hajtsa ki a fület és távolítsa el az akkumulátort. 

 

A BionX rendszer 

Kezelőpanel 
A kezelőpanel egy kétmódú mikroprocesszorral van szerelve: rásegítés és 
visszatöltés módokkal. 

A gázkar az elektromos rásegítést akkor is bekapcsolja, ha Ön nem teker. 
(Megjegyzés: a gázkar a P-350 és PL-350 modellekhez alapból jár, míg a P-250 és 
PL-250 modellekhez opcionális kiegészítő. További megjegyzés: a gázkar nem 
minden országban kerül forgalomba) 

A töltő 

NiMh töltő: 
24V: 1.8 Amp/h 
36V: 2 Amp/h 
 
Li-Mn töltő:   Figyelem:  Ügyeljen rá, hogy a megfelelő akkumulátorhoz  
24V: 2 Amp/h          a megfelelő töltőt használja! 
36V: 2 Amp/h 
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A 4 rendszer összehasonlítása 
 

Széria 
Motor 
250 
Watt 

Motor 
350 
Watt 

Akkumulátor 
24 Volt 
NiMH 

Akkumulátor 
24 Volt 
Li-Mn 

Akkumulátor 
36 Volt 
NiMh 

Akkumulátor 
36 Volt 
Li-Mn 

Vezérlő- 
panel 

Gázkar 

P-250 X  X    X Opció 

PL-250 X   X   X Opció 

P-350  X   X  X X 

PL-350  X    X X X 

 
 
 

Rásegítés 
 

Rásegítés Adott esetben a rásegítés mértéke Megjegyzés/szituáció 

 250 Watt 350 Watt  

1 25 % 35 % sík talaj 

2 50 % 75% 
emelkedő, 

szembeszél, plusz 
tömeg a kerékpáron 

3 100% 150% 
meredek emelkedő, 

erős szembeszél 

4 200% 300% 
nagyon meredek 

emelkedő 

Visszatöltés   

-1 Visszatöltés 
leejtő, hátszél, 

visszatöltés sík talajon 

-2 Visszatöltés 
fitnesz mód (könnyű 

fokozat) 

-3 Visszatöltés 
fitnesz mód (közepes 

fokozat) 

-4 Visszatöltés 
fitnesz mód (nehéz 

fokozat) 

Generatív fék Visszatöltés 
meredek leejtő, 

fékezés 

 

4 különböző fokozatú rásegítés lehetséges, melyek 25-300%-ot adnak az Ön 
teljesítményéhez (a választott módtól és típustól függően). A rásegítés 
bekapcsolásához nyomja meg az A+ gombot (ezzel tudja növelni is a rásegítés 
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mértékét). Csökkenteni a G- gombbal tudja. A rásegítés kiegészíti az Ön munkáját, 
azaz tekerés nélkül nem működik. 

 

Biztonságos rásegítés 

Az egyenletes elindulás érdekében a rásegítés csak 3 km/h sebesség fölött kapcsol 
be.  
A rásegítés mértéke megközelítőleg lett megadva, mivel ez függ a kerékpáros 
tömegétől, az  
időjárástól és a pedálfordulattól.  
A maximális sebesség közelében a rásegítés mértéke csökken, fölötte pedig 
megszűnik a törvényi elő írásoknak megfelelően.  
Kanada és USA : 32 km/h (19 mph)  
Európa : 25 km/h (15 mph)  

 

 

Gázkar 

A gázkar aktiválása esetén és rendszer a beállított rásegítési módtól és a 
pedálfordulattól függetlenül adja le erejét. Ettől függetlenül ajánlott a tekerés 
folytatása, legalább gyalogló tempóban. 

 

 

Generatív mód  

A G1 és G4 módok között a motor generátorként üzemel és az akkumulátort tölti. A 
leghatékonyabb töltés érdekében G1 vagy G2 módban tekerjen legalább 20km/h 
sebességgel.  
A motor szintén generátor módba vált, ha használja a hátsó féket. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy ez a funkció nem helyettesíti a hagyományos fékeket, mindössze 
lerövidíti a féktávot.  
 

Fitnesz gép a BionX Cardio-val 

Használja a négyféle visszatöltési fokozatot, hogy az emelkedőket szimulálja, így egy 
fitnesz gép válik kerékpárjából.  
G4 esetén a legkeményebb az igénybevétel, a rendszer itt nyeli el a legtöbb energiát 
az akkumulátort.  
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Kezelőpanel 

 

Be-kikapcsolás 

Nyomja meg a  gombot. Megjegyzés: a rendszer automatikusan lekapcsol 10 
perc inaktivitás után. 

 

LCD háttérvilágítás 

Tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig (be/ki) 

 

LCD kontraszt 

Nyomja meg a  és  gombokat a kontraszt növeléséhez, a  és  
gombokat a kontraszt csökkentéséhez. 
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Rásegítés 1-2-3-4 

0 szint esetén a rendszer inaktív, olyan mintha egy hagyományos kerékpárt tekerne . 

A rásegítés aktiválásához a  gombot nyomja meg. A rásegítés mértékét növelni 

(1-4-ig) a  gombbal, csökkenteni (4-1-re) a  gombbal tudja. 

 

Generatív mód 1-2-3-4 

A generatív mód bekapcsolásához nyomja meg a  gombot. A visszatöltés 

mértékét a  gombbal tudja növelni, csökkenteni pedig a  gombbal 
lehetséges. 

 

Közvetlen váltás két mód között 

Ha rásegítéses módban van és közvetlenül a generatív módra szeretne váltani, 

tartsa nyomva a  gombot pár másodpercig. Hasonló módon, ha generatív 

módban van, a rásegítéses módra való átugrás a  gomb hosszantartó 
lenyomásával lehetséges. 

 

Távolság, odométer, kronométer,átlagsebesség 

A kijelzőket a  gombbal tudja váltogatni. Tartsa nyomva a  gombot 2 
másodpercig a kronométer és a távolság lenullázásához. A kronométert és a 
távolságot külön kell frissíteni. 

 

PIN kód beállítása 

Tartsa lenyomva a  és  gombokat 2 másodpercig. Négy darab 0 fog 

megjelenni a kijelzőn, az első villogni fog. A számok 1-től 9-ig való növelése a  

gomb segítségével lehetséges, csökkentésük a  gomb lenyomásával történik. 

Miután beállította a megfelelő számot, nyomja meg a  gombot, hogy áttérjen a 

következő karakterre. Ha beírta mind a négy számot, nyomja meg a  gombot, 
hogy rögzítse a PIN kódját. 
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Riasztó rendszer élesítése 

Nyomja le egyszerre a  és  gombokat. Egy villogó zár fog megjelenni a 
kijelzőn. Ettől a pillanattól kezdve, ha kerekek a kerületük ¼-nél jobban elfordulnak, 
az akkumulátor sípolni fog és a BionX a legerősebb generatív módba vált (4-es 
szintű). 

 

Riasztó rendszer hatástalanítása 

Nyomja meg bármelyik gombot, ekkor négy 0 fog megjelenni a kijelzőn, az első 

villogni fog. Írja be a PIN kódját a fentebb leírt módon, majd véglegesítse a  
gombbal, ekkor a riasztó hatástalanítva lesz. 

FIGYELEM: Ha még nem állította be a PIN kódját, akkor az 
alapértelmezett kód 0000! 

 

Rendszer beprogramozása 

 

Kérjük végezze el az alábbi műveletet, hogy beprogramozza a BionX rendszerét.  

1, Tartsa lenyomva a  és  gombokat pár másodpercig, amíg a kijelző bal alsó 
sarkában meg nem jelenik négy darab 0. Az első 0 villogni fog. 

2, A számjegyek növelése a  gombbal, csökkentése a  gombbal, 

véglegesítése a  gombbal történik.  (megjegyzés: beírható kódok a 2001,2004,2005, 

lentebb olvasható melyik mely beállításra vonatkozik) 

3, Ha mind a négy számot beírta, nyomja meg a  gombot. 

MENU 2001 : kph vagy mph 

Ha ebbe a menübe lép be nyomja meg a  vagy  gombot a váltáshoz. 

Véglegesítse választását a  gombbal. Ekkor a rendszer visszatér az alap 
kijelzőre. 
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MENU 2004 

Idő beállítása. A korábban leírt módon navigálhat a számok között. 

MENU 2005 

Kerékméret. A számokat a szokott módon adhatja meg. A lentebb látható táblázat 
mutatja, hogy mely kerékmérethez, mely kódot kell beírni. 

Kerék átmérő Kód (megfelelő kerület) 

18 inch 1436 

20 inch 1596 

24 inch (507 mm) 1915 

26 inch 2075 

27 inch 2156 

700 mm 2199 

28 inch 2234 

 

 

A rendszer karbantartása 

Küllők feszessége 

Javasoljuk, hogy látogasson kerékpár szervizébe az első 2-3 hét (és/vagy 300 km 
után) a küllők feszességének bevizsgálása és esetleges beállítása miatt. 

 

Motor 

Mivel a motor állandó mágnesekből (brushless) készült, a BionX motor nem igényel 
karbantartást. 

 

Kontakt 

Ha a BionX akkumulátor nincs a kerékpáron, ügyeljen rá, hogy az akkumulátor 
csatlakozó védve legyen a portól és a nedvességtől. Ha korróziónak bárminemű jelét 
venné észre, takarítsa meg egy sima ecsettel. 

Emlékeztető 

Ha leveszi a kereket, majd visszateszi , ügyeljen rá , hogy a csavarokat 40 Nm erővel 
húzza meg. 
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Az akkumulátor hosszú távú tárolása 

 

Ha az akkumulátort 2 hónapnál hosszabb ideig nem használja, ügyeljen a 
következőkre: 

NiMH 

- Töltse fel teljesen az akkumulátort tárolás előtt. 
- Az akkumulátort egy száraz, alacsony páratartalmú helységben tárolja. 
- A NiMH akkumulátorokat ajánlott 0-20 Celsius fok között tárolni. 
- Tartsa távol az extrém hőmérséklet változásoktól. 
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor sose fagyjon meg. 
- Töltse fel kéthavonta 

 

Lithium Manganese 

- A Li-ion akkumulátorokat hosszú távú tárolás előtt 70-80%-osra ajánlott feltölteni. 
- Tartsa 5-25 Celsius fok között. 
- A legkedvezőbb hőmérséklet 20 Celcius fok. 
- Kerülje a hosszú távú tárolást, ha a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. 
- Ne tárolja az akkumulátort olyan helyen, ahol az atmoszférikus hőmérséklet 20 
Celsius fok alatt van. 
- Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen fény-hősugárzásnak. 
- Ne tárolja az akkumulátort olyan helyen, ahol az atmoszférikus hőmérséklet 45 
Celsius fok fölött van. 
- Száraz, alacsony páratartalmú helyen tárolja. 
- Tartsa távol az extrém hőmérséklet változásoktól. 
- Ne hagyja az akkumulátort töltetlenül hosszú ideig (2 vagy több hónap). 
- Kerülje el a páralecsapódást (a rozsdásodás elkerülése végett). 
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Akkumulátor töltése 
 
Erősen ajánlott az akkumulátor feltöltése minden egyes használat után, ha a 
töltöttség 50% alá csökkent. 
Szobahőmérsékleten töltse. Kerülje a meleg helységeket. 
Az akkumulátort töltheti a kerékpáron is, de le is szedheti róla. Majd dugja be a 
csatlakozót a hálózatba. 
A teljes feltöltést nagyjából 3-4 órát vesz igénybe. 
 
Mindig kapcsolja ki a rendszert mielőtt a töltőre csatlakoztatja, illetve ha 
lekapcsolja a töltőről. Sose kapcsolja be/ki a rendszert ha az akkumulátort 
töltőn van. 
 

Töltés előtt hagyja, hogy az akkumulátor felmelegedjen/lehűljön 
szobahőmérsékletűre (20 Celsius fok). 
A töltőt mindig indítsa újra töltés előtt (lásd a tájékoztatót a töltő dobozában). 
Megjegyzés: Mivel az akkumulátornak nincs memóriája, nem szükséges tel jesen 
lemeríteni töltés előtt. 
 

Tartsa távol a töltőt a gyerekektől. Csak BionX töltőt használjon. A töltőt ne használja 
más célokra. Ne töltse az akkumulátort, ha az közvetlen napsugárzásnak van kitéve. 
NIMH 36V akkumulátor töltése. (P-350) Ajánlott a csomagtartó zsák kinyitása amikor 
a 36V NiMH akkumulátort tölti. Ez elősegíti,hogy az akkumulátor szellőzzön és így 
megfelelően tudjon hűlni, ami gyorsítja a töltést és növeli az élettartamát. 
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Akkumulátor kapacitás 

A lentebb olvasható táblázat segíteni fog annak megállapításában, hogy adott 
útviszonyok között mekkora útra lesz elegendő az akkumulátor energiája. Ezek a 
távolságok eltérhetnek a valóságtól, mivel a bizonytalan tényező az útburkolat 
minősége, a kerékpáros tömege stb. Ezek a számok egy 68 kg-os kerékpárosra 
lettek kiszámolva, aki sík felületen teker szélcsendben. 

 

Rásegítés 
Megközelítőleg megtehető 

távolság egy töltéssel 
Megközelítőleg megtehető 

távolság egy töltéssel 

 P-250 PL-250 

1-es szint  : 25% 70 km 80 km 

2-es szint : 50% 45 km 50 km 

3-as szint  : 100% 35 km 40 km 

4-es szint : 200% 25 km 30 km 

tekerés rásegítés nélkül 
végtelen (nincs 
motorhasználat) 

végtelen (nincs 
motorhasználat) 

 

Rásegítés 
Megközelítőleg megtehető 

távolság egy töltéssel 
Megközelítőleg megtehető 

távolság egy töltéssel 

 P-350 PL-350 

1-es szint  : 35% 75 km 90 km 

2-es szint : 75% 50 km 60 km 

3-as szint  : 150% 40 km 45 km 

4-es szint : 300% 30 km 35 km 

tekerés rásegítés nélkül 
végtelen (nincs 
motorhasználat) 

végtelen (nincs 
motorhasználat) 

 

 

 

Használat előtt 
 

- Győződjön meg róla, hogy minden kábel megfelelően csatlakoztatva van-e. 

- Ellenőrizze az LCD kijelzőn, hogy a töltöttség 100%-os (ha nem, akkor 

hagyatkozzon az akkumulátor töltése című fejezetre) 

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van felrakva a kerékpárra és 

hogy a zár zárt állapotban van. 

 

Defekt 
 

Egyszerűen csatlakoztassa le a két csatlakozót (neoprene-nel vannak bevonva) a 

hátsó kerék közeléből. A BionX kereket ezután úgy tudja kivenni, mint bármely más, 

hagyományos kereket. Ha problémába ütközne, keressen fel egy szakboltot. 

 



 

 

15 

Figyelem: Mielőtt a rendszer csatlakozóit szétválasztja, ellenőrizze, hogy a 

rendszer kikapcsolt állapotban van (a vezérlő ki van kapcsolva). 

A csavarokat 40 Nm erővel kell megfeszíteni. 

 

 

Hogyan hozza ki a legtöbbet BionX rendszeréből 
 

A rásegítéses szinteket használja saját szájíze szerint. Ugyanakkor emlékezzen rá, 

hogy a BionX egy kerékpár és úgy is kéne használni. Használja ki a lehetőségeket,  

generatív módba való váltással. Ha leejtőn jön lefele, vagy hátszélben kerékpározik, 

aktiválja a generatív módot. 

 

 

Problémák kezelése 
 

A motor mindig generatív módban van. 

Ha a „G” jel mindig ott van a kijelzőn és nem tud másik módra váltani, akkor a 

mágnes-kapcsoló a fékkar alatt túl messze van a mágnestől. Csökkentse a 

távolságot és a „G” el fog tűnni. Ha képtelen a távolságot csökkenteni, húzza ki a 

szenzor csatlakozóját és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel. 

 

A gázkar nem kapcsolja be a rásegítést 

Nyomja meg a „Mode” és „G” gombokat egyszerre. Ekkor a kijelző elkezd 

visszaszámolni, ezalatt nyomja meg a gázkart, majd engedje el. 

 

A töltő jelzőfénye egyfolytában villog és sose vált át egyfolytában égő pirosra. 

Az akkumulátor belső hőmérséklete túl magas, vagy túl alacsony. Hagyja az 

akkumulátort pihenni és lehűlni (vagy épp felmelegedni), majd később csatlakoztassa 

újra. Ha a probléma órák múlva is fennáll, keresse fel a szakszervizt. 

 

A töltő jelzőfénye kábé 10 perc töltés után zöldre vált. 

Megjegyzés: A töltő kapcsolóját „OFF” állásba tegye mielőtt csatlakoztatja a töltőt. 

Kérjük ellenőrizze, hogy a rendszer ki van kapcsolva, mielőtt a rendszert töltőre teszi, 

vagy lecsatlakoztatja az akkumulátort a rendszerről. 

Ne kapcsolja ki vagy be a rendszert, ha az akkumulátor töltőn van. 

Ha ezeket az tanácsokat megfogadta és a probléma még mindig fennáll, kérjük 

keressen fel egy szakszervizt. 

 

A kijelző nem mutat 100%-os töltöttséget a teljes feltöltés után. 

Kérjük ellenőrizze, hogy minden töltési tanácsot betart (lásd akkumulátor töltése című 

rész). 

Hagyja az akkumulátort lehűlni pár óráig majd próbálja meg újra feltölteni. 

Ha a probléma még mindig fennáll, keresse fel szakszervizét. 
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Ügyeljen rá, hogy minden töltés előtt újraindítja a töltőt. (lásd a tájékoztatót a töltő 

dobozában) 

 

A kijelző nem olvasható 

Ellenőrizze a kijelző kontrasztbeállításait.  

 

 

 

Garancia 
 

A rendszer minden részére (kivéve az akkumulátort) 2 év garanciát vállalunk 

(természetes meghibásodásra). Az akkumulátorra 1 év garancia vonatkozik. 

 

Elérhetőségeink 

Ha bármi észrevétele, problémája lenne, nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot 

az alábbi címen: 

BionX 

73, St-Georges Rd North 

Asbestos (Quebec) Canada J1T 3M7 

 

E-mail: salesinfo@bionx.ca 

Webcím: www.bionx.ca 

 

illetve az Annyira Más Bringaboltban 

Cím: 2011, Budakalász, Tanító utca 2. 

Tel: +36-26/343-353 

Web: www.ambringa.hu 

mailto:salesinfo@bionx.ca
http://www.bionx.ca/

