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1 Bevezető 

1.1 Üdvözöljük 

Üdvözöljük és gratulálunk ahhoz, hogy vásárolt egy új Giant, Liv vagy Momentum E-kerékpárt. A 

kerékpározás élményére már csak pár pillanatot kell várnia! 

„Ride Life, Ride Giant” 
Semmi sem tesz minket boldogabbá, mint amikor látjuk, hogy az emberek kerékpároznak. 1972 óta 

a Giant minőségi kerékpárokat gyárt az elképzelhető összes terep és kerékpáros típus számára. A 

Giant kerékpárok lehetővé tették sok millió olyan kerékpáros számára, mint Ön, hogy boldogabban 

és egészségesebben éljenek, ,köszönet a kerékpározással járó élményeknek, edzésnek és tiszta 

örömnek. És ez az az elkötelezettség, a kerékpározás élményének megosztása az, ami arra ösztönöz 

minket, hogy kínálatunkban folyamatosan megtalálhatók legyenek a világ legtöbb újításait 

tartalmazó kerékpárok. 

1.2 A kézikönyv használata 

Körültekintően olvassa el a jelen kézikönyvben levő összes információt, mielőtt kerékpározni kezd 

új E-kerékpárjával. A biztonságra vonatkozó utasítások nagyon fontosak, és nem szabad figyelmen 

kívül hagyni azokat. Azzal, hogy elolvassa a kézikönyvet jobban meg fogja érteni a különböző 

kerékpár alkatrészek általános működését. 

A jelen kézikönyv az általános kerékpár kézikönyv kiegészítése. Az egyéb alkatrészek és a jótállással 

kapcsolatos további információk az általános kerékpár kézikönyvben találhatók. 

1.3 Illusztrációk 

A jelen dokumentumban szereplő illusztrációk egyes részletekben eltérhetnek az Ön konkrét e-

kerékpár modelljének pontos konfigurációtól. Az illusztrációk csak általános hivatkozásokként 

szolgálnak az utasítások és a leírás szempontjából. 

1.4 A kézikönyvben használt szimbólumok 

VESZÉLY: Olyan helyzetre figyelmeztet, amely halált, súlyos fizikai sérülést és/vagy 

jelentős anyagi kárt okoz, amennyiben nem tartja be a biztonsági utasításokat. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Olyan helyzetre figyelmeztet, amely halált, súlyos fizikai sérülést 

és/vagy jelentős anyagi kárt okozhat, amennyiben nem tartja be a biztonsági utasításokat. 

VIGYÁZAT: Olyan helyzetre figyelmeztet, amely súlyos anyagi kárt okozhat, amennyiben 

nem tartja be a biztonsági utasításokat. 
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MEGJEGYZÉS: Fontos információkat közöl a problémák megelőzése céljából. 

INFO: További információkat tartalmaz. 

1.5 Szerviz és műszaki támogatás 

MEGJEGYZÉS: A jelen kézikönyv nem egy mindent lefedő, szervizre, karbantartásra 

és/vagy javításra vonatkozó kézikönyv. Kérjük, hogy konzultáljon a szervizzel és a műszaki 

támogatással kapcsolatosan márkakereskedőjével.  

Termékeinkre vonatkozó további információkat, illetve márkakereskedőt globális 

weboldalunkon találhat: www.giant-bicycles.com. 

 

 

http://www.giant-bicycles.com/
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2 Biztonság 

2.1 A kerékpár biztonságos használata 

Mielőtt E-kerékpárját a nyílt úton használná, először próbálja ki egy biztonságos területen és 

ismerkedjen meg azzal, hogy hogyan kell kerékpározni egy elektromos pedál rásegítésű kerékpárral. 

Próbálja ki a kerékpár összes beállítását és ismerkedjen meg az eredményekkel. 

FIGYELMEZTETÉS: Kerékpározás közben mindkét kezét tartsa a kormány markolatain, 

oly módon, hogy el tudja érni a fékkarokat, annak érdekében, hogy azonnal reagálni tudjon 

minden körülményre. Amennyiben nem így jár el, elvesztheti az uralmát a kerékpár felett. 

FIGYELMEZTETÉS: Tilos meghaladni bármilyen terheléssel a kerékpár maximális, 

megengedhető terhelését. 

MEGJEGYZÉS: Az A-súlyozású hangkibocsátás hangnyomás szintje a kerékpározó 

füleinél kevesebb, mint 70 dB(A). 
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2.2 Az akkumulátor és a töltés biztonsága 

FIGYELMEZTETÉS: 
 

• Az EnergyPak akkumulátort és 

töltőt tartsa távol a víztől és a 

nyílt lángtól. 

• Az akkumulátort és a töltőt ne 

használja semmilyen más célra. 

• Ne kösse össze a bekötési 

pontokat. 

• Tartsa az akkumulátort távol a 

gyermekektől és a háziállatoktól. 

• Ne tegye ki az akkumulátort és a 

töltőt ütéseknek (például oly 

módon, hogy leejti azokat). 

• Ne fedje le az akkumulátort és a 

töltőt, illetve ne tegyen tárgyakat 

azokra. 

• Azonnal állítsa le a töltési eljárást, 

amennyiben fura szagot, illetve 

füstöt észlel.  

• Abban a valószínűtlen esetben, 

amikor az akkumulátor ég, NE 

próbálja meg a tüzet vízzel 

eloltani. Ehelyett használjon 

inkább homokot e célra, és 

azonnal hívja föl a sürgősségi 

szolgálatot. 
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VIGYÁZAT: Kerülje az érintkezést az akkumulátorral és a töltővel a töltési művelet alatt. 

A töltő felmelegszik. Kérjük, hogy olvassa el/jegyezze meg az akkumulátorház hátoldalán 

található további információkat. 

2.3 Csomagtartó 

FIGYELMEZTETÉS: Figyelmeztetés: Mindig gondoskodjon arról, hogy a csomagtartóra 

szerelt csomag, illetve gyerekülés rögzítés biztonságosan rögzítve van a gyártó utasításaival 

összhangban, és hogy nincs olyan laza pánt, illetve egyéb tétel, amely beakadhat a kerékbe. 

VIGYÁZAT: Figyelmeztetés: Csomagot csak a csomagtartó(ko)n lehet biztonságosan 

szállítani. Tilos bármilyen csomagot a kerékpár bármilyen egyéb részéhez rögzíteni. 

VIGYÁZAT: Figyelmeztetés: A kerékpár eltérően viselkedhet (különösen a kormányzást 

és a fékezést illetően), amikor a csomagtartó tele van. 

MEGJEGYZÉS: Megjegyzés: Ajánlott leellenőrizni és beállítani a prizmák és a lámpák 

pozícióját annak érdekében, hogy azokat ne takarja el a csomagtartóhoz rögzített csomag. 

INFO: Info: Ajánlott a csomagokat egyenletesen elosztani a csomagtartó két oldala között. 

 

Csomagtartó beépített akkumulátorral: 

Egyes kerékpárok esetében az akkumulátortartó 

és a csomagtartó egybe van építve. 

Gondoskodjon arról, hogy a csomag 

biztonságosan legyen rögzítve az akkumulátor 

és/vagy a tartó károsodásának megelőzése 

érdekében. 

VIGYÁZAT: A maximális hátsó 

csomagtartó kapacitása az EnergyPak 

erőforrással együtt: 22 kg. 
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2.4 Tartozékok és csatlakoztatott egységek 

Kerékpár utánfutók és vontató kerékpárok 

VIGYÁZAT: Ne feledkezzenek meg arról, hogy a (harmadik fél) kerékpár utánfutó, illetve 

vontató kerékpár többlet terhet fog róni az E-kerékpár elektromos és/vagy mechanikai 

alkatrészeire, és fokozott elhasználódásnak fogja kitenni ezeket az alkatrészeket. Mivel 

különböző típusú utánfutók kaphatók a piacon (a márkától/modelltől/stb. függően), nem 

lehet felsorolni minden egyes lehetséges kombinációt, és előre megmondani, hogy mi lesz 

az egyes használati szituációk eredménye. Az utánfutó gyártójának telepítésre, használatra 

és biztonságra vonatkozó utasításait mindig be kell tartani. Tilos az E-kerékpár bármelyik 

eredeti alkatrészét egy (harmadik fél) utánfutó kiszolgálása céljából módosítani. Tilos az 

E-kerékpárra vonatkozóan a jelen felhasználói kézikönyvben máshol megadott teljes 

megengedhető terhelési súlyt bármikor meghaladni. 

Gyermekülések 

VIGYÁZAT: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy gyermekülés használata többlet terhet 

fog róni az E-kerékpár elektromos és/vagy mechanikai alkatrészeire, és fokozott 

elhasználódásnak fogja kitenni ezeket az alkatrészeket. Mivel különböző típusú 

gyermekülések kaphatók a piacon (a márkától/modelltől/stb. függően), nem lehet felsorolni 

minden egyes lehetséges kombinációt. A gyermekülés gyártójának telepítésre, használatra 

és biztonságra vonatkozó utasításait mindig be kell tartani. Tilos az E-kerékpár bármelyik 

eredeti alkatrészét egy gyermekülés kiszolgálása érdekében módosítani. Tilos a jelen 

felhasználói kézikönyv egyéb részében megadott, az E-kerékpár teherhordó képességét 

és/vagy összesített megengedhető terhének súlyát meghaladni. Gyerekülés használata 

esetén, és amennyiben a kerékpár fel van szerelve egy olyan nyereggel, amely alatt szabadon 

látható tekercsrugók vannak, akkor fennáll az a jelentős kockázat, hogy a gyermek ujjai meg 

fognak sérülni annak következtében, hogy beakadnak a tekercs rugói közé. Kérjük, tegyen 

megfelelő lépéseket abból a célból, hogy megakadályozza a gyermek ujjainak becsípődését. 

Hordozók 

VIGYÁZAT: Sok típusú tehertartó egység kapható, melyek eltérő specifikációkkal 

rendelkezhetnek. Használatuk előtt mindig tanulmányozza a tehertartó egységgel kapott 

dokumentációt és/vagy konzultáljon helyi márkakereskedőjével a telepítési utasításokat, a 

maximum terhet, a forgatónyomaték specifikációkat, az alkatrész specifikációkat, a 

maximális kompatibilis kerékméretet, az utánfutó és gyermekülés kompatibilitást illetően. A 

gyártó, az importőr, illetve a képviselő nevével és címével, a védjeggyel, a modellel és a 

gyártási adagszámmal, illetve hivatkozással kapcsolatos információkat ellenőrizze a 

tehertartó egység dokumentációjában és/vagy magán a tehertartó egységen. 
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3 Leírás 

3.1 Az E-Alkatrészek bemutatása 

A Giant, a Liv és a Momentum e-kerékpárok a Giant által kifejlesztett egyedülálló alkatrészekkel 

és technológiával vannak ellátva, melyeknek az a célja, hogy a legnagyobb teljesítményt és a 

legjobb élményt biztosítsák minden egyes kerékpáros számára. Az alábbiakban röviden 

ismertetünk néhány fontosabb rendszerelemet és terminológiát. 

 

A Giant EnergyPak akkumulátorok maximális teljesítményt biztosítanak egy integrált csomag 

keretében. Az EnergyPak nagyon gyorsan feltölthető a korábbi akkumulátor rendszerekhez képest, 

és kiemelkedő utazási hatótávot biztosít. Az EnergyPak Plus kiegészítő akkumulátorral 

felszerelhetők a különböző modellek az utazási hatótáv növelése érdekében. Az összes EnergyPak 

akkumulátort alaposan tesztelik a Giant gyárakban a maximális minőség, biztonság és megbízhatóság 

biztosítása érdekében. 

 

A SyncDrive motort széles körben dicsérik teljesítményének és megbízhatóságának köszönhetően. 

A Giant által a legjobb teljesítmény érdekében finoman behangolt kisméretű közép-meghajtást 

biztosító motor minden egyes modell esetében erőteljes, és mégis gördülékeny és természetes 

pedálozási rásegítést biztosít minden egyes rásegítő üzemmódban. Válassza a magasabb rásegítési 

szinteket, amikor nehéz körülmények között, nehéz terepen kerékpározik, és amikor emelkedőkön 

halad. A maximális forgatónyomaték a “Power” szinten érhető el, mely szint segítséget nyújt a 

legmeredekebb lejtők leküzdésében. 

Az alacsony rásegítési szintek takarékoskodnak az akkumulátor kapacitásával annak érdekében, hogy 

nagyobb távolságokat tudjon megtenni. 

Ideális városi és külvárosi utakon történő kerékpározáskor, illetve amikor kisebb rásegítésre van 

szükség. 

A kifinomult Smart Assist [Okos Rásegítési] funkció optimálisan kiegyensúlyozza a teljesítményt és 

a hatótávot. A Smart Assist funkció felhasználja az összes érzékelő által biztosított inputot abból a 

célból, hogy azonnal és automatikusan adaptálja a teljesítmény outputot a kerékpározás változó 

feltételeihez. 

 

A RideControl Ergo termékcsalád könnyen kezelhető vezérlő elemeket tartalmazó ergonomikus 

elrendezést biztosít. A vizuális visszajelzés vagy világos LED indikátorokon vagy egy olyan 

képernyőn keresztül érkezik, mint például a RideDash EVO. A RideControl Dash funkció 

tartalmazza az összes alapvető vezérlést, valamint egy színes képernyőt, integrálva egyetlen kompakt 

egységbe. Csatlakoztassa okostelefonjának RideControl alkalmazását kerékpárjához, hogy még több 

lehetőséggel bővítse a szolgáltatások körét, mely lehetőségek állandóan bővülnek és javulnak a 

frissítéseknek köszönhetően. 
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A RideControl Dash egy távirányító egység, amely tartalmaz egy integrált színes képernyőt, mely 

képernyőn széles körű kerékpárral és kerékpározással kapcsolatos információk jelennek meg, mely 

információkat az EnergyPak(ok), a SyncDrive motor, az érzékelők, a lámpák és az egyéb bekötött e-

alkatrészek biztosítanak. Ergonomikusan a bal oldali kormány markolatnál van elhelyezve, a 

RideControl Ergo távirányítók és a RideDash EVO számos funkcióját biztosítja egyetlen kompakt 

egység keretében. 

 

A RideDash EVO a kerékpározó számára széleskörű kerékpárokra és kerékpározásra vonatkozó 

információkat biztosít egy gyönyörű, nagyméretű színes képernyőn keresztül, amely a kormány 

középső részén található. A RideDash EVO rendszert a RideControl Ergo termékcsalád üzemelteti. 

Tisztán és nagyméretű jelekkel közli az olyan adatokat, mint például a sebességet, a távolságot, az 

akkumulátor állapotát, a még megtehető utat és egyéb hasznos információkat. 

3.2 EnergyPak és töltő 

EnergyPak-ok 

EnergyPak (hátsó csomagtartó) EnergyPak (beépített) 

 
 

A. EnergyPak 

B. Töltő aljzat 

C. Energia szint ellenőrzőegység 

(gomb) 

A. EnergyPak 

B. Töltő aljzat 

C. Energia szint ellenőrzőegység 

(gomb) 
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Töltőberendezések 

4A típusú töltőberendezés Smart töltőberendezés 

 

 

A. AC aljzat (110~230 V) (típus változni fog) 

B. Töltőberendezés 

C. Töltés indikátor 

D. Töltő aljzat 

A. AC aljzat (110V/110~240 V) (típus 

változni fog) 

B. Töltőberendezés 

C. 60%-os töltés indikátor 

D. 100%-os töltés indikátor 

E. Töltő aljzat 

F. Töltő adapter 

  



 

 

 Leírás 14 

3.3 SyncDrive 

A nagyteljesítményű SyncDrive motor 

technológia egy bizonyos számú érzékelőt és 

smart adatfeldolgozást alkalmaz, hogy egy olyan 

reakcióképes pedálozási rásegítést biztosítson, 

amely tökéletesen összhangban van az emberi 

erőfeszítéssel. Az eredmény egy igen 

természetes és előre jelezhető teljesítmény 

output minta, amely összehangolja a rásegítést a 

kerékpárossal. Több SyncDrive motor változat 

létezik, melyek mindegyikét testreszabott módon 

behangolta a Giant abból a célból, hogy a 

kerékpár modell megfeleljen használati 

típusának. 

INFO: A SyncDrive motorok fel 

vannak szerelve egy négyzetes kúpos 

középcsapággyal, melyek vízszintes 

játéka maximum 1 mm a tengelynél, a 

tervezésnek megfelelően. 

3.4 RideControl 

A RideControl Ergo távirányító termékcsalád segítségével vezérelni lehet az összes fontos rendszer 

funkciót. Az egyértelműen világító LED lámpák vizuális visszajelzést biztosítanak az EnergyPak, 

a SyncDrive motor, az érzékelők, a lámpák és az egyéb kapcsolódó e-alkatrészek állapotáról. 
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RideControl Ergo RideControl Ergo 2 

 

 
A. Walk Assist [Sétálás közbeni rásegítés] 

B. Rásegítési szint (felfele / lefele) 

C. Power Assist [Teljesítmény rásegítés] 

indikátor (5 LED) 

D. On / Off 

E. Világítás indikátor (fehér) / Hiba 

indikátor (piros) 

F. EnergyPak töltés indikátor (5 LED) 

G. Lámpa [Light] / Info 

A. Info 

B. Rásegítési szint (felfele / lefele) 

C. Smart Assist (AUTO funkció) 

D. Power Assist indikátor (5 LED) 

E. On / Off 

F. USB-C port 

G. Lámpa indikátor (fehér) / Hiba 

indikátor (piros) 

H. Akkumulátor szint indikátor (5 

LED) 

I. Világítás / Képernyő 

háttérvilágítás 

J. Walk Assist [Sétálás közbeni 

rásegítés] 

 

INFO: A Walk Assist funkció a helyi rendeletek miatt nem érhető el egyes országokban. 

INFO: A RideControl Ergo távirányító termékcsalád irányítani tudja a RideDash EVO 

képernyőt is, amennyiben van ilyen képernyő. A RideDash EVO képernyőt külön is meg 

lehet vásárolni. A beszerezhetőség és az árképzés eltérő lehet. További tájékozódás 

érdekében vegye fel a kapcsolatot felhatalmazott márkakereskedőjével, illetve látogassa 

meg a Giant weboldalát. 
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3.5 RideControl Dash 

A RideControl Dash egy távirányító és egy színes kijelző egyetlen egységbe építve, amely hasonló 

jellemzőkkel rendelkezik, mint a RideControl Ergo termékcsalád és a RideDash EVO. 

Képernyő Gombok 

 

 

A. Állapotsor 

1. Vezetéknélküli csatlakoztatás 

2. Világítás állapota 

3. Telefon értesítés 

4. Szerviz 

5. Akkumulátor állapota 

B. Adatmező 

C. Assist [rásegítési] szint indikátor 

D. Világítás / képernyő háttérvilágítása 

E. Áram on/off 

F. Rásegítési szint felfele/lefele 

G. Info 

H. Walk Assist [Sétálás közbeni rásegítés] 

I. USB-C port 
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INFO: A Walk Assist funkció a helyi rendeletek miatt nem érhető el egyes országokban. 

3.6 RideDash EVO 

A RideDash EVO egy színes kijelző, amely a kerékpárral és a kerékpározással kapcsolatos 

információk széles körét jeleníti meg, mely információkat az EnergyPak-ok, a SyncDrive motor, az 

érzékelők, a lámpák és az egyéb csatlakoztatott e-alkatrészek biztosítják. A RideDash EVO-t vagy 

a RideControl Ergo vagy a RideControl Ergo 2 működteti. 

 

 

A. Állapotsor 

1. Vezetéknélküli csatlakoztatás 

2. Világítás állapota 

3. Telefon értesítés 

4. Szerviz 

5. Akkumulátor állapota 

B. Adatmező 

C. Segítési szint indikátor 

D. Aladat mezők 

1. 1. aladat mező 

2. 2. aladat mező 

E. Oldal indikátor 

1. Aktív oldal 
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4 Szállítás és Tárolás 

E fejezet az e-kerékpár alkatrészekkel kapcsolatos speciális információkat ismerteti. A kerékpár 

szállításával és tárolásával kapcsolatosan további információk az általános kerékpár kézikönyvben 

találhatók. 

4.1 Szállítás 

VIGYÁZAT: Az akkumulátorok nem arra lettek tervezve, hogy a kerékpáron legyenek, 

amikor a kerékpárt szállítják. Az akkumulátorokat le kell venni a kerékpár(ok)ról és a 

gépkocsin belül kell szállítani. 

4.2 Tárolás 

E-kerékpár 

A kerékpárt olyan helyen kell tárolni, ahol az védve van a hótól, az esőtől, a naptól stb. A hó és az 

eső a kerékpár korrózióját okozhatja. A nap ultraibolya fénye kifakíthatja a festék színét, illetve a 

kerékpár bármely gumi, illetve műanyag részének repedezését okozhatja. 

EnergyPak 

Amennyiben a kerékpárt hosszabb (egy hónap vagy azt meghaladó) ideig nem használja, az 

EnergyPak legjobb tárolási módja az alábbi: 

• 60%-os kapacitás melletti tárolás. Csak a Smart Charger [okos töltőberendezés] esetében: állítsa 

a Smart Charger berendezést ‘Long Storage’ [hosszú tárolási] töltési üzemmódba. 

• A kerékpárról leszerelendő. 

• 0°C és 40°C között. 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze le az EnergyPak akkumulátort havonta abból a szempontból, 

hogy minimum egy LED még villog. Töltse fel az EnergyPak akkumulátort, amennyiben 

az szükséges. 

VIGYÁZAT: Az EnergyPak akkumulátort 3 havonta fel kell tölteni. Amennyiben ezt nem 

hajtja végre, az EnergyPak jótállása érvénytelenné válhat. 

 



 

 

 A kerékpár használata 19 

5 A kerékpár használata 

5.1 Hatótáv 

Az egy töltéssel megtehető távolság jelentős mértékben függ több olyan körülménytől, mint például 

az alábbiak (de nem korlátozó értelemben): 

• Az időjárási körülmények, például a környezeti hőmérséklet és a szél; 

• Útviszonyok, például szintkülönbségek és az út felülete; 

• A kerékpár állapota, például a gumiabroncsok nyomása és a karbantartás szintje; 

• A kerékpár használata, például a gyorsítást és a sebességváltást illetően; 

• A kerékpáros és a csomag súlya; 

• A töltési és a kisütési ciklusok mennyisége; 

• Az EnergyPak kora és állapota. 

Sebességváltásra vonatkozó ajánlások 

A nagyobb hatótáv érdekében a Giant azt javasolja, hogy a sebességnek megfelelő sebességfokozatba 

váltson. Alacsony sebességeknél és induláskor az alacsony sebességfokozat a legjobb. Nagyobb 

sebességek esetén nagyobb sebességfokozatot lehet kiválasztani. A gördülékeny támogatás és az 

optimális hatótáv érdekében célszerű a pedál nyomását felengedni sebességváltáskor. 

• Nagy sebesség, nagy sebességfokozat. 

• Kis sebesség, kis sebességfokozat. 

• A meghajtást ki kell oldani sebességváltás alatt. 

5.2 EnergyPak 

Az EnergyPak akkumulátor feltöltési szintjét az 

energiaszint ellenőrző gomb lenyomásával lehet 

ellenőrizni. 
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 MEGJEGYZÉS: 

• 15 normál feltöltés után, illetve minimum 3 havonta teljesen ki kell sütni az EnergyPak 

akkumulátort feltöltése előtt. Ezzel optimalizálható az EnergyPak élettartama. 

• Amikor az EnergyPak csatlakoztatva van a kerékpárhoz, valamennyi energiát fel fog 

emészteni a rendszer, akkor is, amikor a kerékpárt nem használják. Ennek megelőzése 

érdekében az EnergyPak akkumulátor és a kerékpár csatlakoztatását meg lehet 

szüntetni, amikor néhány napnál hosszabb ideig nem használja azt. 

Új EnergyPak 

Az új EnergyPak akkumulátort védő, úgynevezett ‘hibernált’ állapotban szállítják. Az akkumulátort 

aktiválni kell és csak aktiválás után használható. 

• A ‘hibernált’ EnergyPak úgy ismerhető fel, hogy az energiaszint ellenőrző gomb lenyomására az 

EnergyPak LED-jei nem fognak világítani. 

• Dugjon be egy aktív töltőberendezést az EnergyPak-be; 

• Húzza ki a töltőberendezést az EnergyPak-ből; 

• Az EnergyPak ezt követően már nem lesz ‘hibernált’ állapotban. Az energiaszint ellenőrző gomb 

lenyomásának hatására a LED-ek világítani fognak. 

• Az EnergyPak most már használatra készen áll. 

Az EnergyPak nem helyezhető ismét ‘hibernált’ állapotba aktiválása után. Általában 

márkakereskedője fogja aktiválni és feltölteni az EnergyPak akkumulátort. 

5.3 Feltöltés 

INFO: 

• Az EnergyPak akkumulátort szobahőmérsékleten kell feltölteni (±20°C/68°F). 

• A 0°C alatt, illetve a 40°C felett (32°F~104 °F) történő feltöltés elégtelen feltöltést fog 

eredményezni, és negatívan befolyásolhatja az akkumulátor életciklusát. 
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5.3.1 A töltőberendezések használata 

4A töltőberendezés 

• Amennyiben az EnergyPak nincs 

csatlakoztatva: 

A töltőberendezés LED-je (A) zölden 

világít (állandóan). 

• Töltés alatt: 

A töltőberendezés LED-je pirosan világít 

(állandóan). 

• Töltési probléma esetén: 

A töltőberendezés LED-je pirosan 

(villogva) világít. 

• A töltés befejeződött (100%): 

A töltőberendezés LED-je zölden világít (állandóan). 

Smart töltőberendezés 

Normál töltési üzemmód (100%-os töltés): 

• Bekapcsolási szekvencia (önteszt):  

A töltőberendezés 1. LED-je (A) gyorsan 

végigfut a piros / zöld / off szekvencián. 

A töltőberendezés 2. LED-je (A) gyorsan 

végigfut a zöld / piros / off szekvencián. 

• Amikor az EnergyPak nincs csatlakoztatva: 

A töltőberendezés 1. LED-je piros 

(állandóan). 

• Töltés közben: 

A töltőberendezés 1. LED-je zöld (villog). 

• A töltés befejeződött: 

A töltőberendezés 1. LED-je zöld (állandóan). 

• Töltési probléma: 

A töltőberendezés 1. LED-je piros (villog). 

A hosszú távú tárolás töltési üzemmódja (60%-os töltés): 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést; 

• Nyomja le a 2. LED gombot (B); 

• A töltési eljárás azonos a normál töltési eljárással, kivéve az alábbiakat: 

A 2. LED sárga (állandóan); 

A töltés befejeződik 60%-nál (a hosszú távú tárolás céljából). 
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5.3.2 EnergyPak eltávolítása és telepítése 

MEGJEGYZÉS: Az EnergyPak eltávolításakor először mindig ki kell kapcsolni az áramot. 

EnergyPak Smart Integrated [Integrált Okos EnergyPak] 

Az EnergyPak eltávolítása (Kulcszáras típus 

esetén): 

• Kezével támassza alá az akkumulátor 

súlyát; 

• Helyezze be a kulcsot és nyissa ki az 

EnergyPak zárját; 

• Csak a felülről betölthető integrált 

akkumulátorok esetén: emelje ki az 

EnergyPak akkumulátort és töltse fel azt; 

• Nyomja le a leesés ellen védő kart az 

EnergyPak teljes körű kioldása érdekében; 

• Távolítsa el az akkumulátort a kerékpárból. 

Az EnergyPak eltávolítása (Torx zártípus 

esetén): 

• Kezével támassza alá az akkumulátor 

súlyát; 

• Helyezzen be egy 25-ös méretű Torx 

szerszámot és fordítsa azt el az óramutató 

járásával ellentétes irányba az EnergyPak 

kioldásához (a csavar végtelenített, azaz 

nem kivehető); 

• Nyomja le a leesés ellen védő kart az 

EnergyPak teljes körű kioldása érdekében; 

• Távolítsa el az akkumulátort a kerékpárból. 
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EnergyPak Smart Compact [Okos Kompakt EnergyPak] 

Az EnergyPak eltávolítása: 

• Tartsa az akkumulátort a vázban annak 

biztosítása érdekében, hogy kioldáskor ne 

tudjon leesni; 

• Helyezze be a kulcsot és nyissa ki az 

EnergyPak zárját. Az EnergyPak 

akkumulátort a zár kismértékben ejektálni 

fogja; 

• Egyes modellek plusz esés elleni 

védelemmel rendelkeznek. Nyomja le az 

akkumulátor alatt található műanyag fület 

(világoszöld nyíl) az EnergyPak kioldása 

érdekében; 

• Távolítsa el az akkumulátort a kerékpárból. 

Az EnergyPak Smart Integrált és Kompakt 

telepítése: 

• Az EnergyPak telepítéséhez hajtsa végre 

fordított sorrendben az eltávolítási eljárást. 

• Gondoskodjon arról, hogy alul a rések 

szabályosan vonalba álljanak; 

• Nyomja be az EnergyPak tetejét és ügyeljen 

arra, hogy EnergyPak szabályosan legyen 

rögzítve (eközben egy ‘kattanásnak’ kell 

hallatszania); 

• Húzza ki a kulcsot; 

• Kulcs nélküli modellek esetén teljesen húzza 

meg a Torx csavart; 

• A kerékpár használatra készen áll. 
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EnergyPak (hátsó csomagtartós) 

Az EnergyPak eltávolítása: 

• Helyezze be a kulcsot és nyissa ki az 

EnergyPak zárját; 

• Fogja meg az EnergyPak fogantyúját és 

húzza ki hátrafele az EnergyPak-et; 

• Csúsztassa ki az EnergyPak-et; 

Az EnergyPak telepítése: 

• Telepítse ismét az EnergyPak-et és 

gondoskodjon arról, hogy alul a rések 

szabályosan vonalba álljanak; 

• Tolja az EnergyPak-et előlre és ügyeljen arra, hogy az EnergyPak szabályosan legyen 

rögzítve (amit egy ‘kattanás’ jelez); 

• Húzza ki a kulcsot; 

• A kerékpár használatra készen áll. 

5.3.3 Az eltávolított EnergyPak feltöltése 

MEGJEGYZÉS: Először mindig kapcsolja ki az áramot, az EnergyPak eltávolítása előtt. 

MEGJEGYZÉS: Mindig ügyeljen arra, hogy az összes konnektor szabályos irányba álljon, 

mielőtt csatlakoztatja azokat. 

A Smart Integrált és Kompakt EnergyPak 

töltése: 

• Csatlakoztassa a töltőadaptert (A) a 

töltőberendezéshez; 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést az 

EnergyPak-hoz; 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést egy AC 

forráshoz; 

• A töltési műveletet bármikor meg lehet 

szakítani; 

• Kösse le a töltőberendezést a hálózati áramforrásról; 

• Kösse le a töltőberendezést az EnergyPak-ról. 
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Az EnergyPak töltése (hátsó csomagtartós) 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést az 

EnergyPak-hoz; 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést az AC 

áramforráshoz; 

• A töltési műveletet bármikor meg lehet 

szakítani; 

• Szakítsa meg a töltőberendezés és a hálózati 

áramforrás csatlakozását; 

• Szakítsa meg a töltőberendezés és az 

EnergyPak csatlakoztatását; 

5.3.4 A kerékpárban levő akkumulátor töltése 

MEGJEGYZÉS: Mindig ügyeljen arra, hogy az összes konnektor szabályos irányba álljon, 

mielőtt csatlakoztatja azokat. 

Smart Integrált és Kompakt EnergyPak 

• Húzza ki és forgassa el az óramutató 

járásának irányába a töltőnyílás fedelét, 

illetve emelje fel a gumifedelet a töltőnyílás 

szabaddá tétele érdekében; 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést a 

kerékpár töltőnyílásához; 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést egy AC 

áramforráshoz; 

• A töltést bármikor le lehet állítani; 

• Szakítsa meg a töltőberendezés és a hálózati 

áramforrás csatlakozását; 

• Szakítsa meg a töltőberendezés és a 

töltőnyílás csatlakoztatását; 

• Helyezze vissza a helyére a töltő nyílás 

fedelet; 

• A kerékpár használatra készen áll. 
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EnergyPak (hátsó csomagtartós) 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést a hátsó 

csomagtartó első részén található 

EnergyPak kimenethez (outlet); 

• Csatlakoztassa a töltőberendezést egy AC 

áramforráshoz; 

• A töltést bármikor le lehet állítani; 

• Szakítsa meg a töltőberendezés és a hálózati 

áramforrás csatlakozását; 

• Szakítsa meg a töltőberendezés és a 

töltőnyílás csatlakoztatását; 

• A kerékpár használatra készen áll. 

5.3.5 Töltési idők táblázata 

EnergyPak 

kapacitása 

300 Wh  400 Wh  500 Wh  

AC feszültség 110 V 200-240 V 110 V 200-240 V 110 V 200-240 V 

80%-os töltés 2:20 h 1:45 h 3:00 h 2:00 h 3:40 h 2:45 h 

100%-os töltés 4:40 h 3:30 h 6:00 h 4:30 h 7:20 h 5:00 h 

1. táblázat: 4A típusú töltőberendezés töltési ideinek táblázata (110 V / 200-240 V) 

 

EnergyPak 

típus 

„Smart Compact” „Smart Integrated”  

Kapacitás 375 Wh 500 Wh 400 Wh 500 Wh 625 Wh 

60%-os töltés 1:05 h 1:25 h 1:10 h 1:25 h 1:50 h 

80%-os töltés 1:35 h 2:05 h 1:50 h 2:05 h 2:40 h 

100%-os töltés 3:15 h 4:10 h 3:20 h 4:10 h 5:00 h 

2. táblázat: Smart töltőberendezés töltési ideinek táblázata (110-240 V) 
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5.4 Vezérlőegységek 

5.4.1 RideControl Ergo termékcsalád 

Bekapcsolás és kikapcsolás 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 
 

 

On: A rendszer bekapcsoláshoz nyomja meg az On / Off gombot (A). 

Off: A rendszer kikapcsolásához nyomja le minimum 1,5 másodpercig az On / Off gombot (A), 

majd engedje azt fel. 

MEGJEGYZÉS: A világítás jelző LED (B) háromszor villogni fog, jelezve azt, hogy a 

kerékpár most már ki van kapcsolva. 

Power Assist [áram rásegítés] szintje 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 
 

 

Smart Assist [Okos rásegítés] (AUTO): 

A SyncDrive motor automatikusan hozzáilleszti a teljesítmény kimenetet a körülményekhez, az 

utazási kényelem és a hatótáv optimalizálása érdekében. 
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• RideControl Ergo bekapcsolása: 

• Hosszú ideig (>2 másodperc) nyomja le az Assist Up vagy Down [Rásegítés Felfele vagy 

lefele] gombot (A) a Smart Assist funkció aktiválásához. 

• RideControl Ergo 2 bekapcsolása: 

• Nyomja le a Smart Assist gombot (B) a Smart Assist aktiválásához. 

• Amikor a Smart Assist aktív, nyomja le az Assist Up vagy Down gombot (A), ha vissza 

szeretne térni a rásegítési szint manuális kiválasztásához. 

• Csak a középső Power Assist jelző LED (3) fog világítani, jelezve azt, hogy a Smart Assist 

funkció aktív. 

• Amennyiben a rendszerhez csatlakoztatva van egy RideDash készülék, akkor a Smart Assist 

szint a képernyőn ‘AUTO’ üzemmódként fog megjelenni. 

INFO: A Smart Assist üzemmód nem áll rendelkezésre minden modell esetében. 

1-5 rásegítési [Assist] szint: 

Manuálisan válassza ki a kívánt teljesítmény rásegítési szintet. 

• A rásegítési szint megváltoztatásához rövid ideig nyomja le az Assist Up vagy Down gombot 

(A). 

• A Power Assist jelző LED-ek (1-5) a kiválasztott szintet jelzik alulról felfele. 

• Az 1-es szám a legkisebb Power Assist (teljesítmény rásegítés) szintet jelzi, amely a 

legnagyobb hatótávot jelenti (ECO szint). 

• Az 5-ös szám a legnagyobb Power Assist szintjét jelzi, melynek esetében az energiafogyasztás a 

legnagyobb (POWER szint). 

Rásegítés kikapcsolása: 

A Power Assist nélküli – de a kijelzésekkel / kerékpár számítógép és világítás funkciókkal történő - 

kerékpározáshoz. 

• Nyomja le a rásegítés DOWN gombot addig, amíg az összes rásegítés jelző LED kialszik. 

• Ekkor a motorral történő rásegítés ki van kapcsolva. 

• Az összes egyéb rendszer funkció továbbra is rendelkezésre áll. 
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Walk assist [Sétálás közbeni rásegítés] 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 

 

A Walk Assist funkciónak az a feladata, hogy segítsen, amikor kerékpárját tolva sétál. 6 km/h (4 

mph) sebességig működik. A Walk Assist a legerősebb a legalacsonyabb sebességfokozatban, ami 

azt jelenti, hogy a lánc elől a legkisebb lánckeréken fut, hátul pedig a legnagyobbon. 

INFO: A Walk Assist funkció a helyi rendeletek miatt nem érhető el egyes országokban. 

• A Walk Assist készenlétbe állításához nyomja le a Walk Assist gombot (A). A rásegítés 

indikátor világítani kezd oda-vissza szekvencia szerint. 

• Nyomja le az Assist Up gombot 3 másodpercen belül. A Walk Assist funkció működésbe lép. 

• Engedje fel az Assist Up gombot a funkció leállításához, illetve felfüggesztéséhez. 3 

másodpercen belül ismét nyomja le a gombot a funkció újbóli működtetéséhez. 

• Ha azonnal vissza szeretne lépni a normál utazási üzemmódba, akkor nyomja meg a RideControl 

bármelyik gombját. 

INFO: Amennyiben nem hajt végre semmilyen lépést 3 másodpercen belül azt követően, 

hogy lenyomta a séta segítő gombot, a rendszer vissza fog térni normál utazási 

üzemmódba. 
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Világítás 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 

 
 

• Hosszú ideig (>2 másodpercnél tovább) 

nyomja le a világítás gombot (B) a kerékpár 

lámpáinak bekapcsolásához / 

kikapcsolásához. A lámpa indikátor (A) 

elkezd világítani. 

• Amikor bekapcsolja a kerékpár lámpáját, a 

RideDash EVO képernyő háttérvilágítását 

a rendszer letompítja. 

• Az S-Pedelecs (nagysebességű E-

kerékpárok) esetében a kerékpár lámpáit 

nem lehet kikapcsolni. A gomb a tompított 

fény és a fényszóró között vált. 

• Hosszú ideig (>2 másodpercnél tovább) 

nyomja le a világítás gombot (B) a kerékpár 

lámpáinak bekapcsolásához / 

kikapcsolásához. Az S-Pedelecs 

(nagysebességű E-kerékpárok) esetében e 

gomb a tompított fény és a fényszóró között 

vált. 

• Rövid ideig nyomja le a lámpa gombot a 

RideDash EVO képernyő 

háttérvilágításának kapcsolásához: OFF / 

BRIGHT [világos] / DIMMED [tompított]. 
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Akkumulátor szint jelzése 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 

 

Az EnergyPak maradék energia szintjét az akkumulátor indikátor LED-jei (1-5) jelzik. Minden egyes 

LED az EnergyPak kapacitásának 20%-át képviseli. 

• Amikor az akkumulátor szintje kisebb mint 10%, az alsó LED (1) fehérről narancssárga színűre 

vált. 

• Amikor az akkumulátor szintje 3% alá csökken, az alsó LED (1) narancssárgán villog. A 

rendszer átkapcsol a legalacsonyabb rásegítési szintre. 

• Amikor az akkumulátor szintje kisebb mint 1%, a Power Assist funkció kikapcsol. A világító 

rendszer még minimum 2 óráig működőképes lesz. 

Info gomb 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 

 

Az Info gomb (I) különböző képernyő funkciók vezérlését szolgálja, amennyiben egy RideDash 

vagy egy másik kompatibilis kerékpár számítógép van csatlakoztatva a rendszerhez. A konkrét 

funkcionalitás a csatlakoztatott készüléktől függ. 
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USB-C port (RideControl Ergo 2) 

Az USB-C port (U) segítségével áramot lehet 

adni egy olyan külső készüléknek, mint például 

az okostelefon, a kerékpár világítás, illetve a 

kerékpár számítógép, illetve fel lehet tölteni azt. 

• Az USB-C port hozzáférése céljából 

körmével emelje fel a fedelet. A 

csatlakoztatáshoz a készüléke számára 

megfelelő kábelt használjon (a szállítmány 

nem tartalmazza azt). 

• Ez a port csak egy áram kimenet (5 V / 1,5 

A). Adatátvitelre nem használható. 

 VIGYÁZAT: 

• Ne használja az USB-C portot nedves, illetve párás feltételek mellett. 

• Gondoskodjon arról, hogy az USB-C portba ne tudjon semmilyen folyadék, iszap, illetve kosz 

behatolni. 

• Mindig szabályosan zárja le az USB port fedelét, amikor az USB-C portot nem használja. 
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Rendszer események 

Amikor bekövetkezik egy rendszer esemény 

(hibás működés), a RideControl jelezni fogja az 

eseményt: 

A rásegítő teljesítmény le fog állni a legtöbb 

rendszer esemény bekövetkeztekor. 

A világítás indikátor (F) pirosan fog villogni. A 

rásegítő szint indikátorok egyike villogni kezd, 

esemény indikátorként. 

Események leírásai: 

• LED 5: Melegedési probléma 

• LED 4: Vezérlő jel probléma 

• LED 3: Sebesség érzékelő probléma 

• LED 2: Motorral kapcsolatos problémák 

• LED 1: Akkumulátorral kapcsolatos problémák 

Gyors problémahárítási lépések: 

1. Figyelje meg, hogy melyik rásegítő szint indikátor villog (1-5). 

2. Kapcsolja ki a rendszert. 

3. Szemrevételezéssel ellenőrizze a rendszert nyilvánvaló, problémát okozó okok 

szempontjából. 

4. Amennyiben biztonságosan lehetséges, oldjon meg minden könnyű és nyilvánvaló okot 

(például telepítse újból a szabálytalanul beillesztett akkumulátort). 

5. Kapcsolja újra be a rendszert. 

Amennyiben a probléma meg lett oldva: 

• A normál használat folytatható. 

• Ütemezzen be egy szerviz ellenőrzést egy felhatalmazott márkakereskedőnél. 

Amennyiben a probléma visszatér: 

• Ismételje meg az 1-5 lépéseket. 

Amennyiben a probléma nem szűnik meg: 

• Hagyja abba a kerékpározást. 

• Vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott márkakereskedővel diagnózis és javítás céljából. 
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5.4.2 RideControl Dash 

Bekapcsolás és kikapcsolás 

 

On: A rendszer bekapcsolásához nyomja le az  On / Off gombot (E). 

Off: A rendszer kikapcsolásához 2 másodpercig nyomja le az On / Off gombot (E). 

Képernyő 

 

A. Állapotsor: Az állapotsor mindig az akkumulátor állapotát (5) mutatja. A többi ikon (1-4) akkor 

jelenik meg, amikor az adott funkció aktív. 

1. Vezeték nélküli kapcsolat: Azt jelzi, hogy a kerékpár és egy, a RideControl alkalmazással 

rendelkező okostelefon között a vezeték nélküli kapcsolat aktív. 

2. Világítás állapota: A világítás ikon azt jelzi, hogy a kerékpár lámpái be vannak kapcsolva. 

3. Értesítés: Azt jelzi, hogy az okostelefonon új vagy el nem olvasott üzenetek vannak. Csak 

RideControl alkalmazáson keresztül. 

4. Szerviz indikátor: A szerviz indikátor (csavarkulcs ikon) akkor jelenik meg, amikor a 

rendszeres időközönkénti műszaki karbantartás esedékes, illetve amikor egy rendszer esemény 

(hibás működés) következett be. 
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5. Akkumulátor állapot indikátor: Az akkumulátor állapot indikátor az EnergyPak pillanatnyi 

töltési szintjét jelzi 100% és 0% között. 

• Amikor az akkumulátor szintje 3% alá esik, az akkumulátor ikon elkezd villogni. A 

rendszer legalacsonyabb rásegítési szintre kapcsol. 

• Amikor az akkumulátor szintje kisebb mint 1%, az akkumulátor ikon villog. A Power 

Assist funkció leáll. A világító rendszer még minimum 2 órán keresztül működőképes lesz. 

INFO: Bizonyos, a jelen kézikönyvben megemlített RideControl alkalmazás funkciók és 

jellemzők előfordulhat, hogy jelenleg még nem elérhetők. A kompatibilitási és a 

rendelkezésre álló jellemzők is változhatnak az alkalmazás verziójától, az e-kerékpár 

modelljétől, a hardver/firmver komponens verziójától, az okostelefon specifikációitól, az 

operációs rendszertől stb. függően. 

B. Adatmező: A RideControl egyetlen adatmezővel rendelkezik, amelyen megjeleníthetők a 

kiválasztott információk. Ez az adatmező alapértelmezésként a 'Speed' [sebesség] információt jeleníti 

meg. 

Adatmező opciók: 

• SPEED [sebesség]: A pillanatnyi utazási sebesség. 

• RANGE [hatótáv]: A pillanatnyi rásegítési szint mellett még megtehető becsült utazási távolság.* 

• ODO [teljes távolság]: Az első használat óta megtett teljes utazási távolság. 

• DISTANCE [távolság]: Az utolsó nullázás óta megtett távolság. 

• TRIP TIME [utazás időtartama]: Az utolsó nullázás óta utazással töltött időtartam. 

• AVG SPEED [átlagos sebesség]: Az utolsó nullázás óta megtett átlagos sebesség. 

• MAX SPEED [maximális sebesség]: Maximális sebesség az utolsó nullázás óta. 

• CADENCE [kadencia]: A pillanatnyi pedálozási sebesség fordulatszámban megadva (rpm). 

*A hatótáv egy becsült adat. Kerékpározás közben a különböző körülmények, például a terep profilja, 

illetve a szél erőssége és iránya befolyásolhatják a tényleges hatótávot. 

 

Nyomja le az 'Info' gombot (G) a RideControl Dash készüléken, ha egy másik adatmezőt szeretne 

behívni. A képernyő az új adatmező leírását 2 másodpercen át meg fogja jeleníteni, majd átvált az új 

mezőre. 
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C. Rásegítési szint indikátor: Az Assist Level indikátor látható módon megjeleníti a pillanatnyilag 

kiválasztott rásegítési szintet 5 rúdból álló sor segítségével, amely színben változhat. 

Rásegítési szint opciók*: 

• OFF 

• ECO 

• TOUR 

• ACTIVE 

• SPORT 

• POWER 

• SMART ASSIST (AUTO) 

A SMART ASSIST [Okos Rásegítés] (AUTO) beállítás esetében a SyncDrive motor automatikusan 

a rásegítés teljesítményét hozzáigazítja a körülményekhez a kerékpározás kényelmének és a hatótáv 

optimalizálásának céljából. 

*A rásegítési szintek rendelkezésre állása és a szintenkénti teljesítmény arány a SyncDrive motor 

típusától és a gyári rendszer beállításoktól függ. 

 

Nyomja le a Rásegítő Szint FEL/LE (Assist Level UP/DOWN) gombjait (F), ha meg szeretné 

változtatni a rásegítés szintjét. Nyomja le hosszú ideig a Fel és Le gombokat egyszerre (2 

másodpercig) a Smart Assist funkció aktiválásához. A képernyőn megjelenik az új rásegítési szint 

neve és a becsült fennmaradó hatótáv 2 másodpercen keresztül. Ezt követően visszatér a 

kerékpározási képernyő a frissített szint indikátorral. 
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Walk assist (Sétálás közbeni rásegítés) 

 

A Walk Assist funkciónak az a feladata, hogy segítsen, amikor kerékpárját tolva sétál. A Walk Assist 

6 km/h (4 mph) sebességig működik és a legerősebb a legalacsonyabb (legkisebb rásegítési) 

sebességfokozatban. 

• Nyomja le a Walk Assist gombot (H) a Walk Assist funkció készenlétbe állításához. 

• Nyomja le a Rásegítés FEL (Assist UP) gombot (F) 3 másodpercen belül. A Walk Assist funkció 

működésbe lép. 

• Engedje fel a Rásegítés Fel gombot a funkció leállításához/felfüggesztéséhez. 

• 3 másodpercen belül ismét nyomja le a gombot a funkció újbóli működtetéséhez. 

• Amennyiben az Assist gombot nem nyomja le, a rendszer vissza fog térni normál utazási 

üzemmódjához 3 másodperc elteltével. 

• Amennyiben bármelyik másik gombot nyomja le, akkor közvetlenül ki fog lépni a Walk assist 

üzemmódból és vissza fog térni a normál utazási üzemmódhoz. 

Világítás / képernyő világossága 

 

A kerékpár lámpáinak bekapcsolása/kikapcsolása: Tartsa hosszú ideig (>2 másodpercnél tovább) 

lenyomva a lámpa gombot (D), ha ki/be szeretné kapcsolni a kerékpár lámpáit. Világítani kezd a 

lámpa indikátor (A2). 

A képernyő fényerejének megváltoztatása: Ismételten nyomja le a lámpa gombot (D) a 

fényerősség megváltoztatásához (alacsony/közepes/erős). 
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USB-C port 

 Az USB-C port (I) segítségével áramot lehet 

adni egy olyan külső készüléknek, mint például 

az okostelefon, a kerékpár világítás, illetve a 

kerékpár számítógép, illetve fel lehet tölteni azt. 

• Az USB-C porthoz történő hozzáférés 

érdekében húzza meg a sarkot és emelje fel a 

fedelet. A csatlakoztatáshoz a készüléke 

számára megfelelő kábelt használjon (a 

szállítmány nem tartalmazza azt). 

•  Ez a port csak egy áram kimenet (5 V / 1,5 

A). Adatátvitelre nem használható. 

VIGYÁZAT: 

• Ne használja az USB-C portot nedves, illetve párás feltételek mellett. 

• Gondoskodjon arról, hogy az USB-C portba ne tudjon semmilyen folyadék, iszap, 

illetve kosz behatolni. 

• Mindig szabályosan zárja le az USB port fedelét, amikor az USB-C portot nem 

használja. 

Beállítások 

 

A kijelző mértékegységeinek megváltoztatása (metrikus/brit): Nyomja le és tartsa lenyomva 5 

másodpercen át az 'Info' gombot (G). 

Az al-adatmezők reset beállítása: 

• A DIST, TRIP, AVG SPD mezők törléséhez: nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre 3 

másodpercen keresztül az Assist fel és le gombokat (F). 

• A MAX SPD törléséhez: léptessen a MAX SPD adatmezőhöz. Nyomja le és tartsa lenyomva 

egyszerre 3 másodpercen keresztül az Assist fel és le gombokat (F). 
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Rendszer események 

A rendszer hibára figyelmeztető képernyő akkor jelenik meg, amikor bekövetkezik egy működési 

hiba: 

• 2 másodpercig megjelenik egy figyelmeztető képernyő. 

• 5 másodpercig megjelenik egy esemény leírás. 

• A figyelmeztető képernyő után a visszatér az utazási képernyő, amin látható az állapotsorban a 

szerviz indikátor. 

Gyors problémahárítási lépések: 

1. Jegyezze fel az esemény leírását. 

2. Kapcsolja ki a rendszert. 

3. Szemrevételezéssel ellenőrizze le a rendszert nyilvánvaló meghibásodási okok 

szempontjából. 

4. Amennyiben biztonságosan lehetséges, oldjon meg minden könnyű és nyilvánvaló okot 

(például telepítse újból a szabálytalanul beillesztett akkumulátort). 

Kapcsolja újra be a rendszert. Amennyiben a probléma meg lett oldva: 

• A normál használat folytatható. 

• Ütemezzen be egy szerviz ellenőrzést egy felhatalmazott márkakereskedőnél. 

Amennyiben a probléma visszatér, ismételje meg az 1-5 lépéseket. 

Amennyiben a probléma nem szűnik meg: 

• Hagyja abba a kerékpározást. 

• Vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott márkakereskedővel diagnózis és javítás céljából. 

 

5.4.3 RideDash EVO 

Képernyő 

 

A. Állapotsor: Az állapotsor mindig az akkumulátor állapotát (5) mutatja. A többi ikon (1-4) akkor 

jelenik meg, amikor az adott funkció aktív. 

1. Vezeték nélküli kapcsolat: Azt jelzi, hogy a kerékpár és egy, a RideControl alkalmazással 

rendelkező okostelefon között a vezeték nélküli kapcsolat aktív. 

2. Világítás állapota: A világítás ikon azt jelzi, hogy a kerékpár lámpái be vannak kapcsolva. 
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3. Értesítés: Azt jelzi, hogy az okostelefonon új vagy el nem olvasott üzenetek vannak. Csak 

RideControl alkalmazáson keresztül. 

4. Szerviz indikátor: A szerviz indikátor (csavarkulcs ikon) akkor jelenik meg, amikor a 

rendszeres időközönkénti műszaki karbantartás esedékes, illetve amikor egy rendszer esemény 

(hibás működés) következett be. 

5. Akkumulátor állapot indikátor: Az akkumulátor állapot indikátor az EnergyPak pillanatnyi 

töltési szintjét jelzi 100% és 0% között. 

• Amikor az akkumulátor szintje 3% alá esik, az akkumulátor ikon elkezd villogni. A 

rendszer legalacsonyabb rásegítési szintre kapcsol. 

• Amikor az akkumulátor szintje kisebb mint 1%, az akkumulátor ikon villog. A Power Assist 

funkció leáll. A világító rendszer még minimum 2 órán keresztül működőképes lesz. 

INFO: Előfordulhat, hogy bizonyos, a jelen kézikönyvben megemlített RideControl 

alkalmazás funkciók és jellemzők jelenleg még nem elérhetők. A kompatibilitási és a 

rendelkezésre álló jellemzők is változhatnak az alkalmazás verziójától, az e-kerékpár 

modelljétől, a hardver/firmver komponens verziójától, az okostelefon specifikációitól, az 

operációs rendszertől stb. függően. 

B/D/E. Oldalak és adatmezők: A RideDash EVO képernyőn különböző utazással kapcsolatos 

információk láthatók 3 adatmezőben. 

• Fő adatmező (B): a fő adatmező alapértelmezésként SPEED (sebesség) adatot jeleníti meg. 

• Aladat mezők (D): az 1. oldalon a RANGE és ODO aladat mezők jelennek meg 

alapértelmezésként. A különböző adatmezők megtekintéséhez lapozni kell. 

• Oldal indikátor (E): az oldalak számát jeleníti meg és kiemeli a pillanatnyilag kiválasztott 

oldalt. 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 

 

Nyomja meg az 'Info' gombot (A) a RideControl Ergo, illetve a RideControl Ergo 2 készüléken, 

amennyiben egy másik adatmezőre szeretne váltani. 

Léptessen végig a rendelkezésre álló oldalakon: 
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• 1. oldal (Alapértelmezett): 

• RANGE [hatótáv]: A pillanatnyi rásegítési szint mellett még megtehető becsült utazási 

távolság.* 

• ODO [teljes távolság]: Az első használat óta megtett teljes utazási távolság. 

• 2. oldal: 

• DIST [távolság]: Az utolsó nullázás óta megtett távolság. 

• TRIP [utazás]: Az utolsó nullázás óta utazással töltött időtartam. 

• 3. oldal: 

• AVG SPD [átlagos sebesség]: Az utolsó nullázás óta megtett átlagos sebesség. 

• MAX SPD [maximális sebesség]: Maximális sebesség az utolsó nullázás óta. 

• 4. oldal: 

• CAD [kadencia]: A pillanatnyi pedálozási sebesség fordulatszámban megadva (rpm). 

• RANGE [hatótáv]: A pillanatnyi rásegítési szint mellett még megtehető becsült utazási 

távolság.* 

*A hatótáv egy becsült adat. Kerékpározás közben a különböző körülmények, például a terep 

profilja, illetve a szél erőssége és iránya befolyásolhatják a tényleges hatótávot. 

 

C. Rásegítési szint indikátor: Az Assist Level indikátor látható módon megjeleníti a pillanatnyilag 

kiválasztott rásegítési szintet 5 rúdból álló sor segítségével, amely színben változhat. 

Rásegítési szint opciók: 

• OFF 

• ECO 

• TOUR 

• ACTIVE 

• SPORT 

• POWER 

• SMART ASSIST (AUTO) 

A képernyőn megjelenik az új rásegítési szint neve és a becsült fennmaradó hatótáv 2 másodpercen 

keresztül. Ezt követően visszatér a kerékpározási képernyő a frissített szint indikátorral. 
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Beállítások 

RideControl Ergo RideControl Ergo 2 

 

A kijelző mértékegységeinek megváltoztatása (metrikus/brit): 

RideControl Ergo esetében: 

• Nyomja le és tartsa lenyomva 5 másodpercen át az 'Info' gombot (G). 

RideControl Ergo 2 esetében: 

• Nyomja le és tartsa lenyomva 5 másodpercen át az 'Info' gombot (A). 

Az al-adatmezők reset beállítása: 

• A DIST, TRIP, AVG SPD mezők törléséhez: nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre 3 

másodpercen keresztül az Assist up & down (fel és le) gombokat (B). 

• A MAX SPD törléséhez: léptessen a MAX SPD adatmezőhöz. Nyomja le és tartsa lenyomva 

egyszerre 3 másodpercen keresztül a Assist up & down (fel és le) gombokat (B). 

A képernyő fényerősségének megváltoztatása (alacsony/közepes/nagy): 

RideControl Ergo esetében: 

• Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a Walk assist gombot (A) a következő fényerősségi 

szintre történő léptetéshez. 

• 2 másodperc eltelte után engedje fel a gombot. 

RideControl Ergo2 esetében: 

• Nyomja le a világítás gombot (I) a következő fényerősségi szinthez történő léptetéshez. 

Rendszer események 

A rendszer hibára figyelmeztető képernyő akkor jelenik meg, amikor bekövetkezik egy működési 

hiba: 

• 2 másodpercig megjelenik egy figyelmeztető képernyő. 

• 5 másodpercig megjelenik egy esemény leírás. 

• A figyelmeztető képernyő után visszatér az utazási képernyő, amin látható az állapotsorban a 

szerviz indikátor. 
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Gyors problémahárítási lépések: 

1. Jegyezze fel az esemény leírását. 

2. Kapcsolja ki a rendszert. 

3. Szemrevételezéssel ellenőrizze le a rendszert nyilvánvaló meghibásodási okok 

szempontjából. 

4. Amennyiben biztonságosan lehetséges, oldjon meg minden könnyű és nyilvánvaló okot 

(például telepítse újból a szabálytalanul beillesztett akkumulátort). 

Kapcsolja újra be a rendszert. Amennyiben a probléma meg lett oldva: 

• A normál használat folytatható. 

• Ütemezzen be egy szerviz ellenőrzést egy felhatalmazott márkakereskedőnél. 

Amennyiben a probléma visszatér, ismételje meg az 1-5 lépéseket. 

Amennyiben a probléma nem szűnik meg: 

• Hagyja abba a kerékpározást. 

• Vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott márkakereskedővel diagnózis és javítás céljából. 

5.5 Integrált homlokcső lámpa 

 

Egyes modellek rendelkeznek egy további, a homlokcsőbe integrált lámpával, a kerékpáros nappali 

láthatóságának javítása céljából. 

• Amikor a kerékpár lámpái be vannak kapcsolva, az első kerékpár lámpa érzékelő (B) 

automatikusan át fog kapcsolni vagy az első kerékpár lámpára (C) vagy a homlokcső lámpára 

(D). 

• A homlokcső lámpát a rendszer világos környezetben fogja aktiválni (20 másodperces 

érzékelési késleltetéssel) 

• Az első kerékpár lámpát a rendszer sötét környezetben fogja aktiválni (5 másodperces 

érzékelési késleltetéssel) 

• Nyomja le a kerékpár lámpa alatt található gombot (A), amennyiben be, illetve ki szeretné 

kapcsolni a fényérzékelőt. E gomb lenyomásával az ‘auto’ és a ‘manual’ világítási funkciók 

között lehet váltani. 

• A homlokcső lámpát nem lehet aktiválni, amikor az érzékelő ki van kapcsolva. 
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5.6 Kulcsok 

A kerékpárhoz két kulcs jár, mely kulcsokkal az akkumulátor zárja zárható. Egyes modellek fel 

vannak szerelve „ring lock” típusú zárral, amelyek ugyanezekkel a kulcsokkal működnek. Egy 

képesített lakatos másolatokat tud készíteni a kulcsokról. A „ring lock” zárral nem rendelkező 

kerékpárok esetében a fedélzeti töltés azt eredményezheti, hogy hosszú időn keresztül nem fogja 

használni az akkumulátor zár kulcsát. Amikor egy akkumulátor zárva van, akkor azt nem lehet 

károsodás nélkül eltávolítani. Mindig gondoskodjon arról, hogy legalább egy kulcs könnyen elérhető 

legyen karbantartás, illetve javítások céljából. 

MEGJEGYZÉS: 

• Kulcsának számát és a nem használt kulcso(ka)t biztonságos helyen tartsa javítások és 

vészhelyzetek esetére. 

• Gondoskodjon arról, hogy mindig legyen minimum egy tartalék kulcsa. 

• Mindig vigye magával a kulcsot, amikor felkeresi a márkakereskedőt karbantartás, 

illetve javítások céljából. 
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6 Karbantartás 

INFO: Feltétlenül olvassa el az általános kerékpár kézikönyv karbantartásra vonatkozó 

információit. 

6.1 Tisztítás 

A Giant Hybrid E-kerékpárok esetében műanyag burkolat fedi le az elektromos alkatrészeket. Ne 

használjon túl sok vizet a műanyag lemosásához. A kosznak a műanyag burkolatról történő 

letörléséhez használjon egy puha rongyot egy semleges oldattal. Ezt követően törölje szárazra a 

burkolatokat egy tiszta, puha ronggyal. 

VIGYÁZAT: Ne használjon nagynyomású vizet, illetve levegő tömlőket tisztítás céljára. 

Ezek az eszközök bekényszeríthetik a vizet az elektromos alkatrészekbe, aminek hibás 

működés lehet a következménye. 

VIGYÁZAT: Az E-kerékpár alkatrészek lemosásához nem szabad túl sok vizet használni. 

Amennyiben a belső elektromos alkatrészek vízzel érintkeznek, a szigetelő korrodálódhat és 

ez áramelszívási, illetve egyéb problémákat okozhat. 

VIGYÁZAT: Ne használjon nem-semleges szappan oldatokat a műanyag alkatrészek 

lemosásához. A nem-semleges oldatok színelváltozást, torzulást, karcolásokat stb. 

okozhatnak. 

6.2 Hajtáslánc 

Egyes E-kerékpár modellek belső agyváltóval 

vannak felszerelve. A legtöbb modell rendelkezik 

egy automata láncfeszítő egységgel, amely 

fenntartja a szabályos lánc feszességet, 

hasonlóképpen a hátsó sebességváltóval 

rendelkező kerékpárokhoz. Azon modellek 

esetében, amelyek nem rendelkeznek automata 

láncfeszítő egységgel, a lánc feszességét le kell 

ellenőrizni és manuálisan kell beállítani. 

VIGYÁZAT: 

A beállításokat csak képzett szerelők 

hajthatják végre szabályos 

szerszámokkal. 

Kérjen további információkat helyi Giant 

márkakereskedőjétől és kérjen tőle 

támogatást E-kerékpárjának műszaki 

karbantartásával kapcsolatosan. 
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Hogyan kell leellenőrizni a lánc feszességét: 

A lánc feszességének leellenőrzéséhez fogja 

meg a láncot az első és a hátsó lánckerekek közti 

szakasz középső részén. 

• Mozgassa a láncot felfele és lefele a lánc 

játékának ellenőrzése céljából; 

• 10-15 mm-es függőleges mozgás az 

elfogadható; 

• Amennyiben a mozgás ennél több vagy 

kevesebb, a lánc feszességét be kell állítani. 

Hogyan kell beállítani a lánc feszességét: 

Egyes modellek vízszintes villasarukkal, más 

modellek pedig csúszó hátsó villasarukkal és 

láncfeszesség beállító csavarokkal 

rendelkeznek. A láncfeszesség beállításához ki 

kell oldani a hátsó kereket, illetve a csúszó 

villasarut annak érdekében, hogy vízszintesen 

mozgatni lehessen a hátsó tengelyt és a 

lánckereket. 

• Lazítsa meg a tengely anyákat, illetve a 

csúszó villasaru tőcsavarjait, értelemszerűen; 

• Mozgassa a hátsó kereket kézzel hátra vagy 

előre, illetve a beállító csavarok forgatásával a 

megfelelő láncfeszesség elérése érdekében; 

• Rögzítse a hátsó kereket a helyére oly módon, 

hogy meghúzza a tengely anyákat, illetve a 

villasaru tőcsavarokat; 

• Mindig ügyeljen arra, hogy a hátsó kerék 

központosítva legyen a vázban. 
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Szíj meghajtás: 

Olvassa el a szíj meghajtás gyártójának 

üzemeltetési utasításait, amelyet az E-kerékpárral 

kap a műszaki specifikációk és követelmények 

szempontjából. 

Minden szíj meghajtásos modell csúszó hátsó 

villasaruval és feszítő beállító csavarokkal 

rendelkezik a szíj feszességének beállítása 

céljából. A szíj meghajtás beállítási eljárása 

azonos a lánc meghajtáséval. 
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7 Jogi dokumentáció 

7.1 Jótállás 

A Giant az eredeti tulajdonos felé csak minden egyes új Giant márkájú kerékpár esetében jótáll azért, 

hogy a váz, a merev villa, illetve az eredeti alkatrészek mentesek lesznek mindennemű anyag és 

megmunkálási hibától az alábbiakban megadott időtartamok alatt: 

A jótállás időtartama 2 év az olyan elektronikus eszközök esetében, mint például az alábbiak: 

• RideControl kijelző és gombok 

• SyncDrive motor 

• EnergyPak akkumulátor; 

• eredeti névleges kapacitásának 60%-ára vonatkozóan maximum 600 töltés esetén. 

• Vezetékezés 

E-kerékpárjaink maximális megengedhető összesített súlya (kerékpár, kerékpáros és csomag) 156 kg 

(344 font). 

Az összes egyéb alkatrész és komponens esetében azt javasoljuk, hogy tanulmányozza a Giant 

általános felhasználói kézikönyvét, amelyet szintén leszállítunk az E-kerékpárral együtt. E 

felhasználói kézikönyv az irányadó problémák esetén. Az alábbiakban és a 49. oldalon található 

Kizárások fejezetekben közölt információk csak referencia célját szolgálják. 

SZÜKSÉGES ÖSSZESZERELÉSI ÁLLAPOT VÁSÁRLÁSKOR. 

A jelen jótállás csak azokra a kerékpárokra és vázakra vonatkoznak, amelyeket újonnan vásárolnak 

egy Felhatalmazott Giant Márkakereskedőtől, és amelyeket e márkakereskedő szerelt össze a vásárlás 

időpontjában. 

KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT 

Egyéb előírás hiányában a fenti jótállás, illetve bármely ráutalásos jótállás esetében az egyedüli 

jogorvoslat korlátozva van a Giant saját belátása szerint a hibás alkatrészeknek az azokkal 

egyenértékű vagy nagyobb értékű alkatrészekkel történő lecserélésére. A jelen jótállás a vásárlás 

napjától érvényes és csak az eredeti tulajdonosra vonatkozik, és azt nem lehet átruházni. A Giant 

semmilyen körülmények között sem felelős semmilyen közvetlen, véletlenszerű, illetve 

következményes kárért, beleértve mindennemű korlátozás nélkül a személyes sérüléseket, a 

tulajdonban bekövetkezett károkat, illetve gazdasági veszteségeket, függetlenül attól, hogy annak 

alapja a szerződés, a jótállás, a hanyagság, a termékfelelősség, illetve bármilyen egyéb elmélet. 

A Giant nem vállal semmilyen egyéb jótállást sem deklaráltan, sem vélelmezés alapján. Az összes 

vélelmezett jótállás, beleértve az értékesíthetőségre és az egy adott célra történő megfelelőségre 

vonatkozó jótállások időtartamukat illetően korlátozva vannak a fentiekben megadott deklarált 

jótállásokra. A jelen jótállás alapján minden követelést egy Felhatalmazott Giant Márkakereskedőn, 

illetve forgalmazón keresztül kell benyújtani. Egy jótállási követelés feldolgozásához szükség van a 

vásárlási nyugtára, illetve a vásárlás dátumának egyéb bizonyítékára. 

A vásárlás országán kívüli követelésekre díjak és további korlátozások vonatkozhatnak. A jótállás 

időtartama és részletei eltérőek lehetnek a váz típusának és/vagy az adott országnak a függvényében. 

A jelen garancia konkrét jogokat biztosít az Ön számára, és előfordulhat, hogy más jogokkal is 

rendelkezik, amelyek a helytől függően változhatnak. A jelen jótállás nem befolyásolja a törvényes 

jogait. 
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7.2 Kizárások 

Normál kopás és elhasználódás az olyan alkatrészek esetében, mint például a gumiabroncsok, láncok, 

fékek, kábelek és fogaskerekek, olyan szituációkban, amikor nincs semmilyen összeszerelési, illetve 

anyaghiba. 

• Az olyan kerékpárok, amelyek szervizét nem felhatalmazott Giant márkakereskedő hajtotta 

végre. 

• Módosítások az eredeti állapothoz képest. 

• Amikor a kerékpárt rendellenes, versenyszerű és/vagy kereskedelmi tevékenységekre, illetve 

egyéb, a kerékpár tervezett céljától eltérő célokra használták fel. 

• Azok a károsodások, amelyeket az okozott, hogy nem tartották be a felhasználói kézikönyv 

előírásait. 

• A festék fedőbevonatának és matricáinak károsodása, ami annak a következménye, hogy részt 

vettek versenyeken, ugratásokon, downhill eseményeken és/vagy az ilyen jellegű 

tevékenységeket vagy eseményeket szolgáló képzéseken, illetve annak a következménye, hogy a 

kerékpárt kemény feltételeknek, illetve klímának tették ki, illetve kemény feltételek, illetve 

klímák mellett használták azt. 

• Az alkatrész csere, illetve váltás munkadíjai. 

A jelen jótállásban előírtakon kívül és az összes többi jótállás függvényében, a Giant és annak 

alkalmazottjai és ügynökei nem lesznek felelősek semmilyen veszteségért, illetve kárért (beleértve a 

véletlenszerű és következményes veszteségeket és károkat, amelyeket hanyagság, illetve mulasztás 

okoz), amelyek bármilyen Giant kerékpárból eredően, illetve azzal kapcsolatosan merül fel. 

7.3 Konformitás 

Az olyan hibrid meghajtású kerékpárok, melyek maximális, támogatott sebessége 45 

km/h, megfelelnek az L1e-B kategóriájú járművekre vonatkozó 168/2013/EK EU 

Irányelv követelményeinek. 

Az olyan hibrid meghajtású kerékpárok, melyek maximális, támogatott sebessége 25 

km/h, megfelelnek az EU 2006/42/EK számú Gép Irányelv követelményeinek. 

Ezek a kerékpárok megfelelnek az alábbi nem harmonizált szabványoknak is: 

• Kerékpár szabvány: ISO 4210-2 

• Elektromos kerékpárok: EN 15194 

Az Ön konkrét Giant E-kerékpárjára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a jelen 

felhasználói kézikönyv betétje. 

7.4 Felelősséghárítás 

Ne módosítsa kerékpárját engedély nélkül. Az engedély nélküli módosítás azt jelenti, hogy eltávolít, 

illetve lecserél bármilyen eredeti berendezést, illetve hogy olyan módon módosítja kerékpárját, amely 

megváltoztatja a kerékpár dizájnját és/vagy működését. Az ilyen jellegű módosítások súlyos 

mértékben korlátozhatják a kerékpár kezelését, stabilitását és egyéb szempontjait, melynek 

következtében a kerékpárral történő kerékpározás nem lesz biztonságos. Az engedély nélküli 

módosítás érvénytelenítheti a jótállást, és azt eredményezheti, hogy kerékpárja nem fog megfelelni 

az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek. A biztonság, a minőség és a megbízhatóság 

biztosítása érdekében vagy csak eredeti alkatrészeket, vagy pedig a Giant által engedélyezett 
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cserealkatrészeket használjon javítás és csere céljára. A Giant nem felelős semmilyen közvetlen, 

véletlenszerű, illetve következményes kárért, beleértve korlátozás nélkül a személyes sérülésből 

eredő károkat, a tulajdonban bekövetkezett károkat, illetve a gazdasági veszteségeket, amelyek 

engedély nélküli módosításból származnak. 

7.5 FCC 

A jelen készülék megfelel az FCC Szabályok 15. részének. A készülék üzemeltetése az alábbi két 

feltétel függvénye: 

1. E készülék nem okozhat káros interferenciát, és 

2. A jelen készüléknek el kell fogadnia mindennemű kívülről érkező interferenciát, beleértve azt 

az interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet. 

Kérjük, hogy számoljon azzal, hogy az olyan változtatások, illetve módosítások végrehajtása, 

amelyeket nem hagyott egyértelműen jóvá a megfelelőségért felelős fél, érvénytelenítheti a 

felhasználónak a gép üzemeltetésére vonatkozó hatáskörét. 

INFO: E berendezés tesztelve lett és ezzel a berendezéssel kapcsolatosan megállapítást 

nyert, hogy az megfelel a B Osztályú digitális készülékek határértékeinek, az FCC 

Szabályok 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek megállapítva, hogy ésszerű 

védelmet biztosítsanak a káros interferenciától, lakótéri telepítés esetén. E berendezés rádió 

frekvencia energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben azt nem az utasításoknak 

megfelelően telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádió 

kommunikáció terén. Azonban nincs garancia arra vonatkozóan, hogy interferencia nem 

fog fellépni egy konkrét telepítés esetén. Amennyiben a jelen berendezés káros 

interferenciát okoz a rádió, illetve televízió jelek fogadása terén, amelyet úgy lehet 

meghatározni, hogy ki-be kapcsolgatják a berendezést, akkor szorgalmazzuk, hogy a 

felhasználó próbálkozzon az interferencia kiiktatásával az alábbi egy vagy több intézkedés 

alkalmazásával: 

• Változtassa meg a fogadó antenna orientációját, illetve helyét. 

• Növelje a berendezés és a fogadó egység közti elválasztást. 

• Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör kimenetéhez, amely más, mint az az 

áramkör, amelyhez a fogadóegység csatlakozik. 

• Kérjen segítséget konzultáció keretében márkakereskedőtől, illetve egy tapasztalt 

rádió/TV technikustól. 

A jelen berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre vonatkozóan rögzített rádió 

frekvenciás expozíciós határértékeknek. 

A jelen berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy minimum 5 mm távolság van a készülék 

és a felhasználó, illetve a nézelődők között. 

A jelen készüléket nem szabad együtt elhelyezni, illetve üzemeltetni semmilyen más antennával, 

illetve távadóval. 

7.6 IC 

A jelen készülék megfelel az Ipari Kanada licencmentes RSS-ének. Az üzemeltetés az alábbi két 

feltétel függvénye: 

1. E készülék nem okozhat interferenciát; 
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2. A jelen készüléknek el kell fogadnia mindennemű kívülről érkező interferenciát, beleértve azt 

az interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését eredményezheti. 

A jelen berendezés megfelel a Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési szervezet 

által a nem ellenőrzött környezetre vonatkozóan rögzített rádió frekvenciás expozíciós 

határértékeknek. 

A jelen berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy minimum 5 mm távolság van a készülék 

és a felhasználó, illetve a nézelődők között. 

A jelen készüléket nem szabad együtt elhelyezni, illetve üzemeltetni semmilyen más antennával, 

illetve távadóval. 

 



 

 

 


