
Használati útmutató 

Használati utasítás e-bike akkumulátorhoz 

 

 

A lítium akkumulátorok nagy energiasűrűséggel rendelkeznek, kezelésük nagy odafigyelést igényel. Ezek 

az akkumulátorok nem mutatnak úgynevezett „memória hatást” és akkor is tölthető, ha nincs teljesen 

lemerülve. Az akkumulátor teljes kapacitását néhány töltési és lemerülési ciklus után éri el. Vagyis az 

első használatot követően nagyobb akkumulátor teljesítmény jelentkezik. Biztonságod, a megbízható 

hajtás és a hosszú élettartam érdekében tartsd be az akkumulátor használatára vonatkozó 

megjegyzéseket.  

 

A kerékpáron elhelyezett akkucsomag feltöltése (csomagtartós típus) 

1. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő készülék hálózati csatlakozódugóját egy háztartási 

csatlakozóaljzathoz. 

2. Távolítsa el az akkumulátortartó burkolat fedelét és töltési bemenet fedelét az akkucsomag 

töltőaljzatáról, és csatlakoztassa a töltőcsatlakozóval az akkumulátortöltő készülékre.  

A kerékpáron elhelyezett akkucsomag feltöltése (alsó vázas típus) 

1. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő készülék hálózati csatlakozódugóját egy háztartási 

csatlakozóaljzathoz. 

2. Távolítsa el a töltési bemenet fedelét az akkucsomag töltőaljzatról, amelyet csatlakoztasson a 

töltőcsatlakozóval az akkumulátortöltő készülékre.  

 

A kerékpárról eltávolított akkucsomag feltöltése 

1. Kapcsolja ki a kijelző egységet. 

2. Helyezze a kulcsot az akkumulátorzárba, és fordítsa el a zár kioldásához.  

3. Távolítsa el az akkucsomagot.  

Az akkucsomagot mindkét kezét használva vegye le. Vigyázzon, hogy ne essen le az akkucsomag, és ne 

tegye ki ütődésnek, mert az akkucsomag felforrósodhat vagy meggyulladhat, ami súlyos sérülést vagy a 

termék károsodását okozhatja.  

 

Fontos tanácsok: 

- Teljesen feltöltött és teljes akkumulátorral elérheti a legmagasabb futásteljesítményt. 

- +10 ° C alatti hőmérséklet vagy +40 ° C csökkentheti a hatótávolságot.  

- Különösen magas vagy alacsony kültéri hőmérséklet tartósan felgyorsíthatja az akkumulátor 

élettartamának megrövidülését.  

- Ha ritkán használja a kerékpárt, havonta végezzen el rajta teljes feltöltést az akkumulátor állapotának 

megóvása érdekében. 

- Ha az akkumulátor hosszú ideig nincs használatban, 3 havonta teljesen fel kell tölteni. 

 

 



Vigyázat 

- Ne csatlakoztassa az akkumulátortöltő készülék töltőcsatlakozóját az akkumulátor töltőaljzatba, ha 

azt nedvesség érte. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az akkumulátortöltő készülék és az 

akkucsomag nem fog működni. 

- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátortöltőkészülék töltőcsatlakozóját csak akkor csatlakoztassa, aha az 

akkucsomag töltőaljzata teljesen száraz. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az akkumulátortöltő 

készülék és az akkucsomag nem fog működni. 

- Ne fejtsen ki túlzott erőt a töltőcsatlakozóra, és ne húzza a kábelt, amikor a töltőcsatlakozót az 

akkumulátorhoz csatlakoztatja. Ellenkező esetben a csatlakozódugó vagy a csatlakozás megsérülhet.  

- Ne lépjen a pedálram amikor a töltőcsatlakoztató csatlakoztatva van. 

- Ne érjen hozzá a töltőérintkezőkhöz fémtárggyal. Ügyeljen arra, hogy idegen test ne okozzon 

rövidzárlatot az érintkezőknél. Ez áramütést vagy tüzet okozhat, illetve az akkumulátortöltő készülék 

károsodását idézheti elő.  

- Rendszeresen távolítsa el a port a hálózati csatlakozódugóról. A nedvesség és egyéb problémák 

csökkenthetik a szigetelés hatékonyságát, ami tüzet okozhat. 

- Soha ne szerelje szét az akkumulátortöltő készüléket, és ne hajtson végre rajta módosítást. Ez tüzet 

vagy áramütést okozhat. 

- Ne használja a készüléket többdugós csatlakozóaljzatnak vagy hosszabbítókábellel. Többdugós 

csatlakozóaljzat használata vagy hasonló eljárások alkalmazása a névleges áram túllépését idézheti elő, 

és ezáltal tüzet okozhat.  

- Ne használja a készüléket, ha a kábel összekötött vagy feltekert állapotban van, és ne tárolja a 

töltőkészülék háza köré tekercselt kábellel. A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.  

- Dugja a hálózati csatlakozót és a töltőcsatlakozót a csatlakozóaljzatba. Ha a hálózati csatlakozó és a 

töltőcsatlakozó nincs megfelelőlen bedugva, az tüzet, áramütést vagy túlmelegedést okozhat.  

- Ne használja az akkumulátortöltő készüléket tűzveszélyes anyagok vagy gázok környezetében. Ez tüzet 

vagy robbanást okozhat. 

- Soha ne takarja le az akkumulátoröltő készüléket, és ne helyezzen rá egyéb tárgyakat feltöltés közben. 

Ez belső túlmelegedést és ezáltal tüzet okozhat.  

 

A töltöttségi szint kijelzése: 

LED indikátor 1-es LED 1,2-es LED 1,2,3-as LED 1,2,3,4-es LED 
Feszültség 20.8V/31.55V 25.6V/36.77V 26.4V/37.46V 27.8V/38.91V 
Kapacitás 0%-30% 25%-60% 50%-80% 70%-100% 
 

Az akkumulátor és a töltő technikai paraméterei: 

Akkumulátor típusa Li-ion 
Feszültség 24 V/ 36V 
Kapacitás 8.8Ah/ 6.6Ah/ 4.4Ah  
Túláram elleni védelem 20A ± 2 A 
Bemeneti feszültség 29,4V – 29.8V/42V – 42.5V 
 

 

 

 


