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Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy B’TWIN elektromos rásegítéses kerékpárt vásárolt. Ez lehetővé fo-
gja tenni Önnek, hogy szabadidejében belekóstoljon a 2 keréken történő mozgás 
örömeibe, a legpraktikusabb és leggazdaságosabb lehetőséget nyújtja a városi 
közlekedés során, és végül lehetővé teszi Önnek, hogy kalóriák felhasználásával 
formában tartsa magát. Ugyanakkor kérjük olvassa el a használati kézikönyvet, hogy 
teljes mértékben kihasználhassa B’TWIN elektromos rásegítéses kerékpárját. Soha 
ne feledje, hogy az elektromos rásegítéses kerékpár nem azonos a segédmotoros 
kerékpárral, a használata az Ön részvételét igényli, hogy mes�- szebbre, gyorsab-
ban és hosszabb ideig haladhasson. Azt javasoljuk, hogy elektromos rásegítéses 
kerékpárját első alkalommal szabad téren használja, hogy megfelelően érezze a 
motor bekapcsolását, és biztosítsa a kerékpár optimális irányítását. Az első kilomé-
terek alatt csak akkor kapcsolja be a sportos módot, ha biztos benne, hogy képes 
irányítani a kerékpárját. Íme a B’TWIN elektromos rásegítéses kerékpár maximális 
kihasználásának tízparancsolata.

az elektromos rásegítéssel rendelkező kerékpár nehezebb, mint egy hagyományos 
kerékpár, rásegítés nélkül a pedálozás nehezebb lehet Mindig ügyelnie kell arra, 
hogy hiba esetén rásegítés nélkül is képes legyen megtenni az utat

Figyelem, ez az útmutató csak a kerékpárja elektromos jellemzőit érinti. Ol-
vassa el a B’TWIN valamennyi kerékpárjára vonatkozó  használati útmutatót 
és a garanciális információkat, melyek megtalálhatóak a csatolt dokumen-
tumban és a www.btwin.com weboldalon is, illetve amelyekhez kérésre a De-
cathlon üzleteiben is hozzájuthat.
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10 bevált módszer, hogy maximálisan kihasználja elektromos kerékpárja lehetőségeit

1

ha nem pedálozol, nem jutsz messzire

2

ha nem fújod fel a gumikat, nem jutsz messzire

3 > 3,5 ─ 4,5 bar < 3 bar
pfff

ha nem fújod fel a gumikat defektet fogsz kapni

4

20° 5°

a hatótávolságod hideg időben lecsökken

5

a hatótávolságod lecsökken, ha a kerékpár túl van 
terhelve

6

80%

x3

95%

x4

100%

x5

az akkumulátorod kapacitása 5 teljes feltöltés 
után lesz 100%-os

7

a hatótávolságod emelkedőn felfelé haladva 
lecsökken

8

< 3 hónap > 3 hónap

3 havonta teljesen töltsd fel az akkumulátorodat

9

> módot 1 < módot 1

ha az akkumulátorod lemerült, 
csökkentened kell a rásegítési 

módot

9’

az akkumulátor töltöttségi 
szintjének jelzése álló hely-

zetben pontosabb

10

minden karbantartási művelet 
előtt vedd ki az akkumulátort
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A TERMÉK LEÍRÁSA

Az elektromos kerékpár műszaki jellemzői

A

B

C

D
E

F

G

H

I

A Hátsó ledes világítás

B Akkumulátor és vezérlőegység

C Fénysugár +  csatlakozók: Fékek / Kontrollkijelző

D Vezérlő képernyő

E Fékezés érzékelő

F Első ledes világítás

G Motor kábelköteg

H Motor

I Pedálozás érzékelő

A rásegítés általános működése
Az elektromos rásegítéses kerékpár használható rásegítéssel vagy anélkül is az 
ON/ OFF gomb megnyomásával. Mindig reteszelje a használatban lévő akkumulá-
tort a kulccsal. Az elektromos rásegítés csak akkor működik, ha hajtja a pedált. A 
rásegítés kikapcsol a két fékkar egyikének működtetése esetén vagy ha a sebes-
ség meghaladja a 25 km/h értéket. Automatikusan visszakapcsolódik 23 km/h alatti 
sebesség esetén. Az akkumulátor kapacitásának megőrzése érdekében, a keré-
kpár rendelkezik egy «teljesítmény» korlátozó berendezéssel, amely korlátozza a 
rásegítést a motor jelentős igénybevétele esetén. Intenzív használat és kivételes 
időjárási feltételek esetén előfordulhat, hogy a rásegítés kikapcsol, hogy megóvja a 
rendszer épségét.
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KIJELZŐ ÉS VEZÉRLŐELEMEK

A kijelző bemutatása és funkciók
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1
Rásegítési mód :
Minden egyes mód az alábbiakban meghatározott maximális rásegítési sebessé-
geknek felel meg***: :

Mód off
gaz-

daságos
normál sport

Maximális rásegítési sebesség*** 0 km/h 17 km/h 22 km/h 25 km/h

Átlag autonómia*** / 15 - 25 km

2
ON/OFF gomb:
Kapcsolja be és kapcsolja ki az elektromos rásegítéses kerékpárt az 
ON / OFF gomb rövid megnyomásával..

3
Világítás gomb:
A kerékpár világításának be- és kikapcsolása.

4
MODE gomb:
A rásegítési mód kiválasztása egy rövid idejű megnyomással.

5

Akkumulátor töltöttségi szintje*:
Négy akkumulátor töltöttségi szint.
Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje nem elegendő:
a kijelző villogni kezd..

* Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségének kijelzését álló helyzetben, jelentős igénybevétel 
esetén eltérések tapasztalhatók.
** A sebesség kijelzés pontossága +/-2%.
*** Az előírásoknak megfelelő tesztkörülmények mellett, 75 kg súlyú felhasználóval, 4 bar 
abroncsnyomással és a 10 helyes gyakorlat betartása mellett
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AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

Valamennyi elektromos kerékpárunk akkumulátora lítium-ion cellás technológiára épül és 
memóriaeffektus nélküli.
Ajánlott minden használat után feltölteni az akkumulátort.

Az első használat előtt végezze el az akkumulátor teljes feltöltését.

Akkumulátor Töltő

Akkumulátor 24 V / 6 Ah *
Bemenet: 100-240 V

Kimenet: 29,4V

 * Vásárláskor a 24 V-os akkumulátor inaktív. Az aktiváláshoz kapcsolja be a töltőjét.

Az akkumulátor a 100%-os autonómiát 5 teljes felöltés után éri el.

80%

x3

95%

x4 x5

100%

Az akkumulátor garantált teljesítménye megfelelő használat és tárolási körülmények mellett 
500 ciklusnyi (1 ciklus= 1 feltöltés + 1 lemerülés).
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Használati óvintézkedések

+50°
Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek.

< +10°C +10°C / +50°C > +50°C

+10°C
+25°C

Tárolási feltételek: 
Feltétlenül hűvös helyen kell tárolni (+10°C és +25°C 
között), száraz és közvetlen napsugárzástól védett helyen, 
feltöltött állapotban.

< +10°C +10°C / +25°C > +25°C

+10°C
+40°C

Az akkumulátor töltését záraz környezetben, +10°C és 
40°C közötti hőmérsékleten végezze.

< +10°C +10°C / +40°C > +40°C

Figyelem: 
Kivételes körülmények között a vezérlőegység hőmérsé-
klete magas értékeket érhet el.

Ne szerelje szét.

Ne dobja az akkumulátort nem megfelelő konténerbe. A 
használt akkumulátort hozza vissza a Decathlon üzleteibe 
újrahasznosítás végett.

Tűzveszély.

Áramütés veszélye.

Elővigyázatosan kezelje. 
Az ütésekre érzékeny termék.

Soha ne zárja rövidre az akkumulátort a pozitív és negatív 
érintkezők összekötésével.
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Soha ne engedje, hogy az akkumulátort gyerekek kezeljék 
vagy azzal játsszanak.

Ne merítse vízbe.

Ne mossa nagy nyomású mosóberendezéssel.

Ellenáll az esőnek.

x : 1..... 500
Az akkumulátora 500 alkalommal tölthető fel és meríthető 
le teljesen. 
Ezen túlmenően az akkumulátor kapacitása és autonómiája 
csökkenni fog.

Mindig ellenőrizze, a töltő / akkumulátor kompatibilitását.

+100 V / +240 V Mindig ellenőrizze a töltő kompatibilitását a helyi elektro-
mos hálózattal: 
Feszültség: 100 V, maximum 240 V.

+50 Hz / +60 Hz
Frekvencia: minimum 50, maximum 60 Hz.

Az akkumulátort kizárólag bent töltse.

Tilos repülőgépen szállítani.

A használati óvintézkedések bárminemű be nem tartása 
esetén a gyártó garanciája érvényét veszti.
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Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

Behelyezés:

Mielőtt a helyére helyezné az akkumulátort a kulccsal nyissa ki és ellenőrizze, hogy 
nincs-e a tokban idegen tárgy vagy test.

Eltávolítás:

Mielőtt kivenné az akkumulátort a helyéről, a rajta található kapu felemelésével nyissa ki.

Fontos megjegyzé-
sek:

Amennyiben az akkumulátoron található kapu alsó pozícióban található (függőleges pozí-
ció), ne kísérelje meg az akkumulátor behelyezését vagy kivételét. Ezzel az akkumulátor 
biztonságosságát teszi kockára.
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Az akkumulátor feltöltése

A töltés megkezdésekor a led pirosan világít.

A töltés vége zöld LED. A pirosan villogó led azt jelzi, hogy pro-
bléma adódott a töltés során, vegye fel a 
kapcsolatot a szervizszolgálattal.

Karbantartás és élettartam (garanciális feltételek)

Ne tárolja lemerülve az akkumulátort, mivel a hosszú ideig 
tartó lemerültség helytelen működéshez vezethet.

3 hónap

Hosszan tartó tárolás esetén az akkumulátort 3 havonta 
töltse fel.

6 hónap

Javasoljuk, hogy az akkumulátort 6 havonta, teljes lemerí-
tést követően teljesen töltse fel.
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Kiegészítő használati óvintézkedések

A karbantartási műveleteket mindig megfelelő megvilágítás 
mellett végezze.

Figyelem, ha kiszereli a kereket, ellenőriznie kell, hogy a 
kerék forgásiránya megfelelő-e.

Minden használat előtt ellenőriznie kell a fékek megfelelő 
működését.

A súly, a teljesítmény, a gyártási év és a maximális sebes-
ség a kerékpár vázán szerepel.
Az elektromos kerékpár súlya több mint 15 kg, ezért java-
soljuk, hogy 2 személy szállítsa.

Kerékpározás közben mindig viseljen sisakot.

Ezek az elektromos kerékpárok 14 éves és ennél idősebb 
személyek számára készültek.

Figyelem, eső, jegesedés vagy hó esetén elveszítheti a 
tapadást a kerékpár és a talaj között.
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állítsa a kerékpárt a kitámasztóláb segítségével stabil és 
vízszintes felületre, vagy egy tartóberendezésre

Minden tisztítási, elektromos vagy mechanikus karban-

tartási műveletet feltétlenül feszültségmentes állapotban, 

eltávolított akkumulátor mellett kell elvégezni!

Figyelem, az elektromos alkatrészek karbantartása spe-
ciális szakértelmet igényel, így nem az üzletben, hanem 
a Decathlon regionális szervizközpontjában hajtják végre,  
és több napig is eltarthat.
a kerékpár elektromos rendszerének specifikus karban-
tartási műveleteit képzett szakembernek kell elvégeznie 
Ha a lánc leesik, kapcsolja ki a táplálást, mielőtt bármilyen 
beavatkozást végez
figyelem, a kerékpár súlya meghaladhatja a szerelőállvány 
vagy a kerékpártartó maximális megengedett terhelését

Azt ajánljuk 6 havonta vigye el elektromos rásegítéses 
kerékpárját a DECATHLON üzletébe a felülvizsgálata 
elvégzése érdekében.

6 hónap

Azt ajánljuk 6 havonta vigye el elektromos rásegítéses 
kerékpárját a DECATHLON üzletébe a felülvizsgálata 
elvégzése érdekében.

Olvassa el az összes kerékpárunk esetén közösen alkal-
mazott b’twin felhasználói kézikönyvet és garancialeve-
let, amelyek a jelen dokumentumot kísérik, és amelyek 
elérhetők www.btwin.com honlapunkon, illetve igény ese-
tén DECATHLON üzleteinkben is.

Tilos: nagynyomású vízsugárral végzett tisztítás.
Nem ajánlott: bő vízzel végzett tisztítás.
Ajánlott: tisztítsa nedves szivacs segítségével.
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A felnik elhasználódásnak vannak kitéve, amit az épségük 
biztosítása érdekében fontos ellenőrizni.

A motor által hajtott kerék szintén nagyobb igénybevé-
telnek van kitéve, mint egy hagyományos kerékpár kereke, 
és a megerősítése ellenére előfordulhat a küllők törése. A 
küllők törése esetén keresse fel a DECATHLON áruházát.

A kerékpár vagy az akkumulátor leesése esetén 
ellenőrizze az akkumulátor épségét.
Figyelem, leesés esetén az akkumulátor tömítettsége a 
továbbiakban nem garantálható.
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