
Felhasználói kézikönyv

E-bike modell: S1



Köszönjük, hogy a Baicycle S1 E-bike-ot választotta.
Az Ön és mások biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a jelen használati

útmutatóban található útmutatásokat előtte. Ha a használat során bármilyen sérülést vagy elégedetlenséget

tapasztal a termék átvétele után, kérjük, mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi a legjobb szolgáltatást

és kielégítő megoldást nyújtjuk Önnek.

Amikor elolvassa ezt a felhasználói kézikönyvet, vegye figyelembe az alábbi ikonokat:

Az ezzel az ikonnal ellátott megjegyzéseket el KELL olvasni, meg kell érteni, és be kell

tartani a sérülések és károk elkerülése érdekében. Az ezzel az ikonnal ellátott megjegyzések

releváns információkat tartalmaznak.

A sebességtúllépés riasztása használat előtt kikapcsolható:

Kikapcsolt állapotban tartsa erősen a bal oldali fékkart, majd kapcsolja be, fordítsa el háromszor a

gázpedált, harmadszor ne engedje el, számoljon három másodpercig, majd egyszerre engedje el

mindkét kezét.
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1. szakasz. Általános információk

1.1 Mi van a dobozban
Összeszerelés előtt. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden alkatrész teljes és jó állapotban van-e. Ha

bármilyen kérdése van, vagy nem találja a szükséges információkat a kézikönyvben, kérjük, forduljon

támogatásért ügyfélszolgálatunkhoz.

1.2 Termék áttekintés

Sebességmérő

Hálózati kapcsolókulcs Sebesség beállítás

Nyereg

Rendszámtábla
Állványcső

Gyorskioldó fogantyú

Ｂａｉｃｙｃｌｅ Ｓ１ｘ1 Nyereg x 1 Töltő x 1 Nyitottvégű

csavarkulcs x 1

Hátsó fényvisszaverő

Ülőcső

Hátsó lámpa

Ｃtöltő port

Üléscső bilincs

Lánclemez

Első sárvédő

Össze

csukó

Fényszóró

Kulcsｘ

２

Pedál x2 Használati utasítás x 1 L-alakú M5 imbuszkulcs keresztfejjel x1 Kerék Tárcsafék
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2. szakasz. Telepítési lépések

1. lépés: Vegye ki az E-bike karosszériáját

● Vegye ki a kerékpártestet a dobozból, és a kivétel utáni állapot a következő

2. lépés Szerelje össze a szárat

·Húzza fel a szárat függőlegesen, vagyis váltson az 1. ábráról a 2. ábrára.

·Hajtsa fel a reteszt a záráshoz. A helyére fog pattanni. A 3. ábrán látható módon.

·Tolja be a biztonsági kapcsot a zárnyílásba, hogy megakadályozza a bilincs kiugrását menet közben

a 3. ábráról a 4. ábrára változik.

4

3. lépés Állítsa be a féket

·Hatlapfejű csavarkulccsal állítsa be a fékkart az 1. ábrán látható nyíl irányába a 2. ábrán látható állapotba
(Általános vezetési szokások szerint a fékkart tartó kéz kényelmes állapota: a fékkar közötti szög és a vízszintes
sík körülbelül 45.)

·Húzza meg a fékkar csavarját imbuszkulccsal

4. lépés Szerelje be az üléscsövet

·Nyissa ki az ülésoszlop alatti bilincset. (Ehhez egy kicsit nagyobb erőre lehet szükség)

·Helyezze be az üléscsövet, és húzza felfelé vagy nyomja le az ülést a magasság beállításához.

·Ezután zárja le a bilincset, hogy rögzítse az ülést.

·Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üléscsövön lévő jelölés ne legyen szabadon, és az ülésnek
függőlegesen kell lennie, nyilvánvaló eltérés nélkül.

Ha úgy érzi, hogy az üléscső lecsúszik, kérjük, kézzel húzza meg a gyorskioldó fogantyú anyáját a 4. ábrán
látható módon, tartsa meg a rögzítőanyát, és fordítsa el a gyorskioldó fogantyút az óramutató járásával
megegyező vagy azzal ellentétes irányba a szorítóanya beállításához.
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Ｒ

Ｌ

6. lépés Szerelje fel a

pedált

·Keresse meg az „R”(jobb) vagy „L”(bal) címkét a pedálok menetes végén, hogy azonosítsa a megfelelő oldalt.

·Először húzza meg kézzel. A jobb oldali pedál az óramutató járásával megegyező irányba húzódik. A bal pedál az

óramutató járásával ellentétes irányba húzódik.

·Húzza meg teljesen a pedálokat egy villáskulccsal.

5. lépés Szerelje fel az első rudat

·Nyissa ki a bilincset az 1. ábra szerint a 2. ábra szerinti állapotba

·Húzza felfelé vagy nyomja le a kormányt a magasság beállításához

·Ezután zárja le a bilincset, hogy a rúd a helyére kerüljön

·Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elülső rúdon lévő jelölővonal ne legyen szabadon, és a rúdnak
függőlegesen kell lennie, nyilvánvaló eltérés nélkül.

Ha úgy érzi, hogy az elülső rúd lecsúszik, kérjük, kézzel húzza meg a gyorskioldó fogantyú anyáját a 4.
ábrán látható módon, tartsa meg a rögzítőanyát, és forgassa el a gyorskioldó fogantyút az óramutató
járásával megegyező vagy ellentétes irányba a szorosság beállításához.

3. szakasz Az E-bike kezelése.
3.1 A fej lehajtása és kihajtása

Ｎut

Ｑ gyorskioldó
fogantyú
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· Nagy beállítási tartomány:

Lazítsa meg a rögzítőcsavart M4-es imbuszkulccsal, fogóval fogja meg a szár végét és húzza le. Ugyanakkor

forgassa el a mozgó kart az óramutató járásával megegyező irányban egy bizonyos helyzetbe. Ezután rögzítse

és húzza meg a rögzítőcsavart, és nyomja be a féket. fogantyú a fékhatás teszteléséhez.

4. szakasz. E-bike használat

4.1 Kijelző és gombok Információk

3.2 Állítsa be a tárcsaféket

Menet közben, amikor a fékkart 2/3-ban tartják, a tárcsafék rögzített helyzetben van. Ha a
hatás nem érhető el, állítsa be a következő utasítások szerint:

Fékkar beállító anya

Bal

markolat

Bekapcsolási kijelző

L

Első lámpa kapcsoló

Kürt kapcsoló

Kulc

s

Jobb markolat

·Kis beállítás:

Fékbeállító anya
Fékkábel mag
Rögzítőcsavar

Mozgó kar

4.2 Hogyan kell használni

·Kérjük, használat közben viseljen sisakot és védőfelszerelést, és használat előtt ellenőrizze, hogy az E-bike jó
állapotban-e. (beleértve az üléscsövet, az első rudat, a fékkart és az összes bilincs megfelelően reteszelve)

·Pure E-bike mód: A kulcs jobbra fordítása és a tápellátás bekapcsolása. Emellett csúsztassa előre az E-bike-ot
vagy a pedálos kerékpárt, hogy az E-bike egy bizonyos sebességgel készüljön, majd csavarja a gázt tisztán
elektromos üzemmódba. A maximális sebesség

Forgassa el a beállító csavarokat (a fékkar állítócsavarját és a fékbeállító csavart) az óramutató járásával
ellentétes irányba, ügyeljen arra, hogy ne pörögjön ki.

akár 25 km/h.
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·Normál kerékpáros mód: A tápellátás kikapcsolása és a kulcs kivétele. Indítsa el kerékpárját pedálozással. (Ha
csak a kerékpáros módot használja, vegye ki a kulcsot, hogy elkerülje a főkapcsoló kezelőszervének
károsodását, illetve a sérülések elkerülését, ha használat közben a lábai hozzáérnek a kulcshoz.)

5. szakasz. Az akkumulátor töltése

Figyelem:
Kérjük, töltse fel, mielőtt kicsomagolja az első útra. Ha az akkumulátor jelzőfénye sárgán villog, fel kell tölteni az
akkumulátort.

·1. lépés: Először csatlakoztassa a töltőt a tápegységhez, és a töltő jelzőfénye zöldre vált.
·2. lépés Nyissa ki a gumidugót, és helyezze be a töltődugót (a töltő jelzőfénye pirosra vált, ami azt jelenti,
hogy a töltés sikeresen zajlik).

·3. lépés: Töltési idő 4-5 óra (a töltési idő a környezeti hőmérséklettől stb. változik).
·4. lépés: Húzza ki a töltődugót és a fedő gumidugót, miután teljesen fel van töltve (a töltőn világít a zöld
lámpa).

JEGYZET:

· Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, ez akár 2-3 órát is igénybe vehet.

· Időnként szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumulátorcsatlakozókat és a töltőkábeleket.

· Tartsa a töltési környezetet mindig tisztán és szárazon.

·Ha a töltőcsatlakozó nedves, vagy folyadék van rajta, ne töltse az E-bike-ot.
·Ahhoz, hogy az akkumulátor maximális hatékonysággal működjön, kerülje az E-bike töltését rendkívül meleg vagy

rendkívül hideg környezetben.

FIGYELEM:

·Semmilyen körülmények között NE használja a kerékpárt töltés közben vagy a töltőhöz csatlakoztatva.
·A töltési idő 3-5 óra. Az ennél hosszabb töltés befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát és/vagy

teljesítményét. Ha a töltőadapter jelzőfénye nem gyullad ki, lehet, hogy nincs teljesen csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a falhoz és a kerékpárhoz.

·Csak a Baicycle S1 E-bike-hoz kapott töltőt használja. Ha elvesztette vagy rosszul helyezte el a töltőt, vegye fel a

kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a csere beszerzése érdekében.

6. szakasz. Biztonságos használat technikák és tippek
Fontolja meg a következő technikákat és információkat, hogy biztonságos, szórakoztató vezetési élményben

legyen része. A használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e.

FIGYELEM:
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·A használat követelményei: Életkor: 8 év felett

Magasság: 4-5,7 (ft) / 120-175 (cm) Rakodási súly Max: 330 font / 150 kg
· Viseljen minősített sisakot és egyéb védőfelszerelést az esetleges sérülések elkerülése

érdekében. A sisakok csökkenthetik a kritikus fejsérülések 85%-át.

A könyökvédők a könyöksérülések 82%-át

csökkenthetik. A térdpárnák csökkenthetik a

térdsérülések 32%-át.

6.1 Biztonságos használat tippek

·Győződjön meg arról, hogy a lába mindig a pedálokon van. Győződj meg róla, hogy mindkét keze a bicikli

fogantyúján van, és minden alkalommal használat közben. Veszélyes használat közben levenni a lábát a

pedálokról.

·Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, különösen, ha nagy távolságokat tervez.
·Saját és mások biztonsága érdekében tartsa be a sebességkorlátozást, és csak olyan sebességgel

vezessen, amellyel Ön kényelmes, és legyen készen bármikor megállni.

· Tartson biztonságos távolságot a többi motorostól az ütközések elkerülése érdekében.

· Ügyeljen a környezetére. A szeme a legjobb eszköze az akadályok és a nem biztonságos dolgok biztonságos

elkerülésére.

· Vezessen nyílt és sík területeken. Kerülje a lejtőket vagy a nagy forgalmú területeket, amíg meg nem ismeri a

használatát.
·Ne vezessen nagy sebességgel, egyenetlen terepen, zord időben vagy egyéb nem biztonságos körülmények

között. Soha ne használja az e-Bike-ot olyan tevékenységre, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

· Ne kíséreljen meg utasokat vagy nehéz tárgyakat szállítani. A kerékpár egyszerre csak egy személy súlyát

bírja el. Ne lépje túl a súlyhatárt.

·Csak ott vezessen az e-Bike-vel, ahol megengedett. Be KELL tartania a helyi törvényeket, és engednie kell a

gyalogosoknak.

NE HASZNÁLJA AZ E-KERÉKPÁRT VESZÉLYES MANŐVEREK VÉGREHAJTÁSÁRA. HA A FENTI

FIGYELMEZTETÉSEKET NEM VESZI FIGYELEMBE, NÖVELI A SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY NAGYON RITKA
ESETEKBEN A HALÁL VESZÉLYÉT. MEGFELELŐ ODAFIGYELÉSSEL, ÉS A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSRE

VONATKOZÓ KOMOLY KÖRÜLTEKINTÉSSEL HASZNÁLJA.

6.2 Az első utazás előtt

· Vizsgálja meg és ellenőrizze a sebességváltókat, a fékeket és a gumiabroncsok nyomását. A gumiabroncsok
megfelelő felfújása csökkentheti a laposodást és javíthatja a teljesítményt.
·Mielőtt e-bike-ján indul, kérjük, gondosan ellenőrizze a karosszériát, és győződjön meg arról, hogy nincs-e
nyoma kilazult vagy sérült alkatrészeknek, mielőtt elindulna.

6.3 Rendszeres kerékpárvizsgálatok

· A rutinszerű ellenőrzések minden utazás előtt és után segítenek fenntartani a kerékpár optimális teljesítményét,

és felismerni a lehetséges problémákat, mielőtt azok biztonsági aggályokká válnának. Rendszeresen ellenőrizze a

fékeket, az ülést, az összes összecsukható alkatrészt és a gumiabroncsok nyomását.

· Féléves kerékpárszerelő ellenőrzések : A kerékpárok rendszeres karbantartást igényelnek. Évente kétszer vigye

el kerékpárját a helyi kerékpárüzletbe, hogy feljavítsák. Az összetett alkatrészeket mindig tapasztalt szerelőknek

kell ellenőrizniük, karbantartani és beállítani.

7. Karbantartás

Ne végezzen semmilyen karbantartást, amíg az E-bike be van kapcsolva vagy töltődik.
Minden út előtt ellenőrizze, hogy a gyorskioldó csavarok meglazultak-e, és hogy a fékek hatékonyak-e.

Hetente egyszer ellenőrizze a kormányt és a csavarokat, és háromhavonta legalább egyszer töltse fel.
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7.1 Akkumulátor karbantartás

·Ne használjon más típusú vagy márkájú akkumulátort, különben biztonsági kockázatok léphetnek fel.
·Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit, és ne nyissa ki vagy szúrja ki a házat. Kerülje el az akkumulátor

érintkezőihez érő fémtárgyak által okozott rövidzárlatot. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodását és

személyi sérüléseket okozhat.

·A töltéshez használja az eredeti töltőt, különben az akkumulátor megsérülhet, vagy veszélybe kerülhet

kockázat.
· Ne dobja ki az akkumulátort tetszés szerint. A használt akkumulátorok nem megfelelő

ártalmatlanítása súlyosan szennyezheti a környezetet. és be kell tartani a helyi törvényeket és

előírásokat.

· Használat után az akkumulátort teljesen feltöltve tárolja, ami előnyös az akkumulátor élettartamának

meghosszabbításához. Ne helyezze az akkumulátort 50 ℃ feletti vagy -20 ℃ alatti környezetbe. Ne tegye

tűzbe az akkumulátort, különben az akkumulátor meghibásodik, túlmelegszik és akár tűzveszélyes is lehet. Ha

több mint 20 napig nem használja, töltse fel, és tárolja hűvös és száraz helyen. Ellenkező esetben az

akkumulátor sérülésére nem terjed ki a garancia.

· Normál hőmérsékletű környezetben az akkumulátor nagy hatótávolságot és teljesítményt képes lejátszani, ha

a 0 ℃ alatti környezet csökkentheti a hatótávolságot és a teljesítményt, 50 ℃ felett vagy -20 °C alatti

környezetben, a hatótáv a felére vagy még kevesebbre is csökkenhet .

· Ne töltse az aljzat nedves állapotában. Töltés közben csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő aljzatba (100 V

-240V-50/60H1z) tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, és tartsa távol gyúlékony tárgyaktól;
· Ne használja tovább az akkumulátort, ha az megsérült, szaga van, füstöl vagy túlmelegszik, és kerülje,

hogy más tárgyak érintkezzenek a szivárgó elemmel. Ne próbálja meg kinyitni vagy eltávolítani az

akkumulátort, mert az akkumulátorban káros anyagok vannak;

JEGYZET:

A teljesen feltöltött akkumulátor általában 90 napig képes fenntartani az energiát készenléti módban. Az alacsony

fogyasztású akkumulátor készenléti üzemmódban 30-60 napig képes fenntartani az energiát. Ne felejtse el minden

használat után feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátor lemerülése az akkumulátor maradandó károsodását

okozhatja. Az akkumulátor belsejében található elektronika rögzíti az akkumulátor töltöttségét és kisülését. A túl-

vagy alulkisülés által okozott kár nem tartozik a korlátozott garancia hatálya alá.

FIGYELEM:

- Ne kísérelje meg szétszerelni az akkumulátort. Tűzveszély.
·Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a gép üzemi hőmérsékletét (lásd a műszaki adatokat), ne vezessen,
mert az alacsony/magas hőmérséklet korlátozza a maximális teljesítményt/nyomatékot. Ez személyi sérülést
vagy anyagi veszteséget okozhat elcsúszás vagy esés következtében.

7.2 Tisztítás

E-bike megfelelő tisztítása hosszabb élettartamot és zökkenőmentes vezetési élményt garantál.
Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség be van kapcsolva, és a töltőkábel ki van húzva,
különben megsérülhetnek az elektronikus alkatrészek.

·Ha a moped felülete elszennyeződik, használjon puha rongyot, és vigyen egy kevés vizet az áttörléséhez; Ha
nehéz megtisztítani a foltot, használjon fogkrémes kenetet és fogkefét, majd nedves ruhával törölje le.
· Ne használjon alkoholt, benzint, kerozint vagy más maró hatású, illékony vegyi oldószeres tisztítást,
különben súlyosan károsítja a moped robogójának megjelenését és belső szerkezetét. Mosáshoz
nyomásszóró pisztolyt használni tilos.
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·Az E-bike megfelel az IP54 vízállóságnak, vagyis ellenáll a fröccsenésnek; azonban ne merítse vízbe az E-
bike-ot.

· Ne engedje, hogy víz vagy folyadék kerüljön az E-bike elektromos részeibe vagy akkumulátorába.
·Ha nincs használatban, próbálja meg száraz, hűvös helyen tárolni beltérben, és kerülje a hosszú ideig tartó
kültéri tárolást. A napsugárzásnak való kitettség, a túl hideg, túl meleg kültéri környezet felgyorsítja a moped-
robogó és a gumiabroncsok elöregedését, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.

FIGYELEM:

Ne használjon alkoholt, benzin, aceton vagy más korrozív/illékony oldószerek a kerékpár tisztításához. Ezek

az anyagok károsíthatják a kerékpár megjelenését és belső szerkezetét.

7.3 Tárolás

Az alábbiakban felsorolunk néhány tippet, amelyeket figyelembe kell venni a Baicycle E-bike tárolásakor.
· Tárolás előtt töltse fel teljesen az E-bike-ot, hogy elkerülje az akkumulátor használaton kívüli túlmerülését.
Ha az E-bike-ot egy hónapnál tovább tárolja, legalább havonta egyszer merítse ki és töltse fel az akkumulátort.
· Fedje le az E-bike-ot, hogy távol tartsa a port. Ne tárolja poros környezetben, mert ez idővel károsodást

okozhat.
·Ne merítse vízbe az akkumulátort és a robogó testét, ne tegye ki heves esőnek, és ne vezessen hosszú ideig
esőben. Ne tisztítsa a robogó testét erős vízzel, alacsony és magas nyomású tömlővel, nehogy víz kerüljön a
töltőedénybe. Ha e-biciklijét heves esőzésnek volt kitéve, vagy hosszú ideig esőben közlekedett. Kérjük, törölje
le a testet egy időben szárítsa meg a puha ruhát, és azonnal hagyja abba a használatát, és időben lépjen
kapcsolatba a vevőszolgálattal. Ne végezzen semmilyen más műveletet a test saját kezű törlésén kívül, hogy
elkerülje a nem megfelelő magatartás miatti garancia meghiúsításának kockázatát;
· Ha nyáron Smart moped rollerrel közlekedik, kérjük, fordítson különös figyelmet a következőkre: nézze a
Smart segédmotoros kerékpárt viszonylag biztonságos környezetben, a hőmérséklet nem haladhatja meg az
50°C-ot, és ne tegye ki a kinti napfénynek. hosszú idő;
·Ha télen Smart segédmotoros kerékpárral közlekedik, kérjük, fordítson különös figyelmet a következőkre: a
Smart segédmotoros kerékpárt viszonylag biztonságos környezetben tárolja, a hőmérséklet nem lehet -4 °C-nál
alacsonyabb, a tárolási környezet 0 °C-nál alacsonyabb. Kérjük, tegye az e-bike-ot üvegházba vagy fél órával a
töltés előtt;

JEGYZET:

Tárolja kerékpárját hűvös és száraz helyen. Ne tárolja túl sokáig a szabadban. A napfénynek és a szélsőséges
hőmérsékletnek (akár melegnek, akár réginek) való kitettség felgyorsítja a műanyag alkatrészek öregedési
folyamatát, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

7.4 Ártalmatlanítás az élettartam végén

Ezt a terméket tilos elégetéssel, hulladéklerakóval vagy háztartási szeméttel keverve ártalmatlanítani. A
termékben található akkumulátor nem megfelelő ártalmatlanítása az akkumulátor felmelegedését,
megrepedését vagy meggyulladását okozhatja, ami súlyos sérüléseket okozhat.

Az akkumulátorban található anyagok vegyi kockázatot jelentenek a környezetre. Bármely termék ajánlott
ártalmatlanítása az élettartam végén az, hogy a teljes egységet egy e-hulladék-újrahasznosító központban,
programban vagy létesítményen keresztül kell ártalmatlanítani.
Az akkumulátorban található anyagok vegyi kockázatot jelentenek a környezetre. Bármely termék ajánlott
ártalmatlanítása az élettartam végén az, hogy a teljes egységet egy e-hulladék-újrahasznosító központban,
programban vagy létesítményen keresztül kell ártalmatlanítani.
A lítium-ion akkumulátorok és/vagy az azokat tartalmazó termékek újrahasznosítására és ártalmatlanítására
vonatkozó helyi előírások és törvények megyénként, államonként és önkormányzatonként eltérőek. Az
akkumulátor és/vagy egység megfelelő ártalmatlanításához ellenőriznie kell a lakóhelyének megfelelő
törvényeket és előírásokat. A felhasználó felelőssége, hogy hulladék berendezését megfelelően, a helyi
előírásoknak és törvényeknek megfelelően selejtezze ki.
Az akkumulátorok és az elektromos vagy elektronikus hulladékok leadásával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi vagy regionális hulladékgazdálkodási hivatalhoz, illetve a háztartási
hulladékok ártalmatlanító szolgálatához.
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8. szakasz. Specifikáció

Teljesítmény lndex

Egy éves korlátozott hardver garancia
Az Ön e-kerékpárja egyéves korlátozott hardvergaranciát tartalmaz. A garancia a termék anyaghibáira vonatkozik.
és a munkaköltség normál használat mellett.
A Baicycle 12 hónap garanciát vállal a vázra. Mint minden gyártási folyamattal és anyaghibával kapcsolatos probléma,
ideértve a használat közbeni terméktöréseket is (kivéve a helytelen használatt).
A Baicycle 12 hónapos akkumulátor- és motorgaranciát kínál, de ez a garancia nem vonatkozik a hibás
működésre vagy a gyártó utasításait követve a tulajdonjog meghibásodására.

JEGYZET:

A külső megjelenésű tartozékok és fogyóeszközök, ha megsérültek, nem minősülnek értékesítés utáni
értékesítésnek. A fogyóeszközökre, beleértve a belső tömlőket, a külső gumikat és az autóalkatrészeket, nem
vállalunk garanciát. Óvintézkedések: Az alábbi helyzetek nem minőségi problémák, és nem vonatkoznak erre a
garanciára.
1. A használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő meghibásodás.
2. Normál kopás, baleset, visszaélés, a gondozás elhanyagolása, nem megfelelő összeszerelés vagy helytelen
alkatrészek karbantartása és a tartozékok nem megfelelő használata bármely felhasználó részéről.
3. Olyan alkatrész, amely normál használat mellett természetesen elhasználódik, és nem vonatkozik azokra, amik a
fent említett garanciális időszak alatt ingyenesek.
4. A megfelelő csere és karbantartás elmulasztása a fogyóeszközök elhasználódása miatt, ami más alkatrészek
hibás működését és károsodását okozhatja.
5. Az érvényes számla vagy jótállási jegy nem egyezik a kerékpár modelljével.
6. Túlterhelésből, akadályokon való áthaladásból (beleértve, de nem kizárólagosan leereszkedő lépcsőket,
esést stb.), extrém sportokat stb.
7. Vis maior okozta károk (pl.: tűz, földrengés, villámcsapás, vízkár stb.).
8. Azok, akik túllépik a jótállási időt.

Figyelem:

A fogyó alkatrészek kivételével minden más alkatrészre 12 hónap garanciát vállalunk a gyártási folyamatból
vagy anyaghibából eredő problémákra. Például: a fékblokkok, fékbetétek, fékfogantyúk, gumiabroncsok és
fékcsövek fogyó alkatrészek.
A Baicycle garanciát vállal a Termék eredeti vásárlójának, és ez a garancia nem vonatkozik harmadik felekre.

Termék méret Paraméterek

Méret
Kibontható méret

Összecsukható méret (pedálok nélkül)

Csomagolási méret

Termék színe fehér

használati javaslat
Kor 16-50 évesek

Magasság 145-175 cm

Főbb paraméterek

Súly
Futásteljesítmény 26 km(legfeljebb változó környezeti hőmérséklet, eltérő akkumulátorcsomag, terhelés,

útviszonyok)

Rakodási súly
Keret anyaga Carben Steel
Lejtő körülbelül 15%
Sebesség (Max.)

Terep Cement és lapos burkolat, 1 cm-es lépcsők és 3 cm széles csatorna nélkül

Üzemhőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

Vízállóság

Akkumulátor
Névleges feszültség
Névleges kapacitás

Motor
Erő
Max erő

Töltő

Bemeneti feszültség
Kimeneti feszültség
Kimeneti áram
Kimeneti teljesítmény

Töltési idő

Gu

mi

Méret

típus Gumi léggumi

Tárcsafék Igen
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