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Kicsomagolás és összeszerelés
Doboz tartalma

A Flebi Evo 3.0 összeszerelése nagyon
egyszerű!

- Vegye ki a kerékpárt a dobozból
- Távolítsa el a védelmet
- Hajtsa ki a kerékpárt (lásd 12)
- Helyezze a nyeregcsövet a keretre, és az u ̈lést

egy 14-es kulccsal.
- Állítsa be a kormány dőlésszögét és
magasságát (lásd 5)
- Szerelje fel a pedálokat (lásd 2)

Ellenőrizze a doboz tartalmát:

-Flebi Evo 3.0 kerékpár beépített akkumulátorral a 
vázban
- Akkumulátortöltő

1Videó: https://youtu.be/KzzsWZm38tk



Kicsomagolás és összeszerelés
Pedálok felszerelése

A jobb oldali pedál a lánctányér oldalán
található, és „R” jelzéssel van ellátva. Kézzel
kell felcsavarozni az óramutató járásával
megegyező irányban, majd erősen meg kell
húzni egy 15-ös méretű kulccsal.

A bal pedál 'L' jelzésű. A kezét az
óramutató járásával ellentétes irányba
forgatja, majd ugyanúgy megfeszíti.

2Videó: https://youtu.be/0zJqXkQ1s-s



Kicsomagolás és összeszerelés
Nyereg felszerelése

Helyezze be az u ̈lést az oszlopba,
helyezze vízszintes helyzetbe úgy, hogy
egyenes legyen, és 14-es villáskulccsal
húzza meg erősen.

3Videó: https://youtu.be/XEOo21mK0AE



Kicsomagolás és összeszerelés
Csomagolás az eredeti

dobozbanAbban az esetben, ha a kerékpárt az eredeti
dobozába kell visszacsomagolnia, hogy
elku ̈ldje a Flebi műszaki szervizébe,
javasoljuk, hogy kövesse az alábbi
lépéseket, hogy a lehető legjobban
megvédje, és elkeru ̈lje a szállítás közbeni
u ̈téseket és karcolásokat:

- Távolítsa el a pedálokat (rögzített kulcs 15)
és a nyerget (rögzített kulcs 14)
- Forgassa el a kormányt úgy, hogy a karok
párhuzamosak legyenek a kerékpárral
- Helyezze a hajtókarokat merőlegesen a
talajra
- Helyezze a kerékpárt a dobozba, és a
lehető legjobban védje az alkatrészeket
- Zárd le a dobozt

4Videó: https://youtu.be/KzzsWZm38tk



Az ebike beállítása
Kormánymagasság és

igazítás

A kormány magasságát a
magasságodhoz igazíthatod.

Ehhez nyissa ki a teleszkópos zárat, és
helyezze a rudat a kívánt pozícióba,
u ̈gyelve arra, hogy ne lépje túl a
biztonsági jelet. Ezután erősen húzza
meg a kapcsot, hogy ne mozduljon el.

A fékkarok dőlésszögét a kormány
közepén található kar segítségével is
beállíthatja.

5Videó: https://youtu.be/Vww9vud1NFk



Az ebike beállítása
Gumiabroncsok felfújása

Az Evo 3.0 kerekeibe bevezetett levegő
mennyiségének szabályozásához
kényelmesen használható
nyomásmérővel ellátott felfújó.

Mindkét gumiabroncs ajánlott nyomása
3,5 és 4,5 bar között van a felhasználó
súlyától és az útvonaltól fu ̈ggően.

6Videó: https://youtu.be/n8ByzAapjxY



Az ebike beállítása
Első lámpa működése

Az Evo 3.0 intelligens fényszórót
tartalmaz, amely automatikusan világít,
ha sötétséget vagy szu ̈rku ̈letet észlel.

Automatikusan aktiválódik, ha a
kormányon lévő piros főkapcsolót
bekapcsolják. Nem szu ̈kséges aktiválni a
kijelzőt.

A fény a környezeti megvilágítás
mértékétől fu ̈ggően nagyobb vagy
kisebb intenzitással világít.

7Videó: https://youtu.be/IuiVn9YKgc8



Az ebike beállítása
Hátsó lámpa működése

Az u ̈lészár hátsó lámpájának felszereléséhez
először ki kell oldani az akkumulátorokat
szigetelő műanyagot.

Ezzel felkapcsolja a lámpát.

A telepítéshez:

- Kinyitjuk az u ̈lészárat
- Elengedju ̈k a bal szálat
- Átengedju ̈k a fényt a lyukon, és
visszahelyezzu ̈k a záróelemet

Ne felejtse el beállítani a nyereg feszességét.

8Videó: https://youtu.be/2mhu7FRplmE



Elektromos működés
Az akkumulátor újratöltése

Az Evo 3.0 akkumulátort a műanyag
védőkupak felnyitásával kell feltölteni,
hogy hozzáférjen a töltőcsatlakozóhoz.

Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz, a
töltő csatlakozóját pedig az
akkumulátortöltő csatlakozóhoz.

A töltő ledje pirosan világít, jelezve, hogy
töltődik, amíg teljesen fel nem töltődik
(kb. 5 óra), ami zöldre vált, jelezve, hogy
most már leválaszthatja.

9Videó: https://youtu.be/NI9qWIOSqSI



Elektromos működés
Működés PAS-sel

A központi kapcsoló aktiválása után a kijelző a
kijelző alján található bekapcsoló gomb
megnyomásával aktiválható.

A tetején egy 5 sávos jelző található, amely az
akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.

Közvetlenu ̈l alatta található az 5
pedálrásegítési szint.

Ahhoz, hogy az elektromos rásegítés működni
kezdjen, csak pedáloznia kell, és a motor segít
a kiválasztott rásegítési fokozatban (a + /-
gombokkal mozoghat közöttu ̈k).

10Videó: https://youtu.be/PXuc_XFJ4hI



Elektromos működés
Motorkerék-szerelvény

Az első kerék össze- és szétszereléséhez
először meg kell lazítani a fékkábelt,
hogy kioldja a ház u ̈tközőjéből.

Ezután le kell vágnunk a vízálló
csatlakozót tartó karimákat, és el kell
választani a vezérlőt a motortól.

Levesszu ̈k a kupakokat, egy 17-es
csavarkulccsal meglazítjuk az anyákat, és
máris eltávolíthatjuk a motor kerekét.

11Videó: https://youtu.be/7pwm7TNrt38



Összecsukás és kibontás
Az ebike kibontása

A Flebi Evo 3.0 u ̈zembe helyezésének
lépései a következők:

- Emelje fel a kormány szárát, zárja le az
összecsukható kart és helyezze be a
biztosítót
- Emelje fel a nyerget úgy, hogy a nyeregcső
lehetővé tegye a keret hátsó részének
kihajtását
- Döntse meg a keret hátsó részét, hogy a
természetes helyzetébe keru ̈ljön, és
illeszkedjen
- Hajtsa ki a pedálokat

12Videó: https://youtu.be/XFPM6bAcrq4



Összecsukás és kibontás
Az ebike összecsukása

A Flebi Evo 3.0 összecsukásának lépései a 
következők:

- Enyhén fordítsa el a kormányt jobbra
- Oldja ki a hátsót, és döntse meg a hátsó

kereket a váz alatt, amíg meg nem u ̈l a 
tartón

- Engedje le teljesen az u ̈léstartót, ami
megakadályozza, hogy a hátsó kerék
visszatérjen az Ön pozíciójába

- Csökkenti a kormány potenciálját, kioldja a 
zárat és biztosítja, hogy a kábelek ne 
feszu ̈ljenek meg

- Hajtsa be a pedálokat

13Videó: https://youtu.be/XFPM6bAcrq4



Összecsukás és kibontás
Összecsukás és kibontás

pedals

Az egyes pedálok összecsukásához vagy
kinyitásához nyomja kifelé a vezérlőt, és
ezzel egyidejűleg hajtsa be a pedált
(összecsukva) vagy kifelé (kihajtva), amíg
meg nem érzi a reteszelést.

14Videó: https://youtu.be/0zJqXkQ1s-s



Összecsukás és kibontás
Kormány összecsukása

gépezet manillar

Először is győződjön meg arról, hogy a
kábelek nincsenek túl szorosak a
rögzített kormánymagasság miatt.

A kormányszár összecsukásához fel kell
húzni a zárat, majd ki kell nyomni a kart
a szár leejtéséhez

15Videó: https://youtu.be/KzzsWZm38tk




