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Jak používat tuto příručku
Vyhledávání Obsah příručky

1

1. Viz tabulka na následující straně k určení příslušné části v

2
3

závislosti na typu modelu kódu a kód produktu.

4

2. Tato příručka je rozdělena do čtyř částí: Obecné
Informace, elektrické součástky, pohonná
jednotka a servisní údaje.
3. obsah je uveden na začátku tohoto návodu. Přezkoumat
celkový make-up manuálu a hledat kapitol a oddílů, které
potřebujete.

symboly
Důležité body v této příručce jsou označeny následujícími symboly:
Tyto symboly označují bezpečnostní opatření týkající se bezpečnosti.

Naznačuje, že nesprávné použití může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ

Naznačuje, že nesprávné použití může způsobit škody na majetku.

OZNÁMENÍ

Označuje metody jsou správná činnost nebo Hlavními prvky kontroly a údržby.

TIP

Symboly ukazují následující významy nebo položky:
1

1 Obecné informace Sekce

2

GEN
INFO

2 Sekce elektrické komponenty
+

ELEC -

3

3 Sekce Pohonná jednotka

4 Datová část služba

4

data
Service

pohonu
jednotka
5

6

7

5 Speciální nástroje

6 Druhy tuku
TR,

,

8

7 utahovací moment
8 Standardní hodnoty nebo omezení používání

9

9 Standardní hodnoty odporu ( Ω), napětí (V),
proud (A)
0 tuk Lithium-soap-based

0

A

B

A Lithium tuk z syntetického hydrocarbon olej a syntetický esterový olej (Multemp ACN ®)

LS

B Nové díly, které mají být použity při výměně
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Spodní trubka

baterie
Nosný hřídel kliky * 2

* 2: Ilustrace a obsah pro demontáž pohonné jednotky, naleznete v příslušných stránek podle tvaru kliky montovat.
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Čtvercového typu Spline-type
(ISIS)

* 1: V části diagnostiky, nahlédněte do příslušných stránek v závislosti na typu displeje metr jednotky.
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Mater / Display * 1

Seznam typů dílů a součástí klikové díly podle typu modelu kódu a kód produktu
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Obecná informace
Popis
2

1

1
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E
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b
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1. Pohonná jednotka

4. Nabíječka

set čidlo 2. Rychlost

5. Akumulátor (baterie se může lišit v závislosti na modelu.)

a) snímače Magnet mluví typ
b) Vyzvednout

3. E Zobrazovací jednotka (typ LED)

E Zobrazovací jednotka (typ LCD)

a) Display (odpojitelný)
b) držitel Display
c) Spínač

* Skutečná Pohonná jednotka se může mírně lišit od obrazu zobrazeny.
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Opatření týkající se údržby (1)

Opatření týkající se údržby (1)
Čištění a údržba
OZNÁMENÍ

Při mytí kolo, držet vodu pryč od e-bike systému. Voda,
která přichází do přímého kontaktu s e-bike systému
může dostat dovnitř a snížit výkonnost. parní čištění je
zejména třeba se vyhnout.

1. Vyjměte veškeré bahno a prach z rámu a hnací jednotka,
aby se ujistil, že se nedostane dovnitř při výkonu služby.
2. Použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek na čištění krytů a
setřete vodu měkkým hadříkem, aby se zabránilo poškrábání.
Vyhnout otřením suchým hadříkem před praním.

Držte se dál od ohně
Udržujte pracoviště daleko od otevřeného ohně.

Držte se
dál od
ohně!

správné nástroje

Při provádění servisu na kole, je nutné použít speciální
nástroje určené pro oblasti, které vyžadují speciální nástroje,
aby se zabránilo poškození dílů. Také práce vhodné práce
by mělo být provedeno pomocí vhodných nástrojů a měřící
přístroje. (Nepoužívejte Šestihranné klíče. Použít offset nebo
box klíče místo toho.)

1-2
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Opatření týkající se údržby (1)
Náhradní díly

Vyměnit těsnění (těsnící), O-kroužky, závlačky, pojistné

originální
náhradní díly

kroužky (Split kroužky), podložky, atd s novými díly.
Je nutné použít originální nové díly Yamaha a doporučené
díly pro oleje a tuky, včetně pravidelných náhradní díly a
opravy dílů.
Nepoužívají použitých dílů, protože, i když tyto části se
může zdát být stejná, nemusí být originální náhradní díly,
nebo existuje riziko, že jejich kvalita se změnilo v důsledku
předchozího použití.

Opatření pro demontáž a opětovnou
montáž
1. Zkontrolujte a měření částí podle potřeby při demontáži.
Udržovat dobré záznamy, které můžete odkazovat na při
zpětné montáži dílů.
2. Uspořádání dílů sekcí, takže nejdou k sobě nahoru nebo
o ně přijdete.
3. čistící olej se čistí díly pohonná jednotka po rozebrání a
foukacích částí čistých stlačeným vzduchem Use.
4. reassemble části Při kontrole veškeré opravy provedené v
části a s odvoláním na údaje shromážděné před
demontáží.
5. Při opětovné sestavování částí ujistit, že každá část je
čistá a bez cizího materiálu.
6. Proveďte opětovnou při kontrole akcí, které mají být
provedeny pro každou sekci.
7. Naneste olej na kluzných částí.
8. Utáhněte všechny šrouby a matice k jejich předepsaný krouticí moment.

9. Udržovat dobré komunikace, kdy je práce vykonaná 2
servisní personál.

1-3
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Opatření týkající se údržby (1)
Manipulace akumulátoru

1. Pomocí speciální nabíječku pro nabíjení akumulátoru.
2. Akumulátor je vyhrazený e-bike bateriový systém. Pokud
je připojen k jinému, než je e-bike systém produktu, bude
to způsobit únik tekutin, „přehřátí nebo poškození.“
3. Ujistěte se, že účtovat e-bike systém před použitím jej
poprvé nebo po nebyla používána po dlouhou dobu.
4. Nevystavujte baterii do sladké vody nebo slané vody. To
může způsobit, že se baterie k přehřátí či rez.
5. Nerozebírejte ani neupravujte baterii. To může způsobit
tekutiny úniku, přehřátí nebo poškození. Chcete-li
vyměnit baterii, vyměňte celou sestavu.
6. Je-li nabíjení není dokončena ani po zadaný čas nabíjení
uplynul, zastavte nabíjení. Jestliže budete pokračovat v
nabíjení, to může způsobit tekutiny úniku, přehřátí nebo
poškození.
7. Baterie mají být dodány k opětovnému zhodnocení
životního prostředí-přátelský. Nevyhazujte baterie jako s
domovním odpadem.

1-4
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Servisní opatření (2)

GEN
INFO

Servisní opatření (2)
ložisko Instalace
1. Při montáži ložiska, povrch se značkou výrobce a velikost
kód by měl směřovat ven.

2. Při nárazu na ložisko do případě platí paralelní síly na
vnější kroužek.

3. Při nárazu na ložiska na jedné ose, použít paralelní síly
na vnitřní kroužek.

Olej Seal Installation

1. Instalace olejové těsnění, nasměrovat hlavního rtu směrem
k olejové komory (předmět utěsnění).

Hlavním lip
Oil

Sub ret

2. Ujistěte se, že aplikovat tenkou rovnoměrnou vrstvu tuku na

Spring

těsnicí chlopní před instalací olejové těsnění.

Tuk

Pojistný kroužek Instalace

1. Chcete-li nainstalovat kroužek, nasměrovat zkosenou stranu pojistného

Ozubené kolo

kroužku dovnitř.

Pojistný kroužek

2. Instalace pojistný kroužek podle slaďování otvor středu

Pojistný kroužek

křivky.
3. Nepoužívejte rozbalit pojistný kroužek víc, než je nutné.

úkos

náprava

1-5
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Opatření týkající se údržby (3)
Opatření týkající se údržby (3)
Zacházení se snímačem točivého momentu

7. Nepoužívejte poškozené nápravy pohonu. Snímač hřídele

1. Udržujte bezpečné vzdálenosti od magnetů.

Nepoužívejte zmagnetizované šroubováky nebo

a šoupátko hnací hřídel v kovovém ložisku. Bude obtížné

provádění údržby u velkých zdrojů elektrické energie.

nainstalovat jednosměrné spojky a hřídel snímače v
případě, že jsou škrábance na povrchu hnací nápravy.

2. Vyvarujte se silného mechanického vlivu. Točivého
momentu snímače, které byly vyřazeny nebo které byly
odebrány pomocí kladiva nebo podobně, nelze použít

8. Nerozebírejte snímač točivého momentu. Nerozebírejte

proto, že referenční napětí snímače točivého momentu

vnitřek čidla, protože snímač točivého momentu nelze

může významně měnit v závislosti na kolísání vnitřních

seřídit. Nelze použít točivého momentu snímače, které

magnetických obvodů.

byly rozebrané.

3. Nedrťte nebo stisknutím tlačítka v axiálním směru. Jakékoli
deformace pouzdra snímače točivého momentu drcením
mohou vést ke změnám v referenční napětí snímače
krouticího momentu. změny referenční napětí snímače
točivého momentu může být také způsobeno působením
síly více než 2 KGF na hřídeli senzoru, zatímco v případě,
je upnut na místě.

Instalace jednosměrné spojky a který má pevně
namontované spline lze použít nadměrné síly na hřídel
senzoru a mít za následek změny napětí.

4. Netahejte vede.
Netahejte s důrazem na malé obvodové desky vodičů, které
spojují tělo snímače točivého momentu snímače točivého
momentu. Je možné změnit referenční napětí snímače
krouticího momentu.

5. Nedovolte, aby voda přijít do kontaktu s pohonnou
jednotkou.

Každý rez na senzoru hřídeli nebo hlavní osy může
způsobit kolísání výstupu nebo může snížit pevnost dílů.
Neprovádějte servis na snímač ve vlhkých místech.

6. Organická rozpouštědla

Neaplikujte benzín nebo mazadel na bázi rozpouštědla
(spotřebitel rozprašovacího typu maziva) se snímačem
hřídeli nebo na desce. To může snížit schopnost
přístroje, aby se zabránilo zkratům.

1-6
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Specializované nástroje a zařízení
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INFO

Specializované nástroje a zařízení
Příslušné specializované nástroje musí být použity ke kontrole, seřizování, demontáž a montáž.
Problémy na údržbu a mechanické rozbití lze zabránit použitím vhodných specializované nástroje.

tuk Lithium mýdlo na bázi

Multemp AC-N ®

Univerzální typ maziva s vynikající vodou a tepelnou odolností

Lithium tuk, provedený ze syntetické uhlovodíkové oleje a
syntetické oleje, esteru
Digitální obvod Tester

Tři Bond No.1215 ®

Zařízení používá k testování a měření elektrických komponent

1-7
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SHROMÁŽDĚNÍ

TORQUE SENSOR

k baterii

2-1
YLWR

MOTOR ASSEMBLY

SHROMÁŽDĚNÍ

OVLADAČ

TO snímače motoru

WIRE LEAD 4

WIRE LEAD 5

Encoder vedení Místo
instalace drát

L

W

Y

SNÍMAČ RYCHLOSTI

Zobrazovací jednotka (LCD TYPE)

ROZSVÍTIT

Sb

L

G

DISPLAY UNIT (LED TYP)

B

br
R

nebo

W

PW

Sb

L

G

YB

WIRE LEAD 3

Gy

WIRE LEAD 2

R

B

B

R

WIRE LEAD 1

Gy

R

B

L

R Gy

B

Elektrická součást schéma zapojení

ELEC +

elektrické součásti

Elektrická součást schéma zapojení

2

Balíček baterií

+

ELEC -

Balíček baterií
Funkce display Baterie
Podržením tlačítka kapacity baterie indikátor „

“na baterii, tyto položky

lze kontrolovat.
Doba, po kterou je
tlačítko tlačil

položka na displeji

zobrazení času

Normální stav:

2

Zbytková kapacita

Viz návod k obsluze.

5 vteřin

Strana

podrobnosti

-

baterie

když tlačil

Chyba zjištěno: Chybné
zobrazení

5 vteřin

Viz „displej Chyba“.

P. 2-2

Viz „Jak zjistit celkový
Celkový počet nabíjecího

20 vteřin

cyklu baterie

Absolutní kapacita

30 sekund

baterie

počet cyklu nabíjení

5 vteřin

baterií“.

P. 2-4

Viz „Jak zkontrolovat
absolutní kapacitu

5 vteřin

P. 2-5

baterie“.

chybové hlášení

4321

1. V závislosti na modelu, kontrolky kapacity baterie jsou
uspořádány vodorovně nebo svisle, jak je znázorněno.

4
1
2
3

Ve vysvětlení v tomto návodu, jsou čísla použitá pro
kontrolek kapacity baterie jsou 4, 3, 2 a 1 zleva doprava
a shora dolů.

Ačkoli Obrázky v této příručce ukazují pouze indikátor
kapacity baterie vertikální typu, provoz lamp je stejný pro
4
1
2
3

oba typy ukazatelů kapacity baterie.

4
1
2
3

2. V případě, že indikátor kapacity baterie svítilny [1] / [3] a
[2] / [4] zapnout střídavě, nebo lampy [1] / [2] a [3] / [4]
zapnout střídavě, kdy kapacita baterie tlačítko indikátor „
" je

nebo

4
1
2
3

tlačil nebo připojit nabíječku baterií, viz „systémem
obnovitelného chyby akumulátoru nebo nabíječky“. (P.

4
1
2
3

Vypnuto

2-8)

Na
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Balíček baterií

ELEC -

+

3. V případě, že indikátor kapacity baterie svítilny [1] a [4] se
rychle blikají současně při stisknutí tlačítka indikátor

4
1
2
3

kapacity baterie „

" je

tlačil nebo připojit nabíječku baterií, viz „nevratné chyby
akumulátoru“. (P. 2-10)

rychlé blikání

Vypnuto

4. Jsou-li všechny čtyři indikátory baterie kapacita blikají
pomalu zároveň když je tlačítko kapacita baterie

4
1
2
3

Indikátor „“ se otevře viz „Funkce ochrany Teplota“. (P.
2-14)

Jsou-li všechny čtyři indikátory baterie kapacita blikají
pomalu zároveň Při připojit nabíječku, viz „Nabíjení na
pomalé blikání

režimu stand-by“. (P. 2-7)
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Balíček baterií

ELEC -

+

Jak zjistit celkový počet cyklů nabíjení baterie
4
1
2
3

2

Zkontrolujte, zda celkový počet nabíjecích cyklů baterie
takto:
1. Podržením tlačítka kapacity baterie indikátor „

1

2. Celkový počet cyklů nabíjení baterie je indikován čtyři

“ 1 po dobu 20 sekund.

indikátory baterie kapacita svítilen 2 na baterii.
Na
TIP
Zatímco držíte tlačítko kapacity baterie indikátor „
“Po dobu 20 sekund, lampy
zobrazení aktuálně platnou podmínku (zbytková kapacita
baterie, * chyba diagnóza), po dobu pěti sekund, pro každou
podmínku.
* Diagnóza chyb jsou zobrazeny pouze na poruchy, a není
zobrazen v normálním stavu.

Níže uvedená tabulka ukazuje vztah mezi celkovým počtem
cyklů nabíjení baterie a kontrolky kapacitu baterie.

Zobrazení celkového počtu cyklů nabíjení baterie
Indikátor kapacity baterie svítilen
na baterii

Indikátor kapacity baterie svítilen

Celkový počet cyklů

na baterii

nabíjení baterie

4
1
2
3

4
1
2
3

401 až 500 krát

0 až 100 krát

4
1
2
3

4
1
2
3

101 až 200 krát

501 až 600 krát

4
1
2
3

4
1
2
3

601 až 700 krát

201 až 300 krát

4
1
2
3

4
1
2
3

301 až 400 krát

Vypnuto

Celkový počet cyklů
nabíjení baterie

Na

více

pomalé blikání

2-4
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701 krát nebo

Balíček baterií

ELEC -

+

Jak zkontrolovat absolutní kapacitu baterie
4
1
2
3

Zkontrolovat * 1 Absolutní kapacita baterie takto:
2
1. Podržením tlačítka kapacity baterie indikátor „
“ 1 po dobu 30 sekund.

2. * 1 Absolutní kapacita baterie je indikována

1

pomocí čtyř baterií indikátor kapacita lamp
2 na baterii.

Na

TIP
Zatímco držíte tlačítko kapacity baterie indikátor „
“Po dobu 30 sekund, lampy
zobrazit aktuálně platné podmínky (zbytková kapacita
baterie * 2 diagnóza chyby, Celkový počet nabíjecích cyklů
baterie) po dobu pěti sekund, pro každou podmínku.

*

1 Absolutní

kapacita baterie: Absolutní kapacita baterie

není relativní uvedeno elektrické energie kapacita že
akumulátor má v daném místě, ale skutečný elektrický
výkon, který je akumulátor sám může uložit. Kapacita v
době přepravy je považováno za 100%.

*

2 Diagnóza

chyba se zobrazují pouze v případě poruchy, a

není zobrazen v normálním stavu.

Níže uvedená tabulka ukazuje vztah mezi absolutní kapacitě
baterie a kontrolek kapacity baterie.

Zobrazení absolutního kapacity baterie
Indikátor kapacity baterie svítilen
na baterii

Indikátor kapacity baterie svítilen

Absolutní kapacita

na baterii

baterie (%)

baterie (%)

4
1
2
3

4
1
2
3

0-24%

50-74%

4
1
2
3

4
1
2
3

25-49%

Vypnuto

Absolutní kapacita

75-100%

Na
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nabíjení

ELEC -

+

nabíjení
e-Bike systém věnovaný nabíječka
Tato nabíječka baterií 1 je speciální nabíječka pro baterii
E-Bike systému.

1

Příklad zobrazení na displeji kapacity baterie lamp na akumulátoru během nabíjení
Předběžné náboj Při spuštění

4

náboj z vybitém stavu

rychlé blikání
1

pomalé blikání

4
1
2
3
2

4
1
2
3
3

Lampa nad aktuálně světlometem bliká,
což znamená, že se nabíjí.

doba nabíjení
4
4
1
2
3

1

4
1
2
3
2

3

Nabíjení dokončeno (Plně
nabitý stav)

blikání
blikání Pomalé
Off On Rychlé

2-6
stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

nabíjení

ELEC -

+

Displej na indikátoru kapacity baterie při nabíjení
svítilen

4
1
2
3

Některé jevy, jako Může se vyskytnout během nabíjení
akumulátoru, depend- ing o stavu bloku akumulátorů;
Nicméně, tito nejsou poruchy.
1. nabíjení v pohotovostním režimu Displej na kontrolek
kapacity baterie na akumulátoru: [Všechny čtyři lampy
pomalu bliká zároveň]. Když vnitřní teplota pod ture
bloku akumulátorů dostane mimo provozní rozsah, se
akumulátor se změní na „Nabíjení na stand-by“ stav
automaticky.

pomalé blikání

TIP
• Jakmile teplota uvnitř modulu akumulátoru vhodný pro
nabíjení, nabíjení se automaticky spustí. (V tomto
případě se doba nabíjení se prodlouží o dobu, po níž
jsou všechny čtyři indikátory baterie kapacita svítilny na
baterie byly blikající současně.) Pokud je to možné,
nabíjet při optimální teplotě místnosti, přibližně 15 až 25
°C,

• Dokonce i když začnete správně nabíjení, když je baterie
překročí stanovenou Temperature rozsah Povaha
během nabíjení, proces nabíjení se přeruší na ochranu
baterii. To může mít za následek nedostatečné charging. V takovém případě se při kontrole resid- kapacity
baterie UAL, ne všechny čtyři baterie indikátor kapacita
lamp na baterie nemusí zapnout. Vychladnout baterii na
chvíli, a nabíjení znovu, nejlépe na chladném místě.

• Dokonce i když je pokojová teplota uvnitř 0 až 45 ° C
rozsah, pokud se snaží okamžitě nabít akumulátor po
jízdě, nebo v případě, že baterie byla na slunci odešel v
létě, vnitřní teplota baterie může být mimo povolený
teplota pro nabíjení. Je-li teplota v místnosti je 30 ° C,
může trvat přibližný mately 4 hodiny, dokud se
akumulátor je inter- nal

teplota je v přípustném rozsahu teplot pro nabíjení.

2. Během předběžného nabíjení

Displej na indikátoru kapacity baterie lampy na baterii:

4
1
2
3

Vypnuto

[Indikátor kapacity akumulátoru svítilny [1] blesku rychle].

rychlé blikání
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Diagnóza Režim

ELEC -
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diagnóza
Vytěžitelné chyby baterii nebo nabíječce

4
1
2
3

4
1
2
3

V případě, že baterie nebo nabíječka má chyby, následující
postup může být použit pro přístup do režimu chyby
diagnózu a potvrdí podrobnosti týkající se poruchy
akumulátoru nebo nabíječky.

střídavě
Zapnout

1

1. Dojde-li k chybě, když je tlačítko kapacita baterie Indikátor
„
“ 1 na baterii
je tlačen nebo připojit nabíječku baterie, indikátor
kapacity baterie svítilny [1] / [3] a [2] / [4] zapnout
střídavě, nebo lampy [1] / [2] a [3] / [4] zapnout střídavě.
Když indikátor kapacity baterie lampy zapnout střídavě,
se nezobrazí zbytková kapacita baterie.

nebo

4
1
2
3

4
1
2
3

Zapnout
střídavě

2. Podržením tlačítka kapacity baterie indikátor „
“ 1 po dobu 10 sekund.

Vypnuto

3. Na displeji rozsvícení kontrolky kapacitu baterie indikuje

Na

chybu akumulátoru nebo nabíječky.
TIP
• V případě, že baterie nebo nabíječka pracuje normálně,
indikátor kapacity baterie lampičky ukazují zbytkovou
kapacitu baterie.
• Pokud existuje více chyb, budou zobrazeny pouze
poslední chyba.
• Režim chyba diagnóza lze přistupovat, zda je nabíječka
připojit nebo odpojit.
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3214

4
1
2
3

1/3 a 2/4 zapnout Střídavě
Nately

Tor lampy

Kapacita akumulátoru indikační

dobu 10 sek onds

“Po

Podržte tlačítko
kapacity
baterie
indikátor „

2-9
4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

kontrolky
kapacita
baterie

Seznam baterie nabíječka / baterie diagnostických položek
zařízení

Selhání
baterie

chyba

chyba Povaha

FET Temperature

Zkrat

Vybíjení přes
proud

Dobíjení přes
proudu během
nabíjení dis-

Overcharg- ing
při vybíjení

Selhání

3. Pokud se chyba objeví znovu baterii, proveďte následující kroky:
• Zkontrolujte, zda selhání pohonná jednotka.
• Vyměnit baterii.

2. akumulátor se vrátí do normálního stavu po kroku 1, nainstalujte baterii na kole a jízda na chvíli.

1. Připojte baterii do vyhrazeného nabíječky pro e-Bike systému a starosti ji na chvíli.

Akce

Vypnuto

Na

režim diagnóza

ELEC +

3214

4
1
2
3

1/2 a 3/4 otáčky na Střídavě
Nately

stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

dobu 10 sek onds

“Po

Podržte tlačítko
kapacity
baterie
indikátor „

Nezapne

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

Selhání
nabíječka
baterií

Zero charg- ing
proud

Dobíjení přes
proud při
nabíjení

Overcharg- ing
během
nabíjení

1. Odpojte nabíjecí konektor.
2. Vyčistěte konektor nabíjení a nabíjecí konektor a vysušte.
3. Zapojte nabíjecí konektor ke konektoru nabíjení.
4. Pokud se chyba objeví znovu baterii, vyměňte nabíječku.

Vyměňte nabíječku.
Modul akumulátoru se vrátí do normálního stavu poté, co je baterie instalována na kolo a kolo se jel na chvíli.

režim diagnóza

2-10

ELEC +

režim diagnóza

ELEC -

+

Nevratná chyby akumulátoru
4
1
2
3

Vypnuto

V případě, že akumulátor má chyby, následující postup
může být použit pro přístup do režimu chyby diagnózu a
potvrdí podrobnosti týkající se poruchy akumulátoru.

1

1. Je-li k neodstranitelné chyby při stisknutí tlačítka indikátor
kapacity baterie „
“1
na napětí akumulátoru tlačí nebo připojit nabíječku,
indikátor kapacity baterie svítilny [1] a [4] rychlý blesk paralelně.

rychlé blikání

2. Podržením tlačítka kapacity baterie indikátor „
“ 1 po dobu 10 sekund.

3. Na displeji rozsvícení kontrolky kapacitu baterie indikuje
chybu akumulátoru.
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2-12

4
1
2
3

1 a 4 blesku rychle Udržet si

svítilna

display Kapacita akumulátoru

dobu 10 sek onds

“Po

tlačítko zbytková
kapacita baterie
Indikátor „

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

4
1
2
3

Baterie
display
kapacita
lamp
zařízení

Selhání
baterie

chyba

přebití

termistoru

porucha

anced

Buňky nesouměrném

chyba Povaha

FET Temperature

tepelně expozice

mimořádně

Vysoce

porucha AFE

selhání FET

Selhání

Vyměnit baterii.

Akce

Vypnuto

Na

rychlé blikání

režim diagnóza

ELEC +

režim diagnóza

ELEC -

+

Když začne být baterie signál vodič odpojený

A

I když moc zobrazovací jednotky je zapnuto,
• Všechny světelné signalizace zobrazovací jednotky
(LED typ) zapnout na 4 sekundy a pak se automaticky
vypne (LED) E
• Všechny segmenty displeje (typ LCD) přístroj zapne 4
sekundy, a pak se automaticky vypne (LCD) E
po 4
sekundách

Je-li otáčení motoru (při běhu), síla pomáhat zeslábne a
nakonec ji zastaví. Modul akumulátoru se zastaví vybíjení po
krátké době.

Akce:
Zkontrolujte akumulátor signál přívodní vedení (šedá) pro
přerušení vodiče nebo přerušení.

→

B

po 4
sekundách
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Vyměnit napájecího kabelu nebo napájecí vedení drátu.

režim diagnóza

ELEC -

+

Funkce ochrany Teplota
Pokud je vnitřní teplota baterie je -20 ° C nebo nižší, nebo

4
1
2
3

80 ° C nebo vyšší, přičemž je akumulátor vybití (při výkonu
pomáhat), ochranná funkce teploty baterie funguje a baterie
přestane vybíjení. V případě, že tlačítka indikátor kapacity
baterie „
" je
tlačil v tomto okamžiku, indikátor kapacity baterie svítilny [1],
[2], [3] a [4] Flash pomalu současně.

pomalé blikání

TIP
Modul akumulátoru se automaticky obnoví, když vnitřní
teplota baterie je vrátí do přípustného rozsahu teplot pro
nabíjení.

2-14
stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

režim diagnóza

ELEC -

+

Funkce ochrany proti nadměrnému vybití

Je-li kapacita akumulátoru příliš vybitá, ochrana funkce

4
1
2
3

nadměrného vybití modulu akumulátoru pracuje. V případě,
že tlačítka indikátor kapacity baterie „
" je
tlačil v tomto okamžiku, kontrolky kapacita baterie nezapne.
Následující postup lze použít pro přístup k funkci ochrany
diagnostického režimu během vybíjení a potvrzení údajů,
pokud jde o poruchu akumulátoru.

Vypnuto

* Nejprve připojte nabíječku k baterii.
* Vzhledem k tomu, že napětí akumulátoru je
nedostatečné, když je baterie příliš vybitá, budou
kontrolky kapacita akumulátoru nelze zapnout nebo
blikat, pokud je baterie není připojen k nabíječce.
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Prosím, připojte baterii k nabíječce.

„PUSH“.

LED lampy nesvítí, když stiskl tlačítko

2-16
chybě“

4
1
2
3

Baterie je v „neodstranitelné

současně.

LED svítidla [1] a [4] se rychle blikat

- > To je normální.

nabití) state“

Jedná se o „Přípravné nabíjení (První

4
1
2
3

LED svítidlo [1] bliká rap- naprázdno.

Nadměrnému vybíjení akumulátoru

sekund.

4
1
2
3

Všechny světelné zdroje LED zhasne.

stav.

To je akumulátor je příliš vybitá

4
1
2
3

LED svítidlo [3] je osvětlit.

vůle zhasne.

charging.In tomto případě jsou všechny světelné zdroje LED akumulátoru

předběžného nabíjení se nabíječka zastavit provoz předběžné

„PUSH“ po dobu 10

Podržte tlačítko

25-49%

4
1
2
3

50-74%

4
1
2
3

75 - 99%

Vyměnit baterii

tlačítko „PUSH“.

Odpojit baterii z nabíječky a stiskněte

V případě, že baterie se stává normální stav nabíjení baterie je normální.

1-24%

4
1
2
3

Je-li baterie nevrací k normálním napětí i po jedné hodině od zahájení

4
1
2
3

100%

dobu 10 sekund.

stav.

To je akumulátor je příliš vybitá

4
1
2
3

4
1
2
3

Podržte tlačítko „PUSH“ po

LED svítidlo [3] je osvětlit.

4
1
2
3

LED svítidla [1] / [2] a [3] / [4] se zapne střídavě.

4
1
2
3

Vyměnit baterii

režim diagnóza

ELEC +

+

ELEC -

Funkce diagnostiky (typ LED displej)

Funkce diagnostiky (typ LED displej)
Zobrazení na displeji přístroje v případě, že se jedná o chybu

Detekuje selhání systému, změní pomáhat operaci a
zobrazuje chyby, jakož i provádění záznamu chybový kód.
Chybová hlášení jsou označeny na displeji „No“ a kód chyby
označující druh chyby. Můžete přepínat mezi „Er“ a na
displeji chybový kód stisknutím funkčního volič „

“.
Zobrazí-li se závada, která může odrážet abnormální
provoz, že závada je zaznamenán, aby se zabránilo
opakování stavu, a poté se energie pomoci bude okamžitě
blokován po je zapnuto napájení a chyba se zobrazí na
displeji funkce v displeji jednotka.

Jak se zobrazí chyby v komunikaci

52

3 pomáhat režim lampy 1 lampa 2,

6

dále jen „km“ lampa 3, a „km / h“ lamp 4 bude blikat ve
stejnou dobu, a „Er“ se zobrazí na displeji funkce 5 zobrazovací
jednotky.
Je-li funkce Přepínač „

“ 6 je

lisované, zobrazí se chybový kód „12“ nebo „13“.
1
pomalé blikání

34
TIP

pomalé blikání

• Chybový kód není uložen.
• Viz „Seznam chybových kódů a odpovídajících moc
pomáhat operace“ pro více informací.

• Dojde-li k chybě komunikace, napájení nelze vypnout
pomocí „POWER“ spínač zobrazovací jednotky. Chcete-li
vypnout napájení, vyjměte baterii.
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Funkce diagnostiky (typ LED displej)

+

ELEC -

Jak se zobrazí poruchy pohonná jednotka
52

3 pomáhat režim lampy 1 lampa 2,

3

dále jen „km“ lampa 3, a „km / h“ lamp 4 bude blikat střídavě,
a „Er“ se zobrazí na displeji funkce 5 zobrazovací jednotky.

6

Je-li funkce Přepínač „
“ 6 je
Zobrazí se mačkané, chybový kód „16“ nebo vyšší.

1

4

TIP

Střídavě bliká

• Chybové kódy jsou uloženy.
• Viz „Seznam chybových kódů a odpovídajících moc
pomáhat operace“ pro více informací.

Jak se zobrazí poruchy snímače otáček
„Vysoké“, „STD“ nebo „ECO“ pomáhat režim lampy 1 jsou
zobrazeny s pomalým blesku (0,5 sekundy).
TIP
• Chybové kódy nejsou uloženy.
• Viz „Seznam chybových kódů a odpovídajících moc
1
pomalé blikání

pomáhat operace“ pro více informací.

• V režimu pomoci off, projevy poruchy nelze provádět v

pomalé blikání

režimu pomocného světla.

Způsob rekuperace v případě, že k poruše snímače
rychlosti
Displej se vrátí do normálního stavu, kdy snímač otáček se
vrátí do normálního stavu.
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Funkce diagnostiky (typ LED displej)

Provozní postupy, které diagnostickém režimu

Jedná se o režim, ve kterém každý typ diagnózy a obsah
chybových kódů, které jsou uloženy, pokud dojde k chybě se
zobrazí. Můžete přepínat mezi režimem snímače otáček
diagnózy, režimu pohonnou jednotkou diagnózy a kontroly
režimu protokolu chyb pomocí zobrazovací jednotku podle
následujících postupů.
1. Ujistěte se, že je vypnuto napájení do zobrazovací
jednotky. Stiskněte hlavní vypínač „

“ 1 zapnout
energie.
Pokud je přístroj zapnutý, budou všechny kontrolky a
segmenty displeje se rozsvítí. Po přibližně 2 sekundy,
lampy a segmenty vypnout, a poté se na displeji se vrátí
do normálu.
1

2

2. Stiskněte hlavní vypínač „

“ 1 Znovu a

Dalším stisknutím vypínače, dokud se pouze 3 pomáhat
režim lampy 2 jsou osvětleny. (Přibližně 10 sekund)
Ujistěte se, že pouze 3 pomoci režim lampy
2 jsou osvětleny a uvolněte hlavní vypínač „
“ 1.
TIP
Kroky 1 a 2 musí být provedena během 30 sekund.

3. Stiskněte pomáhat přepínač režimů „
„

3

“ 3 nebo

“ 4 Pro změnu režimu pomohou. Při změně režimu

pomoci, jeden z pomáhají režimu lampy 2 se rozsvítí.
Můžete si vybrat každý diagnostický režim změnou
režimu pomohou.
4. Stiskněte spínač světel „

4

“ 5.

„Vysoké“, „STD“ nebo „ECO“ pomáhat režim lampy 2 rychle
2

(0,2 sekundy) blikat každé z diagnostických způsobů.
TIP
Pokud stisknete špatný vypínač, vypněte a znovu provést
kroky 1-4.

2

5
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Sensor Mode Speed Diagnóza

“ 1 dokud

Stiskněte pomáhat přepínač režimů „

„HIGH“ pomáhat režim lampa svítí. Stisknout

1

vypínač „

“.

„High“ Assist režim bliká rychle (0,2 sekundy).
Pro více informací o režimu snímače rychlosti diagnózy, viz

2

„Zrychlená diagnózy senzor způsob zobrazení mode“.

Pohonná jednotka Diagnóza Mode

“1→„

Stiskněte pomáhat přepínač režimů „
2 nebo „

“2→„

“ 1 dokud „STD“ pomáhat

Režim lampa svítí. Stisknout
vypínač „

“.

Dále jen „STD“ pomáhat režim bliká rychle (0,2 sekundy).
Pro více informací o režimu hnací jednotky diagnózy, viz
„pohonná jednotka diagnostický způsob zobrazení mode“.

Error Log Check Mode
“ 2 dokud

Stiskněte pomáhat přepínač režimů „

„ECO“ pomáhat režim lampa svítí. Stisknout
vypínač „

“.

Dále jen „ECO“ pomáhat režim bliká rychle (0,2 sekundy).
Pro více informací o kontrolním režimu v protokolu chyb, viz
„zaškrtávací log režim Chyba“.

rychlé blikání
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Snímač rychlosti Diagnóza Mode Display Method

Pro stanovení, zda je regulátor správně rozpoznávat signál
snímače otáček, otáčením kolečka, ke kterému je připojen
snímač otáček a zajistit, aby se počet otáček kola
uvedeného odpovídá skutečný počet otáček.

1. přejít do režimu otáček diagnostiky snímače. Viz „provozní

rychlé blikání

postupy, které diagnostickém režimu.“

Potvrzují, že „HIGH“ lampa z režimu lampy pomáhají
rychle bliká.
2. Při zvedání a otáčením kolečka (se snímačem otáček),
zobrazení čísla otáčení 1 na displeji se změní. Před
otočením kolo (se snímačem otáček), „0“, zobrazí se na
displeji číslo otáčení 1 zobrazovací jednotky. Při otáčení
kolečka (se snímačem otáček) 1 krát, „1“ se zobrazí na
displeji číslo rotace 1 zobrazovací jednotky.

Počet
Rotace

Rotace počet zobrazení
zobrazovací jednotky

kola

Při otáčení kolečka (se snímačem otáček) 12krát, „12“
se zobrazí na displeji číslo rotace 1 zobrazovací jednotky.

1 rotace

1
Při otáčení kolečka (se snímačem otáček) 13krát,
zobrazení na displeji čísla rotace 1 zobrazovací jednotky
se vrátí na „1“.
Poté, pokaždé, když kolo (se snímačem otáček) otáčí,
počet zobrazení čísla otáčení 1 Na displeji bude od „1“ do
„12“.

12 rotace

TIP
• alespoň byste měli otáčením kolečka (se snímačem
otáček) 3 krát a ujistěte se, že je zobrazeno „3“.
13 rotace

• Pokud dojde k poruše snímače otáček, počet otáček
zobrazí na zobrazovací jednotce před kola (s čidlem
otáček), zvýší se otáčí ještě jednou, nebo počet nezvýší, i
když se kolo (s čidlem otáček) otáčí jednou (nebo dojde ke
zpoždění ve zvýšení hodnoty).
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Pohonná jednotka Diagnostika Režim zobrazování Metoda

Můžete zkontrolovat stav nebo poruchu v pohonná jednotka.

1. Jděte do režimu pohonná jednotka diagnózy. Viz „provozní
postupy, které diagnostickém režimu.“

Potvrzují, že „STD“ z režimu lampy pomáhají rychle
bliká. Po zobrazí indikátor režimu diagnóza zobrazovací
jednotky „1“ po dobu až 10 sekund, můžete kontrolovat
referenční napětí snímače krouticího momentu, proudu

rychlé blikání

motoru, chyba se zobrazí ( „E2“, „E4“), a funkční
zobrazovací jednotka check ,

Seznam Pohonná jednotka Diagnostika režimu zobrazovacích metod

Inspekce
položky

Diagnóza
zobrazení
režimu

1) referenčního

provozování
stiskněte

zobrazení dat diagnostiky

tlačítko

Press provozní
tlačítko

Hodnoty jsou zobrazeny v rozsahu 0,0 až 5,0 (V)

napětí snímače
točivého

Až 2) Proud motoru

momentu

2) Proud
motoru

Výkon motoru proud v „HIGH“ režimu je zobrazen
jako 00 až „FL (= plná)“ (=% výkonu).

Až 3) zobrazení chyby

3) zobrazení chyb

Neexistuje žádný displej, když tam nejsou žádné chyby.

Když dojde k chybě, a to buď „E2“ (motor), nebo „E4“
(kontrolér) jsou zobrazeny.
Až 4) zobrazovací jednotka

nebo

4) Kontrola funkce

Všechny segmenty a

Zobrazovací jednotka

lampy svítí. (Segmenty

kontroly funkce

a lampy, které nejsou
osvětlené závadu).
Nevypne

2-22
stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

+

ELEC -

Funkce diagnostiky (typ LED displej)

1) referenčního napětí snímače točivého momentu

1

Zobrazení referenčního napětí snímače 1. točivého momentu

A. „10“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „

“Z

displejová jednotka.

C. Zobrazena v jednotkách 0,1 V, 0,0 až 5,0 V na displeji dat
diagnózy 2 zobrazovací jednotky.
2

2
d. Snímač momentu je normální, když je displej napětí 0,2 až
1,1 V. provést nastavení referenčního napětí senzoru
kroutícího momentu, pokud jsou zobrazeny hodnoty mimo
tento rozsah.

E. Stisknout vypínač „

“Displeje

jednotka.

F. Pokračujte 2) Proud motoru.
* Určení, zda je snímač kroutícího momentu je dobrá

2. Točivý moment funkci referenčního čidla nastavení napětí

0,2-1,1 V = normální

Zapněte na zobrazovací jednotku a nechte odstát.

Pokud je snímač kroutícího momentu je mimo tento rozsah

→ Provést funkci nastavení referenčního napětí snímače

Pokyn: Do výkonu na displeji

krouticího momentu.

jednotka se automaticky vypne (asi 5

V případě, že snímače točivého momentu zůstává mimo normální

min.).

rozmezí po úpravě referenčního napětí snímače točivého momentu

→

TIP
Nepokládejte nohy na pedálech, zatímco perform-

porucha snímače točivého momentu (nahrazení)

ing referenční napětí úpravami snímače krouticího momentu

ment.
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2) Proud motoru
1

A. „14“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „

tlačítko“

zobrazovací jednotky.

C. Na displeji se diagnóza údaje 2 displeje
jednotka zobrazuje výstupní proud motoru (%) z „00“ na
„FL (= plná)“.
2

d. Potvrzují, že na displeji diagnóza dat 2 z

2

Zobrazovací jednotka displeje „FL“ při použití zadní brzdy
a silně tlačí na pedály.
• Zobrazí se „FL“: dobrý
• „FL“ se nezobrazí: Pokud bylo kolo jel bezprostředně
před kontrolou proud motoru, je možné, že baterie
nebo regulace teploty Regulátor funguje; Proto
počkejte, až se kolo vychladne. V případě, že kolo
bylo nejel bezprostředně před kontrolou proud motoru,
zkontrolujte pomocí baterie, která pracuje správně.

• „FL“

není zobrazen: Odezva baterie je slabá v

zimním období (nízké teploty), tak použití baterie,
který byl uložen ve vytápěné místnosti.
• „FL“ není zobrazeno: nahradit sestavu regulátoru.

E. Stisknout vypínač „
jednotka.

F. Pokračujte 3) Chyba displeje.
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3) Chybová hlášení

1

A. „16“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „

“Z

displejová jednotka.

C. Když dojde k poruše, „E2“ (motor), nebo „E4“ (regulátor)
se zobrazí na displeji diagnóza dat 2 zobrazovací jednotky.
TIP
2

Zkontrolujte kód chyby, pokud se zobrazí „E2“ nebo „E4“.

2

d. Stisknout vypínač „

“Displeje

jednotka.

nebo

E. Pokračujte 4) Zkontrolujte funkci displeje jednotky.

TIP
Zkontrolujte kód chyby, pokud jsou zobrazeny E2 nebo E4.

• Když není porucha další „18“ se zobrazí bez
diagnostickém režimu „16“ se nezobrazí.
• Proveďte konečnou kontrolu, aby se ujistil, že se žádné
chybové hlášení v tomto režimu při provádění oprav nebo
výměny dílů.

4) Kontrola funkce Zobrazovací jednotka

1

A. „18“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „

“2z

zobrazovací jednotka.

C. Všechny segmenty a všechny lampy zobrazovací jednotky se
rozsvítí.

d. Vyměňte zobrazovací jednotku, pokud existují segmenty
nebo svítilny, které nejsou osvětlené.

2

E. Stisknout vypínač „

“ 3 displeje

jednotka.

F. Moc se zobrazovací jednotkou je vypnutý.

3
Na

Na
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Error Log Check Mode Display Method
Tyto tři poslední typy chybových kódů, které jsou uloženy,
pokud dojde k chybě jsou uloženy a ty jsou zobrazeny v
pořadí od posledního každých 10 sekund.

1. Jděte do kontrolním protokolu režimu chyb. Viz „provozní postupy,
které diagnostickém režimu.“

Potvrzují, že „ECO“ lampa z režimu lampy pomáhají
rychle bliká. Zobrazovací jednotka zobrazuje poslední tři
rychlé blikání

chybové kódy v pořadí uložené jako „E1“ na „E3“. Pro
zobrazení chybových kódů, stiskněte funkční volič „
“Z
displejová jednotka.

„0“ se zobrazí v případě, že nejsou žádné chyby.
Jsou-li jiné kódy chyb uloženo, displej přepne na další
chyby za 10 sekund.

Seznam Error Log Check Mode zobrazovacích metod
Počet chybových

Jak se chybové kódy zobrazovány na displeji

kódů

Když nejsou k
dispozici žádné
chybové kódy

Když je kód 1
chyba
Kód chyby se zobrazí

Když tam jsou 2

Kód chyby se

kódy chyb

Kód chyby se

zobrazí

zobrazí

([E1] spolu s kódem chyby se zobrazí po dobu
10 sekund)

Kód chyby
se zobrazí

([E2] spolu s kódem chyby se zobrazí po dobu
10 sekund)

Kód chyby
se zobrazí

Kód chyby
se zobrazí

Když tam jsou 3
chybové kódy

([E1] spolu s kódem chyby se
zobrazí po dobu 10 sekund)

([E2] spolu s kódem chyby se
zobrazí po dobu 10 sekund)
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Jak odstranit historii Závada
1. Stiskněte vypínač „

“ 1 během spojení

ing zobrazení kódu chyby, stiskněte pomáhat spínaný

3

pomáhat pokles 2 a moc pomáhají zvýšit 3 přepnout.

2
1
2. Diagnostická obrazovka vzor se zastaví, všechny lampy
1

zapnout a vypnout dvakrát ( „8.8.“ Se na displeji zobrazí
kód chyby 1 zobrazovací jednotky), a historii budou
smazány. Pravomoc displeje bude vypnut v tomto
okamžiku.
TIP
Ujistěte se, že vymazání historie diagnózy po výměně
motoru nebo jiné části.
Opakuje 2krát
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Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací
jednotky)
Zobrazení na displeji přístroje v případě, že se jedná o chybu

Detekuje selhání systému, změní pomáhat operaci a
zobrazuje chyby, jakož i provádění záznamu chybový kód.
Chybová hlášení jsou označeny na displeji „No“ a kód chyby
označující druh chyby. Můžete přepínat mezi „Er“ a na
displeji chybový kód stisknutím funkčního volič „ s “.

Zobrazí-li se závada, která může odrážet vážné abnormální
provoz, že závada je zaznamenán, aby se zabránilo
opakování stavu, a poté se energie pomoci bude okamžitě
blokován po je zapnuto napájení a chyba se zobrazí na
úseku rychloměru v displejová jednotka.

Jak se zobrazí chyby v komunikaci
Všechny segmenty indikátoru pomoci režimu 1

3

a indikátor kapacity baterie 2 bude blikat ve stejnou dobu, a
„Er“ se zobrazí na části rychloměru 3 zobrazovací jednotky.

1

Je-li funkce Přepínač „ s “ 4 stisknutí se zobrazí chybový kód
„12“, „13“ nebo „15“.

4

2

pomalé blikání

TIP
• Chybový kód není uložen.
• Viz „Seznam chybových kódů a odpovídajících moc
pomáhat operace“ pro více informací.

• Dojde-li k chybě komunikace, napájení nelze vypnout
pomocí „POWER“ spínač zobrazovací jednotky. Chcete-li
vypnout napájení, vyjměte baterii.
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Jak se zobrazí poruchy pohonná jednotka
Všechny segmenty indikátoru pomoci režimu 1
a všechny segmenty indikátoru kapacity baterie 2 bude blikat

1

střídavě, a „Er“ se zobrazí na části rychloměru 3 zobrazovací
jednotky. Je-li funkce Přepínač „ s “ 4 stisknutí se zobrazí
chybový kód „16“ nebo vyšší.

4

TIP

Střídavě bliká

• Chybové kódy jsou uloženy.
• Viz „Seznam chybových kódů a odpovídajících moc

3

pomáhat operace“ pro více informací.

2

Jak se zobrazí poruchy snímače otáček
„Vysoké“, „STD“ nebo „ECO“ pomáhat Indikátor režimu 1 jsou
zobrazeny s pomalým blesku (0,5 sekundy). Na displeji se

1

funkční část 2 Zobrazí se „----“, když zvolíte jako domácí
funkce.

2

•

Průměrná rychlost jízdního kola

•

Maximální rychlost jízdního kola

• Počitadlo
• Odometer
pomalé blikání

TIP
• Chybové kódy nejsou uloženy.
• V režimu pomoci off, projevy poruchy nelze provádět
pomocí displeje režimu pomohou.
• Průměrná rychlost jízdního kola, maximální rychlost jízdní kolo,
Denní počet kilometrů, a počítadlo kilometrů nejsou aktualizovány,
když se vyskytla porucha snímače otáček.

• Viz „Seznam chybových kódů a odpovídajících moc
pomáhat operace“ pro více informací.

Způsob obnovy, pokud dojde k poruše snímače
rychlosti
Displej se vrátí do normálního stavu, kdy snímač otáček se
vrátí do normálního stavu.
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Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)

Provozní postupy, které diagnostickém režimu

Jedná se o režim, ve kterém každý typ diagnózy a obsah

1

chybových kódů, které jsou uloženy, pokud dojde k chybě se
zobrazí. Můžete přepínat mezi režimem snímače otáček
diagnózy, režimu pohonnou jednotkou diagnózy a kontroly
režimu protokolu chyb pomocí zobrazovací jednotku podle
následujících postupů.
1. Ujistěte se, že je vypnuto napájení do zobrazovací
jednotky. Stiskněte hlavní vypínač „

“ 1 zapnout
energie.
Pokud je přístroj zapnutý, budou všechny segmenty

1

displeje se rozsvítí. Po asi 2 sekundy, se segmenty
vypne, a poté se na displeji se vrátí do normálu.

2

2. Stiskněte hlavní vypínač „

“ 1 Znovu a

Dalším stisknutím vypínače, dokud se pouze 3 pomoci
ukazatele režimu 2 pojď. (Cca 10 sekund) Ujistěte se, že
pouze 3 pomoci ukazatele režimu 2 přišli a potom
uvolněte vypínač „
“ 1.
TIP
Kroky 1 a 2 musí být provedena během 30 sekund.

3. Stiskněte pomáhat přepínač režimů „

43

„

“ 3 nebo

“ 4 Pro změnu režimu pomohou. Při změně režimu

pomoci je jedním z ukazatelů pomáhají režimu 2 se
rozsvítí. Můžete si vybrat každý diagnostický režim
změnou režimu pomohou.
4. Stiskněte spínač světel „

“ 5.

„Vysoké“, „STD“ nebo „ECO“ pomáhat Indikátor režimu 2 rychle
(0,2 sekundy) blikat každé z diagnostických způsobů.
5

TIP

Kroky 2-4 musí být provedena během 30 sekund.

Pokud stisknete špatný vypínač, vypněte a znovu provést
kroky 1-4.
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Sensor Mode Speed Diagnóza

“ 1 dokud

Stiskněte pomáhat přepínač režimů „

„HIGH“ Indikátor režimu pomáhat rozsvítí. Stisknout

31

vypínač „

“ 3.

„High“ pomáhat Indikátor režimu bliká rychle (0,2 sekundy).
Pro více informací o režimu snímače rychlosti diagnózy, viz
„Zrychlená diagnózy senzor způsob zobrazení mode“.

2

Pohonná jednotka Diagnóza Mode

“1→„

Stiskněte pomáhat přepínač režimů „

31

2 nebo „

“2→„

“ 1 dokud „STD“ pomáhat

Indikátor režimu se rozsvítí.
Stisknout vypínač „

“ 3.

Dále jen „STD“ pomoci Indikátor režimu bliká rychle (0,2
sekundy).
Pro více informací o režimu hnací jednotky diagnózy, viz

2

„pohonná jednotka diagnostický způsob zobrazení mode“.

Error Log Check Mode
“ 2 dokud

Stiskněte pomáhat přepínač režimů „

31

„ECO“ pomáhat indikátor režimu se rozsvítí.
Stisknout vypínač „

“ 3.

Dále jen „ECO“ pomoci Indikátor režimu bliká rychle (0,2
sekundy).
Pro více informací o kontrolním režimu v protokolu chyb, viz
„zaškrtávací log režim Chyba“.

2

rychlé blikání
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Snímač rychlosti Diagnóza Mode Display Method

Pro stanovení, zda je regulátor správně pravoúhlých
ognizing signál snímače otáček, otáčením kolečka, ke
kterému je připojen snímač otáček a zajistit, aby se počet
otáček kola uvedeného odpovídá skutečný počet otáček.

rychlé blikání

1. přejít do režimu otáček diagnostiky snímače. Viz „provozní
postupy, které diagnostickém režimu.“

Potvrdit, že režim zobrazení pomoci bliká „high“ rychle
(0,2 sekundy).

Počet
Rotace
kola

2. Při zvedání a otáčením kolečka (se snímačem otáček),
zobrazení čísla otáčení 1 na displeji se změní. Před
otočením kolo (se snímačem otáček), „0“, zobrazí se na
displeji číslo otáčení 1 zobrazovací jednotky. Při otáčení
kolečka (se snímačem otáček) 1 krát, „1“ se zobrazí na
displeji číslo rotace 1 zobrazovací jednotky. Při otáčení
kolečka (se snímačem otáček) 12krát, „12“ se zobrazí na
displeji číslo rotace 1 zobrazovací jednotky.

Rotace počet zobrazení
zobrazovací jednotky

1 rotace

Při otáčení kolečka (se snímačem otáček) 13krát,
zobrazení na displeji čísla rotace 1 zobrazovací jednotky
se vrátí na „1“.

12 rotace

Poté, pokaždé, když kolo (se snímačem otáček) se otáčí,
počet otáček zobrazení 1 Na displeji bude od „1“ do „12“.
13 rotace

TIP
• alespoň byste měli otáčením kolečka (se snímačem
otáček) 3 krát a ujistěte se, že je zobrazeno „3“.
• Pokud dojde k poruše snímače otáček, počet otáček
zobrazí na zobrazovací jednotce před kola se zvýší (s
čidlem otáček) otáčí ještě jednou, nebo počet nezvýší, i
když je kolo (se snímačem otáček) otáčí jednou (nebo je
zpoždění ve zvýšení hodnoty).
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Pohonná jednotka Diagnostika Režim zobrazování Metoda

Můžete zkontrolovat stav nebo poruchu v pohonná jednotka.

1. Jděte do paměťové jednotky v diagnostickém režimu. Viz „provozní
postupy, které diagnostickém režimu.“

Potvrdit, že pomoc režim zobrazení bliká „STD“ Fast (0,2
sekundy). Po zobrazí indikátor režimu diagnóza
zobrazovací jednotky „1“ po dobu až 10 sekund, můžete
kontrolovat referenční napětí snímače krouticího

rychlé blikání

momentu, proudu motoru, chyba se zobrazí ( „E2“, „E4“),
a funkční zobrazovací jednotka check ,

Seznam Pohonná jednotka Diagnostika režimu zobrazovacích metod

Inspekce
položky

Zobrazení

provozování

režimu

stiskněte

diagnostiky

tlačítko

1) referenčního

zobrazení dat diagnostiky

Press provozní
tlačítko

Hodnoty jsou zobrazeny v rozsahu 0,0 až 5,0 (V)

napětí snímače
točivého

Až 2) Proud motoru

momentu

2) Proud
motoru

Výkon motoru proud v „HIGH“ režimu je
zobrazen jako 0 až 100 (=% výkonu).

Až 3) zobrazení chyby
3) zobrazení chyb

Neexistuje žádný displej, když tam nejsou žádné
chyby.

Když dojde k chybě, a to buď „E2“ (motor), nebo „E4“
(kontrolér) jsou zobrazeny.
Až 4) zobrazovací jednotka
nebo

4) Kontrola funkce

Všechny segmenty jsou

Zobrazovací jednotka

osvětleny (segmenty,

kontroly funkce

které nejsou osvětlené
závadu).

Nevypne

2-33
stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

ELEC -

Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)

+

1) referenčního napětí snímače točivého momentu
Zobrazení referenčního napětí snímače 1. točivého momentu

A. „10“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „ s “Z
displejová jednotka.

C. Zobrazena v jednotkách 0,1 V, 0,0 až 5,0 V na displeji dat
diagnózy 2 zobrazovací jednotky.

d. Snímač momentu je normální, když je displej napětí 0,2 až
1,1 V. provést nastavení referenčního napětí senzoru
kroutícího momentu, pokud jsou zobrazeny hodnoty mimo
tento rozsah.

E. Stisknout vypínač „

“Displeje

jednotka.

F. Pokračujte 2) Proud motoru.

* Určení, zda je snímač kroutícího momentu je dobrá

2. Točivý moment funkci referenčního čidla nastavení napětí

0,2-1,1 V = normální
Zapněte na zobrazovací jednotku a nechte odstát.

Pokud je snímač kroutícího momentu je mimo tento rozsah

→ Provést funkci nastavení referenčního napětí snímače
Pokyn: Do výkonu na displeji

krouticího momentu.
V případě, že snímače točivého momentu zůstává mimo normální

jednotka se automaticky vypne (asi 5

rozmezí po úpravě referenčního napětí snímače točivého momentu

min.).
TIP

→

Nepokládejte nohy na pedálech, zatímco perform-

porucha snímače točivého momentu (nahrazení)

ing referenční napětí úpravami snímače krouticího momentu

ment.

2-34
stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

ELEC -

Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)

+

2) Proud motoru
A. „14“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „ s “Z
displejová jednotka.

C. Na displeji se diagnóza údaje 2 displeje
jednotka zobrazuje výstupní proud motoru (%) z „0“ na
„100“.
d. Potvrzují, že na displeji diagnóza dat 2 z
Zobrazovací jednotka se zobrazí „100“ při použití zadní
brzdy a silně sešlápnutí pedálů.
• Zobrazí se „100“: dobrý
• „100“ se nezobrazí: Pokud bylo kolo jel bezprostředně
před kontrolou proud motoru, je možné, že baterie
nebo regulace teploty Regulátor funguje; Proto
počkejte, až se kolo vychladne. V případě, že kolo
bylo nejel bezprostředně před kontrolou proud motoru,
zkontrolujte pomocí baterie, která pracuje správně.

• "100"

není zobrazen: Odezva baterie je slabá v

zimním období (nízké teploty), tak použití baterie,
který byl uložen ve vytápěné místnosti.
• „100“ se nezobrazí: Vyměňte sestavu regulátoru.

E. Stisknout vypínač „
jednotka.

F. Pokračujte 3) Chyba displeje.
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3) Chybová hlášení

A. „16“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „ s “Z
displejová jednotka.

C. Když dojde k poruše, „E2“ (motor), nebo „E4“ (regulátor)
se zobrazí na displeji diagnóza dat 2 zobrazovací jednotky.
TIP
Zkontrolujte kód chyby, pokud se zobrazí „E2“ nebo „E4“.

d. Stisknout vypínač „

nebo

“Displeje

jednotka.

E. Pokračujte 4) Zkontrolujte funkci displeje jednotky.

TIP
Zkontrolujte kód chyby, pokud jsou zobrazeny E2 nebo E4.

• Když není porucha další „18“ se zobrazí bez
diagnostickém režimu „16“ se nezobrazí.
• Proveďte konečnou kontrolu, aby se ujistil, že se žádné
chybové hlášení v tomto režimu při provádění oprav nebo
výměny dílů.

4) Kontrola funkce Zobrazovací jednotka

A. „18“ se zobrazí na displeji v režimu diagnostiky 1 zobrazovací
jednotky.
b. Stiskněte funkční volič „ s “ 2 z
zobrazovací jednotka.

C. Všechny segmenty displeje 3 bude illumiNate.

d. Vyměňte zobrazovací jednotku, pokud existují segmenty,
které nejsou osvětlené.

3

E. Stisknout vypínač „

4

“ 4 displeje

jednotka.

F. Moc se zobrazovací jednotkou je vypnutý.

2
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Error Log Check Mode Display Method
Tyto tři poslední typy chybových kódů, které jsou uloženy,
pokud dojde k chybě jsou uloženy a ty jsou zobrazeny v
pořadí od posledního každých 10 sekund.

1. Jděte do kontrolním protokolu režimu chyb. Viz „provozní postupy,
které diagnostickém režimu.“

Potvrdit, že pomoc režim zobrazení bliká „eco“ Fast (0,2
sekundy). Zobrazovací jednotka zobrazuje poslední tři

rychlé blikání

chybové kódy v pořadí uložené jako „E1“ na „E3“. Pro
zobrazení chybových kódů, stiskněte funkční volič „
“Z
displejová jednotka.

„0“ se zobrazí v případě, že nejsou žádné chyby.
Jsou-li jiné kódy chyb uloženo, displej přepne na další
chyby za 10 sekund.

Seznam Error Log Check Mode zobrazovacích metod
Počet chybových

Jak se chybové kódy zobrazovány na displeji

kódů

Když nejsou k
dispozici žádné
chybové kódy

Když je kód 1
chyba
Kód chyby se zobrazí

Když tam jsou 2

Kód chyby se

kódy chyb

Kód chyby se

zobrazí

zobrazí

([E1] spolu s kódem chyby se zobrazí po dobu
10 sekund)

Kód chyby
se zobrazí

([E2] spolu s kódem chyby se zobrazí po dobu
10 sekund)

Kód chyby
se zobrazí

Kód chyby
se zobrazí

Když tam jsou 3
chybové kódy

([E1] spolu s kódem chyby se
zobrazí po dobu 10 sekund)

([E2] spolu s kódem chyby se
zobrazí po dobu 10 sekund)
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Jak odstranit historii Závada
1. Stiskněte vypínač „

“ 1 během spojení

ing zobrazení kódu chyby, stiskněte pomáhat spínaný
pomáhat pokles 2 a moc pomáhají zvýšit 3 přepnout.

1
23

rychlé blikání

2. Diagnostická obrazovka vzor se zastaví, budou všechny
světla segmentů zapnout a vypnout dvakrát, a historie
budou odstraněny. Pravomoc displeje bude vypnut v
tomto okamžiku.
TIP
Ujistěte se, že vymazání historie diagnózy po výměně
motoru nebo jiné části.
Opakuje 2krát
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nebo

displej vzor
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Střídavě bliká

Střídavě bliká

Sensor

Točivý moment

Encoder

Zobrazovací jednotka 15

Displejová jednotka

chyba

zařízení

22

21

20

17

16

13

12

kódů

chybových

točivého momentu a regulátoru.

porucha zapojení mezi snímačem

Zkratovat.

Odpojen.

Černý vodič je zkratován.

zkratovat.

Odpojený nebo červený drát

Display přijde z držáku.

jednotky.

selhání komunikace dat do zobrazovací

jednotku.

Zastavil komunikaci na zobrazovací

Porucha detaily

Seznam chybových kódů a odpovídajících moc pomáhat operace.

funkce diagnostiky

chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby. Kód

chyby. Kód chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat okamžitě zastaví po zjištění

chyby nezaznamenává.

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby. Kód

nezaznamenává.

Power pomáhat je normální. Kód chyby

Power pomáhat chování a omylů
záznam kód

1

1

0

0

* Restaurování
Max Level

momentu.

2. Vyměňte sestavu snímače točivého

1. Výměna snímače vedení drátu.

3. Vyměňte sestavu motoru.

2. Výměna kodér vedení drátu.

1. Zkontrolujte konektor snímače.

Vyměňte sestavu displeje jednotky.

Vyměňte sestavu displeje jednotky.

Akce

Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)
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nebo

displej vzor

Střídavě bliká

Střídavě bliká

zařízení

Sensor

Točivý moment

chyba

chybových
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31

30

29

28

27

26

25

24

23

kódů

chodu / s nárůstem mírným napětím).

Abnormální napětí. (Zjištěno během

chodu / s vysokým konstantním napětím.)

Abnormální napětí. (Zjištěno během

Abnormální napětí naprázdno.

(Drát drnčení: téměř odpojen)

Porucha kabelu mezi cívkou a spoji.

(Drát drnčení: téměř odpojen)

Porucha kabelu mezi cívkou a spoji.

chodu při nízkých otáčkách)

Abnormální napětí. (Zjištěno během

chodu / další)

Abnormální napětí. (Zjištěno během

chodu / s vysokým konstantním napětí)

Abnormální napětí. (Zjištěno během

chodu / s nárůstem mírným napětím)

Abnormální napětí. (Zjištěno během

Porucha detaily

chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby. Kód

Power pomáhat chování a omylů
záznam kód

2

2

* Restaurování
Max Level

momentu.

Nahradit sestavu snímače točivého

momentu.

2. Vyměňte sestavu snímače točivého

snímače krouticího momentu.

1. Provedení ref- hmot ných nastavení napětí

momentu.

Nahradit sestavu snímače točivého

momentu.

2. Vyměňte sestavu snímače točivého

snímače krouticího momentu.

1. Provedení ref- hmot ných nastavení napětí

Akce

Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)
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Střídavě bliká

Střídavě bliká

zařízení

Motor

senzor Crank

chyba

chybových
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43

42

41

40

33

32

kódů

Bílý vodič je odpojen. (W fáze)

Modrý vodič odpojen. (V fáze)

Žlutý vodič je odpojen. (U fáze)

3 přívodního vedení jsou odpojeny.

kliky.

Zkratovaný nebo selhání snímače

Točivý moment senzor nebo selhání snímače kliky.

Porucha detaily

chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby. Kód

chyby. Kód chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat okamžitě zastaví po zjištění

chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby. Kód

Power pomáhat chování a omylů
záznam kód

1

1

* Restaurování
Max Level

Nahradit sestavu regulátoru.

2. Vyměňte sestavu motoru.

1. Vyměňte regulátor assem- Bly.

3. Vyměňte sestavu hnací nápravy.

1. Vyměňte snímač kliky.
2. Výměna encorder vedení drátu.

4. Vyměňte sestavu hnací nápravy.

3. Výměna encorder vedení drátu.

2. Vyměňte snímač kliky.

1. Vyměňte snímač točivého momentu.

Akce
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nebo

displej vzor

Střídavě bliká

Střídavě bliká

zařízení

Controller

Motor nebo

chyba

chybových
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Chyba dat externí paměť

Selhání při čtení dat

71

Nespadá do rozsahu výkonu 12V

Abnormální stejnosměrný proud

motoru.

Přes proud je aplikován na W fáze

motoru.

Přes proud se aplikuje na V fáze

motoru.

Přes proud je aplikován na U fáze

provozu.

fázového proudu, když je motor není v

Abnormální napětí snímače pro W

chyby. Kód chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat okamžitě zastaví po zjištění

chyby. Kód chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat okamžitě zastaví po zjištění

chyby. Kód chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat okamžitě zastaví po zjištění

chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby. Kód

chyby. Kód chyby se bude nahrávat.

provozu.

Power pomáhat okamžitě zastaví po zjištění

fázového proudu, když je motor není v

Power pomáhat chování a omylů
záznam kód

Abnormální napětí snímače pro V

provozu.

fázového proudu, když je motor není v

Abnormální napětí snímače pro U

Porucha detaily

70

60

56

55

54

53

52

51

50

kódů

1

1

1

2

1

* Restaurování
Max Level

Nahradit sestavu regulátoru.

Nahradit sestavu regulátoru.

2. Vyměňte sestavu motoru.

1. Vyměňte regulátor assem- Bly.

Nahradit sestavu regulátoru.

Akce

Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)

ELEC +

stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

nebo

displej vzor

Střídavě bliká

Střídavě bliká

zařízení

jiní

Controller

Motor nebo

chyba

chybových

89

82

81

80

kódů

2-43
Power pomáhat je normální. Kód
chyby se bude nahrávat.

vysoká. (90 ° C)

chyby se bude nahrávat.

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby. Kód

Power pomáhat chování a omylů
záznam kód

Zjištěná teplota na desce je příliš

soused.

Senzor na desce je téměř jedné strany

proudu)

(125 ° C) (včetně obvodu stejnosměrného

Zjištěná teplota na desce je příliš vysoká.

(-20 ° C)

Zjištěná teplota na desce je příliš nízká.

Porucha detaily

0

2

* Restaurování
Max Level

2. Vyměňte regulátor assem- Bly.

1. Zkontrolujte prostředí použití.

Nahradit sestavu regulátoru.

Akce

Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)

ELEC +

stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

2

1

2-44

zařízení
chybových

Pokud systém rozpozná toto chybové předepsaný počet opakování, napájení režim pomoci obrátí k vypnutí a zobrazí se na displeji indikátor chyby. Nemohou se vrátit k normálu, a to i v případě, že
vypnutí a zapnutí napájení.

4. Vyměňte baterii.

2. Vyměňte zástrčku DC.
3. Vyměňte regulátor assem- Bly.

baterie.

1. Zkontrolujte, zda komunikativních konektor ce

Vyměnit baterii.

3. Znovu sadu snímače rychlosti.

2. Zkontrolujte mezeru mezi vyzvednutí a
čidlo magnet mluvil typu. (Viz „Rychlost
sen- Sor“ pro zadanou mezeru.)

vedení.

1. Zkontrolujte konektor snímače rychlosti

Akce

2

bude nahrávat.

správně.

1

0

* Restaurování
Max Level

Pokud systém rozpozná toto chybové předepsaný počet opakování, napájení režim pomoci otočí do polohy vypnuto a zobrazí se na displeji indikátor chyby. Ale mohou se vrátit k normálu, pokud
systém nedetekuje žádné chyby, když je vypnutí a zapnutí.

chyby. (Také displej zhasne) Kód chyby se

Power pomáhat okamžitě zastaví po zjištění

nahrávat.

(Také displej zhasne) Kód chyby se bude

Power pomáhat se zastaví po zjištění chyby.

nezaznamenává.

Power pomáhat zeslábne. Kód chyby

Power pomáhat chování a omylů
záznam kód

Nemůže přijímat data z baterie

(45V)

Zjištěna napětí akumulátoru je příliš vysoká.

při provozu)

Abnormální šířka impulsu (zjištěny

v chodu.

Rychlost vozidla nevyšli když je motor

Porucha detaily

1

91

90

-

-

kódů

Zjistí-li systém tuto chybu, moc režim pomoci bude dolů nebo se obrátí k off.
Ale když je systém obnoven do normálního stavu, moc režim pomoci se vrátí k normálu a indikátor chyby bude okamžitě nezobrazeno.

baterie

Snímač rychlosti

chyba

0

Úroveň

* Restaurování Max Level:

Když zapnete hlavním vypínačem,
budou všechny segmenty nebo LED
zapnout během 4 sekund, pak
Automaticky, vypnout.

vypnuta.

Všechny segmenty nebo LED

vypnuta

Všechny segmenty nebo LED

funkce displeje 2 Zobrazí se „----“.

Assist režimu lampy 1 jsou
zobrazeny s pomalým bliká.

1

nebo

displej vzor

Funkce diagnostiky (LCD typ zobrazovací jednotky)

ELEC +

snímač otáček nastavit

ELEC -

+

rychlost set snímač
inspekce snímač otáček
1. Pickup
• Zkontrolujte, zda je snímač je instalován na určeném
místě na kole.
• Zkontrolujte, zda je snímač není poškozen.

senzor magnet

senzor 2. Magnet

11

A. Zkontrolujte, zda je čidlo magnet není poškozen.

Vyzvednout

b. Zkontrolujte, zda není kovová cizí materiál přistoupila ke
snímači magnetu.

2

C. Zkontrolujte, zda je magnetický povrch snímače magnetu
směřuje snímací bod na vyzvednutí.

A

d. Instalace snímač magnet tak, aby odpovídala středu čidla
magnetu a výřez bod A o vyzvednutí.

E. Zkontrolujte, zda je v centru města a snímače magnetem 1 je
v rámci specifikace.

Poloha středu čidla magnetu 1
5 mm
F. Zkontrolujte, zda je mezera 2 Mezi vyzvednutí

a snímač magnet je v rámci specifikace.

Mezera (mezi snímačem a snímačem
magnetem) 2
10 mm nebo méně

2-45
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Pohonná
Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem čtvercového typu)

jednotka

Pohonná jednotka
Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem čtvercového typu)

TR

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

8

9

3

11 12

2

4

13

3

14

24
31
32

TR

1,3 nm (0,13 kgf • m)

LS

15
33

10
16 23

New
New

17

25
22

29

21 20

6

7

19

5
TR

26 27 28 18

0,75 Nm (0,075 kgf • m)

TR

D
FW

Job / Part

Q'ty

Odstranění hnací náprava, motor

Poznámky
Postupujte podle pracovních postupů pro odstranění.

Montáž Pohonná jednotka 1
Pojistná matice

1 Levý šroub

2

ozubené kolečko

1

3

distanční

1

4

Pavouk

1

5

Tlačítko hlavy šroubu

3

6

sestava víko

1

7

stator cover

1

8

přírubový šroub

6

9

pouzdro kompletní

1

pro jediný druh pavouka

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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4,5 Nm (0,45 kgf • m)

30

Pohonná
Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem čtvercového typu)

TR

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

jednotka

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

8

9

3

11 12

2

4

13

3

14

24
31
TR

32

1,3 nm (0,13 kgf • m)

LS

15
33

10
16 23

New
New

17

25
22

29

21 20

6

7

19

5
TR

30

26 27 28 18
TR

D
FW

Job / Part

0,75 Nm (0,075 kgf • m)

Q'ty

10 deska podložka

1

11 Oil seal

1

12. Spojka montáž nadřízený

1

13. Jednosměrný vnější nadřízený

1

14. Pohon Převodovka

1

15 převodovky Kryt

1

16 pro odvádění tepla list

1

17 pro odvádění tepla list

1

Poznámky

18. Závitořezný šroub

5

19 drátový vodič 1 spojky

2. Odpojení.

20 drátového vodiče 3 spojky

1. Odpojení.

21 drátového vodiče 4 spojky

1. Odpojení.

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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4,5 Nm (0,45 kgf • m)

Pohonná
Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem čtvercového typu)

TR

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

jednotka

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

8

9

3

11 12

2

4

13

14

24
31
TR

32

1,3 nm (0,13 kgf • m)

LS

15
33

10
16 23

New
New

17

25
22

29

21 20

6

7

19

5
TR

26 27 28 18

0,75 Nm (0,075 kgf • m)

TR

D
FW

Job / Part

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

30

Q'ty

Poznámky

22 drátového vodiče 5 spojky

1. Odpojení.

23 Sestava Controller

1

OZNÁMENÍ

• Nedotýkejte se obvodové desky s mastnými nebo špinavými prsty.
• Neklesají na desku a nevystavujte ji nárazům.

24 drátového vodiče 2

1

25 drátového vodiče 1

1

26 drátového vodiče 3

1

27 drátu kabelu 4

1

28 drátového vodiče 5

1

29 řezačky

2

30 Holder

1

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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Pohonná
Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem čtvercového typu)

TR

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

jednotka

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

8

9

3

11 12

2

4

13

14

24
31
TR

32

1,3 nm (0,13 kgf • m)

LS

15
33

10
16 23

New
New

17

25
22

29

21 20

6

7

19

5
TR

26 27 28 18
TR

D
FW

Job / Part

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

30
0,75 Nm (0,075 kgf • m)

Q'ty

Poznámky

Sestava snímače točivého momentu 31

1

32 Most

1. Obě koncové tvary hnací nápravy je odlišnou
specifikace pohonnou jednotkou.

33 Motor kompletní

1
Reverzní proces odebrání pro instalaci.

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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Pohonná

Hnací náprava, motor (hnací náprava s spline typu konci [ISIS]) hnací nápravy,

jednotka

motoru (hnací náprava s konci spline typu [ISIS])

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

TR

25,5 Nm (2,55 kgf • m)
TR

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

8

2

9

3

11 12

4
13

14

24
31
32

TR

1,3 nm (0,13 kgf • m)

LS

15
33

10

21

16 23

New
New

17

25
22

29

21 20

6

7

19

5
TR

30

26 27 28 18
TR

D
FW

Job / Part

0,75 Nm (0,075 kgf • m)

Q'ty

Odstranění hnací náprava, motor

Poznámky
Postupujte podle pracovních postupů pro odstranění.

Montáž Pohonná jednotka 1

Šroub

2

2

Adaptér

2

3

Pojistná matice

1 Levý šroub

4

Pavouk

1

5

Tlačítko hlavy šroubu

3

6

sestava víko

1

7

stator cover

1

8

přírubový šroub

6

9

pouzdro kompletní

1

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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4,5 Nm (0,45 kgf • m)

Pohonná

Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem spline typu [ISIS])

jednotka

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

TR

25,5 Nm (2,55 kgf • m)
TR

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

9

2

10

3

12 13

4
14

15

25
32
LS

TR

33

1,7 Nm (0,17 kgf • m)

16
34

11

21

17 24

New
New

18

26
23

Nový

30

22 21

5
TR

31

27 28 29 19
TR

Job / Part

6

7

20

D
FW

8

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

0,75 Nm (0,075 kgf • m)

Q'ty

10 deska podložka

1

11 Oil seal

1

12. Spojka montáž nadřízený

1

13. Jednosměrný vnější nadřízený

1

14. Pohon Převodovka

1

15 převodovky Kryt

1

16 pro odvádění tepla list

1

17 pro odvádění tepla list

1

Poznámky

18. Závitořezný šroub

5

19 drátový vodič 1 spojky

2. Odpojení.

20 drátového vodiče 3 spojky

1. Odpojení.

21 drátového vodiče 4 spojky

1. Odpojení.

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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Pohonná

Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem spline typu [ISIS])

jednotka

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

TR

25,5 Nm (2,55 kgf • m)
TR

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

9

2

10

3

12 13

4
14

15

25
32
LS

TR

33

1,7 Nm (0,17 kgf • m)

16
34

11

21

17 24

New
New

18

26
23

Nový

30

22 21

5
TR

31

27 28 29 19

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

0,75 Nm (0,075 kgf • m)

TR

Job / Part

6

7

20

D
FW

8

Q'ty

Poznámky

22 drátového vodiče 5 spojky

1. Odpojení.

23 Sestava Controller

1

OZNÁMENÍ

• Nedotýkejte se obvodové desky s mastnými nebo špinavými prsty.
• Neklesají na desku a nevystavujte ji nárazům.

24 drátového vodiče 2

1

25 drátového vodiče 1

1

26 drátového vodiče 3

1

27 drátu kabelu 4

1

28 drátového vodiče 5

1

29 řezačky

2

30 Holder

1

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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Pohonná

Hnací náprava, motor (hnací náprava s koncem spline typu [ISIS])

jednotka

TR

40 Nm (4,0 kgf • m)

TR

25,5 Nm (2,55 kgf • m)
TR

1

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

9

2

10

3

12 13

4
14

15

25
32
LS

TR

33

1,7 Nm (0,17 kgf • m)

16
34

11

21

17 24

New
New

18

26
23

Nový

30

22 21

5
TR

31

27 28 29 19
TR

Job / Part

6

7

20

D
FW

8

4,5 Nm (0,45 kgf • m)

0,75 Nm (0,075 kgf • m)

Q'ty

Poznámky

Sestava snímače točivého momentu 31

1

32 Most

1. Obě koncové tvary hnací nápravy je odlišnou
specifikace pohonnou jednotkou.

33 Motor kompletní

1
Reverzní proces odebrání pro instalaci.

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii. Objednat
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Pohonná
Hnací náprava, Motor

jednotka

Odstranění dílů z hnací nápravy (hnací náprava s
konci čtvercový typ)
1. Odstraňte následující součásti:

• Pojistná matice (Levý šroub)
•

Hnací řetězové kolo nebo pavouk

•

Distanční (pouze pro řetězové kolo)

• Přírubový šroub

Odstranění dílů z hnací nápravy (hnací náprava s
konci spline typu)
1. Odstraňte následující součásti:

• Šroub
• Adapter

• Pojistná matice (Levý šroub)
• Spider
• Přírubový šroub

Odstranění Controller shromáždění

A

1. Oddělte kryt kompletní z motoru kompletní.
TIP
Oddělovací žebra A jsou uvedeny v 3 místech pro
oddělování bydlení kompletní.

A
OZNÁMENÍ

A

• Dávejte pozor, aby nedošlo k poškrábání styčné
plochy krytu kompletní a motor s kompletní
šroubováky či jiné nástroje.
• Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození desky
sestavy regulátoru a sestavy točivého momentu
snímače s nástroji.

3-9
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Pohonná
Hnací náprava, Motor

jednotka

2. Odstraňte následující součásti:
• deska podložka 1

• Sestavu spojky nadřízený 2

2

1

3. Odstraňte následující součásti:

1

• Jednosměrný vnější boss 1

2

• Driven Převodovka 2
• Gear cover 3

3

4. Odstraňte následující součásti:

2

• Odvádění tepla list 1
• řezačky 2

1

5. Odpojte tyto spojky:
• Wire vedou 1: vazební 1

2

1

• Drátový vodič 3 vazební 2
• Drátový vodič 4 vazební 3

4

• Drátový vodič 5 vazební 4

3

6. Odstraňte následující součásti:

1

• sestava regulátoru 1
OZNÁMENÍ
Opatření

• Nedotýkejte desku sestavy regulátoru s mastnými
nebo špinavými prsty.
• Neklesají desku nevystavujte ji nárazům.
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Pohonná
Hnací náprava, Motor

jednotka

Odstranění sestavy snímače točivého momentu a hnací
náprava.

1. Odstraňte následující součásti:

• řezačky 1
3

• Držák 2

1

•

Sestava snímače točivého momentu 3

• Hnací náprava 4
OZNÁMENÍ

24

Nerozebírejte sestavu snímače točivého momentu,
protože nelze seřídit.
Montáž hnací nápravu a montáž Controller
1

b

1. Instalace následující součásti:
• Hnací náprava 1

24

•

Sestava snímače točivého momentu 2

• Držák 3

A

TR,

• řezačky 4

,

0,75 Nm (0,075 kgf · m)

TIP
TIP

Při instalaci hnací nápravu, srovnejte vystřihnout díly A sestavy

35

snímače točivého momentu 2 s výstupky b Na
motorokomplekty 5.

Instalace sestavy Controller
1. Nainstalujte tyto části a spojit tyto spojky:
• sestava regulátoru
• Drátový vodič 5 vazební
• Drátový vodič 4 vazební
• Drátový vodič 3 vazební
• Drátový vodič 1 Spojka
TR,

• řezačky

,

1,3 nm (0,13 kgf · m)

OZNÁMENÍ
TIP

Závitořezný šroub sestavy regulátoru musí být
nainstalován, protože slouží také jako základ.
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Pohonná
Hnací náprava, Motor

jednotka

2. Instalace následující součásti:

• Odvádění tepla list 1
OZNÁMENÍ
Opatření

Tepelná ochrana může být ohrožena špatně padnoucí
odvádějící teplo list, tak se určitě nahradit odvádění
tepla plech s novým, pokud je demontována sestava.
1 Nový

TIP
TIP

• Dal odvádění tepla plech na určeném místě regulátoru.
• Pro odvádění tepla list by neměl být roztaženy více než
10% za jeho původních rozměrů.

3. Nainstalujte tyto součásti:

ab

• Gear cover

ab

• Driven Převodovka
• Jednosměrný vnější boss
• Sestavu spojky nadřízený
• deska podložka

TIP
Při montáži krytu převodovky, zarovnat výstupky A krytu
převodovky s vyříznutými částmi b motoru kompletní.
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Pohonná
Hnací náprava, Motor

tmel

jednotka

Montáž Pouzdro ložiska

1

1. Naneste Three Bond 1215 ® následujícímu
části:
• pouzdro kompletní 1
Použít kontinuální 2 až 3 mm tlustý povlak, jak je
znázorněno na obrázku (oblasti vyznačené tmavou linii).

Three Bond 1215 ®

TIP
TIP

• Před nanesením tmelu,

důkladně

vyčistit všechny dosedací plochy pouzdra kompletní a
motoru kompletní.
• Pokud existuje nějaký olej nebo tuk na bydlení úplných
nebo motoru kompletní dosedacích ploch, otřete povrchy
čisté a pak použít tmel.
• Během 5 minut. Po nanesení tmelu, spojit levou a pravou
polovinu dohromady.

2. Instalace následující součásti:

stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače
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TR,

• pouzdro kompletní

4,5 Nm (0,45 kgf · m)

Pohonná
Hnací náprava, Motor

jednotka

Montáž statoru Cover
1. Naneste Three Bond 1215 ® následujícímu

tmel

části:
• Motor je kompletní 1

Použít kontinuální 2 až 3 mm tlustý povlak, jak je
znázorněno na obrázku (oblasti vyznačené tmavou linii).

1
Three Bond 1215 ®

TIP
TIP

• Před nanesením tmelu,

důkladně

vyčistit všechny dosedací plochy víka statoru a motorem
kompletní.
• Během 5 minut. Po nanesení tmelu, spojit levou a pravou
polovinu dohromady.

1

2. Instalace následující součásti:
Nový

• Klapka pryž 1
TR,

,

• Stator cover 2

4,5 Nm (0,45 kgf · m)

TIP
TIP

• Při montáži krytu statoru, rukou utáhnout tři přírubové
šrouby a potom je utáhnout rovnoměrně.
2
• Instalace Šoupátko pryž 1 uvnitř krytu statoru.
• Nezapomeňte nahradit nasuňte gumové 1
s novým, pokud je demontována sestava.

2
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Utahovací moment /

data
Service

Maziva, plochy aplikovat tmel a určité typy

data Service
utahovací moment
Jednotka: Nm kgf · m (in)

Šroub
Průměr Q'ty Utahování

utahování míst
Hnací řetězové kolo kontramatice

Instalace Stator cover

Poznámky

točivý moment

M27

1

40 (4,0)

M5

3

4,5 (0,45)

Sestava motoru a ložiskové pouzdro

M5

6

4,5 (0,45)

Instalace deska

M3

5

1,3 (0,13)

instalace držák

M3

2

LCD displej držák typ

M3

2

Instalace ISIS adapter

M8

2

Levá ruka šroub

Řezačky

0,75 (0,075) Samořezný šroub
0,3 (0,03)
25,5 (2,55) Torx T30

Ostatní, obecné utahovací momenty

Utahovací momenty šroubů a matic, které nejsou s utahovací síly v určitých oblastech se určuje podle průměru šroubu (šířka
mezi dvěma povrchy) a rozteč.
Průměr šneku (šířka mezi
dvěma povrchy) ×
Šířka mezi povrchy

4

utahovací moment

stoupání

M4 (7 mm) × P0.7

průměr šroubu

M5 (8 mm) × P0.8
stoupání

M6 (10 mm) × P1.0
M8 (12 mm) × P1.25

1,5 až 2,5 Nm
(0,15 až 0,25 kgf · m)

3-4,5 Nm (0,3 až
0,45 kgf · m)
5 až 8 nm (0,5 až
0,8 kgf · m)

12-19 Nm (1,2 až
1,9 kgf · m)

Maziva, plochy aplikovat tmel a určité typy
Druhy olejů, maziv a tmelů

Kde podat žádost
Všechny rty olej těsnění

Lithium tuk ze syntetického uhlovodíkového oleje a syntetické oleje (ester
Multemp AC-N ®)

západka kopy

Lithium tuk ze syntetického uhlovodíkového oleje a syntetické oleje (ester
Multemp AC-N ®)

Hnací náprava O-kroužky

tuk Lithium-soap-based

Interiér momentového senzoru pouzdra

Lithium tuk ze syntetického uhlovodíkového oleje a syntetické oleje (ester

Drážka snímače točivého momentu

Lithium tuk ze syntetického uhlovodíkového oleje a syntetické oleje (ester

Multemp AC-N ®)
Multemp AC-N ®)
Interiéry sestavy hnací nápravy a jednosměrné

Lithium tuk ze syntetického uhlovodíkového oleje a syntetické oleje (ester

vnitřní / vnější bludiště

Multemp AC-N ®)

Všechny povrchy hnané ozubené kolo

Lithium tuk ze syntetického uhlovodíkového oleje a syntetické oleje (ester
Multemp AC-N ®)

Povrch Sestava motoru, která kontakt s gromet
ze silového vedení drátu.
Dosedací plochy mezi sestavou motoru a
ložiskovou skříní

tuk Lithium-soap-based
Three Bond 1215 ®
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Kabely, dráty a potrubí směrování diagram

Kabely, dráty a potrubí směrování diagram
A senzor Crank

1 Drátový vodič 2

E Trasa kodér
olověné dráty
přes vnější straně držáku výstupků, jak je
znázorněno na Rozměr.

2 Snímač deska točivého momentu

3 Drátový vodič 3 (žlutá)

E Točivého momentu snímače polohy.

4 Drátový vodič 4 (modrá)

E Použít odvádění tepla listu tak,
že nevyčnívá z chladiče desky. Teplo-dissipating list by neměl být natažené než 10% své
původní kótami.

5 Drátový vodič 5 (Bílý)
6 sestava regulátoru
7 Odvádění tepla list
8 Drátový vodič 1

9 Drátový vodič 1 spojky 1
0 Drátový vodič 1 spojky 2

4
3
1

5

E

4

0

7E

6
28

9

E

* Samotný vodič se mohou lišit podle různých pohonná jednotka z uvedené fotografii.
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Poradce při potížích
Poradce při potížích
Příznak

Check Point / metoda Možná příčina / check část náhrady / akci
Zkontrolujte, zda je příslušný tlak

Je tlak vzduchu v pneumatikách

vzduchu. Zkontrolujte, zda pro vpichy.

normální?

Je pro řazení rychlostí pracuje

Oprava defektu vadné trubice.

Zkontrolujte řadící systém.

Nahradit řadící systém.

To je vzhledem k nárůstu teploty v

Asistenční napájení obnoveno, jakmile

baterii nebo v sestavě pohonné

teplota akumulátoru nebo na sestavě

jednotky a nejedná se o závadu.

pohonnou jednotkou klesne.

hladce?
Pedál se cítí těžká.

Je to jede nahoru dlouhý svah v létě,
nebo nést těžký náklad?

Je okolní teplota nízká (kolem 10 ° C

Zkontrolujte okolní teplotu.

nebo nižší)?

Během zimy, akumulátor uskladnit v
interiéru před použitím.
Zkontrolujte, zda je akumulátor řádně

Systémy e-bike se aktivuje a vypne

uzamčena. Zkontrolujte baterie balení

Je akumulátor řádně uzamčena?

Zkontrolujte pojistku akumulátoru.

během jízdy.

připojení.

Byl akumulátor dostatečně nabitý?

Nabíjet do úplného nabití.

Je jeho použití v prostředí s nízkou
Regulované vzdálenost je krátká.

terminály a elektroinstalace pro volné

Zkontrolujte okolní teplotu.

teplotou do?

To bude obnoven, pokud je okolní
teplota zahřátí.

Zkontrolujte, zda Celkový počet

Je akumulátor ponižující?

bloku akumulátorů cyklů nabíjení
baterií, skutečné schopnosti.

Vyměnit baterii.

3 pomáhat režim lampy se „%“ lampa,
lampa „Km“ a „km / h“ kontrolka blikají
současně, a „Er“ se zobrazení na
displeji typu LED jednotky.

Zkontrolujte chyby podle zobrazení na
displeji, kdy došlo k chybě. (Viz kapitola Chyba v komunikaci. Zkontrolujte
Všechny segmenty displeje režim a

2 „Jak komunikační chyby jsou

kapacity baterie indikátor pomoci blikají zobrazeny“.)

„Seznam chybových kódů a

kódů a odpovídajících moc pomáhat

odpovídajících moc pomáhat operace“. operace“.

současně, a „Er“ zobrazuje na úseku
rychloměru na typu displeje LCD
jednotky.
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Vyměňte díly dle „Seznam chybových

data
Service

Poradce při potížích
Příznak

Check Point / metoda Možná příčina / check část náhrady / akci

3 pomáhat režim lampy se „%“
svítilnou, „km“ lamp a „km / h“ kontrolka
střídavě blikají a „Er“ se zobrazení na
displeji typu LED jednotky.

Střídavě bliká

Zkontrolujte protokol chyb podle
Všechny segmenty indikátoru kapacity
displeje a baterie pomáhat režim
střídavě blikají a „Er“ zobrazuje na

zobrazení na displeji, kdy došlo k

Drive chyba montážní jednotky.

Vyměňte díly dle „Seznam chybových

chybě. (Viz kapitola 2 „Jak se zobrazují Check „Seznam chybových kódů a

kódů a odpovídajících moc pomáhat

poruchy pohonná jednotka“.)

operace“.

odpovídajících moc pomáhat
operace“.

úseku rychloměru na typu displeje
LCD jednotky.

Střídavě bliká

Jedním z režimu lampy pomáhají v
zobrazovací jednotce 1 bliká.

1
Sada snímače rychlosti (viz kapitola 2
„Jak se zobrazují poruchy snímač
rychlosti“).
nebo

Stav přetrvává, kde je snímač

Zkontrolujte snímač otáček nastavený

rychlosti přístroj nemůže správně

přívodní vodiče, vyzvednout, a čidlo

detekovat signál.

magnet mluvil typu.

1
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Poradce při potížích
Příznak

Check Point / metoda Možná příčina / check část náhrady / akci

I když moc zobrazovací jednotky je
zapnuto, všechny LED displeji
zobrazovací jednotky typu LED
zapnout po dobu 4 sekund a pak se
automaticky vypne.

po 4
sekundách

I když moc zobrazovací jednotky je
zapnuto, všechny segmenty displeje

Battery pack signálu přívodního vedení

Odpojení signálu vodičů v

(Viz kapitola 2 „Když je akumulátor

akumulátoru.

typu LCD zapnout po dobu 4 sekund a signální vodič dojde k odpojení“.)
pak se automaticky vypne.

Vyměňte přívody pro DC zástrčky
nebo napájecího zdroje.

po 4
sekundách

Nabité baterii, ale zbytková kapacita

Byl nabíjení začalo bezprostředně po

Dobití baterie v místě, kde je teplota

baterie displej Kontrolka na displeji

jízdě, nebo když teplota akumulátoru

vhodná pro nabíjení (0 až 45 ° C).

nezobrazí [FL].

je vysoká?

Všechny čtyři reziduální zbytková

Nabíjení začne, jakmile vnitřní teplota

kapacita baterie displej kontrolka na
baterii se pomalu blikají současně při

Nejedná se o závadu.

V pohotovostním režimu pro nabíjení.

akumulátoru je v 0 až 45 ° C rozsah.

nabíjení baterie.
Modul akumulátoru se automaticky

Po stisknutí tlačítka indikátor kapacity

obnoví, když vnitřní teplota baterie je

baterie na baterii, všechny čtyři
indikátory baterie kapacita blikají
pomalu současně.

Nejedná se o závadu.

Viz kapitola 2 „funkce Tepelná

vrátí na povolenou teplotu pro

ochrana“.

nabíjení.

4-5
stažen z www.Manualslib.com manuály pro vyhledávače

data
Service

Poradce při potížích
Příznak
Po stisknutí tlačítka indikátor kapacity

Check Point / metoda Možná příčina / check část náhrady / akci
Podržte tlačítko kapacity baterie

baterie na akumulátoru svítidla [1] / [3] indikátor na baterii po dobu 10 sekund. (Viz kapitola 2 „Akumulátor / baterie
a [2] / [4] nebo [1] / [2] a [3] / [4]

(Viz kapitola 2 „režim diagnostiku

zapnout střídavě.

chyb“).

nabíječka diagnóza položky tabulky“.)

Vyměňte díly dle „Battery Pack /
baterie nabíječka diagnóza položky
stolu“.

Podržte tlačítko kapacity baterie
Indikátor kapacity baterie svítilny [1] a

indikátor na baterii po dobu 10 sekund.

[4] na balení blesku baterie současně. (Viz kapitola 2 „režimu funkce ochrany
Akumulátor diagnózu“.)

(Viz kapitola 2 „Akumulátor / baterie
nabíječka diagnóza položky tabulky“.)

Vyměnit baterii.

Po odpojení nabíjecí konektor na
nabíječce z akumulátoru, indikátor
lampy kapacity baterie i nadále na

Nabíjecí konektor na baterii.

Nabíjecí konektor a nabíjecí
konektor jsou mokré.

světlo.

Asistent jízdy

Zkontrolovat opotřebení řetězového nebo

jízdy.

natažené řetězce

motoru.
pohonná jednotka.

Točit klikou.

Vypnutí napájení pro manuální šlapání.

Rozebírat pohonná jednotka.
Zkontrolujte hnané kolo. Vyměňte
sestavu motoru.

Otáčením kliky vytváří periodické

Zkontrolujte ložiskové těleso.

abnormální zvuk.

Zkontrolujte ložisko.

Šlápnutí na pedál produkuje
abnormální hlučnosti a vibrací
(kliknutím).
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konektor a vysušte.

Abnormální zvuk vzniká při pomoci

Abnormální zvuk vzniká při provozu

Abnormální zvuk je vyroben ze sestavy

Vyčistěte nabíjecí konektor a nabíjecí

Zkontrolujte spoje. Pokud další
zpřísnění nezlepší problém, vyměňte
díly.
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