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ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER
KULLANMA KILAVUZU

VB1

VB2

VB3

Bu kılavuzun tamamını elektrikli bisikletinizi kullanmadan önce mutlaka okuyunuz.

ÖNSÖZ
Bu ürün çevre dostu olarak dizayn edilmiştir. Bu kullanım kılavuzunun
içeriğinde güvenlik, bakım ve temel depolama talimatları
bulunmaktadır. Satın almış olduğunuz yüksek teknoloji ürünü bu araç,
aşağıdaki parçaları içerir:
• Yüksek verimli ve fırçasız doğru akım motor
• Düşük akım korumalı dijital akıllı sürücü
• Güvenli sürüş için devre kesici fren sensörü
• Yüksek kapasiteli batarya ile uzun menzil ve yüksek performans
• Yüksek kaliteli süspansiyon sistemi ile keyifli ve konforlu sürüş
• Avrupa standartlarını sağlayan bisiklet ekipmanları

Aracınıza ait bu kullanma kılavuzu aracınızın vazgeçilmez bir parçası
olacaktır. Satın aldığınız araç ile birlikte teslim aldığınızdan emin
olunuz.
Aracınızla ilgili bir sorun olduğunda yetkili servis tarafından sunulan
orijinal parçalar dışında parça kullanmayınız.
Bu kullanma kılavuzu Volta Motor elektrikli bisikletleri için ortak
hazırlanmıştır. Kullanılan görseller ve teknik özellikler, satın aldığınız
araç ile birebir aynı olmayabilir. Bu kullanma kılavuzunun temel
amacı, ürünün tanıtılması ve güvenli bir şekilde kullanım sağlanmasıdır.
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Elektrikli bisikletiniz
ile keyifli ve güvenli sürüşler dileriz.

UYARI

- Bu başlıklar, olası ölümcül kazalara sebebiyet vermemesi ve kişisel kazalar
yaşanmaması için yazılmıştır.

DİKKAT

- Bu başlıklar sizi önemli kişisel yaralanmalardan ve mekanik hasarlardan
korumak için yazılmıştır.

DİKKAT
- Bazı ülkelerin kanunları gereğince, bu ürünün kullanımı için minimum yaş sınırı ve
herhangi bir araç ehliyetinizin bulunması gerekebilir. Bu tip durumlarda satın almış
olduğunuz aracı kullanmak için bulunduğunuz ülkenin kanuni şartlarını sağladığınızdan
emin olunuz.
- Araç üzerindeki hiçbir parçayı yetkili servis onayı olmadan sökmeyiniz, değiştirmeyiniz
veya modifiye etmeyiniz. Yetkili servis onayı olmadan yapılan işlemler aracın orijinalliğini
bozacak ve araç garanti kapsamı dışında kalacaktır. Lütfen tüm değişiklikleri yetkili servis
noktalarında yapınız.

VB1

VB2

VB3

4
4

www.volta.com.tr

İÇİNDEKİLER
Önsöz

....................................................................................................................02

1. Cihazlar ve Aksesuarlar
2. Özellikler

..................................................................................06

............................................................................................................09

3. Aracın Montajı

...................................................................................................13

4. Aracın Şarj Edilmesi

............................................................................................14

5. Sürüş Talimatları ...................................................................................................17
6. Güvenli Kullanım Talimatları ...............................................................................18
7. Katlama ve Taşıma

...........................................................................................21

8. Bakım ve Muhafaza

.........................................................................................22

9. Araç Saklama Rehberi
10. Teknik Özellikler
11. Yetkili Servis
12. Garanti

.......................................................................................24

............................................................................................25

···························································································26

····································································································27

www.volta.com.tr

5
5

1. CİHAZLAR VE AKSESUARLAR
Ürünler
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1- Gösterge
2- Vites Kolu
10- Katlanma Aparatı
4- Ön Far

11- Pedal

5- Disk Fren

12- Yan Ayak
13- Motor
14- Sürücü
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1. CİHAZLAR VE AKSESUARLAR
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1- Gösterge
2- Vites Kolu

9- Pedal
10- Sürücü

4- Ön Far

11- Yan Ayak

5- Disk Fren

12- Motor

6- Katlanma Aparatı

13- Sele
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1. CİHAZLAR VE AKSESUARLAR

VB3
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1- Gösterge
2- Vites Kolu

9- Motor
10- Pedal

4- Ön Far

11- Yan Ayak

5- Fren Mekanizması

12- Sele

6- Sürücü

8
8

www.volta.com.tr

2. ÖZELLİKLER
Gösterge

1- Fonksiyon göstergesi, hız, kalan batarya işaretleri, hata, toplam menzil, tek
sefer menzili, voltaj, çalışma süresi.
2- Kontrol, ayar fonksiyonu, güç düğmesi kontrolü, jant çapı ayarı,
boşta kalma süresi ayarı, otomatik hazırda bekletme, arka ışık parlaklık ayarı,
başlatma modu ayarı, sürücü mod ayarı, voltaj seviyesi ayarı, sürücü akım
sınırı ayarı.
3- İletişim şekli: UART
Tüm gösterge içeriğini aşağıdaki gibi görüntüleyebilirsiniz (açıldıktan 1 saniye
sonra tüm işaretleri gösterir)
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2. ÖZELLİKLER
İçerik Görüntüleme
3.1 Voltaj ve pil gücü
3.2 Çoklu işlev ekranı

8888.8

ODO

MILE

TRIP

Km

Tek seferli DIS, Toplam menzil ODO(birim:mil,km)
3.3 Hız göstergesi

88

MPH
KM/H

Birim Mp/h, km/h
Hız sinyali motorun hall sensöründen gelir, kontrol cihazıyla hız ölçere
gönderir (Her hall sensörü devir süresi, birim: 1MS) hız ölçer, jant çapına ve
sinyal verilerine göre gerçek hızı hesaplar. Jant çapınız yanlış girilmiş ise hızınız
da yanlış hesaplanacaktır. Lütfen doğru jant çapının girildiğine emin olunuz.

8

3.4 Elektrikli bisiklet destek seviyesini ayarlamak için
, hız seçenekleri için
ASSIST
1 ,2 ,3 seviyelerini kullanabilirsiniz.
3.5 Elektrikli bisiklet gösterge işaretleri:
: Ön far

EC U

: Sürücü uyarısı,

!

!

: Fren,

: Batarya uyarısı,

M

EC U

:Kalkış destek asistanı uyarısı,

: Hız sabitleme uyarısı

3.5 Hata kodları
E-01: Hall sensörü uyarısı;
E-02: Kalkış destek asistanı uyarısı;
E-03: Sürücü uyarısı;
E-04: Fren kolu uyarısı;
E-05: Düşük voltaj uyarısı;
E-06: İletişim uyarısı (hız ölçer sürücüden veri alamıyor anlamına gelir)
E-07: İletişim uyarısı (sürücü hız ölçerden veri alamıyor anlamına gelir)
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2. ÖZELLİKLER
Ayarlar
P01: Arka ışık parlaklığı (1: en karanlık; 3: en parlak anlamına gelir)
P02: Kilometre birimi, 0: kilometre, 1: mil
P03: Voltaj birimi: 24V, 36V, 48V,
P04: Hazırda Bekletme Süresi: 0 hiç bekletmez, diğer rakamlar hazırda
bekletme süresini belirtir, zaman aralığı 1-60 dakikadır)
P05 Vites: 0: 3 seviye modu,
1: 5 seviye modu,
2: 9 seviye modu
P06: Tekerlek Çapı: Birim, inç; Hassasiyet: 0.1
P07: Hız Testi için Manyetik Çelik Sayısı Menzil: 1-100
P08: Menzil: 0-100km / s, 100 hız sınırı olmadığı anlamına gelir
1. İletişim durumu (Denetleyici kontrolü): Sürüş hızı sınırlı değer olarak sabit
tutulur. Hata Değeri: ± 1km / s (yardımcı güç / gaz hızı için geçerlidir).

Not:
Yukarıda belirtilen değerler metrik birim ile ölçülür (kilometre). Ölçüm
birimi (mil) olarak değiştirildiğinde, panelde görüntülenen hız değeri otomatik
olarak ilgili emperyal birime geçirilir, ancak birim arayüzündeki hız sınırı değeri
buna göre değişmez.
P09: Sıfır/ Sıfır dışı başlangıç ayarı, 0: Başlangıç, 1: Sıfır dışı başlangıç ayarı
P10: Sürüş Modu Ayarları
0 : Güç sürücüsü – Yardımcı sürücünün özel dişlisi yardımcı güç değerine
karar verir. Bu durumda kalkış destek asistanı çalışmaz.
1 : Elektrik Sürücüsü – Araç kalkış destek asistanı ile sürülür. Bu durumda
güç dişlisi çalışmaz.
2 : Güç sürücüsü + Elektrik Sürücüsü – Elektrikli sürücü çalışmaz
Sıfır (başlangıç) durumundadır.
P11: Yardımcı Güç Hassasiyeti 1-24
P12: Yardımcı Güç Yoğunluğu 0-5
P13: Mıknatıs Sayısı 5/8/12pcs
P14: Varsayılan akım sınır değeri 12A : Menzil 1 - 20 A
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2. ÖZELLİKLER
P15: Motor Kalkış Ayarı 0-100
P16: Sürüş Fonksiyonu: 0 kapalı, 1 açık
P17: Ön Far Senkronizasyonu 0 kapalı, 1 açık
P99: Başlatmak için aşağı tuşuna kısa basınız 99 gösterir, ardından başlatmak
için üst tuşa 5 saniye uzun basınız.
ODO Zero-Out: Aşağı tuşuna 5 saniye uzun basınız, ODO sıfırlanır.

Anahtar Açıklamaları
1: Gösterge kapalıyken açmak için AÇIK / KAPALI tuşuna kısa basın. Gösterge
açıkken ODO / TRIP / RM / TM / ERRO modunda arayüzü değiştirmek için
ON / OFF düğmesine kısa basınız.
2: Gösterge açıkken kapatmak için ON / OFF düğmesine uzun basın. PAS
seviyesini artırmak için yukarı tuşuna + kısa basın, PAS seviyesini azaltmak için
aşağı tuşuna - kısa basınız.
3: Parametreyi ayarlamak için + tuşuna uzun basınız.
Ayar arayüzünde parametreleri değiştirmek için ON / OFF düğmesine kısa
basınız ve (sol tarafta “A”) / eksi (sol tarafta “d”) eklemek için MODE
düğmesine basınız. Değişiklikten sonra, sonraki parametreye geçmek ve
kaydetmek için açma / kapama düğmesine kısa basınız; son parametre veya
MODE düğmesine uzun basınız; parametre yanıp sönmeyi durdurur ve
kaydedilir. Parametre ayar arayüzünden çıkmak için ON / OFF + MODE
düğmesine uzun basınız veya 10 saniye bekleyiniz ve moddan otomatik
olarak çıkınız.

Not:
Satın almış olduğunuz araç, bu kullanma kılavuzundaki açıklamalara göre
farklılık gösterebilir.
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3. ARACIN MONTAJI

1- Öncelikle aracınızı yan ayak
üzerinde sabitleyiniz ve
katlama aparatını açınız. Daha
sonra aracınızı sola doğru
katlamaya hazır hale getiriniz.

3-Aracınızın katlama aparatı
ve gidon katlama aparatı açık
durumdayken,
aracınız
ve
gidonu katlamaya hazırlayınız.

2- Gidonun alt kısmında
bulunan katlama aparatını açınız
ve gidonu ön lastiğe doğru aşağı
yönde katlayınız.

4-Gidonu aşağı yönde,
katlama aparat kısmını arka
lastiğe doğru iterek aracınızı
katlayınız.
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4. ARACIN ŞARJ EDİLMESİ
Bataryanın Kilitlenmesi ve Güç Anahtarı

ON
.

PUSH

F
OF.
I

UNLOC

K

Elektrikli bisikletinizi etkinleştirmek için Güç Anahtarı bataryada bulunur.
Açmak için anahtarı çeviriniz. Bisiklet kullanımda değilken daima kapalı
durumda tutunuz.
- Gücün açık olduğu ve motorun etkinleştirilebileceği anlamına gelir.

- Gücün kapalı ve bataryanın kilitli olduğu anlamına gelir.Bu durumda
anahtarı çıkartabilirsiniz.
PUSH -Anahtarı içeri itiniz ve ardından saat yönünün tersine çeviriniz.
“KİLİT AÇ” konumundayken.
UNLOCK -Bu konumdayken bataryanızı çıkartabilirsiniz.

Kalkış Destek Asistanı
İlk olarak 0-6km/s ile başlamaktadır.Kalkış destek kolu gidon üzerinde
bulunmaktadır. Kalkış destek kolunun hız sınırı 6km/s’dir.
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4. ARACIN ŞARJ EDİLMESİ
Vites Kolu
Dişlilerin çalışması, vites üzerindeki seçici rakamların kullanılmasıyla
gerçekleşmektedir. Gerekli dişli oranını seçmek için kullanılır.

1 23

45
6

Gösterge
Gösterge gidon üzerinde bulunmaktadır.
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4. ARACIN ŞARJ EDİLMESİ
Şarj Etmek İçin Bataryanın Çıkarılması

ON
.

PUSH

.
OFF
I

UNLOCK

Anahtarı “Kilidi Aç” konumuna çevirerek bataryayı çıkarınız.
Bu, bataryayı çıkarmanızı ve şarj etmenizi sağlayacaktır.
1. Şarj soketi bataryanın üst kısmında bulunur.
2. Şarj cihazı kablosunu batarya üzerindeki şarj soketine takınız.
3. Şarj cihazını doğru elektrik prizine takın (220v50hz). Şarj işlemine
başlamak için şebeke kaynağını açınız.
Şarj sırasında batarya şarj göstergesi KIRMIZI yanacaktır. Şarjın ne
kadar gerekli olduğuna bağlı olarak 2-8 saat sürebilir. Tamamen şarj
olduğunda gösterge YEŞİL olur. YEŞİL ışık yanarken aynı zamanda
şarj uygulanmaya devam edecektir.
Not:
Şarj cihazı açıkken şarj cihazı kablosunu sokete bağlamayınız.
Daima şarj cihazı kapalıyken şarj kablosunu takınız.
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5. SÜRÜŞ TALİMATLARI
Sürüş Talimatları
•

Her kullanımdan önce tüm parçaların iyi durumda olduğundan,
somunların ve cıvataların sıkıldığından, frenlerin çalışır durumda
olduğundan ve uygun şekilde ayarlandığından emin olunuz.

•

Lastiklerin doğru şekilde şişirildiğinden ve lastik sırtının çalışma için
yeterli olduğundan emin olunuz.

•

Elektrikli bisikletinizi kullanırken kask takınız.

•

Aşırı yağmur altında sürmeyiniz. Yağmurlu havalarda kullanmamanız
önerilir.

•

Elektrikli bisikletinizi kullanırken derin sulardan geçmeyiniz. Bu, elektrikli
bisikletinize zarar verebilir ve onarılamaz hale getirebilir.

•

Bataryanıza, ıslak ellerinizle veya metal bir nesneyle dokunmadığınızdan
emin olunuz. Bu, elektrik çarpmasına veya kısa devreye neden olabilir.

•

Yokuş aşağı inerken hızınızı arttırmayınız.

•

Elektrikli bisikletiniz ile yürürken kalkış destek asistanına basmayınız.

•

Elektrikli bisikletiniz ile giderken engellerin üzerinden değil yanlarından
geçiniz.

•

Ağır eşyaları gidona asmayınız.

•

Gidonları iki elinizle sıkıca kavrayın, dengeyi tam olarak koruyunuz.

•

Sağ elinizi kalkış destek koluna yerleştiriniz(ani hızlanmayı önlemek için
yavaşça çeviriniz).

•

Kalkış destek asistanını kullandığınızda aracınızın hızı artacaktır. Elektrikli
bisikletinizi durdurmak için, elinizi gazdan kaldırınız ve fren kolunu
kendinize doğru yavaşça çekiniz. Fren kolunu çekerseniz kalkış destek
asistanı otomatik olarak kesilecektir.

www.volta.com.tr
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5. SÜRÜŞ TALİMATLARI
Her kullanımdan önce lütfen kontrol ediniz:
1. Lastik hava basıncını kontrol ediniz.
2. Batarya şarjının yolculuk için yeterli olduğundan emin olunuz.
3. Ön ve arka frenin çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
4. Gidonun koltuk yüksekliğine göre ayarlanmış olduğundan emin olunuz.
5. Ön ve arka tekerleklerin düz ve sabit olduğundan emin olunuz.

6. GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI
Güvenlik Önerileri
•

Tekerleklerinizin iyi durumda olduğundan emin olunuz.

•

Fren kablolarının ve fren kollarının yağlanmasını, jantlara veya fren
bloklarına yağ bulaşmamasına dikkat ediniz.

•

Bataryayı aşırı deşarj etmeyin. Batarya boşalmışsa, tekrar şarj edene
kadar kapatınız.

•

Aşınmış lastik ve fren balatalarını lütfen değiştiriniz.

•

Fren kabloları zamanla uzama yapabilir ve iyi frenleme sağlamak için fren
kablolarının düzenli ayarlanması ve sıkılması gerekir.

•

Bataryanızı kuru ve yumuşak bir bezle düzenli olarak siliniz. Kötü bağlantı
pil kapasitesinin düşmesine neden olacaktır.

•

Yeterli kaplama olmadan tüm hava koşullarında dışarıda bırakmamaya
özen gösteriniz.

•

Batarya kapasitesi, kullanıma bağlı olarak azalır. Değişken faktörler,
elektrikli bisikletinizin motor yardımıyla gidebileceği mesafeyi
belirleyecektir.

•

Sürücünün veya yükün ağırlığı, tepeler ve eğimler, yol türü (asfalt, çim,
çamur), hava koşulları( yağmur, ıslak, rüzgarlı vb.), yanlış lastik basıncı
gibi faktörler batarya verimliliğini ciddi şekilde azaltabilir.

18
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6. GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI
•

Batarya ömrü, kullanım süresine ve koşullarına bağlıdır.

•

Ülkenizde yer alan trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Aynı zamanda bu
kitapçıkta yazan güvenlik talimatları ve önerilerini yerine getiriniz.

•

Kişisel yaralanmaları engellemek için elektrikli bisikletinizi kullanmayı
bilmeyen kişilere vermeyiniz. Elektrikli bisikletinizi başka kişilere
verirken, nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapınız. Doğru
güvenlik ekipmanlarını giydiklerinden emin olunuz.

•

Her kullanım öncesinde elektrikli bisikletinizi kontrol ediniz. Eğer gevşek
bir parça, düşük lastik havası, bitik akü, dönüşlerde değişik sesler veya
farklı durumlar gözlemliyorsanız lütfen kullanımı derhal bırakınız. Bu
hataları gidermeden elektrikli bisikletinizi kullanmayınız.

Tehlikeli Sürüşün Önlenmesi
•

Her kullanımdan önce tüm parçaların iyi durumda olduğundan,
somunların ve cıvataların sıkıldığından, frenlerin çalışır durumda
olduğundan ve uygun şekilde ayarlandığından emin olunuz.

•

Kullanmadan önce lastiklerin sağlam olduğundan emin olunuz.

•

Lastik basınçlarını kontrol ediniz.

•

Tüm somunların ve cıvataların yeterince sıkıldığından emin olunuz.
Ayrıca fren kablosunun ve diğer kabloların sıkışıp sıkışmadığını ve düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

•

Pil kullanımda değilken şarj ediniz. Düşük pil seviyesinde uzun süre
beklemek pil ömrünü düşürecektir.

•

Tüm dönen parçaları kontrol edin ve eksikse yağ ekleyiniz.

•

Tüm aydınlatma sistemlerini kontrol ediniz.

•

Yokuş aşağı inerken hızınızı artırmayınız.

•

Kalabalık alanlarda ani dönüşlerden kaçınınız.

•

Elektrikli bisikletinize birden fazla kişiyle binmeyiniz.

•

Kullandıktan sonra disk frenine dokunmayınız. Kullanma sonrası disk
frenin sıcaklığı yüksektir.

•

Sürüş sırasında ellerinizi bırakmayınız.
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6. GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI
Duruş Pozisyonları
Yan Ayak: Kısa süreli parklarda kullanılır.

Ayaklık
Ayaklık bölgesine ağır veya hacimce büyük parçalar koymayınız. Elektrikli
bisikletinizin dengesini bozar ve tehlikeye sebep olabilir.

Ön ve Arka Fren
Sol ve sağ fren kolları fonksiyonlarını görmeden önce 10-20 mm kadar boş
ilerler. Bu mesafeye “serbest mesafe” denir. Somunları sıkarak veya boşaltarak
serbest mesafeler ayarlanabilir.

20
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7. KATLAMA VE TAŞIMA
Katlama
Elektrikli bisikletinizin kapalı durumda olduğuna emin olunuz. Öncelikle
gidonun alt kısmındaki katlama aparatını açıp gidonu aşağı doğru itiniz.
Daha sonra elektrikli bisikletinizin orta kısmındaki katlama aparatını açıp
elektrikli bisikletinizi ortadan katlayınız.

Taşıma
Elektrikli bisikletinizi katlanır halde kolayca taşıyabilirsiniz.

VB1

VB2

www.volta.com.tr
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8. BAKIM VE MUHAFAZA
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Elektrikli bisikletinizi soğuktan uzak yerlerde, mümkünse garajınızda
saklayınız.
Bataryaları çocuklardan uzak tutunuz.
Şarj aletinin anot ile katodunu şarj dolarken ya da boşalırken
birleştirmeyiniz. Kesinlikle anotla katod arasında hiçbir iletken kullanmayınız. Kısa devre yapmasına sebep olacaktır.
Bataryanızın suyla temasından kaçınınız.
Bataryaları 60 derece ve üzeri sıcaklıklardan koruyunuz.
Vurma, fırlatma, düşürme gibi fiziksel darbelere maruz bırakmayınız.
Kesici, delici aletlerle bataryaları kurcalamayınız.
Sızıntı oluşup teniniz veya gözünüzle temas ederse hemen bolca su ile
yıkayınız ve en yakın sağlık kuruluşuna gidiniz.
Eğer bataryada koku, ısınma yanma, renk değişikliği gibi fiziksel
değişiklikler görülürse hemen aracınızdan bataryayı ayırınız ve
uzaklaşınız.

Şarj Cihazı
•

Sadece size verilen ürününüz için özel tasarlanmış orijinal şarj aletini
kullanınız. 220V ile çalışmaktadır. Kesinlikle 110V’ a düşürmeyiniz.

•

Elektrikli bisikletinizi şarj olurken kapalı olmalıdır.
Şarj olurken elektrikli bisikletinizi sarsmayınız.

•

Aracın Temizlenmesi
•

Elektrikli bisikletinizi yıkarken kesinlikle çok yüksek basınçta su
kullanmayınız. Yüksek basınçtaki su bazı parçalarınızın su almasına sebep
olabilir. Su alan parçalar performans kaybedilir, bozulabilir. Elektrikli

bisikletinizi ıslak bir bezle temizlemeniz tavsiye edilmektedir.
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•

Kesinlikle fren tertibatını ve lastikleri yağlamayınız.

•

Elektrikli bisikletinizin metal parçalarını temizlemek için yağ kullanınız.

•

Boyalı plastik parçaları temizlerken her zaman standart temizlik
malzemelerini kullanınız. Temizlik sonrası ıslak bez yardımıyla
durulayınız.
www.volta.com.tr

8. BAKIM VE MUHAFAZA
Elektrikli bisikletinizi temizlemek için alkol, petrol, gaz yağı veya diğer aşındırıcı
ve uçucu solüsyonlar kullanmayınız. Aksi halde elektrikli bisikletinizde ciddi
zararlar meydana gelebilir.
Elektrikli bisikletinizi yüksek basınçlı su ile yıkamayınız.
Elektrikli bisikletinizi yıkarken kapalı olduğuna emin olunuz.
Yüzde yüz kuruduğuna emin olmadan ürününüzü çalıştırmayınız.
Şarj cihazınız prize takılıyken su ile temas ederse elektrik çarpabilir. Lütfen
her şarjdan sonra şarj cihazınızı önce elektrikli bisikletinizden, sonra prizden
ayırınız. Şarj cihazınızı güvenli ve kuru bir alanda saklayınız.

Batarya Kullanımı
1) Tehlikeli bir durumla karşılaşmamak için farklı markalara ait batarya
kullanmayınız.
2) Elektrik çarpmasını önlemek adına bataryayı açmayınız veya sökmeye çalışmayınız. Kısa devre olmasını engellemek amacıyla metal objelerle
bataryayı kurcalamayınız. Bu bataryayı bozabilir ve ciddi şekilde yaralanmanıza
sebep olabilir.
3) Bataryanızda herhangi bir sorun oluşmaması için ve aracınızın yanmasını
önlemek için ile birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazını kullanınız.
4) Bataryalarınız geri dönüşümlüdür. Lütfen ömrü dolmuş bataryalarınızı
yetkili servis noktalarına iade ediniz.
5) Bataryanızı 50°C’nin üzerinde veya -20°C’nin altındaki sıcaklıklarda
bırakmayınız. Ateşten uzak tutunuz. Yüksek sıcaklıklar bataryanızın yanmasına
sebep olabilir. İmkan olduğu durumlarda akü seviyesi %20’ye düştüğünde araç
şarja takılmalıdır.

www.volta.com.tr
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9. ARAÇ SAKLAMA REHBERİ
Araç Depolama
•

Elektrikli bisikletinizi kış ayları gibi dönemlerde uzun süre kullanmayacaksanız, elektrikli bisikletinizi arıza ve aşınmalardan korumak için bir takım
önlemler almanız gerekmektedir. Ek olarak, depolamadan önce bir takım
tamiratların yapılması daha iyi olacaktır.

•

Elektrikli bisikletinizi temizleyiniz, durulayınız ve kurulayınız.
Boyalı yüzeyleri koruyucu yağ ile kaplamanız boyanızın ömrünü
uzatacak, ilk günkü parlaklığını muhafaza etmesini sağlayacaktır.

•

Elektrikli bisikletinizin lastik basıncını ideal lastik basıncı seviyesine
getiriniz. Orta ayağa kaldırıp ön ve arka tekerleklerin altına zeminden
ayırmak için tahta koyunuz.

•

Plastik veya kauçuk olmayan bir örtü ile örtünüz. Hava sıcaklığının çok
değişmediği saklama koşullarında depolamaya özen gösteriniz. Yüksek
sıcaklık değişimi aracınızın birçok parçasının yorulmasına, bozulmasına,
çatlamasına sebep olabilir.

Aracınızı Tekrar Kullanıma Almak
•

Elektrikli bisikletinizin üzerinden örtüyü kaldırınız ve aracı temizleyiniz.

•

Çalıştırma öncesi talimatları tamamen gerçekleştirdikten sonra elektrikli
bisikletinizi çalıştırınız.

•

İlk kullanımı trafiğe kapalı alanda yapınız. Elektrikli bisikletinizin tüm
aksamlarının doğru ve tam performans çalıştığına emin olduktan sonra
trafiğe çıkınız.

Yükleme
•

Arka taşıma demiri maksimum taşıma kapasitesi 10kg’dır.

•

Elektrikli bisikletinizin üzerinde yük taşımaya uygun olmayan yükleri
taşımayınız. Aksi durumda bu parçalar hasar görecektir.

•

24
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Arka taşıma demiri yalnızca hafif yükleri taşımak için tasarlanmıştır.
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10. TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametreler

Boyutlar

Ağırlıklar

Özellikler

VB1

VB2

VB3

Katlanmamış:
(Uzunluk x
Genişlik x
Yükseklik [cm]

167 cm,
60 cm,
120 cm

174 cm,
60 cm,
124 cm

185 cm,
61 cm,
113 cm

Katlanmış:
(Uzunluk x
Genişlik x
Yükseklik [cm]

87 cm,
52 cm,
75 cm

100 cm,
70 cm,
75 cm

Birim (kg)

22,2 kg

22,7 kg

24,5 kg

25 km/h

25 km/h

25 km/h

Maksimum Hız
(km/h)
Ana Özellikler

30-110 km/h
(Pedal desteği ve
kullanım şartlarına
bağlı olarak
degişebilmektedir)

Menzil (km)

Batarya
Özellikleri

Gösterge

30-110 km/h

30-110 km/h

(Pedal desteği ve
kullanım şartlarına
bağlı olarak
degişebilmektedir)

(Pedal desteği ve
kullanım şartlarına
bağlı olarak
degişebilmektedir)

Voltaj (V)

36 V

48 V

36 V

Kapasite (Ah)

8,8 Ah

10 Ah

10 Ah

Batarya Yönetim Sistemi
ve
Batarya Güvenligi

Şarj Aleti
Özellikleri

Motor
Özellikleri

Katlanma özelligi
bulunmamaktadır.

Voltaj(V)
Gücü(W)

Ekran Tipi

Elektronik Batarya
Yönetim Sistemi (BYS-BMS)
ile yüksek sıcaklık,
kısa devre,
düsük voltaj ve
düsük akım koruması

Elektronik Batarya
Yönetim Sistemi (BYS-BMS)
ile yüksek sıcaklık,
kısa devre,
düsük voltaj ve
düsük akım koruması

Elektronik Batarya
Yönetim Sistemi (BYS-BMS)
ile yüksek sıcaklık,
kısa devre,
düsük voltaj ve
düsük akım koruması

Giriş: 220 ACV
Çıkış: 42 V/2A

Giriş: 220 ACV
Çıkış: 54 V/2A

Giriş: 220 ACV
Çıkış: 42 V/2A

36V
250W

48V
250W

36V
250W

LCD
bilgi ekranı

LCD
bilgi ekranı

LCD
bilgi ekranı

Mekanik Vites

Var

Var

Var

Jant

20”

20”

26”

Alüminyum

Alüminyum

Alüminyum

Gövde

www.volta.com.tr
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YETKİLİ SERVİS

www.volta.com.tr adresimizi ziyaret ederek
yetkili servislerimizin konumuna ulaşabilirsiniz.

ÜRETİCİ FİRMA
Volta Motor Sanayi A.Ş.
Merkez Mh. Yıldıztepe Cad. No: 10 Gümüşova OSB
Gümüşova / DÜZCE
Tel : 0850 222 28 65 - 0380 731 25 25
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Ünvan
Adres

Tel

+90 380 731 25 25

+90 850 222 28 65

+90 380 731 25 35

+90 380 731 25 35

ÜRÜNÜN
Elektrikli Bisiklet

MARKASI

Volta
VB1, VB2, VB3

2 YIL

ÜNVAN

ADRES

TELEFON
FAX

www.volta.com.tr
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GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI
1. Garanti süresi iki yıl olup, garantiden yararlanmak için Garanti Belgesi’nin ibrazı şart olduğundan işbu Garanti
Belgesi, garanti süresince saklanmalıdır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerekmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,
ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
4. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura dikkate alınacağından onaylı Garanti
Belgesi ile faturasının ibraz edilmesi şarttır.
5. Fatura ve garanti belgesi üzerinden herhangi bir tahribat yapıldığında, aracın üzerindeki orijinal seri numarası
kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
6. Cihazın montaj, bakım veya onarımlarının firmamız yetkili servislerinin haricinde yapıldığının, ya da aracın
yetkili servis dışında onarımının testipi halinde garanti geçersiz olacaktır.
7. Araçların bakımı araçla birlikte teslim edilen kullanma klavuzunda belirtilen periyotlarda yetkili servislerce
yapılmalıdır. Zamanında bakımı yapılmayan araçlar garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
8. Firmamız tarafından verilen garanti, söz konusu aracın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalar da garanti dışıdır;
- Volta Motor tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların araca eklenmesi ile oluşan arızalar,
- Aracın arka teker mili seviyesinde derin sudan geçmesi veya yüksek basınçlı yıkama vasıtası ile yıkanması
sonucu parçalarının su alması,
- Araçların teknik belgelerinde belirtilen maksimum taşıma kapasitelerinin üzerinde kullanılması sonucu aks,
diferansiyel, şanzıman, motor, jant gibi parçaların aşınması, kırılması veya bozulması,
- Volta Motor’un yazılı onayı olmadan yapılan modifikasyonlardan doğan arızalar,
- Akü, balata, lastik, kayış vb. parçaların kullanım sonucu eskimesi, aşınması, performansını yitirmesi,
- Aracın orijinal şarj aleti dışında şarj edilmesi veya elektrik hattından, voltaj değişimlerinden kaynaklanan
nedenlerle şarj aletinin arızalanması ve araca(akülere) zarar vermesi,
- Aracın firma tarafından belirlenen şarj süresinden fazla şarj edilmesi sonucu akülerin genleşmesi(şişmesi) veya
arızalanması
- Şarj aleti ve diğer elektronik aksamlara sıvı teması,
- Amörtisör ve şasi bağlantı elemanlarının kullanma klavuzunda yazan taşıma kapasitelerinin üzerinde yüklenmesi veya sert darbe sonucu kırılması eğilmesi,
- Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar,
- Aküler raf ömrü olan ürünlerdir. 90 günden uzun süre kullanılmadan bekletilen aküler(bayi veya son tüketici
tarafından),
- Kullanıcıya teslimden sonra aracın nakli yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasarlar.
9. Aracın Fatura ve Garanti Belgesi’ndeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak veya tazminat talep
edemez.
10. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici
Mahkemesi’ne başvurabilir.
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AT UYGUNLUK BELGESİ / EC DECLERATION OF CONFORMITY
Üretici / Manufacturer
Adres / Address
Adres 2 / Address 2

:
:
:

Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Mah. Yıldıztepe Cad. No:10 Gümüşova OSB Gümüşova/Düzce
Barış Sb. Mah. 5001 Sk. Temsa Binası Apt. No:3 A/B Gebze/Kocaeli

Bu dokümanda Volta Motor teknik dosyayı oluşturmaya yetkili olduğunu beyan eder.
Hereby with this document Volta Motor declares to be authorised to establish the technical file.
Beyan olunan ürün / Declares the product hereafter described:
•
•
•
•

Ticari Adı / Commercial Name
Tip / Type
Marka / Brand
Motor Gücü / Motor Power

: VB1, VB2, VB3
: Elektrikli Bisiklet / Electrically Power Assisted Cycle
: Volta
: 0,25 KW

Volta Motor yukarıda belirtilen modelin Elektriksel güç destekli çevrimler (EN15194+A1),
Elektro Manyetik Uyumluluk (2004/108/EC), Makine Emniyet (2006/42/EC) direktiflerine uygun olduğunu,
gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldığını beyan eder. Aşağıda EMC & EPAC & MD direktif gereksinimlerinin
değerlendirilmesi için gerekli standartlar aşağıda listelenmiştir.
We hereby declare that model listed above has passed that all major safety requirements, concerning
to EPAC Directive (EN15194+A1), Machinery Directive (2006/42/EC), Electro Magnetic Compatibility Directive
(2004/108/EC) are fulfilled, as laid out in the guideline set down by the member states of the EEC Commission.
This declaration is valid for all samples that are part of this declaration, which are manufactured according to
the production charts appendix. The standards relevant for the evaluation of EPAC & EMC & Machinery
requirements are as follows:
Machinery:
EN ISO 12100:2010,

EN60204-1 / A1

EMC:
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3: 2013,
EN61000-6-1: 2007
EPAC:
BS EN 15194:2009+A1:2011
Yer ve Tarih (Place and Date)

İmza Yetkilisi (Authorised Signer)

Düzce

Genel Müdür

29.05.2020

Fatih Bayraktar
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DÜZCE TURKEY

GEBZE TURKEY

Merkez Mh. Yıldıztepe Cad. No:10

Tübitak MAM Teknoloji Serbest Bölgesi

0380 731 25 25

+90 850 222 28 65

info@volta.com.tr

info@volta.com.tr

JIANGSU CHINA
No. 36-37, Yougu Industrial Park, No:58
Jinghong Road, Xibei Town, Xishan
District, Wuxi City JIANGSU/CHINA

info@volta.com.tr

