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1

Önsöz

Sayın Müşterimiz,

Lorem
Byqee ailesine
hoş ipsum
geldiniz. Bizimle bu yolculuğa
çıktığınız için çok mutluyuz. Lorem ipsum
Bu kılavuz Byqee V21 modeli için geçerlidir.
Bu ürün çevre dostu bir ulaşım için tasarlanmıştır.
Byqee, bu veya herhangi bir Byqee ürününün kullanımı,
onarımı, bakımı, temizlenmesi veya imha edilmesi ile
ilgili tüm kişilerin bu kullanım talimatlarının tamamen
okumuş ve anlamış olduğunu varsayar. Ayrıca Byqee,
herhangi bir Byqee ürününün yanlış kullanımıyla
sonuçlanan herhangi bir yaralanma veya hasar için
sorumluluk kabul etmez.
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Byqee Nedir?

Byqee, çevre dostu bir elektrikli bisiklet dönüşüm kitidir.
İster hali hazırda bulunan bisikletine ister yeni bisikletine
kısa sürede kurulum yaparak yola koyulabileceğin (günlük) ulaşıma alternatif bir mikro mobilite ürünüdür.
Byqee inovatif tasarımı ve ultra haﬁf bataryası ile
yanınızda taşıyabileceğiniz kompaktlıkta, seyir zevki
yüksek ve şahsınıza özel olarak üretilen bir kendin yap
“do it yourself” projesidir.
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Uygun Kullanım

Sürüşten önce daima tüm bileşenlerin takılı olduğundan emin olun. Bunu ihmal etmek ileride sorunlara yol
açabilir.
Her zaman bisiklet için belirtilmiş olan kurallara uyun.
Olası bir kaza ve sakatlık riskini azaltmak için kask ve
dizlik kullanımına önem verin.
Bisiklet sürerken görünürlüğü arttıracak uygun parlak
kıyafetler giyin ve aksesuarlar kullanın.
Gece görüşünü arttırmak için gece farları ve arka
lambaların çalışır durumda olduğundan emin olun. Far
sahibi değilseniz, reﬂektör kullanmaya özen gösterin.
Bisiklet el sinyallerini öğrenin ve kullanın. Bisiklet şeridi
olsun veya olmasın bisiklet sürerken daima dikkatli
olun.
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Ön Bilgilendirme

Gaz kolu göstergesindeki uyarı kırmızıya geldiğinde
bataryayı şarja bağlayın, tamamen boşalmasını beklemeyin.
Bisikletinizi elektrikli olarak kullanmak istediğinizde pedal
çevirerek ve gaza basarak kullanınız. Bu şekilde kullanımda menziliniz artacaktır ve bataryanın ömür süresi uzayacaktır.
Plakasız bisikletler için maksimum hız kanunlar uyarınca
25km/s olarak belirlendiğinden, Byqee paketlerinin düz
yolda ulaşabileceği maksimum hız 25km/s olarak sınırlanmıştır.
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Kutu İçeriği
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Batarya Paketi
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Braket Yağmurluk

Batarya Yağmurluk
Kablo sabitleyiciler
Levye
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Batarya Paketi
Bisikletinizin güç kaynağıdır. 36V, 5.2Ah kapasiteye sahiptir.
Bataryanın bütünlüğünü kesinlikle bozmaya çalışmayın.
Byqee batarya paketini çantasi olmadan kullanmayın. Darbelerden koruyun. Yanınızda taşırken metal eşyanın veya herhangi bir iletken maddenin temas etmediğinden emin olun.
Herhangi bir arıza olduğunu düşündüğünüz konuda kesinlikle
Byqee ekibine danışın. Batarya paketini kesinlikle kendiniz
tamir etmeye veya açmaya çalışmayın, içeriği yanıcı madde
sınıfında pillerden oluşmaktadır.

Batarya Yağmurluk Kılıfı
Haﬁf yağışlı havalarda kullanımda batarya paketini korumak
içindir. Batarya brakete takılı vaziyetteyken sürüş sırasında
konnektorleri haﬁf yağışlı havalarda korumak için kullanılmalıdır.

Braket Yağmurluk Kılıfı
Haﬁf yağışlı havalarda, güneşli günlerde ve bataryaniz takılı
olmadığı durumlarda braket yağmurluğunu oluşabilecek
deformasyonlar ve konnektörlerin su ile temasını engellemek
için muhakkak brakete takılmalıdır.
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Braket
Batarya paketinin yuvasıdır. Güç paketi ve elektrik motorlu jant
arasında güç aktarımı sağlar. Bisikletinizi dışarıda bırakmak
istediğinizde koruyucu kılıfını üzerine geçirmeyi unutmayın.

Motorlu Ön Jant
Bisikletinizin ana tahrik ünitesidir. Bisikletinizin ölçülerine göre
Byqee tarafından üretilmiştir. Motorun bütünlüğünü kesinlikle
bozmaya çalışmayın ve darbelerden koruyun.

Gaz Kolu
Motorun kontrolünün sağlandığı elemandır. Motora gaz
vermeden önce pedal ile kalkıştan sonra gaz kolunu kullanmak
batarya ömrünüzü arttıracaktır. Üzerinde “Aç/Kapa Tuşu” ve
“Led Gösterge”leri barındırır.

Şarj Aleti
Batarya paketini şarj eden cihazdır. Sıcak ile doğrudan
temasından kaçının. Güneş altında bırakmayın. DC soket
kısmını batarya paketi arkasında bulunan girişe sokarak ve AC
soketi prize bağlayarak bataryayı şarj edebilirsiniz. Şarja
bağladığınızda “kırmızı” ışık yanıyorsa batarya şarj oluyor
demektir. “Yeşil” ışık yandığında ise bataryanın şarjı tamamlandı demektir, bataryayı şarjdan alabilirsiniz. Bataryanın
tamamen şarj olduğunu ancak şarj aletinden görebilirsiniz.
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Kurulum
1. Kurulum işlemine başlamadan önce bataryanızı sarja
takın. Paketleri içindeki parçaları kaybetmeden ve zarar
vermeden açmaya özen gösterin.

2. Ön çatalda bulunan somunları çıkarın. Sıradan ön tekeri
çıkarın, lastiği söndürün, ardından lastiği janttan (lastik
levyesi veya kaşık sapı yardımı ile) ayırın. Dilerseniz bu
işlemleri bisikleti ters çevirerek yapabilirsiniz.

3. Sıradan jantınızı bir kenara koyun ve lastiğinizi Byqee
kutusundan çıkan elektrik motorlu ön janta (lastik levyesi
veya kaşık arkası yardımı ile) takın.
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4. Lastiğinizi şişirin ve tekerinizi yerleştirin. Motor somunlarını takın ve İngiliz anahtarı yardımı ile sıkın. Fren
kablosunu takın ve varsa diğer fren aksamlarını kontrol edip
bağladığınızdan emin olun. Motor kablosu sağda kalmalıdır.

5. Braketi gidonun ortasına yerleştirin. Byqee paketinin
içinden çıkan kayışı bisiklet steminin altından geçecek
şekilde braketin kulakçıklarına geçirin. Paketten çıkan
vidalar ile braketi gidona sabitleyin.
Not: Kauçukların ve kayışın doğru takıldığından emin olun.
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6. Gidonun gaz kolunu takacağınız taraftaki elciği çıkartın
(elciğin içine kolonya sıkarak işlemi kolayca yapabilirsiniz).
Fren kolunu sökün.

7. Gaz kolunu rahat edeceğiniz şekilde takın ve alyan
yardımıyla sabitleyin.
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8. Braketten çıkan kablo ile motordan çıkan kabloyu birleştirin, bu işlemi yaparken kabloların üzerindeki okların birbirini
gösterdiğinden emin olun. Paketten çıkan kelepçeler ile
gidonunuzun hareket kabiliteyini kısıtlamadan kabloları
sabitleyin.

9. Uyarı: İşbu kılavuzun önceki sayfalarında belirtildiği üzere
kurulum talimatlarının dışına çıkılarak meydana getirilen
hasarlardan Byqee ekibi sorumlu değildir. Lütfen kurulum
talimatlarını eksiksiz uygulayınız ve herhangi bir sorunda ilk
olarak Byqee ekibiyle iletişime geçiniz!
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Kurulum Sonrası Son Kontrol
Bataryayı tam şarj ettiğinizden emin olun, batarya tam
dolduğunda şarj aletinin kırmızı ışığı yeşil olacaktır.
Her iki tarafın somunlarının yuvarlak taraﬂarı tekerleğe
bakacak şekilde takıldığından ve iyice sıkıldığından emin
olun.
Lastiğin jant yoluna tam oturduğundan emin olun.
Lastik basıncının yeterli olduğundan emin olun.

Tüm fren bağlantılarının takıldığından emin olun.
Gaz kolu ve braketin bağlantı vidalarının doğru takıldığından
ve yeterli miktarda sıkıldığından emin olun.
Kordon ve kauçukların talimatlara uygun olarak yerleştirildiğine
emin olun.
Motor ve braket kablo bağlantısının talimatlara uygun sekilde
yapıldığına emin olun.

*Kurulumun talimatlara uygun yapılmaması durumunda oluşabilecek
hasarlardan Byqee sorumlu değildir.
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Karşılaşılan Hatalar
Gaz kolunda ışık göremiyorum.
Bataryanızı braketinize oturttuğunuzdan emin olduktan sonra
gaz kolu üzerindeki düğmeye basın.
**(Byqee kitinizi sıcak havalarda uzun süre dışarıda bırakmanız durumunda
braket ve batarya parçalarında eğilme görülebilir. Temassızlığa yol açacak bu
gibi durumlar garanti kapsamında değildir).

Motorum dönmüyor, tutukluk yapıyor.
Braket-Motor bağlantınızı yaparken kabloların üzerindeki
okların birbirine bakıyor olması gerekmektedir.
**(Motor kablolarının kitin yanlış montajı sonucu ezilmesi , kopması gibi durumlarda motor değişimi garanti kapsamında değildir).

Byqee kitimi söylenen kilometre değerine kadar kullanamıyorum.
Braket-Motor bağlantınızı yaparken kabloların üzerindeki
okların birbirine baktığından ve iyice birbirine geçtiğinden
emin olun. Ayrıca bataryanızın da belirtilen süre boyunca
(v21 batarya için 3 saat) şarj olduğundan emin olun.
**(Bataryanın düşürülmesi veya darbe alması gibi durumlarda değişecek olan
elektronik ve mekanik parçalar garanti kapsamında değildir).

Byqee braketim yoldayken titriyor.
Braketin belirli ölçüde titremesi bir problem değil aksine
braketinizin zarar görmemesi için gerekli bir durumdur. Yolda
üzerinden geçtiğiniz haﬁf çukur ve tümseklerden kitinizi
korumak amaçlanmıştır. Paket içerisinde gönderilen kauçuk ve
delikli kordonu gidon ayarınıza göre kullandığınız sürece
kitiniz güvendedir.
**(Byqee şehir içi kullanım için dizayn edilmiştir. Çukurlardan kaçınılmalı,
tümseklerden geçerken fren kontrollü olarak geçilmelidir. Bu gibi durumlarda
zarar gören komponentler garanti kapsamında değildir.)**
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Uyarılar
-Sağanak yağışlarda kullanmayınız.
-Haﬁf yağışlarda batarya paketini yağmur koruyucu kılıf ile
kullanınız.
-Haﬁf yağışlarda ve yoğun sıcakta batarya paketini çıkarttığınız zaman braket koruyucu kılıfınızı takınız.
-Bisikletinizi yağmur veya güneş altında bırakmayınız.
-Viraj ve kasislerde gaza basmayınız. Kasis, çukur vb. Byqee
sistemini sarsıntıya sokacak yollardan, özellikle bisikletinizin
amörtisörlerine güvenmiyorsanız, kaçınmaya özen gösterin.
-Güvenliğiniz için ani kasislerden, çukurlardan ve yükseltilerden fren ile kontrollü olarak geçerek Byqee sistemine zarar
vermediğinize emin olunuz.
-Dik bir rampadan inerken gaza basmayınız. Fren ile yavaşlayarak ininiz.
-Bisikletinizi kask takarak kullanınız.
-Bisiklet yollarında kanunen sadece pedal destekli araçların
gitmesi yasaldır. Bu yollarda mutlaka pedal desteği ile sürüş
sağlayın.
-Bisikletinizi elektrikli olarak kullanılmayacaksa, gaz kolunda
bulunan aç/kapa tuşundan kapatınız.
-Batarya paketini hiçbir şekilde aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.
-Batarya paketini güneşin altında uzun süre bırakmayınız.
-Byqee kullanım sıcaklık aralığı minimum -5°C maksimum
+30°C olmalıdır.
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-Vurmak, fırlatmak, düşürmek vb ﬁziksel darbelere maruz
bırakmayınız.
-Kesici, delici aletlerle paketten çıkan ürünlere kesinlikle
müdahele etmeyiniz.
-Bataryanın üzerine herhangi bir yük koymayınız.
-Batarya paketinin bütünlüğünü bozmayın. Bataryayı ayırmaya çalışmayınız.
-Bataryanın metal yüzeyler ile temasından kaçınınız.
-Şarj soketinin metal yüzeyler ile temasından kaçınınız.
-Batarya uzun süre kullanılmayacaksa kuru, nemsiz, serin bir
ortamda orta seviye şarj dolum oranıyla muhafaza ediniz.
-Bataryayı kullanmadığınızda her daim braket kılıfını mutlaka
braket yuvasına takınız.
-Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz.
-Batarya ve motoru yüksek basınçlı alanlardan uzak tutunuz.
-Alevlenebilir veya patlayıcı gazların bulunduğu yerlerde şarj
cihazını kullanmayınız.
-Byqee kutusundan çıkan ekipmanlar haricinde; batarya,
motor, gaz kolu, braket gibi farklı ekipmanlarla Byqee kitinizi
kullanmayınız.
-Bataryayı şarj etmek için farklı bir adaptör kullanmayınız.
-Uzun süre kullanmayacaksanız bataryayı çıkarınız.
-Fren ve gaz kolunu aynı anda kullanmayınız.
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Karayolları Traﬁk Yönetmeliğinde
Belirtildiği Üzere;
-Yaya yollarında sürülmesi,
-Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu
bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi,
-İkiden fazla bisikletin taşıt yolunun bir şeridinden yan yana
sürülmesi,
-Bunlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça
başka kişilerin bindirilmesi,
-Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden
fazlasının taşınması,
-Bu araçlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra
yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı,
tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
-İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde
akrobatik hareketler yapılması,
-Bunların, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak
sürülmesi,
-Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve benzerlerinin
taşınması, bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki kurallara
aykırı yük yüklenmesi,
-Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç,
bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve
karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımalarında
kullanılması

...YASAKTIR!
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Pedal Sensor Addition

1.Remove the bolt of your pedal with the silver part of the
Lorem ipsum
pedal removal wrench. This bolt can also be removed with
an allen key, depending on the type of bike.
Then place the black part of the wrench on the pedal and
tighten it correctly.

2.After the black part is ﬁxed, advance the screw by
tightening the silver part. With the force created by the
screw, the pedal arm will come off.
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3.Remove the plate surrounding the pedal shaft. Place the
pedal sensor holder with the arrow indicator on the sensor
in the direction of pedaling. After placing it, reattach the
plate in the ﬁrst picture to keep the sensor stable.

4.Place the 6 magnet ring of the pedal sensor on the shaft as
in the picture. Make sure the magnets touch the plastic
white face and the arrows point in the pedaling direction. If
the plastic does not reach the white surface or is over
tightening, you can remove the sensor and replace the
plastic white sensor to correct side. When you have
completed the assembly, put the pedal arm back and tighten
the bolt. Test the system when the installation is complete;
the blue light of the sensor should be ﬂashing when you
pedalling.
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