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 הגדרות 

 

חלק   הוא  הזה  המקוצר  ההינעהמדריך  . evationמערכת    –  FAZUAשל    ממערכת 

המיועדת לאופניים חשמליים, וכוללת    הנעה חשמלית  היא מערכת  evationמערכת  

 את הרכיבים הבאים:

 על המסגרת[, תשננעל תושבתמנוע( ]כולל יחידת הינע )  ← א

 מגנט חישור[, מהירות +  חיישן]כולל  ציר מרכזי ← ב

 [,bX, שלט fX, שלט b]דגמים: שלט  רחוק שלט ← ג 

 [,250X, סוללה 250סוללה ]דגמים: סוללה  ← ד 

 אירופה/ארה"ב([.)  S, מטען Aמטען ]דגמים: מטען  ← ה

 

.  בהתאם לדגם ,  גרסאות שונות של רכיבים ספציפיים  יותקנו  באופניים החשמליים שלך

הגרסאות  , מתוארות הנחיות שונות עבור  פעולות מסוימות  לגביאם כן, יש לשים לב ש 

 והדגמים השונים. 

ה על  גם  כמו  הספציפיים,  הרכיבים  ועל  ההינע  מערכת  על  מפורט  גרסאות מידע 

 השונות שלהם בהתאם לדגם, אפשר למצוא בהוראות המקוריות המצורפות. 

 

 אזהרה 
 ה כתוצאה משימוש לא נכון! חמור  הסכנ

 

 ,ואף למוות, שלך או של אחרים  החמור  השעלולות לגרום לפציע כדי להימנע מסכנות  

 . במלואן  ולבצע אותןאת ההוראות המקוריות יש לקרוא 

לקרוא    אתיש  ההינע   ולבצע  מערכת  עבור  המצורפות  המקוריות  ההוראות 

evationמערכת מצוידים בהבאופניים חשמליים  ראשון  שימוש    , במיוחד לפני

 הינע. ה

 הוראות היצרן של האופניים החשמליים שלך.  ולבצע אתיש לקרוא  

 

 אחסון והובלה 

 יש להוביל ולאחסן את הסוללה תמיד בנפרד מהאופניים החשמליים שלך.  

 . לגבי אחסון והובלה בהוראות המקוריות  המידע המפורטיש לעקוב אחר  
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 סקירה: רכיבים וחלקים

הזה    המיספור ← המקוצר  במדריך  הספציפיים  החלקים  להיות של  מעט   עלול  שונה  במיקום 

 . בהוראות המקוריות שמהמיספור 
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 )מנוע( יחידת הינע א

 ( הציר המרכזי)עם  ממשק ← 1א

 מחזיק סוללה  ← 2א

 ( 2.3אנעילה )  ידית( / 1.3א )  ( Push)  נעילהכפתור  ← 3א

 ציר מרכזי ב

 יחידת ההינע(ממשק )עם  ← 1ב

 (bXשלט  /  fXשלט  / bשלט ) רחוק  שלט ג 

 כפתור/חיישן מגע )עליון(  ← 1ג

 כפתור אמצעי  ← 2ג

 כפתור/חיישן מגע )תחתון(  ← 3ג

 סטטוס תצוגת  ← 4ג

 תצוגה של רמת טעינה / רמת תמיכה  ← 5ג

 ( 250Xסוללה  /  250סוללה )סוללה  ד 

 ממשק )עם יחידת ההינע( ← 1ד

 ( )נעילת סוללה( Push)  נעילהכפתור  ← 2ד

 שקע הטענה  ← 3ד

 ( On/Off)  הפעלה/ כפתור כיבוי ← 4ד

 ( )אירופה/ארה"ב(  S, מטען Aמטען )מטען  ה

 מתאם כבל ראשי  ← 1ה

 תקע הטענה  ← 2ה

 עם תקע ראשי כבל ראשי ← 3ה
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 הרכיבה במהלך ולפני 

 .8ראו תמונות בעמוד  ←

 

 (1תמונה ←) א לתוך יחידת ההינע  דהסוללה  הכנסת

 יש לוודא שהסוללה לא פגומה )בדיקה ויזואלית(.  .1

כדי להדליק את   ,פעם אחת  4ד   ( On/Off)   הפעלה/כיבויהכפתור  יש ללחוץ על   .2

 הסוללה. 

 .2א  עמוק ככל האפשר אל תוך מחזיק הסוללהיש להכניס בזהירות את הסוללה   .3

 . הוכנסה בצורה נכונה אם הסוללה תינעל באופן אוטומטי 

 הסוללה. אפשר לנעול את -איאין להשתמש במערכת ההינע אם  חשוב:

 

 

 (1תמונה ←) א יחידת ההינע מ דהסוללה  הוצאת

  2ד   ( Push)   הנעילהכפתור  לאבטח את הסוללה בעזרת יד אחת וללחוץ על    יש .1

 מהנעילה. ביד השנייה כדי לשחרר את הסוללה 

בעזרת , לתפוס את הסוללה  2ד   ( Pushעל כפתור הנעילה )   להמשיך ללחוץיש   .2

 . 2א  מחזיק הסוללההחוצה מהידיות משני הצדדים ולמשוך בעדינות את הסוללה  

 

 

 (2תמונה ←))כולל הסוללה( לתוך האופניים החשמליים  א יחידת ההינע הכנסת 

 . הציר המרכזי על ש 1בהניח את יחידת ההינע על הממשק ליש  .1

מוט  ההתושבת שעל  אל  כך שייכנס את החלק העליון של יחידת ההינע  להזיזיש  .2

 . ( downtubeהתחתון ) 

 , הוכנסה בצורה נכונה  אם  התושבתתוך  ב  יחידת ההינע תינעל באופן אוטומטי

 . מוט התחתון בבאופן מלא אל המקום המיועד לכך לאחר שהסתובבה 

 אוטומטית למצב סגור. ויזוז 3.2א הנעילה  ידיתאו  1.3א  ( Pushהנעילה ) כפתור 

 מאובטחת במקומה.  יש לבדוק שיחידת ההינע .3

אל   אין להשתמש במערכת ההינע אם לא ניתן לנעול את יחידת ההינע  חשוב:

 האופניים החשמליים. התושבת שעל תוך 
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 (3תמונה ←) מהאופניים החשמליים   א יחידת ההינע הוצאת 

קל   ← מלשחרור  הוצאתה,  בעת  המסגרת  שעל  הנעילה  ממנגנון  ההינע  יחידת  של  לץ ומיותר 

( או  Pushכפתור הנעילה )  לחיצה עלה כנגד המסגרת לפני    בחוזקה  יחידת ההינע  להצמיד את 

 . הנעילה  ידית  של שחרורה

  ( Pushכפתור הנעילה ) בעזרת יד אחת וללחוץ על    יחידת ההינעיש לאבטח את   .1

את  או    1.3א האפשר    2.3אהנעילה    ידית להזיז  ככל  את למעלה  לשחרר  כדי 

 . מהנעילה יחידת ההינע

ולהוריד למטה בזהירות את  1.3א ( Pushיש להמשיך ללחוץ על כפתור הנעילה )  .2

 פתוח. מצב ב  ישאר באופן אוטומטית 2.3אהנעילה  ידיתיחידת ההינע. 

 . הציר המרכזי על ש 1בהממשק מאת יחידת ההינע  להוציאיש  .3

 

 

 (4תמונה ←) ה בעזרת המטען דהסוללה  טעינת

להוציא את הסוללה   ואפשר גם   הסוללה בתוך יחידת ההינע במהלך הטעינה,אפשר להשאיר את   ←

 . מתוך יחידת ההינע ולטעון אותה בנפרד 

הסוללה, .1 טעינת  הראשי    לפני  הכבל  את  ולחבר  המטען  את  להכין   אל  3היש 

 . 1המתאם הכבל הראשי 

 . הסוללה לטעינת FAZUAמטען המתאים של יש להשתמש אך ורק ב חשוב:

 הוציא את יחידת ההינע מהאופניים החשמליים.יש ל .2

 שעל הסוללה.  3ד אל שקע הטעינה  2היש להכניס את תקע ההטענה  .3

את   .4 להכניס  כבל  יש  הטעינה   החשמלהתקע של  תהליך  המתאים.  השקע  אל 

 החיבור לכבל הראשי.  עםמתחיל באופן אוטומטי 

 !בחוץבסביבה רטובה או להשתמש במטען  אין חשוב:

יש לנתק את המטען מהכבל הראשי על ידי הוצאת תקע הכבל הראשי מהשקע  .5

 או כדי לעצור את הטעינה.  כאשר הטעינה הסתיימה

הוצאת   .6 ידי  על  לנתק את המטען מהסוללה  מתוך שקע    2התקע ההטענה  יש 

 שעל הסוללה.  3ד הטעינה 
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 ההינעהפעלת מערכת 

 

 הדלקת מערכת ההינע 

 . 3גאו  2ג, 1גיש ללחוץ על אחד משלושת הכפתורים  – bבשלט   

 או 

 . 2ג האמצעי  יש ללחוץ על הכפתור – bXשלט  ב/  fXבשלט  

 
 

 רמת התמיכה  קביעת

טבלת סקירה    צבע הנוריות המתאימות בשלט )ראושנקבעה לפי    רמת התמיכהניתן לראות את   ←

 (. 15"רמות תמיכה" בעמוד 

לרמת תמיכה    לעלותכדי    1ג  על הכפתור העליון / חיישן המגע העליון  יש ללחוץ 

 . גבוהה יותר 

חיישן המגע התחתון     / ללחוץ על הכפתור התחתון  לרמת   לרדתכדי    3גיש 

 . נמוכה יותר תמיכה 

 

 

 מערכת ההינע  כיבוי

( או bשלט  שניות )   2למשך    2ג על הכפתור האמצעי    לחיצה ארוכה  יש ללחוץ 

 (. bX/ שלט  fXלמשך שנייה אחת )שלט 

 או 

 החשמליים.יש להוציא את יחידת ההינע מהאופניים  

 או 

הכיבוי/הפעלה יש    כפתור  על  ארוכה  לחיצה  ידי  על  הסוללה  את  לכבות 

 (On/Off )  שניות.  2-למשך כ 4ד 

כאינדיקציה בזו אחר זו    ייכבו  4ד  ( On/Offהכיבוי/הפעלה ) כפתור  ליד  הנוריות  

 )"אנימציית כיבוי"(.  בתהליך כיבוישהסוללה  לכך
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 כיבוי/הפעלה של מצב גשם 
 .bXשלט ו fXשלט זמין בציוד שמופעל על ידי  גשם מצב  ←

גשם" טיפומצב  שבו  מצב  מונע  שלבטעות    יגרמו   גשם  ת"  התמיכה   לשינוי  רמת 

שלך.   החשמליים  באופניים  גשםמופעל  כששקבעת  בכפתור  מצב  להשתמש  יש   ,

 :2ג האמצעי כדי לקבוע את רמת התמיכה הרצויה 

 ך למש  2גללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי    ישכדי להפעיל מצב גשם,   .1

 . בתצוגה לזמן קצרתופיע נורית כחולה  שניות. 2

ללחוץ   .2 יש  גשם,  קצרה  במצב  האמצעי  לחיצה  הכפתור  אחת  2געל  כדי   פעם 

 לעלות לרמת תמיכה גבוהה יותר. 

תמיכה גבוהה  לרמת  תעביר אותך 2גלחיצה קצרה נוספת על הכפתור האמצעי 

 יותר לפי הסדר הבא: 

 ( Rocket"טיל" )   ←(  River"נהר" )   ←(  Breeze"רוח קלה" )   ←"ללא תמיכה"  

 . "ללא תמיכה" וחוזר חלילה  ←

יש   .3 רגיל,  הפעלה  למצב  גשם  ממצב  לחזור  על כדי  ארוכה  לחיצה  שוב  ללחוץ 

 שניות.  2למשך  2גהכפתור האמצעי 

 

 

 אופנייםפנסי השל  הדלקהכיבוי/

 בעזרת השלט.את הפנסים אפשר לכבות ולהדליק  ,אופניים החשמליים ה דגמיחלק מב ←

בעזרת השלט רק במצב הפעלה   אופנייםפנסי ההדליק ולכבות את  אפשר ל  חשוב:

 רגיל, לא במצב גשם!

לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי    על ידי  אותו, יש לבטל  אם מצב גשם מופעל .1

 שניות.  2למשך  2ג

  פנסי פעם אחת כדי להדליק את    2גיש ללחוץ לחיצה קצרה על הכפתור האמצעי   .2

 האופניים. 

 האופניים.  פנסיאת  תכבה 2גלחיצה קצרה נוספת על הכפתור האמצעי  .3
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 נייח/אחרי מצב שינההפעלה מחדש של מערכת ההינע 
 . שמכבים אותם ברגע נייח/האופניים החשמליים שלך יעברו למצב שינה ←

 

 נכבית באופן אוטומטי:)לא הסוללה!(  מערכת ההינע

 דקות.  15נייחת למשך כשהיא  •

 להדליק מחדש את מערכת ההינע. כדי  2גיש ללחוץ על הכפתור האמצעי  

 

 נכבית באופן אוטומטי:  הסוללה

חיישן מגע במהלך  /נחה שלא נלחץ אף כפתור)בה  במצב נייח שעות    8אחרי   •

 הזמן הזה(. 

 או

 30%-מ פחות    לש טעונה ברמה  הסוללה  ש   במקרה)   במצב נייח שעות    3אחרי   •

 חיישן מגע במהלך הזמן הזה(. /שלא נלחץ אף כפתורבהנחה ו

סוללה    ללחוץ  ,  250עבור  ) על  יש  הכיבוי/הפעלה  כדי   4ד   ( On/Offכפתור 

 . להדליק מחדש את הסוללה

 או 

כפתור על  בשלט או    2גיש ללחוץ על הכפתור האמצעי  ,  250Xעבור סוללה   

 . הסוללה כדי להדליק מחדש את  4ד  ( On/Offהכיבוי/הפעלה ) 
 

 

 מצב "תמיכת דחיפה" של  הפעלהכיבוי/
 , בתלות בדגם. bבציוד המותאם לשלט  מצב "תמיכת דחיפה" זמין ←

 ". תמיכה  יש לשנות את רמת התמיכה ל"ללא .1

, תמיכת הדחיפה שניות  2  אחרי  .3ג  התחתוןלחיצה ארוכה על הכפתור    יש ללחוץ .2

של האופניים החשמליים כל זמן שהכפתור   תנועתםעל    כך שתשמור  מופעלת

 קמ"ש(.  6לחוץ )מהירות מקסימלית של 

להאט .3 יש  הידיים.  שתי  עם  החשמליים  האופניים  על  לרכוב  האופניים   יש  את 

 על ידי החזקתם או ריסונם. החשמליים למהירות ההליכה שלך

 כדי לכבות את מצב "תמיכת דחיפה".  3גיש לשחרר את הכפתור התחתון  .4
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 גת השלט תצו

 (. bXבשלט ו fXנוריות )בשלט  5( או bנוריות )בשלט  11התצוגה שעל השלט כוללת   ←

 

  ג b שלט

 נוריות: 11כולל  b מסוג שלט

ל  5גהנוריות התחתונות    10 • כחיווי  רמת התמיכה  לו  רמת הטעינהמשמשות 

 . הדוושות  שנקבעה עבור

מצב  ה כדי ליידע אותך על  ,  4ג  סטטוסכחיווי לתצוגת  משמשת  הנורית העליונה   •

 .שלך האופניים החשמלייםשל 

 

   ג bXושלט  ג fXשלט 

 נוריות:  5 יםכולל bX מסוגו fX מסוג יםשלט

ורמת התמיכה  רמת הטעינה  לתצוגה של  משמשות    5גכל חמש הנוריות יחד   •

 . שנקבעה עבור הדוושות 

לספק כדי  משמשת גם כחיווי לתצוגת סטטוס,    4ג  מבין החמש  הנורית העליונה •

 . שלך האופניים החשמלייםשל  מצב ה מידע על

 

 4גתצוגת סטטוס 

 או לתקלה קיימת.  משמשת כחיווי לשינוי מצב 4גסטטוס התצוגת 

 אם לא התגלתה שום תקלה: 

 (. bלא תידלק )שלט  4גסטטוס התצוגת של הנורית  •

 או

משמשת כאחת מחמש הנוריות שמציגות את  4גהנורית של תצוגת הסטטוס  •

 (. bXושלט  fXשלט )  5ג בעהשנק רמת התמיכה רמת הטעינה או את

 

 "תצוגת סטטוס"  –טבלת סקירה 

 משמעות דולקת/מהבהבת 4ג

 קנתמתרוסוללה  )*( לבן 

 מערכת ההינע מוכנה להפעלה ירוק 

 לא מומלץ  בלא לנסוע"תקלה קלה"; אפשר להמשיך  צהוב

 טיפול נדרש  /להמשיך לנסוע  אפשר- אי"תקלה חמורה";  אדום
 .bXובשלט  fXקיים רק בשלט  (*)
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  5גתצוגה של רמת הטעינה ורמת התמיכה 

 את סטטוס הטעינה של הסוללה לפי הנוריות הדולקות. ניתן לראות  

מ  :bשלט   אחת  הסוללה. מסה"כ    10%משקפת  הנוריות    10-כל  של  הקיבולת 

שום נורית אינה  ,  ריקההנוריות דולקות. כשהסוללה    10כשהסוללה טעונה במלואה, כל  

 דולקת. 

מסה"כ הקיבולת של הסוללה.    20%הנוריות משקפת    5-כל אחת מ  :bXושלט    fXשלט  

  יונה , הנורית העלריקההנוריות דולקות. כשהסוללה    5כשהסוללה טעונה במלואה, כל  

 . אור לבן או ששום נורית אינה דולקת בשל תצוגת הסטטוס דולקת 

 

 לפי הצבע שבו דולקות הנוריות )ראו המופעלת  את רמת התמיכה  ניתן לראות   

 טבלת הסקירה "רמות תמיכה"(. 

 " רמות תמיכה " –טבלת סקירה 

 עוצמת מנוע מקסימלית דולקת  5ג רמת תמיכה 

 W 0 לבן  ללא תמיכה

 )*( W 100 ירוק  ( Breezeקלה" )"רוח 

 )*( W 210 כחול (River"נהר" )

 )*( W 250 ורוד  (Rocket"טיל" )
כאן    )*( המצוינים  המנוע הערכים  תפוקת  מחדל(.  ברירת  )הגדרות  מראש  שנקבעו  ערכים  הם 

 או שניתן להתאים אותה נקבעת על ידי היצרן של אופני הפדלק שלך לפי הדגם,המקסימלית בפועל 

 הנמצאת בתוכנת ארגז הכלים שבשולחן העבודה.  Customizer-בעזרת פונקציית ה

 

 

 ® Bluetoothחיבור 

 .®  Bluetooth-אפשרות חיבור להשלט שלך כולל בהתאם לדגם האופניים שלך,  ←

 . EXW בתנאי ® Bluetooth-מתאימים לומעלה  1805113000כל השלטים בעלי מספר סידורי  

אפשרות של   יש  האפליקציה  דרך  השלט  באמצעות  שלך  הנייד  לטלפון  להתחבר 

FAZUA    מביתCoModule  בהצלחה, הנוריות שעל השלט יהבהבו    כזה  חיבורנוצר  . אם

 שלוש פעמים באור כחול. 

של    האפליקציה  על  שאלה  לפנות    ,FAZUAלכל  של   לזכייןאפשר  מורשה 

FAZUA  הרשמי של  התמיכהאו להיכנס לאתרFAZUA :בכתובת , 

www.fazua.com/support 

אם השלט שהתקנת אינו מאפשר   FAZUAזכיין מורשה של  קשר עם    ניתן ליצור 

 ® Bluetoothחיבור 
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