FatBike Mini - Fat Foldable
Kullanım ve Bakım Kılavuzu

1

Değerli CİTYCOCO kullanıcıları;
CİTYCOCO Elektrikli Bisiklet’i tercih e�ğiniz için teşekkür ederiz.
Elektrikli Scooterınızı yerel otoritelerin izin verdiği traﬁk şartlarında güvenle kullanmak ve
performansından tam anlamıyla faydalanmak ar�k sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun
için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Elektrikli Scooterınızı kullanmadan
önce
Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.
Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve elektrikli scooterınız
için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerek�ğini unutmayınız.
Bakım, kontrol ve tamirat gerek�ren durumlarda scooterınızı, en sağlıklı servis hizme� için CİTYCOCO
Yetkili Servislerine götürünüz.
Bakım Sorumluluğu; elektrikli scooterınızın bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde
verilmiş�r. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı ﬁrma tara�ndan belir�len bakım periyod ve
işlemlerinin yap�rılması sorumluluğu size ai�r.
Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi i�barı ile mevcut, teknik bilgi,
resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileş�rme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve
Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. CİTYCOCO herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün
üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İyi yolculuklar dileriz

İthalatçı Firma
KNB LOJİSTİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bu Kılavuzu Dikkatlice Okuyunuz

Bu kullanım Kılavuzu CITYCOCO Elektrikli bisikle�n
emniyet, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli
bilgiler içerir. Elektrikli Scooterı kullanan tüm kişiler, scooterı sürmeden önce kılavuzun içindekileri
dikkatlice okuyup anlamalıdır. Kendi güvenliğiniz için bu kullanım kılavuzundaki ve elektrikli scooter
üzerinde bulunan e�ketlerdeki tüm uyarıları anlayıp ve bunları uygulayınız. Bu kullanım kılavuzu
elektrikli scooterınızın ayrılmaz bir parçası kabul edilmelidir ve daima elektrikli scooter ile beraber
tutulmalıdır.

FAT FOLDABLE KULLANICI KLAVUZU
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Özellikler .
Ürün kabuğu ABS'dir, sıvı kristal şeffaf pencere ithal yüksek sertlikte akriliktir,
Sertlik değeri temperli cama eşittir.

二、 Çalışma voltajı ve kablolama modu.
1, çalışma voltajı: DC24V, 36V,48V (cihaz seçim ayarı) ve diğer voltajlar özelleştirilebilir.

2、 Kablolama modu:
Uzantı Özellikleri:
Far: Kahverengi (DD): Far pozitif,
Beyaz (GND): Far negatif kutbu.
P WM gerilim tipi güç dişli kontrolü, bağımsız harici hız sensörü çizgi rengi ayrı olarak
tanımlanır.

Not: Su geçirmez konektörlü bazı ürünler, kullanıcı kablo demetindeki kurşun rengini
göremez.
III. Fonksiyonel açıklama:
1, Görüntüleme işlemi

Hız göstergesi, power shift göstergesi, güç göstergesi, arıza uyarısı, toplam kilometre, tek
kilometre, far göstergesi, tek sürüş süresi göstergesi
2. kontrol ve ayar fonksiyonu
Güç anahtarı kontrolü, far anahtarı kontrolü, 6Km/s nokta hareket kontrolü, tekerlek çapı ayarı,
maksimum hız ayarı, rölanti otomatik uyku süresi ayarı, arka parlaklık ayarı, voltaj seviyesi ayarı
3. iletişim protokolü: UART.

Tam ekran içeriği (1S)

Gösterge içeriği tanımları

3.1 Farlar

3.2 Batarya güç göstergesi

3.3 Çok işlevli ekran alanı .
Toplam kilometre ODO, Tek kilometre TRIP, hata kodu Hatası, Güç WATT, Bakım Bakım; DST
TO GO(kullanılmaz)

3.4 Araç modu

GÜÇ : güç modu

Hız görüntüleme alanı

Maksimum hız MAX, Ortalama hız AVG
MPH,KM/H birimi

Cihaz, tekerlek çapına ve sinyal verilerine göre gerçek hızı hesaplar.

3.6 Araç durumu görüntüleme alanı
Araç durum kodunun anlamı:
: Dijital voltaj ;: fren istemi ;: motor arızası ;
: Aktarım hatası : tekerlek çapı ;: denetleyici hatası

3.7 Hata kodu .
Hata
Kodu

Hatanın durumu

Not

(decimal)
0

Normal durumda

1

Tut

2

Fren

3

Güç artırma sensör hatası (sürüş işareti)

4

6KM/S seyir

5

Canlı seyir

6

Batarya basınç altında

7

Motor hatası

8

Transfer hatası

9

Denetleme hatası

10

İletişim alımı hatası

11

İletişim iletim hatası

12

BMS iletişim hatası

13

Far hatası

Burada
uygulanmıyor

3.8 Kurulum
P00: fabrika ayarlarını geri yükler, sonraki menüye geçmek için parametre 10'a ayarlayın,
ekran tamamen görüntülenir ve ayar parametrelerini fabrika ayarlarına geri yükleyin.

P01: arka ışık parlaklığı, seviye 1 en karanlık ve seviye 3 en parlak;
P02: kilometre birimi, 0: KM;1:MILE;
P03: voltaj sınıfı: 24V,36V,48V, Varsayılan 36V;.
P04: Uyku süresi: 0, uyku yok; diğer sayılar uyku süresidir, aralık: 1-60; birim
dakika;

P05: güç dişlisi: 3,5,9 mod vardır (kontrolör mutlaka tam olarak desteklenmez,

Lütfen gerçek ayarlarına göre ayarlayın), bazı araçlarda 3,5,9 üç vitesi temsil eden 0,1,2 yi
gösterir,
Yeni araçlar genellikle 3 vitesi temsil etmek için doğrudan 3,5,9 gösterir

Ek olarak , bazı araçlar 0 vites ayarı olup olmamasına göre destek sunar bu
noktada , 0 destekli bir ön ayarı vardır.
O vites ayarı vardır , 1 ise minimum vitesin 1 olduğunu gösterir (örneğin, 0 vites
ayarı yoktur )
(P05 Ayarları Geliştirmeleri)

Kullanıcı

Bazı protokol destek ayarları ,
PWM dişlisini manuel olarak ayarlar,
ardından anahtar 2 ye uzun basar.
Seviye alt menüsü , farklı viteslerin PWM değerini değiştirebilirsiniz, ilk P parametresi 6km
lik bir seyir oluşturur.
Bazı araçların PWM değeri dişi analog çıkışını benimser
( iletişim protokolü kullanılmadığında)
3 modlu çıkış voltajı : 12V,2,3V,3,4V;
5 voltajlık çıkış : 12V,2,2.5V,3,3V,
4,3.5V,5,4V;

P06: tekerlek çapı: birim, inç; hassasiyet: 0.1;
Number of speed measuring P07 hız ölçümü sayısı :: aralık : 1-100;
P08: hız limiti : aralık 0-50km/s, 50 hız sınırı olmadığını gösterir,

İletişimsizlik durumu (cihaz kontrolü): hız, ayarlanan hızdan daha büyük olduğunda, hız
düştüğünde, sürücü hızı ve mevcut hız olduğunda PWM çıkışını otomatik olarak kapatın.
± 1km/sa; (yalnızca güç hız sınırı, hız sınırı yok)
. İletişim durumu (kontrolör kontrolü): Sürücü hızı, ayarlanan değerde tutulur,
Hata: ± 1km/sa; (hız sınırı başına güç ve aktarım)

Not: Not: Buradaki değer, kıyaslama olarak km cinsindendir. Birim ayarı km'den mile
dönüştürüldüğünde, ekran arayüzünün hız değeri otomatik olarak doğru mil değerine dönüştürülür,
ancak bu menüde mil arayüzü altında ayarlanan hız limit değeri verisi dönüştürülmez, bu durum
aşağıdakilerle tutarlı değildir. görüntülenen gerçek mil hız sınırı değeri;

P09: sıfır başlangıç, sıfır olmayan başlangıç ayarı, 0: sıfır başlangıç; 1: Sıfır olmayan başlangıç;
P10: sürücü modu seti 0: güç sürücüsü (gücün, güç kaydırma ile çıkışını
belirler).

1: Electrikli sürücü
sürüşünde geçersizdir)

(Power vitesi aktarma

2: Güç sürücüsü ve elektrikli sürücü aynı anda
bir arada bulunur. ( elektrikli sürücü sıfır başlatma
durumunda geçersizdir.)

P11: güç hassasiyeti ayar aralığı: 1-24;
P12: güç başlatma gücü ayar aralığı: 0-5;
P13: güçlendirici disk tipi setler 5,8,12 çelik
The P14: kontrolör akış limiti, varsayılan 12A aralığını ayarlar: 1-20A
The P15: bu özellik henüz açık değil.
P16: ODO sıfır sıfırlama ayarı yukarı tuşuna 5 saniye uzun basın ODO sıfır

Belirli bir protokol için belirli özellikler, belirli ayar seçenekleri:

P17: (kullanıcılar gerektiğinde açıkça katılır, protokol 2'de eşdeğerdir.)
Otomatik hız seçimi, 0 otomatik hız yok, 1 otomatik hıza sahiptir

Otomatik seyir modu , 0 otomatik hız yok, 1 otomatik hıza sahip

Otomatik seyir moduna girmek için tetikleme süresi kontrolör tarafından belirlenir.
Diğer özel protokol fonksiyon menüleri:
P17: (K5S, APT protokol bağlama) pozitif ve ters güç seçimi, 0 pozitif güç, 1 ters güç

P18: (K5S protokolü bağlama) Transfer kaydırma seçimi, 0 hayır, 1 hayır
P19: (K5S protokol bağlama) 6KM transfer seçimi, 0 transfer 6km olmayan,1
6KM rotor

Batarya
Bataryanın uygun ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Nemden ve rutubetten uzak tutulması
gerekir oksitlenme nedeni ile oluşabilecek olumsuz durumlardan kaçınmak için uygun şartlarda saklanması
gerekmektedir.İstenmeyen durumlar oluşmaması için 3’er aylık Pil bakımı ve Kontrolünü yaptırmayı
unutmayız. Bunların yanı sıra 6’aylık genel periyodik bakımınızı yaptırmayıda ihmal etmeyiniz.

EK- 4/A
Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en
yakınınızda bulunan atık pil/akümülatör geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla;
1- Atık pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı noktalara veya kabul edilen diğer
noktalara teslim ediniz.
2- Atık pil/akümülatörünüzü evsel ve diğer atıklarla karıştırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp
konteynerine vb. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız.
3- Atık pil akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları çocuklardan uzak tutunuz ve atık pilinizi
en yakın toplama noktasına teslim ediniz.
EK-1
“İŞARETLEME SEMBOLÜ”
Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tekerlekli konteyner şekli, üründeki metalin kimyasal
sembolüyle birlikte kullanılacaktır.

GARANTİ ŞARTLARI
Sayın Tüketici,
İmalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.
1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden
çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların
onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik
ücretini de kapsar.
2-GARANTİ SÜRESİ:
Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Batarya hariç mamül için garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için
2 yıldır. Batarya garanti süresi 1 yıldır.
Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20
iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği
bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine
eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir
sebeplerle tamir süresinin 20 işgünü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir
maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis
istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek
rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.
d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip,
imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka KNB Lojistik Dış Ticaret Ltd Şti.
Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça
değişimlerinde KNB Lojistik Dış Ticaret Ltd Şti. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan
parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım
Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.
3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine
getirmediğimiz taktirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmesi
gerekmektedir.
4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu
imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı,
imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına
alınmışsa da takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde
yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)
5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat
etmesi gerekmektedir.
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:
a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:
Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.
b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:
Elektrik motoru sarımı, sensörler, sigortalar, fren balataları, ampuller ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan
parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.
c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan ziyanlar da garanti kapsamı
dışındadır.
6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR
a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte şarj aletinden başka şarj aletinin kullanılması
sonucu ortaya çıkan arızalar.
b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.
e) Aracın spor müsabakalarında ve kiralama amacı ile kullanılması.
f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.
g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km’lerde) yaptırılmaması.
h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.
ı) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çalışma vb. kazalar

Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar (kimyevi maddeler ağaç öz suyu vb.)

Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.
i) Bataryanın alıcı ihmalinden, fena ve kusurlu biçimde kullanılması sonucu ortaya çıkan ve bu nedenle ürünlerde meydana gelecek evsaf
düşüklükleri,
j) Bataryanın herhangi bir harici mekanik hasara veya aşırı güce (uygunsuz yük akımı veya uygunsuz şarj metotları) maruz kalması sonucu oluşan
arızalar
k) Bataryanın bu kullanım kılavuzunda yer alana saklama ve kullanma talimatlarına uyulmaması halinde oluşan arızalar
l) Bataryanın suya veya sıvıya maruz bırakılması sonucu oluşan arızalar
7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis
istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA

İmalatçı

: WUXI IMN TECHNOLOGY
CO., LTD

Adres

: NO. 3802 , DONGTING ROAD, XISHAN DISTRICT WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

İthalatçı

: KNB Lojis�k Dış Ticaret Ltd. Ş�.

Adres

:FiRUZKÖY MAH. BAGLARICI CAD. NO: 69 /1 AVCILAR/ ISTANBUL

Email

: info@citycoco.com.tr

CİTYCOCO bir Türk Markasıdır.
Türkiye için Çin’de üre�lmiş�r.
AB Tip Onayı Belgesine sahip�r.
Lü�en aracınızla birlikte COC/AT Uygunluk belgenizi almayı unutmayınız.
www.citycoco.com.tr

