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My Esel 

Használati útmutató 

 

My Esel elektromos kerékpárok 

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK! 

 

Egy My Esel elektromos kerékpár büszke tulajdonosa lettél. A következőkben fontos információkat 

találsz a helyes használatról, beállításokról és karbantartásról, amire szükséged lesz ahhoz, hogy az új 

kerékpárodat maximális megelégedettséggel használd. 

Fontos, hogy a használati útmutatót a kerékpár használata előtt figyelmesen elolvasd. Tudjuk, hogy 

már alig várod, hogy a My Esel kerékpárral tekerhess, de az olvasás csak egy pár percet vesz igénybe, 

és utána teljesen ki tudod használni az új bringádban rejlő lehetőségeket. Kérünk tehát, hogy a 

használat előtt olvasd át figyelmesen az útmutatót, jól őrizd meg és tartsd a My Eseled közelében, 

mert segít elkerülni az esetleges súlyos károkat. Kérünk, hogy tartsd be a leírásban szereplő 

információkat, ezek rendkívül fontosak a biztonság szempontjából, figyelmen kívül hagyásuk súlyos 

balesetekhez, esésekhez és anyagi károkhoz vezethet. 

Feltételezzük, hogy – mint ennek a kerékpárnak a tulajdonosa – a kerékpározás alapvető szabályaival 

tisztában vagy. Kérdés esetén kérünk, fordulj a My Esel ügyfélszolgálatához, vagy a 

szakkereskedőhöz, ahol a kerékpárt vásároltad. 

Ha továbbadnád a My Esel biciklit, kérünk, hogy ezt a leírást is add át a kerékpárral együtt. Még 

egyszer kérjük tehát, hogy maximális figyelemmel olvasd el az útmutatót, és kívánunk neked sok 

örömet az új My Esel kerékpárhoz. 

 

IT’S YOUR PERSONAL BIKE. ENJOY YOUR RIDE 

Impressum: 

A tartalomért és az ábrákért felel: 

My Esel GmbH 

Holzbauernstraße 20 

A-4050 Traun 

Ausztria 

 

Minősítések: 

A My Esel kerékpárok rendelkeznek ISO4210-2:2014 4.8.3 minősítéssel, City / trekking kerékpárokra, 

az EFB minősítő intézete által végzett vizsgálaton jó minősítést kaptak a termékek. 

 



Christoph Fraundorfer   Heinz Mayerhofen 

alapító     társalapító 

My Esel pedelec részei 

 

1 Nyeregcső 

2 Nyeregvázcső 

3 Hátsó agymotor 

4 Nyeregbilincs 

5 Felső vázcső 

6 Fékkar 

7 Váltókar 

8 Gumiabroncs 

9 Kerékabroncs (felni) 

10 Nyereg 

11 Alsó vázcső 

12 Támvilla 

13 Láncvilla 

14 Küllők 

15 Fogaskoszorú 

16 Lánc 

17 Hajtőmű 

18 Pedál 

19 Villa 

20 Markolat 

21 Váltómű 

22 Fék 

23 Fejcső 

24 Kormánycsapágy 

25 Kormányszár (stucni) 

26 Kormány 

27 Első kerékagy 

28 Töltőcsatlakozás 

29 Kijelző 

 

     Figyelem! Győződj meg róla, hogy az első és a hátsó tengely csavarjai megfelelően meg 

vannak-e húzva. Ha ezek a csavarok rosszul vagy egyáltalán nincsenek megszorítva, az súlyos, akár 

halálos sérüléshez is vezethet. 

 

 

 

 



 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

A My Esel pedelec használata előtt olvasd át ezt az útmutatót figyelmesen. Tartsd be az összes 

biztonsági figyelmeztetést. Olvasd át az összes útmutatót, amit a kerékpárhoz melléklet a My Esel. 

Rögtön a My Esel átvétele után, a kerékpárod mellett olvasd el az útmutatót, és tartsd be a tárolásra 

vonatkozó információkat is. Tartsd az útmutatót a My Eseled közelében. Ha továbbadod a My Esel 

kerékpárodat harmadik személynek, kérjük, hogy ezt az útmutatót is add át a kerékpárral együtt. 

Biciklizés közben mindig fogd a kormányt! 

Jelmagyarázat: 

Figyelem! Ezzel a figyelmeztetéssel egy lehetséges veszélyre hívjuk fel a figyelmet. Figyelmen 

kívül hagyása súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet. 

Figyelem, veszély! Ezzel a jelzéssel egy akut és közvetlen veszélyforrásra hívjuk fel a 

figyelmet. Figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet. 

Megjegyzés – ezzel a jelzéssel a környezetre vonatkozó lehetséges veszélyforrásra hívjuk fel a 

figyelmet 

Megjegyzés – ezzel a szimbólummal alapos ellenőrzés szükségességére hívjuk fel a figyelmet. 

Kétség esetén keresse fel szakkereskedőjét vagy egy szervízt. 

……………………………………………………………………………. 

 Gondosan olvasd át az összes utasítást, mert ezek be nem tartása súlyos sérülésekhez 

vezethet. 

Használatba vétel előtt figyelmesen olvasd el a használati útmutatót.  Az alábbi linken ezt 

megtalálod: https://smile-ebike.hu/letoltheto_e-bike__dokumentumok  

 Ellenőrizd My Eseled üzembiztos állapotát: 

A használati útmutatóban megtalálod a teendőket az alábbi fejezetekben: AZ ELSŐ INDULÁS ELŐTT, 

MINDEN INDULÁS ELŐTT, ELESÉS UTÁN. Tanulmányozd és tartsd be a vonatkozó fejezeteket pontról 

pontra, hogy biztosan megfelelő állapotú kerékpárral kelhess útra. 

 Nemzeti jogszabályok az utcai közlekedésben való részvételhez: 

Az utcai közlekedésben való részvétel szabályai országonként eltérőek lehetnek, és időnként 

változnak. Minden használat előtt legyél tisztában az aktuális rendelkezésekkel abban az országban, 

ahol a My Eselt használod. 

 

https://smile-ebike.hu/letoltheto_e-bike__dokumentumok


 

 

 Helyes viselkedés az utcai forgalomban 

Lehetőség szerint kijelölt kerékpárúton haladj. Figyelj a többi közlekedésben résztvevőre. Óvatosan 

közlekedj a My Esellel, különösen az útkereszteződésekben és forgalmas csomópontokban. 

 Viselj mindig védőfelszerelést és kerékpáros ruházatot 

Kerékpározáskor mindig viselj egy megfelelő méretű kerékpáros sisakot, megfelelő ruházatot és 

stabilan tartó cipőt. A feltűnő színű, reflektorokkal ellátott ruházatban a közlekedés többi résztvevője 

könnyebben észrevesz. A sisak kiválasztásánál ügyelj arra, hogy az DIN EN 1078 tanúsítvánnyal 

rendelkezzen. 

 Világítás rossz látási viszonyok között 

Sötétben vagy rossz látási viszonyok között nemcsak a kerékpározás válik nehezebbé. Ilyen 

körülmények között a közlekedésben résztvevők nem vagy csak rosszul látnak téged. Ügyelj arra, 

hogy sötétben és rossz látási viszonyok között mindig a KRESZ előírásainak megfelelő világítást és 

fényvisszaverőket használj. 

 Használj eredeti alkatrészeket 

Bizonyos alkatrészeket kimondottan a My Eselhez terveztek. Elhasználódás vagy törés esetén csak 

eredeti alkatrészekkel pótold a cserére szoruló darabokat. Nem eredeti alkatrészek használata 

annyira megváltoztathatja a kerékpár technikai tulajdonságait, hogy az hatással lehet a bicikli 

tartósságára és funkcionalitására is, ezért az ilyen alkatrészek használata a garancia és a szavatossági 

igények elvesztését okozhatja. 

 Semmiképpen se végezz átalakításokat a vázon 

Semmiképpen se végezz átalakításokat a vázon. Bármilyen beavatkozás a váz töréséhez vezethet, 

ezáltal súlyos, akár halálos kimenetelű baleseteket okozhat. 

 Biciklizés közben mindig fogd a kormányt! 

Ha kerékpározás közben elengeded a kormányt, az bukáshoz és súlyos sérülésekhez vezethet. 

 Soha ne használjátok ketten a My Eselt! 

A My Esel kerékpárt úgy tervezték és engedélyezték, hogy egy személy használhatja egyszerre. Ha 

többen ülnek egy időben a kerékpárra, az bukáshoz és súlyos sérülésekhez vezethet. A kerékpár a 

többletterheléstől károsodhat vagy eltörhet. Gyermek szállítása kizárólag kerékpáros utánfutóval 

lehetséges. 

 Nem versenyzésre tervezték 

A My Esel kerékpárokat nem versenyszerű felhasználásra tervezték. Versenycélú felhasználása a 

garancia azonnali elvesztésével jár. 

 Tartsd be a tisztításra vonatkozó ajánlásokat 

A My Esel váz egy speciális, négyrétegű védőbevonattal van kezelve. A tisztításhoz soha ne használj 

nagynyomású, gőz, vagy ehhez hasonló berendezést. Ne használj csiszolószert vagy agresszív 



oldószert / maró hatású tisztítószert. Ne tisztítsd dörzsszivaccsal vagy kendővel. A tisztításra 

vonatkozó tanácsok figyelmen kívül hagyása a váz töréséhez vezethet. Figyelmesen olvasd el a 

használati utasítás vonatkozó részét. 

A CSOMAG TARTALMA: 

 My Esel e-bike 

 pedálok 

 töltő + hálózati kábel 

 lámpaszett 

 csengő 

 használati útmutató 

 

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

A My Esel kerékpárod a gyárból már szinte teljesen összeszerelve kerül ki, és mindössze néhány 

lépésben használatra kész. Javasoljuk, hogy az üzembe helyezést egy kerékpárszervízben végeztesd 

el. Ennek költségét a gyár és a kereskedő nem vállalja át. Ha úgy döntesz, hogy saját magad helyezed 

üzembe a kerékpárt, kérünk, hogy nagyon alaposan olvasd el ezt az útmutatót, mielőtt belevágsz. 

Mindig tartsd be a használati útmutató leírásait és biztonsági utasításait. Ezek segítségével el tudod 

kerülni az esetleges sérüléseket és a kerékpáron keletkező károkat. 

1. A My Esel kicsomagolása 

A My Eselt egy nagyon erős kartondobozban szállítják. Ha esetleg a kartondobozon sérüléseket látsz, 

kérünk, nézd át nagyon alaposan a kerékpárt, hogy nem sérült-e meg, különösen azokon a pontokon, 

ahol a karton be volt nyomódva.  

Ha a kerékpáron sérülést találsz, kérjük, azonnal vedd fel a kapcsolatot a My Esel ügyfélszolgálattal. 

Csak olyan szállításból fakadó sérülést tudunk figyelembe venni, amit 2 napon belül bejelentenek. 

Természetesen abból indulunk ki, hogy a My Esel kerékpár sérülésmentesen érkezett hozzád. 

A karton kinyitása után óvatosan emeld ki a kerékpárt a kartondobozból. A karton éles lehet és vágási 

sebeket ejthet, ezért viselj védőkesztyűt a doboz kibontásakor. 

A csomagban találsz még egy dobozt a tartozékokkal. Ezt ne tedd félre, hamarosan szükséged lesz rá. 

 Még egyszer ellenőrizd, hogy nem érte-e sérülés a kerékpárt a szállítás során. 

Az üres kartont szállítsd el a legközelebbi szelektív hulladéklerakó helyre. 

 

 

A tengelyek rögzítése: az első és hátsó kerék gyorskioldóval vagy csavarral van a vázhoz rögzítve. 

Az első kerék rögzítése: Egyes modelleket helytakarékossági okokból kiszerelt első kerékkel 

szállítanak. Ebben az esetben az alábbi lépéseket kövesd: távolítsd el a piros/narancssárga műanyag 



biztonsági zárat a féknyeregből. Helyezd az első kereket úgy a villába, hogy a féktárcsa a fékbetétek 

között legyen és a gyorskioldó teljesen a villába kerüljön. (Lásd az 1. ábrán) 

Abb 1 – Wörter auf Ungarisch: 

Abb 1 = 1. ábra 

Bremsscheibe =féktárcsa 

Bremssattel =féknyereg 

Einstellschraube des Schnellspanners = gyorskioldó beállító csavar 

Bremsbeläge = fékbetétek 

A gyorskioldónak van egy beállítógombja és egy retesze. A beállítógomb segítségével a retesz 

lezárása előtt meg kell szorítani a gyorszárat. (2. ábra) 

Abb 2 – Wörter auf Ungarisch 

Abb 2 = 2. ábra 

Einstellknopf = beállítógomb 

Hebelknopf =retesz gomb 

Schnellspanner Fixierhebel = gyorskioldó retesz 

Geschlossen Position = zárt pozíció 

Offen Position = nyitott pozíció 

Einstellschraube = beállító csavar 

Gabel = villa 

Fixierhebel = retesz 

Achsposition in der Gabel = tengely pozíciója a villában 

OK = jó 

nicht OK = rossz 

Bremsscheibe = féktárcsa 

Schnellspanner Hebel =  gyorskioldó kar 

Hebel: rechte Seite wenn du das Rad von vorne beachtest = retesz: jobb oldal, ha elölről nézed a 

biciklit 

Hebel: linke Seite wenn du das Rad von vorne beachtest = retesz: bal oldal, ha elölről nézed a biciklit 

 A gyorskioldónak indulás előtt szorosan zárnia kell, és teljesen a vázra illetve a villára kell 

illeszkednie. 

A gyorskioldó végének a 2. ábrán látható módon kell állnia. Figyelj rá, hogy a gyorskioldó retesze soha 

ne érintkezzen a féktárcsával és ne érjen a küllőkhöz.  



A reteszt kétféle módon lehet a kerékagyhoz rögzíteni (2a és 2b ábra). A gyorszár további használata 

során ügyelj a használati útmutatóban található további utasítások betartására. 

 A kormány beállítása 

A kormányt a helytakarékos csomagolás miatt általában elforgatott pozícióban teszik a dobozba.  

Fordítsd el a kormányt úgy, hogy a kormányszár legyen elöl, úgy, ahogy azt a 3.-as ábrán láthatod. 

Húzd meg erősen a kormányszáron található csavarokat. 

A kormánycsapágy beállítása 

Az első kereket beszerelted és a kormányt a helyére igazítottad. Most ellenőrizd a 

kormánycsapágyat. Ehhez húzd meg az első féket és rázd meg a kormányt. Ha kotyogást észlelsz, 

lazítsd meg a kormánycsapágy rögzítő csavarokat (1), majd a beállítócsavart húzd addig, amíg a 

holtjáték megszűnik. Utána a rögzítőcsavarokat húzd meg ismét 8Nm nyomatékkal. Ha a kormány 

nehezen fordul, akkor a beállítócsavar túl lett feszítve. Ebben az esetben ismét lazítsd meg a 

kormánycsapágy rögzítőcsavarjait, és kezdd a műveletet elölről. 

Abb 4 Wörter: 

Abb 4 = 4. ábra 

Befestigungsschrauben = rögzítőcsavarok 

Einstellschraube Steuerlager = kormánycsapágy beállítócsavar 

A csavarok meghúzásánál ügyelj a nyomatékértékekre. Ezeket a nyomatékértékekről szóló 

fejezetben találod. 

A helyes guminyomás 

Minden indulás előtt ellenőrizd a guminyomást. A megfelelő értékeket a külső gumik oldalára írva 

találod. 

 A túl alacsony guminyomás a kerekek károsodásához vezethet és balesetveszélyes is, bukást 

okozhat. Sőt, a pedeleceknél a hatótáv jelentős csökkenését is okozhatja. 

A pedálok felszerelése 

A tartozék dobozban találod a pedálokat.  

 A pedálok menete be van zsírozva. A zsírt ne távolítsd el, arra szolgál, hogy egy későbbi 

időpontban a pedál ismét eltávolítható legyen. A pedálok menete különböző. A nem megfelelő oldali 

hajtókarra való rögzítése a hajtókar és a pedálok sérülését okozhatja. Menet közben egy rosszul 

rögzített pedál töréshez és bukáshoz vezethet. 

 Figyelj arra, hogy a pedálokat a megfelelő oldalra rögzítsd. A pedálokon „R” jelöli a jobb oldali 

pedált és „L” a bal oldali pedált. (5. ábra) 



Az „R”-rel jelölt pedált a jobb oldali hajtókarba csavarozd be (menetirányból nézve). Az „L”-lel jelölt 

pedált a bal oldali hajtókarba csavard be. Mindkét pedált 15NM nyomatékkal húzd meg. 

Wörter für Abb. 5: 

Abb 5 = 5. ábra 

Pedal links = bal oldali pedál 

Pedal rechts = jobb oldali pedál 

Aufschrauben = lecsavarozás 

Festziehen = meghúzás 

 

A nyereg pozíciója 

Helyezd a nyerget egy számodra kényelmes és biztonságos pozícióba. Figyelj a nyeregcső hosszára: 

fontos, hogy a vázban szükséges minimum mélység meglegyen. Ez a nyeregcsövön jól láthatóan meg 

van jelölve. 

Tipp: A helyes nyeregmagasság meghatározásához ülj a nyeregre, tekerd a pedált a legalsó pozícióba 

és helyezd rá a lábadat úgy, hogy a sarkad legyen a pedálon. (6. ábra). Addig emeld vagy süllyeszd a 

nyerget, amíg a lábad kinyújtott helyzetbe kerül. Figyelj arra, hogy a bilincset a megfelelő 

nyomatékkal húzd meg, miután a helyes pozíciót beállítottad. 

 A My Esel összeszerelésével kapcsolatos kérdéseiddel fordulj egy My Esel kereskedőhöz vagy 

egy kerékpárszervízhez. 

 

A PEDELEC HASZNÁLATA 

Kijelző: 

1. ki-bekapcsolás 

2. menüfunkciók 

3. + kapcsológomb 

4. -kapcsológomb 

A pedelec be- és kikapcsolása: 

Tartsd a be-és kikapcsológombot kb. 2 másodpercig nyomva, amíg a szamárfej megjelenik a kijelzőn. 

Most aktív a pedelec. 

 

 FIGYELEM! A My Esel pedelec nagyon dinamikus. Sokkal gyorsabb leszel, mint az eddig 

megszokott kerékpároddal. Lassan szokd meg az új My Esel pedelecedet és légy óvatos! 

A kijelző alapfunkciói: 

A. rásegítés fokozatai 1-től 5-ig, és OFF (rásegítés nélküli üzemmód) 



B. sebesség kijelző (az aktuális sebességet mutatja) 

C. Funkció kijelző: felváltva mutatja az eddig megtett távolságot, az időt, stb.) 

D. Töltöttség kijelző – villog, ha már csak nagyon kevés energia maradt az akkumulátorban 

E. Világítás kijelző: mutatja ha a világítás be van kapcsolva (ha a kerékpár rendelkezik 

beépített világítással) 

A II. funkciók kijelzéséhez röviden nyomd meg a menü gombot 

F. AVG mutatja az átlagsebességet 

G. MAX mutatja az elért legnagyobb sebességet 

H. ODO mutatja az összes megtett km-t 9999km-ig 

A legalsó sávban ld. feljebb (D és E pontok) 

Beállítások menü 

A beállításokhoz a bekapcsolást követően nyomd meg az M gombot 2 másodpercig. 

I. Alapfunkció – kilépés a menüből 

J. A sebesség és távolság mértékegységének beállítása 

K. kerékátmérő beállítása 

L. ki-bekapcsoláshoz jelszó beállítása 

M. Automatikus kikapcsolás (alapbeállítás: 5 perc) 

N. Beállított maximális rásegítés 

O. váltás a további funkciókhoz 

… második oldal a menüben 

P. Információk az akkumulátorról 

Q. Információk a Hardware-ről 

R. Gyári alapbeállítások visszaállítása 

Rásegítés tolásnál: 

A tolási rásegítés bekapcsolásához nyomd meg és tarts nyomva a  gombot 2 másodpercig. 

Amikor a kép felvillan, a bicikli 6km/h sebességgel megy. A gombot nyomva kell tartani, ha 

elengeded, a rásegítés leáll. 

 

Világítás be- és kikapcsolása: 

A világítás bekapcsolásához nyomd meg a  gombot egy másodpercre. A kijelzőn megjelenik a 

 szimbólum. A újbóli, 1 másodpercig tartó megnyomásával a világítás kikapcsol. 

 

Az akkumulátor töltöttségének kijelzése: 

Az akkumulátor töltöttségét az ábrán látható öt fokozatú akkumulátor szimbólum mutatja a 

kijelzőn: 



több, mint 75%: 5 sáv jelenik meg 

55-75% között: 4 sáv jelenik meg 

35-55% között: 3 sáv jelenik meg 

15-35% között: 2 sáv jelenik meg 

5-15% között: 1 sáv jelenik meg 

kevesebb, mint 5%: üres akkumulátor villog. Sürgős töltést igényel 

 

 

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 

A töltőaljzat a My Esel pedelec alsó részén, a hajtókarok magasságában található. Helyezd a 

töltőcsatlakozót az erre szolgáló töltőaljzatba, illetve a hálózati csatlakozót a konnektorba. A töltés 

alatt a LED pirosan világít. A töltési idő hossza (a lemerülés mértékétől függően) 3 és fél óra is lehet. 

Az első három töltés ennél hosszabb ideig is tarthat. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a 

töltő zölden világít. 

Az első használat előtt mindenképpen teljesen töltsd fel az akkumulátort. Ne hagyd a töltőt az 

áramforrásba csatlakoztatva 24 óránál tovább. 

 

Abb – wörter: 

Pedelec Unterseite = Pedelec alulnézetben 

Ladebuchse mit Gummiabdeckung = Töltőaljzat gumifedéllel 

Kontroll LED zur Anzeige des Ladefortschritts = Töltöttséget mutató LED jelzőfény 

ROT = Aktiv am Laden   PIROS = töltődik 

GRÜN = fertig geladen   ZÖLD = befejeződött a töltés 

Az optimális külső hőmérséklet a töltéshez 5 és 35 Celsius fok között van.Az akkumulátor védelme 

érdekében kerülje 0 fok alatti és a 40 fok feletti hőmérséklet esetén a töltést. 

Használat után hagyd az akkumulátort előbb lehűlni, csak utána kezdd el tölteni. 

 

A My Esel pedelec helyes tárolása 

Ha hosszabb ideig nem használod a pedelecet, soha ne hagyd az akkumulátort üres állapotban. Kb 

50%-os töltöttségen való tárolás az optimális a hosszú akkumulátor élettartam fenntartása 

érdekében. Elegendő havonta egyszer rátölteni, hogy elkerüld a mélykisülést (teljes lemerülést.) Ha 

havonta csak fél órát töltöd az akkumulátort, az biztosítja a hosszú élettartamot.  



Túltöltés nem lehetséges. Az akkumulátorok BMS-sel (Battery Management System) rendelkeznek, 

amely megakadályozza a túltöltést és védi a cellákat, amivel hosszú élettartamot biztosít az 

akkumulátornak. 

AJÁNLOTT NYOMATÉKÉRTÉKEK 

Az alkatrészek helyes csavarozása garantálja a menetbiztonságot a My Esel kerékpárodon. Ellenőrizd 

ezeket rendszeresen. A beállításokhoz minden esetben nyomatékkulcsot használj, ami megmutatja, 

mikor éred el a szükséges nyomatékot.  

Kis lépésekben, fokozatosan, fél Nm-enként növeld a nyomatékot. Közben folyamatosan ellenőrizd, 

hogy az adott alkatrész megfelelően lett-e rögzítve. Azoknál az alkatrészeknél, ahol nem lett megadva 

egzakt nyomatékérték, 2 NM-rel kezdj. Vedd figyelembe az adott alkatrészen található információkat 

és az adott alkatrészgyártó utasításait. 

 Semmiképpen ne lépd túl a gyártó által megadott nyomatékértékeket, mert az az adott 

alkatrész töréséhez vezethet. Az alábbi táblázatban található értékeket vedd figyelembe. Az adott 

alkatrészeken feltüntetett értékeket vedd figyelembe, ha azok rendelkezésre állnak. 

Wörter für die Tabelle:  

Bremse (Bremsseil) = Fék (fékbowden) 

Scheibenbremssattel (Ausfallende) = Tárcsafék féknyereg (rögzítő) 

Scheibenbremssattel (Adapter) = Tárcsafék féknyereg (adapter) 

Scheibenbremssattel (Gabel) = Tárcsafék féknyereg  (villa) 

Bremsscheibe Centerlock = Féktárcsa Centerlock 

Bremsscheibe 6-Loch = Féktárcsa 6 csavaros 

Schutzblech (Ausfallende) = Sárvédő (rögzítő) 

Schutzblech (Rahmen) = Sárvédő (váz) 

Gepäckträger (Ausfallende) = Csomagtartó (rögzítő) 

Gepäckträger (Montageplatte) = Csomagtartó  (váz) 

Gepäckträger (zur Montageplatte) = Csomagtartó (?) 

Schnellspanner = Gyorszár 

Flaschenhalter = Kulacstartó 

Sattelklemme = Nyeregszárbilincs 

Sattelstütze (zum Sattel) = Nyereg rögzítése a nyeregszárhoz 

Vorbau = Kormányszár  

Steuerlager = Kormánycsapágy 

Bremshebel = Fékkar 



Schalthebel = Váltókar 

Griffe = Markolatok 

Kettenblattschrauben = Lánckerékcsavarok 

Kurbel links (Kunststoffschraube) = Hajtókar bal oldalon (műanyag csavar) 

Kurbel links = Hajtókar bal oldalon 

Kurbellager = Hajtókar csapágy 

Schraube Display = Kijelző csavar 

Hutmuttern Hinterrad =  Kerékanyák -hátsó kerék 

Schrauben Ausfallende (Rahmen) = Váz rögzítőcsavarok 

Schaltwerk (zum Ausfallende) =Hátsó váltó (váltótartófül rögzítő) 

Schaltwerk (Schaltseil) = Hátsó váltó (váltóbowden) 

Umwerferplatte (Rahmen) =Első váltó lánctányér (váz) 

Umwerfer (Umwerferplatte) = Első váltó (lánctányér) 

Umwerfer (Schaltseil) = Első váltó (váltóbowden) 

Caliper Bremse (Rahmenplatte) = V-fék rögzítőcsavar (váz) 

Caliper Bremse (zur Gabel) = V-fék rögzítőcsavar (villához) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAQ kérdések – MY ESEL? 

 

CSERÉLHETŐ AZ AKKUMULÁTOR? 

Igen, az alsó csőben lévő integrált akkumulátor kiszerelés céljából az alsó konzolon keresztül 

eltávolítható. Ehhez speciális eszközre van szüksége egy kerékpár kereskedőtől. A töltéshez nem 

szükséges (és nem ajánlott) kiszerelni az akkumulátort. 

KIVEHETŐ AZ AKKUMULÁTOR A TÖLTÉSHEZ? 

Nem. A cél egy olyan könnyű e-bike megalkotása volt, ahol kívülről nem látszik, hogy a bicikli 

elektromos rásegítéses. Az akkumulátor kivételét lehetővé tévő nyitó mechanizmusok jelentősen 

rontották volna ezt az összhatást. 

HOL TÖRTÉNIK A MY ESEL E-BRINGA TÖLTÉSE? 

Modelttől függően a következőképpen tölthetőek a biciklik: 

Az összes E-Cross és E-tour modell töltőaljzattal rendelkezik az alsó konzol alatt, ahova a mellékelt 

töltő könnyedén csatlakoztatható. Ez felerősíti a My Esel modellek kecses megjelenését és szinte 

láthatatlanná teszi az elektromos meghajtást! Itt gyakran felmerül a nedvesség és szennyeződés 

okozta problémákra vonatkozó kérdés: nos, a dugaszolás és a töltés nagyon jól működik a 

gyakorlatban. A gumiburkolat és tömítés további biztonságot nyújt, ezért eddig nem fordult elő 

egyetlen ilyen probléma sem. 

Az E-Elegance modell az alsó konzol feletti oldalon tölthető. Ez nagyobb kényelmet biztosít és kissé 

könnyebben csatlakoztatható.  

Az E-Mountainbike kivehető "félig integrált akkumulátorral" rendelkezik. Ezt fel lehet tölteni a 

kerékpáron vagy külön. A töltőaljzat az akkumulátor oldalán található. 

MEDDIG TART AZ E-ESEL FELTÖLTÉSE? 

80% töltöttség 1 óra alatt elérhető, 100%-ra kb 3,5 óra alatt tölt föl. 

MIÉRT FEJLESZTETTEK SAJÁT HÁTSÓ AGYMEGHAJÁSÚ MOTORT ÉS NEM KÖZÉPMOTORT 

HASZNÁLNAK ENNÉL A MODELLNÉL? 

Számunkra a következő tulajdonságok voltak döntőek a hátsó kerékagy-meghajtás kiválasztásában: 

UPEA hajtásunk lényegesen könnyebb, mint egy hasonló középmotor. Ez az oka annak, hogy e-

kerékpárunk teljes tömege csak 19 kg, nagy hatótávolság mellett. 

Az agymeghajtás mechanikailag sokkal egyszerűbb. Ez azt is jelenti, hogy sokkal kisebb a 

meghibásodás lehetősége. 

A szabadonfutás és a hatékonyság is jobb, mint a középmotoros elektromos kerékpároknál. 

Rendszerünk lehetővé teszi, hogy az e-bike meghajtás szinte láthatatlan legyen. 

Meghajtónk az egyik legcsendesebb a piacon, ugyanakkor a 60 Nm-es nyomatékkal  az UPEA szuper 

dinamikát kínál és jobban gyorsul, mint a legtöbb középre szerelt motor. 

Osztrákok fejlesztették osztrákoknak. A My Esel UPEA meghajtóval nincs túlmelegedés vagy 

kikapcsolás! 



HOL TUDOM A MY ESEL BRINGÁMAT SZERVIZELTETNI? 

A biciklik a legjobb minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásval készültek, amelyeket bármely 

kerékpár szerelő szervizelhet. 

BE LETTEK VIZSGÁLVA A MY ESEL KERÉKPÁROK? 

A My Esel GmbH rendkívül nagy hangsúlyt fektet a minőségre, ezért természetesen minden termékük 

megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak, és az EFBE tesztelő intézet ISO tanúsítvánnyal 

rendelkezik. 

HOGYAN TISZTÍTHATOM A MY ESEL KERÉKPÁROMAT? 

Ha a My Esel-t hajtja, a szennyeződés nem kerülhető el :-) A „szamarat” ugyanúgy kell tisztán tartani, 

mint minden más kerékpárt. Hideg vízzel és a szokásos tisztítószerrel a makacs szennyeződések 

eltávolíthatóak. Ehhez ideális egy mikroszálas törlőkendő. 

KELL UTÓLAG LAKKOZNOM VAGY KEZELNEM A MY ESEL BRINGÁM VÁZÁT? 

A fa váz négyrétegű kezelését az Adler lacke céggel közösen fejlesztettük ki. A kerékpár élettartama 

alatt ennek javítása vagy újrakenése nem szükséges. Minden rétegnek külön szerepe van:  

1. vízalapú fa impregnálás: Az alkalmazott hatóanyag védelmet nyújt az ÖNORM B 3803 vagy a 

DIN 68800-3 szabvány által előírt kék foltok (az EN 152-1 szerinti teszt) és a fa romboló 

gombák (teszt az EN 113 szerint) ellen.  

2. Végső szemcsés tömítő vízzel hígítható töltőanyag akrilát diszperzió alapján, kiváló 

vízállósággal. Megakadályozza a kapilláris víz felszívódását a szemcsés területeken. A bevonat 

így védett  a penészfertőzés ellen. 

3. Alapozó: A harmadik lépéshez vizes alapú, színtelen 2K alapozó bevonatot használunk. Ennek 

kifejezett UV-ellenállása és nagyon jó nedves tapadása van. 

4. Fedőréteg: A negyedik réteg egy vízbázisú, nem sárguló és üvegező, kétkomponensű 

fedőréteg. Ez a réteg kiváló időjárási és UV-állósággal, nagy karcállósággal, magas blokkolási 

és magas kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. 

MI A MEGENGEDETT ÖSSZSÚLYA A MY ESEL ELEKTROMOS KERÉKPÁROKNAK? 

Minden My Esel kerékpárt és elektromos kerékpárt maximum 120 kg súlyú kerékpárosra teszteltek az 

ISO szabványnak megfelelően. A csomagtartó megengedett terhelése további 27 kg. 

MIRE FIGYELJEK A MY ESEL E-BIKE TÉLI HASZNÁLATAKOR? 

Ha az e-szamár télen pihen, van néhány tippünk az e-kerékpár megfelelő átteleléséhez, hogy 

tavasszal teljes legyen az öröme a kerékpár újbóli használatakor: 

 -A telelés előtt az akkumulátornak kb. 3/4-nek kell lennie 

 -Ha az e-bike hosszú ideig pihen, 1-2 alkalommal ellenőrizze a töltöttségi szintet  

- ha a töltésszint a fele alá csökken, töltse fel röviden egyszer. 

Ha télen is hajtja az e-szamarat, a következő tippekkel segítünk: 

 -Ne használja az akkumulátort teljesen üresen. A fagypont körüli/alatti hőmérséklet  és a teljesen 

lemerült akkumulátor csökkenti az élettartamot.  



-Az akkumulátorok általában kevésbé jól teljesítenek alacsony hőmérsékleten, tehát a maximális 

hatótáv ilyenkor kevesebb lehet. Alacsony hőmérsékleten történő töltéskor kevesebb kapacitás 

tölthető be az elemekbe, ezért lehetőleg szobahőmérsékleten töltse a kerékpárt. 

 


