CK914374  36V 250W HALL jeladós vezérlő bekötési segédlete

A vezérlő beszerelése
Az elektromos kerékpár vezérlő elektronika bekötéséhez tegye a
következőket:

A színes kép letöltéséhez írja be a cikkszámot a webáruház keresőjébe
(www.elektromoskerekpar.com)

Vezetékek:
 BeTáp + (Akkumulátorból a vezérlőbe)
 BeTáp  (Akkumulátorból a vezérlőbe)
 Remote (Gyújtáskapcsoló)
 Töltés visszajelző (1szálas csatlakozóban)
 Féklámpa visszajelző
 PAS (Pedál asszisztens, 3 vezetékes csatlakozóban)
 Gázkar (3 vezetékes csatlakozóban)
 Fékkarok (2 szálas csatlakozóban)
 3 sebességi fokozat
 Motor HALL (5 vezetékes csatlakozóban)
 Kmóra jeladó (1szálas csatlakozóban)
 Tanító szál (2x1szálas csatlakozóban)
 Motor 3 fázis (3 különálló vezeték)

1. Töltse fel az elektromos kerékpár akkumulátorát teljesen. 2.
Ellenőrizze a vezérlőhöz menő táp vezetéket, mely legyen ellátva a
megfelelő biztosítékkal. 3. Ellenőrizze a motorvezetéket. Az ne legyen
megcsavarodva, megsérülve és állapota legyen megfelelő. 4.
Ellenőrizze hogy a vezérlőbe menő betáp vezetékben ne legyen
feszültség (OFF állás) 5. Kösse be a vezérlőbe a következő
vezetékeket:
a. Gyújtáskapcsoló szál
b. Gázkar
c. Motor 3 fázis
d. Motor HALL jeladók
6. Csatlakoztassa a vezérlőbe a fő betáp vezetékeket. A
gyújtáskapcsoló legyen OFF állásban és ügyeljen a polaritásra!!! 7.
Kapcsoljon gyújtást (ON) 8. A tanuló szálakat kösse össze (11 szálas
fehér vezeték, fekete csatlakozóban).
A következők történhetnek:
1. A motor helyesen jár  Járassa a motort 1 percig aztán
csatlakoztassa szét a tanuló szálakat. 2. A motor hátrafele hajt 
Csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket aztán ismételten össze addig
amég a motor a helyes irányba kezd forogni. Ha már helyes a
forgásirány csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket. 3. A motor darál  A
fázis és HALL sorrend nem megfelelő  Változtasson a fázis és HALL
sorrenden és ismételje meg a tanítást addig amég a motor helyes
irányba és rázkódás nélkül jár.  Ha minden rendben működik
csatlakoztassa szét a tanulókábelt.
Csak akkor bontsa fel a csomagolást ha meggyőződött róla
hogy ez a vezérlő megfelelő lesz a beszerelésre.
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