
p1500 / p1500pro



BİSİKLET

P1500 bisiklet önerileri:

20” - 24”  Katlanır Bisiklet
26”  Dağ Bisikleti
28” Şehir Bisikleti

p1500pro bisiklet önerileri:

27.5” Dağ Bisikleti
29” Dağ Bisikleti
26” Fatbike Bisiklet

P1500 ve P1500pro dönüşüm setleri üniversal bisiklet 
ölçülerinde tasarlanmıştır ve piyasadaki bisikletlerin büyük bir 
bölümü için uygundur.  Bisiklet seçiminde dikkat etmeniz ger-
eken 2 önemli nokta kadro arka aks genişliğinin 135mm olması 
ve suluk tipi batarya için kadroda yeterli boşluk olmasıdır.



KUTU İÇERİĞİ

Motor
Batarya
LCD Ekran
Gaz Kolu
Pedal Sensörü
Fren Kolları
Controller
Şarj Adaptörü
Uzatma Kabloları



1

Motorunuz arka 
teker olarak kul-
lanılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

Bisikletin arka 
tekerini sökerek 
işleme başlayalım.



2

Lastiği, rubleyi ve 
disk rotorunu 
motorun olduğu 
janta aktarıyoruz 

Eski jantınızdaki 
malzemeleri moto-
run olduğu yeni janta 
aktarmamız 
gerekecek.



3
Motor milinin kadrodaki yuvaya tam 
olarak oturduğundan emin olun.



4

Motor freni kullanılan 
uygulamalarda motor 
kadroya tork kolu ile 
sabitlenmelidir.

Pul dizilimini ihtiyacınıza
göre düzenleyebilirsiniz.

Somunları 22 numaralı 
anahtarla sert bir şekilde 
sıkın



5

Pil yatağını kadroya 
sabitlemek için bisikletin 
üzerindeki suluk vida-
larını kullanabilirsiniz

Kadro üzerine pili 
sabitlerken üst nokta-
da pilin rahat sökülüp 
takılabilmesi için bir kaç 
santim boşluk bırakmayı 
unutmayın



6 Standart piller için minimum 2 vida,
Büyük boy piller için minimum 3 vida önerilir.



7
Gidon kısmının montajı için gidon üzerindeki 
elcik, fren kolu vb. elemanları söküyoruz.



8

9

Ekranı ortaya, ekran kontrol butonlarını sol elinizin 
erişebileceği bir noktaya sabitleyebilirsiniz

Gaz kolu her iki tarafta da kullanılabilir.



9

Elektrik fren kollarını da taktıntan sonra elcikleri tekrar 
yerleştirip bu kısmı tamamlamış oluyoruz



10
Disk etrafındaki yüzüğü söküp sol 
pedal koluna görseldeki gibi yerleştir-
dikten sonra yüzüğü tekrar takarak  
pedal asistan diskini sabitleyin

Pedal asistan sensörünü disk-
teki mıknatıslara hizalanacak 
şekilde konumlandırdıktan 
sonra cırt kelepçe ile 
sabitleyebilirsiniz



11

12
Controller (Sürücü) bisikletin herhangi bir noktasına 
konumlandırılabilir, sabitlemek için plastik kelepçe 
veya akıllı vida kullanabilirsiniz.



13
Bağlantılar yukarıdaki görselde görüldüğü 
şekilde yapılabilir. 

İlk bakışta her ne kadar karmaşık görünse de 
her soketin boyutu ve rengi farklı olduğu için 
bağlantıları kolaylıkla yapabilirsiniz.



14
Son olarak bol bol plastik 
kelepçe kullanarak sarkan 
kabloları kendi zevkinize 
göre sabitleyip uygula-
mayı tamamlayabilirsiniz.
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16

İLK KULLANIM: 

İlk kullanımdan önce 3. adıma dönerek motor mil-
inin kadroya tamamen oturduğundan ve somun-
ların tamamen sıkıldığından emin olun. Pili kilitle-
diğinizdem emin olun.

POWER butonuna 2 saniye basılı tutarak sistemi 
açabilirsiniz. Kısa bir sürüşten sonra motor somunları, 
pil, controller vb. tekrar kontrol edin ve sabit kaldığın-
dan emin olun.



17 PİLİN ŞARJ EDİLMESİ

Adaptörünüz Lityum pilleri şarj etmek için tasarlanmıştır. 
Şarj süresi tamamlandığında akım otomatik olarak 
kesilir. 

Adaptörü pile bağlamadan önce prize takın.  Bu şekilde 
adaptörünüzüe gereksiz yük binmemiş olacaktır.

Yeni bir adaptör mutlaka lityum uyumlu ve doğru voltaj 
değerlerinde olmalıdır.

KIRMIZI IŞIK : Pil bağlı ve şarj devam ediyor
YEŞİL IŞIK : Pil dolu

1

2



18 GELİŞMİŞ AYARLAR

Ekranı açtıktan sonra 
AŞAĞI ve YUKARI yön 
tuşlarına birkaç saniye 
basılı tutarak gelişmiş ayar-
lar sekmesine girebilirsiniz.

Ayarları kaydetmek 
için GÜÇ tuşuna 
basılı tutun

Yukarıda belirtilenler dışında parametrelerde 
değişiklik yapılması hata ve arızalara neden olabilir

- HIZ LİMİTİ
- JANT BOYUTU
- METRİK BİRİM
P3 : HIZ KONTROL
C1 : PEDAL SENSÖR TİPİ
C5 : AKIM LİMİTLEME
C6 : EKRAN PARLAKLIK
C7 : HIZ SABİTLEYİCİ 
C8 : MOTOR ISI
C9 : AÇILIŞ ŞİFRESİ
C10: FABRİKA AYARLARI
C13: MOTOR FREN AYARI



19 SİSTEM KULLANIM İPUÇLARI

P1500 ve P1500pro dönüşüm setleri tork imitasyonlu sürücü 
kullanır. Bu sayede 5 farklı seviyede güç desteği alabilirsiniz. 

Pedal asistanı ile kullandığınızda gaz kolu ile kullanıma kıyas-
la daha uzun menzil alabilirsiniz.

Bu dönüşüm seti bisiklet üzerinde kullanılmak için tasarlan-
mıştır.  Yokuşlarda motor devrini kaybedip zorlandığı zaman 
pedal ile desteklenmeli ve sağlıklı ve uzun ömürlü bir kul-
lanım için bütün yükü sisteme bırakmaktan kaçınılmalıdır.

Motor için ideal iç kullanım sıcaklığı 40-80 derecedir. 
Maksimum önerilen sıcaklık 120 derecedir.
Motor sıcaklığı LCD ekran üzerinden takip edilebilirsiniz.

Sistem yağmura karşı dayanıklıdır. Bisikletinizi yağmurlu 
günlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bununla birlikte 
bisikleti yağmur altında park halinde bırakmaktan ve yıkama 
yapacağınız zaman pil ve gidon kısmına basınçlı su tutmak-
tan kaçının.



20 PİL KULLANIM İPUÇLARI

Lityum piller düzenli olarak kullanıldığında daha sağlıklı 
ve uzun ömürlü bir kullanım olanağı sağlar.

Kış ayları gibi pilinizi uzun zaman kullanmanıza en-
gel olan durumlarda pilinizi %80 civarında şarj ederek 
saklayın. En az ayda 1 kez kullanmaya özen gösterin.

Pilinizi şarj etmek için sonuna kadar bitirmeniz gerekmez. 
Pilinizi dilediğiniz zaman şarj edebilirsiniz.

Pilizin şarj durumunu ekranda BAR ve VOLT olarak 
görüntüleyebilirsiniz. 

Piliniz İdeal koşullarda yaklaşık 800 kez şarj edilebilir. 
Zaman içerisinde ve bataryanız ömrünü tamamladıkça 
kapasitesi yavaş yavaş azalacak ve sonunda değiştirmeniz 
gerekecektir. 

Geri dönüşüm ve pil yenileme işlemleri için bizimle irtiba-
ta geçebilirsiniz.

48V Piller için:
54V Tamamen dolu
42V Tamamen Boş

52V Piller için:
58V Tamamen dolu
45V Tamamen Boş



21 PEDAL ASİSTANI ÖZELLİĞİ
TORK İMİTASYONU vs. STANDART PAS

GARANTİ KAPSAMI

P1500 ve P1500pro dönüşüm setleri tork imitasyonlu sürücü 
kullanır. Bu sayede pedal çevirirken 5 farklı seviyede güç 
desteği alabilirsiniz. 

Bu sürücü tipinde pedal destek seviyesi hızınızı değil destek 
gücünü belirler.

Bu şekilde sabit bir hızda destek almak yerine sabit bir güçte 
destek alarak istediğiniz hızda sürüş yapabilirsiniz. 

Bisikletiniz fatura tarihinden itibaren 2 yıl boyunca, Li-Ion 
bataryanız ise 1 yıl boyunca garanti kapsamındadır. Detaylı bilgi 
için : https://pillibisiklet.com/garanti-ve-servis-kosullari/

TORK İMİTASYON
1. Seviye 150W
2. Seviye 300W
3. Seviye 450W
4. Seviye 750W
5. Seviye Tam Güç

STANDART PAS
1. Seviye 5 km/s
2. Seviye 10km/s
3. Seviye 15km/s
4. Seviye 20km/s
5. Seviye 25km/s





www.pillibisiklet.com


