
P serisi
Kurulum ve 
Kullanım Kılavuzu



Başlangıç
Pilli Bisikleti tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Bu kitapçıkta P serisi 
sistemleri kendiniz kurabilmeniz için gerekli bütün kurulum bilgisi ve 
ipuçlarını sizler için bir araya getirdik. 



Bisiklet Seçimi

P250mini pedal çevirmekten keyif alan kullanıcılara gerektiği anlarda mo-
tor desteğinden faydalanabilme olanağını sunar. 

Hafif yol-şehir bisikletleriyle birlikte kullanıldığında 15KG’ın altında 
ağırlıkta motor desteğiyle donatılmış bir bisiklete sahip olabilirsiniz!

Performans ihtiyacınız biraz daha yüksekse P750 dönüşüm setiyle 
dağ bisikletlerini veya ön amortisörlü şehir bisikletlerini kombine 
ederek hafif ve aynı zamanda yüksek performanslı bir bisiklet edine-
bilirsiniz. Bisiklet hafif olduğu için sportif amaçlı kullanım kabiliyetini 
yitirmeyecektir.

Eğer performans konusunda ısrarcıysanız aradığınız P1500-P2000 
dönüşüm setleri ve bir dağ bisikleti veya enduro bisiklet kombi-
nasyonu olabilir. Bu seçenekle çekiş, hız  ve uzun ömürlü kullanım 
olanaklarına sonuna kadar sahip olmuş olacaksınız ancak bunun için 
ağırlıktan biraz ödün vermeniz gerekecek.



P250mini

P1500-2000

P750

P3000

· 7.5-8KG Ağırlık
· 70NM Tork

· 45KM/S Hız
· 45-60KM Menzil

· 15KG Ağırlık
· 150NM Tork

· 80KM/S Hız
· 30-60KM Menzil

· 3.8KG Ağırlık
· 38NM Tork

· 25KM/S Hız
· 30KM Menzil

· 11-13KG Ağırlık
· 85NM Tork

· 50-70KM/S Hız
· 30-80KM Menzil

Sistemler



Set İçeriği

Set içerisinde bisikle-
tinizi elektrikli bisiklete 
dönüştürmek için ihtiyaç 
duyacağınız  bütün parçalar 
bulunmaktadır.



Gaz Kolu

Pil ve 
Pil Kızağı

Jant ve
 Motor

LCD Ekran

Pedal Sensörü

Uzatma Kablosu

Şarj Adaptörü

Tork Kolu

Motor Sürücüsü



Kurulum

İlk ihtiyaç duyacağınız aletler 10, 14-15, 19 veya 22 numaralı 
anahtarlar, alyan çakı, tornavida, plastik cırt kelepçeler olacak. 

Hazırsanız başlayalım!



Vites Uyumu

Vidalı Ruble : 1-7Vites Kaset Ruble : 7-10 Vites



Jant ve Motor

Mil tam olarak yuvaya oturmalı

Eski bisikletinizdeki 
dişliyi alabilmek için 
bir ruble veya kaset 
sökme anahtarına 
ihtiyacınız olabilir.



Tork 
Kolu
Eğer setinizle birlikte bir 
tork kolu verildiyse 
mutlaka tork kolu 
yardımıyla motor 
milinin kadroya 
sabitlenmesini sağlayın

Montajı tamamen bitir-
meden motoru asla 
çalıştırmayın. Bu, henüz 
sabitlenmemiş kablo-
ların kopmasına, lastiğin 
milden çıkarak kendi faz 
kablolarını koparması-
na ve en önemlisi ciddi 
yaralanmalara sebep 
olabilir.



Pil kızağını sabitlerken 
üst kısmında pilin rahat 
sökülüp takılabilmesi için 
bir kaç santim boşluk 
bırakmayı unutmayın

Pil kızağını kadroya
sabitlemek için bisikletin 
üzerindeki suluk vidalarını 
kullanabilirsiniz

Pil



Sürücü

Sürücünün konumlandır-
masını yaparken kabloların 
boyunu ve mesafeleri göz 
önünde bulundurmayı un-
utmayın

P250 ve P750 setlerinde 
sürücüler pil kızağında 
bulunduğu için pil kızağı 
uygulandığında uygulaması 
yapılmış olur.

P1500-2000 ve P3000 
setlerinde sürücüler harici 
bir kutu içerisinde muhafa-
za ediliyor.

Sürücünün sabitlenmesi için 
plastik cırt kelepçelerden veya  
akıllı vidalardan faydalanabilir-
siniz. Akıllı vida ile sabitlerken 
kadronuzun delinmesi gereke-
cektir. 



Pedal Sensörü 1
Bu tip pedal sensörünün 
uygulaması için bisikletin 
pedal kolunu sökmeniz 
gerekecek. Bunun için 
bir çektirme aparatına 
ihtiyacınız olacak.



Pedal Sensörü 2
Bu tip pedal sensörü 
plastik cırt kelepçe 
yardımıyla sabitlene-
bilir ve pedal kolunun 
sökülmesini gerektirmez. 



Gidon Grubu

Gidon üzerindeki kompenentlerin montajına elcikleri, fren 
kollarını ve vites kollarını gidondan ayırarak başlayalım



Gaz Kolu

Gaz kolu sağda veya solda konumlandırılabilir. En yaygın kul-
lanılan konum elciğe bitişik kullanımdır ancak vites kolunuz gaz 

koluna çarparsa sıralamayı değiştirebilirsiniz.



LCD Ekran
Renkli LCD ekran seçeneği gidonun orta kısmına sabitlenir ve uzat-

ma kontrol tuşlarıyla yönetilebilir. Mini LCD ekran seçeneği sol kısım-
da parmağınızın erişebileceği bir mesafede konumlandırılır.



Bağlantılar

Bağlantıları yaparken kablo üzerindeki ok işaretlerini hizaladığınızdan ve 
doğru renkleri-soketleri eşleştirdiğinizden emin olun

Kablo dağınıklığını plastik kelepçeler yardımıyla toplayabilirsiniz. Plastik 
kelepçelerin fazlalıklarını yan keski yardımıyla alabilirsiniz. 

Bütün bağlantılar yapıldıktan sonra son olarak pil bağlantısı yapılabilir.



Tebrikler!

Kurulumu tamamladınız! Şimdi yaptıklarımızı son defa gözden 
geçirip her şeyin tamam olduğundan emin olalım



Son Kontroller

1.Motor milinin kadroya tamamen oturduğundan ve somunların 
tamamen sıkıldığından, motorun güç kablosunun lastiğe ve herhangi 
bir yere sürtünmediğinden emin olun. 

2.Pilin yuvasına yerleştiğinden ve kilitli olduğundan emin olun. 

  3.POWER butonuna 1 saniye basılı tutarak sistemi
  açabilirsiniz. 

    



Gösterge Paneli

4.  Power tuşuna kısa basarak ekran modları 
arasında geçiş yapılabilir

·  Ortalama Hız
·  Maksimum Hız
·  Tur Mesafesi ve Toplam Mesafe

Pil Göstergesi
ve Voltaj

Pedal Destek
Seviyesi

Anlık
Motor
Gücü

Sürüş Süresi
ve Mesafe

Hız

Hava ve 
Motor Sıcaklığı



*Akıllı Telefon 
Uygulaması

*Akıllı telefon uygulaması sadece PilliBisiklet tarafından sağlanan 
bluetooth bağlantı destekli sürücü opsiyonuyla kullanılabilir.

LCD ekran üzerinden ÜST OK tuşuna basılı tutarak Bluetooth 
modülünü aktive edebilirsiniz. 



Kullanım Talimatları
5. Parmak gazıyla ve pedal sensörüyle motor desteğini aktifleştire-
bilirsiniz.  Parmak gazı kademeli olarak gücü ayarlayabilmenize 
olanak sağlar.  

Pedal destek seviyesi LCD ekran üzerindeki yön tuşlarıyla ayarlay-
abilirsiniz.

6.  Bir sürüşü tamamladığınızda sürüş zamanı ve sürüş mesafenizi 
sıfırlamak için AŞAĞI ve YUKARI yön tuşlarına basılı tutun. Gösterge 
yanıp sönmeye başladığında GÜÇ tuşuna basarak sürüş geçmişini 
sıfırlayabilirsiniz. Toplam sürüş mesafesi sıfırlanamaz.

7.  Aydınlatma aksesuarlarını aktive etmek için 
YUKARI yön tuşuna basılı tutun

8. 6KM/S Yürüyüş modunu aktive etmek için 
AŞAĞI yön tuşuna basılı tutun. 

Pedal Destek Seviyesini YÜKSELT

Pedal Destek Seviyesini DÜŞÜR

“Parmak gazı
her zaman tam 

güç verir”



Şarj ve Pil Sağlığı
Pilinizi bisikletinizin üstünde veya bisikletten ayrı olarak şarj edebilirsiniz.

Adaptörünüz Li-ion pilleri şarj etmek için tasarlanmıştır. Şarj süresi tama-
mlandığında akım otomatik olarak kesilecektir.

Bisikletinizde Li-ion batarya kullanıldığı için pilin tamamen boşalması 
beklenmeden şarj edilebilir. Uzun süreli beklemelerde oda sıcaklığında 
ve nemsiz ortamda %80 doluluk oranda saklanması önerilir. 

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

·  Adaptörü önce prize daha sonra pile bağlayın
·  Güneş altında şarj etmekten kaçının



Elektrikli bisikletler yokuşları eskisinden 
daha hızlı ve rahat çıkmanızın yanısıra düz 
yol ve genel ortalama kullanım hızınızı 
da arttıracağı için güvenliğinize normal 
bisiklete kıyasla daha fazla önem vermek  
durumundasınız. (Dönüşümden sonra ped-
al asistanlı kullanımda eskisinden 10KM/S 
daha hızlı gideceksiniz) Kısacası mutlaka 
kask kullanın. 

Elektrikli bisiklet kullanırken eğer trafiğe 
çıkıyorsanız yayaların ve araçların sizi normal 
bisikletli olarak algılayıp hızınız konusun-
da yanılabileceklerini sürüş esnasında göz 
önünde bulundurun. 

Artık daha hızlı bir araç olduğunuz için em-
niyet şeridi yerine sağ şeridi kullanabilirsiniz. 
Bu size trafikte emniyet şeridinin dar olduğu 
veya hiç olmadığı noktalarda ekstra rahalık 
sağlayacaktır.

Sürüş Güvenliği



Gelişmiş Ayarlar
Ekranı açtıktan sonra
AŞAĞI ve YUKARI yön
tuşlarına birkaç saniye
basılı tutarak gelişmiş ayarlar 
sekmesine girebilirsiniz.

Ayarları kaydetmek
için GÜÇ tuşuna
basılı tutun

- 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



Çatala motoru montajlarken çatalınızın motora dar geldiğini farkeder-
seniz hemen üzülmeyin, çatalda ufak esnetmeler yapabilirsiniz. (2-3cm) 
Çatalı kontrollü bir şekilde esnetmek için araba krikosundan faydala-
nabilirsiniz.

Montaj esnasında motorun, rublenin veya disk rotorunun çatala sürtme-
si veya mesafelerde yaşanan benzeri sorunları aşmak için pul kullanmak 
her zaman en basit ve ideal çözümdür. Uygun yerlerde pul veya pullar 
kullanmaktan çekinmeyin.

Pil montajı yaparken gerektiğinde matkapla kadro üzerine ekstra bir 
delik açıp pilin daha iyi sabitlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde off-
road kullanımlarda içiniz daha rahat olur.

Bilmeniz Gerekenler
Kitler pedal asistanıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.  Par-
mak gazıyla sürüş oldukça keyifli olduğu gibi yüksek akım çektiği için 
menzili azaltan bir etkiye sahiptir. Gaz kolunu ihtiyaç duyduğunuz anlar-
da kullanıp günlük kullanımda pedal asistanıyla hareket etmeniz hem 
sizin hem bisikletinizin sağlığı için en idealidir. Pedal asistanıyla kullanım 
daha uzun menzilli bir kullanım sağlar ve ayrıca pili yüksek akımdan ko-
ruyarak daha uzun pil kullanım ömrü almanıza yardımcı olur.

Çok dik yokuşlarda gaz koluyla tırmanış yaparken eğer motorunuzun 
yokuşu çıkamadığını ve zorlandığını hissederseniz mutlaka pedal ile 
motorunuza  yardımcı olmalısınız. Aksi takdirde devirini kaybeden mo-
tor kabloların ve bobinlerin kısa sürede yüksek ısılara ulaşmasına sebep 
olur.  Bu da olası arızaları beraberinde getirebilir.



Ürünleri ev içerisinde şarj ederken 
mutlaka gözetim altında tercihen 
balkonda veya apartman boşluğun-
da şarj edin. Kısa devre yaptırmayın, 
Farklı şarj aletleriyle şarj etmeyin.

Lityum pili içindeki BMS devresi 
sayesinde sizi tehlikeli durumlardan 
%99.99 oranında korur. Ancak teh-
like anında ne yapacağınızı biliyor 
olmanız önemli. Pil sert bir düşüş 
sonrası gaz sızdırma sesi yaparsa derhal pili yanıcı ve zarar görebilecek 
maddelerden uzaklaştırıp güvenli bir mesafeden pili izleyin. Lityum pil 
alev aldığı takdirde söndürümesi zordur. 

Olağan dışı bir ısınma veya gaz kaçağı sesi gözlemlerseniz pili apartman 
boşluğuna veya tuvalete koyarak güvenli bir mesafeden durumunu göz-
leyin. Pilin şarj edildiği ortamlarda bir yangın söndürücü bulundurulursa 
pili söndüremeseniz bile alevlerin sıçramasını önleyerek yangın çıkar-
masını engelleyebilirsiniz.

Motorunuzun çalışmasında herhangi bir anormallik yaşadığınızda ilk 
yapmanız gereken tüm kabloların sıkıca takılmış olduğundan emin ol-
maktır. Arıza sanılan durumların %80’inde gevşek veya çıkmış kablolar-
dan kaynaklanan temassızlıklar yer alıyor. 

Dönüşüm kitinin kabloları ve kompenentleri su 
geçirmez olarak tasarlandığı için bisikletinizi yağmur-
lu havalarda kullanmanızda herhangi bir sakınca 
yok. Ancak yağmurlu havalarda park halinde dışarı-
da bırakılması hem kit hem bisiklet için kesinlikle 
uygun değildir. 



Sürdürülebilir bir geleceğe sağladığnız 
katkı için teşekkürler.


