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‘Herkes, her yeri keşfedebilsin diye! 

Alba mühendisliği ile tasarlanan, her bileşeni özenle seçilen, ulaşılabilir ve 
herkes için ürettiğimiz Alba Explorer karşınızda. Bu çok özel olarak üretilmiş 
elektrikli bisiklet ile fiyat-performansın sınırlarını zorluyoruz. 

Herkes için tasarlanmış boyutları ile Alba Explorer tüm kullanıcı adaylarına 
hitap ediyor. Alba Explorer disk frenleri ve elektrikli bisikletler için özel üretilmiş 
Kenda lastikleri ile güvenli bir sürüş sağlarken, basit, temiz ve hafif tasarımıyla 
size bambaşka bir deneyim sunuyor. Bir Alba klasiği olan farklı batarya kapa-
sitesi opsiyonlarıyla istediğiniz menzile sahip olup, dilediğiniz her yeri 
keşfedebilirsiniz. Alba Explorer tüm görevler için hazır.

Sizlere, bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzu detaylıca
incelemenizi ve ihtiyacınız olduğunuzda kullanmanız için mu hafaza
etmenizi tavsiye ediyoruz. Herhangi bir sorunuzda satış / teknik
ekibimizle iletişime geçebiliriz.

Bisikletinizi iyi günlerde kullanmanız dileklerimizle...
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1- BİSİKLETİN KURULUMU
Elinizde bulundurduğunuz kılavuz, yeni elektrikli bisikletinizin kutu açılımından 
kullanımına kadar kurulum talimatını içerir. Kutu açılımını gerçekleştirdikten son-
ra öncelikle bisikletin üzerinde bulunan koruyucu ambalaj malzemelerini dikkat-
lice sökün. Kutu içeriği aşağıdaki fotoğrafta göründüğü gibi, bisiklet ana gövdesi, 
ön lastik, sele, pedallar, şarj aleti ve kullanım kitapçığından oluşmaktadır.

1.1 GEREKLİ TAKIMLAR
Bisikletinizin kurulumu için gerekli el aletleri aşağıdaki gibidir;

10 mm
12 mm
15 mm
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1.2 ÖN TEKERLEK
Ön tekerleği, ön maşanın arasına dikkatlice oturtun. QR milini geçirin.

QR mandalını çevirin ve sıkın.
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1.3 GİDON
Gidonun üzerindeki ambalaj malzemelerini dikkatlice sökün ve üzerindeki 
komponentlerin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

Gidonu ortalayarak gidon boğazına yerleştirin ve sürüş konumunuza göre 
istediğiniz açıya getirin.
İstediğiniz açıya getirdikten sonra gidon boğazının üzerinde bulunan 4 adet 
civatayı 4mm allen anahtar ile 
boşluklarını alarak dengeli şekilde sıkın. 
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Aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, ön maşa üzerinde aydınlatma bağlantısı 
için bir delik bulunmaktadır. 5 mm allen anahtar ve 12 mm ağzı açık anahtar ile 
LED ön aydınlatmayı sıkın.

1.4 SELE

UYARI

Sele borusu üzerinde sele yüksekliğini ayarlamanız için rakamlar ve 
max. oturma yüksekliğini gösteren bir çizgi bulunmaktadır. Oturma 
pozisyonunuzu kesinlikle max. çizgisinin üzerinde ayarlamayınız. Bu 
kuralın ihlal edilmesi sele borusunun ya da bisikletin kadrosunun 
kırılmasına yol açabilir. Bu da sürüş anında bisikletinizin hakimiyetini 
kaybetmenize ciddi ölümlü veya yaralanmalı kazalara yol açabilir. Max. 
seviye çizgisi aşağıdaki fotoğrafta gösterilmiştir.
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Sele borusunu aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi yerine yerleştirin. 
Aşağıya kaydırarak istediğiniz yükseklikte ayarlayıp kolu sıkıştırarak kapatın. 
Sıkılık ayarını mekanizmadaki somun ile ayarlayabilirsiniz.

1.5 PEDALLAR
Pedallar ‘’L’’ (Sol) ve ‘’R’’ (Sağ) olarak fotoğrafta gösterildiği gibi markalan-
mıştır. Üzerinde ‘’R’’ markası bulunan pedalı bisikletin sağ tarafına, ’’L’’ mar-
kası bulunan pedalı ise bisikletin sol yanına eliniz ile vidalayarak boşluğunu 
alana kadar sıkınız.

L R
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Daha sonra 15mm açık ağızlı anahtar ile iyice sıkınız
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2. ALBA EXPLORER‘İN KULLANIMI

2.1 LED GÖSTERGE
“1” Açma/Kapama Tuşu: Bu tuşu gösterge ve elektrik sistemini açmak ve 
kapatmak için kullanın
“2” & “3” : “+” veya “-” butonlarına basarak 0-1-2-3-4 aralığındaki ‘PAS’ 
Pedal asistan destek seviyesini ayarlayın.
“4”: Aydınlatma açma / kapama tuşu
“5”: Batarya kapasite durumu göstergesi

1

2

3
3

5
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DİKKAT

2.2 BATARYANIZ HAKKINDA BİLGİLER

Bataryanız yalıtımlıdır ve dolayısıyla yağmura karşı dayanıklıdir. Dolayısıyla 
bisikletinizi yağmurlu günlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak pil ku-
tusunun aşırı miktarda veya basınçlı suya maruz kalmasına engel olunması 
gerekir.

Elektrik enerjisi temizdir ve doğaya zarar vermez. Ancak kullanılan batarya 
ömrünün sonunda geri dönüşüme tabi olması gerekmektedir. Geri dönüşüm 
işlemleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İdeal koşullarda bataryanız yaklaşık 1000 kez şarj edilebilir. Zaman içerisinde 
ve bataryanız Ömrünü tamamladıkça kapasitesi yavaş yavaş azalacak ve 
sonunda değiştirmeniz gerekecektir.

E-Bisikletinizi uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryanızı en geç 
iki ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bataryanız ‘derin deşarj’ 
olup tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durumda oluşan hata garanti kapsamı dışın-
da değerlendirilmektedir. Li-ion bataryaların sağlıklı kullanılmasıyla ilgili bilgiler 

UYARI

UYARI

Bataryanın pozitif ve negatif terminallerini direk olarak birbirine temas 
ettirmeyin.

Batarya kapaklarını sökmeyiniz. Herhangi bir sorun ile karşılaşmanız 
durumunda teknik ekibimizle iletişime geçiniz. Kapağı sökülen batary-
alar garanti kapsamından çıkmaktadır.

Bataryanızı doğrudan güneş ışığı, ateş gibi yüksek
ısılara (>50 °C) maruz bırakmayınız.

İPUCU

İPUCU
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için web sitemizdeki blog yazılarını inceleyebilirsiniz.

Sadece size verilen şarj aletini kullanınız, ayni voltaj değerinde olsa bile farklı 
tipte şarj aletleri ile şarj edilmesi sakıncalıdır. Farklı bir şarj aleti kullanımında 
bataryanızın garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

2.3 BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ
Alba Explorer elektrikli bisiklet, motoru besleyen Li-ion batarya paketi ile 
donatılmıştır. Diğer akülerin tersine, Lithium-ion aküleri bir ‘’Bellek etkisi’’ ne 
sahip değildir ve tamamen boş olmasalar bile şarj edilebilirler. Akünün toplam 
kapasitesine birkaç yükleme boşaltmadan sonra ulaşılır.

LED Gösterge üzerindeki batarya seviyesi ‘’LOW’’ gösterdiğinde bataryanın 
şarj edilmesi gerekir. Batarya bisikletin üzerinden veya bisikletin üzerinden 
sökülerek istenildiği yerde şarj edilebilir.

• Şarj portu bisikletin üzerinde kırmızı ile gösterilen yerde bulunur.
• Şarj aletinin bir ucunu bataryanın şarj portuna diğer ucunu ise 220V prize  
  bağlayarak şarja başlayınız.
• Şarj aleti üzerinde bulunan kırmızı ışık yeşile dönünceye kadar şarj ediniz. 
 Kırmızı ışık yeşile döndüğünde şarj işlemi tamamlanmış olur.
• Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, ilk önce fişi prizden çıkarın, ardından 
 şarj aletini bataryadan sökün.
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2.3 ALBA EXPLORER’IN ÇALIŞTIRILMASI
• Bataryanın üzerindeki kırmızı (O/1) tuşuna basarak bataryayı açın.
• LED gösterge üzerinden bisikletin elektrik sistemini aktif hale getirin.
• LED gösterge üzerinden dilediğiniz ‘PAS’ Pedal asistan destek seviyesini 
 seçin.
• Pedal ile veya gaz kolu ile harekete geçin.
• Bisikletin maksimum hızı 24 Km/saat olarak belirlenmiştir.
• Kullanıcı Kask gibi güvenlik ekipmanlarını kullanmakla ve trafik kural ve 
 kanunlarına uymakla sorumludur, ALBA herhangi bir can kaybına sebep 
 olma durumunda kesinlikle sorumluluk kabul etmez.

2.4 PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ NEDİR? 
Bisikletiniz elektrikli pedal çevirme desteği ile donatılmıştır. Pedal çevirmeye 
başladığınız anda motor devreye girerek pedal çevirmenize yardımcı olur. 
Pedal göbeğinde bulunan PAS (Pedal Asistan Sistemi) hangi hızda pedal 
çevrildiğini ölçerek, sürücüye destek verir. 

Pedalları çevirmediğiniz zaman motor hareketsiz kalır. Çalıştığında ise, motor 
tarafından sağlanan güç artar, esnek ve kolay bir sürüş sağlanır.

2.5 PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 
Pedal çevirme desteği aktif hale geldiğinde, bisikletin çalışmaya başlaması 
normal bir bisikletinkinden farklıdır. Kalkışınız daha kolay olacaktır. Bu sizi 
şaşırtmasın ve yoğun trafiğe çıkmadan önce buna alışın. Durduğunuz zaman 
bisikleti çalıştırmak için 1. Destek seviyesini kullanmanızı öneririz. • Elektrik 
desteği devre dışı bırakıldığında, bisiklet ek bir direnç oluşturmaz. Böylece 
bisikleti sıradan aküsüz bir bisiklet gibi kullanabilirsiniz. • Pedal çevirme 
desteği 24Km/saat ile sınırlıdır. 24 Km/saat ‘in üzerindeki hızlarda pedal 
çevrildiğinde motor destek vermeyi keser ancak insan gücü ile 24 Km/saat 
üzerindeki hızlara çıkılabilir. • Bisikletin elektrik desteği ile vereceği menzil bazı 
şartlara bağlıdır. Belirtilen değerler ortalama koşullarda ölçülen değerlerdir. 
Sürücünün ağırlığı, güzergahtaki yokuşların uzunluğu ve eğimi, sürüş hızı, 
tekerlek çapı ve kalınlığı, dış hava sıcaklığı gibi faktörler bisikletin menzilini 
olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yola çıktığınızda bu gibi faktörleri göz 
önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

UYARI

E-Bisikletinizi uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryanızı en 
geç iki ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bataryanız 
‘derin deşarj’ olup tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durumda oluşan hata 
garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir.
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3. PERİYODİK BAKIM TABLOSU
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UYARI

UYARI

UYARI

Frenlerin ve ön ve arka lambaların düzgün çalıştığını kontrol edin.

Lastiklerin basıncını sık sık kontrol edin.
(Tavsiye edilen lastik basıncı 40-45 PSI’dır).

Bisikletinizin üzerinde bulunan tüm kilit mekanizmalarının kullanımdan 
önce kilitli olduğundan emin olun. Bisikletinizin sürekli kullanımda bu 
kilitlerin gerginliği zamanla değişebilir. Gerektiğinde gerginliklerini 
tekrar ayarlayın.

İPUCU
Bisikleti sık sık kullanıyorsanız yıllık periyotta kadronun, maşanın, zincirin, 
süspansiyonun ve bağlantı elemanlarının durumunu kontrol etmeniz önerilir. 

Malzemeler ve bileşenler, aşınma ve yıpranmaya tabidir. Bisikletinizin durumu 
ve güvenliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, gerekli incelemeye devam 
etmek üzere bizimle veya yetkili satış noktası ile iletişime geçin.
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4. GARANTİ KAPSAMI

Her bir ALBA Explorer Elektrikli Bisiklet ürünü fabrikanın kalite kontrol de-
partmani tarafından detaylı kontrollerden geçmektedir. Bisikletiniz fatura 
tarihinden itibaren 2 yıl boyunca, Li-ion bataryanız ise 1 yıl boyunca üretimden 
kaynaklı sorunlar durumunda garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı dışında durumlara örnekler:

• Bisikletin kaza yapmasından ve düşmesinden kaynaklanan her türlü
 hasarlar (Çizik, parça kırıklığı, bükülme vs.)

• Bu kılavuzdaki kullanım şartlanına ve/veya uyanlara uymamaktan doğan 
her türlü hasarlar.

• Pilin üreticiyi bilgilendirilmeksizin açılması.

• Basınçli su ile yıkanması sonucu motor veya bataryadan oluşabilecek 
sorunlar, motor nem ve su alması.

• Sürücü ayarlarının LCD gösterge üzerinden değiştirilmesi.

• İstiap haddinin aşılmasından dolayı meydana gelen hasarlar   (Lastik, 
balata, fren pabucu, conta gibi sarf malzemeler)

• Elektrik aksamina ilave tesisat ve parça takılmasına bağlı olarak ana      
tesisat üzerinde meydana gelen anzalar.

alba-ebikes.com
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ALBA Elektrikli Ulaşım Sistemleri Mühendislik ve
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Alaaddinbey Mah. 613. Sok. No: 4-2B Kaya Plaza NİLTİM Nilüfer / BURSA
0 224 443 74 23

satis@alba-ebikes.com
Satış İletişim: +90 553 365 31 91

Teknik Servis İletişim: +90 536 507 55 95
alba-ebikes.com

Alba Birleşik Krallık
Albax Bikes Limited

Kensington Pavilion, 96 Kensington High Street
London W8 4SG UNITED KINGDOM

alba@alba-ebikes.co.uk
alba-ebikes.co.uk

Alba Almanya - İsviçre - Avusturya
Vertrieb Grosshesseloher Str. 7 D-81479 München GERMANY

+89 7474 7777
Showroom: Clemens Str. 30 D-80803 München GERMANY

+89 3838-280
sales@albabikes.com

albabikes.de




