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Parametry techniczne mogą ulec zmianie – vC - 2017-05 

2217E, 2219E 
 

Trójkołowiec 2217E, 2219E to wersja modelu 2217, 2219 
wyposażone w elektrycznie wspomaganie pedałów. 

1. Parametry techniczne 
Opis Wymiary 

Akumulator 9 Ah 
Napięcie 36V 
Waga 
akumulatora 

2,4 kg 

Temperatura 
użytkowa 

0 - 45°C (standardowe naładowanie) 
-20 - 60°C (standardowe rozładowanie) 

Temperatura 
przechowywania 

-20 - 50°C (1 tydzień) 
-20°C - 40°C (6 miesięcy) 

-20°C - 35°C (1 rok) 
Ładowarka 
akumulatorów 

Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do 
ładowarki. 

Silnik 250 W 190 obr/min 
Wspomaganie 
do 

17 km/h 

Poziom 
wspomagania 

0+6 (0= brak wspomagania, pozostałe 
poziomy ze wspomaganiem) 

Zasięg jazdy Zależy od wielu czynników* 
Hamulce Hamowanie: wspomaganie jest 

przerywane 
Standardowy  Hamulec tarczowy, 3 lub 7 biegów i 

przekładnia różnicowa 
* Czynniki wpływające na zasięg jazdy: 
Poziom naładowania akumulatora, użyty poziom 
wspomagania, temperatura i siła wiatru, waga 
użytkownika i obciążenie w koszyku, ciśnienie i stan 
opon, użyte przełożenie, stan łańcucha, stan drogi, 
pochyłości, ... . 
 

2. Zasady bezpieczeństwa 
L  Nieautoryzowane serwisowanie, konserwacja lub 
        naprawa części może spowodować poważne  
        uszkodzenia i unieważnić gwarancję. 
L  Przestrzegaj wszystkich miejscowych praw i 
        przepisów. 
L  Ćwicz jazdę w miejscu bezpiecznym od 
        zagrożeń. 
L  Używaj jedynie akumulatorów i ładowarek 
        dostarczonych przez firmę Vermeiren.  Nie 
        używaj ładowarki do ładowania innych 
        akumulatorów. 
L  Nie rzucaj akumulatora ani ładowarki.  Nie 
        otwieraj ani nie przerabiaj akumulatora i 
        ładowarki. 
L  Unikaj kontaktu z kwasem z akumulatora.  
L  Chroń akumulator przed intensywnym światłem 
        słonecznym i ciepłem.  Aby uniknąć zwarcia, nie 
        używaj w pobliżu akumulatora metalowych  
        przedmiotów (np. spinaczy, monet, gwoździ).   
L  Przed transportem trójkołowca w samochodzie 
        zdemontuj akumulator. 
L  Używaj elektroniki tylko w suchych 
        pomieszczeniach. 
L  Zadbaj o dobrą wentylację komory akumulatora. 
        Podczas ładowania nie zakrywaj ładowarki. 
L  Po naładowaniu do pełna odłącz akumulator od 
        ładowarki. 
L  Odłącz ładowarką od gniazdka elektrycznego,  
        jeśli jej nie używasz. 
 

3. Przeznaczenie 

Trójkołowiec elektryczny może być używany na drogach 
bitych i polnych, o ile mają równą nawierzchnię. 

Rower nie jest przeznaczony do użytku poza drogami ani 
jako rower górski, do skoków lub wyścigów. 

4. Montaż / demontaż akumulatora 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aby zamontować akumulator: 
1. Włóż kluczyk  i przekręć go w stronę symbolu  
    odblokowania. 
2. Włóż akumulator do komory akumulatora tak daleko,  
    jak to możliwe. Akumulator da się włożyć tylko na 
    jeden sposób. 
3. Przekręć kluczyk  w stronę symbolu blokady. 
4. Sprawdź, czy akumulator jest dobrze zamocowany. 
5. Wyjmij kluczyk  (nigdy nie wyjmuj  
    kluczyka podczas jazdy). 
 

Aby zdemontować akumulator: 
1. Włóż kluczyk . 
2. Przekręć kluczyk  w stronę symbolu odblokowania. 
3. Ostrożnie wyjmij akumulator z komory. 
 

5. Włączanie/wyłączanie urządzenia elektrycznego 
1. Naciśnij wskaźnik 
    akumulatora wyłącznik  
    przez 2 sekundy na 
    akumulatorze, aby 
    włączyć lub wyłączyć 
    urządzenie elektryczne. 
2. Diody LED na panelu 
    sterowania wskazują 
    stan. 
 
 

6. Wskaźnik naładowania akumulatora 

Są dwa wskaźniki naładowania akumulatora: 
 

* Na akumulatorze (pod koszykiem z tyłu  
  trójkołowca): 

1. Naciśnij przycisk 
     na akumulatorze. 
2. Diody LED na wskaźniku 
    naładowania akumulatora 
     wskazują poziom 
    naładowania 
    akumulatora. 
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