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Kérjük, tartsa magánál a 
kezelési útmutatót a motor 
használata során.

Kérdése merült fel a motor üzemeltetésével vagy karbantartásával kapcsolatban?

Keressen bennünket bizalommal!

Email:  info@evoke.hu

Köszöntő
Gratulálunk az Evoke Urban S motorkerékpár megvásárlásához, egyúttal üdvözöljük az Evoke motor-
kerékpár tulajdonosok között! Jelen útmutatóval részletes információval igyekszünk szolgálni a motorkerékpár 
működtetésével és karbantartásával kapcsolatban.

Az Evoke Motorcycles a motorkerékpárok folyamatos fejlesztésére és a felhasználói élmény fokozására 
törekszik, legyen szó formatervezésről vagy minőségről.  Ez az útmutató a nyomtatáskor naprakész 
információkat tartalmazza a motorkerékpárjáról.

Amennyiben később az Evoke motorkerékpárjának eladásáról dönt, kérjük az útmutatót is adja át a következő 
tulajdonosnak, mert az fontos tartozéka a motorkerékpárnak.

Az Evoke Motorcycles csapata nevében, biztonságos és kellemes motorozást kívánunk Önnek!
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Általános Információk
Fontos figyelmeztetések és jelzések

Ez a figyelmeztetés azt jelzi, hogy 
áramütés veszélye áll fenn, amely 
kismértékű vagy mérsékelt sérülést 
okozhat.

Ez a figyelmeztetés azt jelzi, hogy 
áramütés veszélye áll fenn, 
amely súlyos vagy halálos sérülést 
okozhat.

Ez a figyelmeztetés azt jelzi, hogy 
olyan nagy erejű áramütés veszélye 
áll fenn, amely súlyos vagy halálos 
sérülést okoz.

Az Evoke Urban motorkerékpár teljes egészében 
elektromos jármű. Ennek jellegéből fakadóan 
figyelmeztetnünk kell Önt azokra a lehetséges 
veszélyekre, amelyek a különböző részegységek 
leválasztásakor illetve érintésekor léphetnek fel.

A figyelmeztető jelzések óvatosságra intenek az 
esetleges sérülések elkerülése érdekében és 
leggyakrabban a következő területeken találhatók:

• Hálózati csatlakozás

• Vezetékek csatlakozása

• Akkumulátortöltő

• Akkumulátor csatlakoztatása

A nem megfelelő átalakítások vagy oda nem illő 
tartozékok használata balesetet okozhat, amely 

súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.

Kérjük kövesse a jelen kezelési útmutatóban 
található utasításokat a tartozékokra és az 

átalakításokra vonatkozóan.

Nyomatékosan kérjük, hogy ne távolítsa el a 
motorkerékpár eredeti részegységeit és ne módosítsa 
azt oly módon, amely megváltoztatná a formáját vagy 
a működését. Az ilyen átalakítások jelentősen és 
károsan befolyásolhatják az Urban S kezelését, 
stabilitását és fékhatását, ami a használat 
biztonságát veszélyezteti.

A lámpák illetve más részegységek eltávolítása 
vagy átalakítása akár szabályellenes is lehet!

Általános Információk
Tartozékok és átalakítások



10 11

Az Evoke Motorcycles célja,  hogy minden Evoke 
motor vezetőjének élményt jelentsen a motorozás. 
Ezért fontos szem előtt tartani a következő 
figyelmeztetéseket, amelyek segítik megelőzni az 
esetleges baleseteket és káreseményeket:

1. Viseljen védőruházatot!

• Megmentheti ezzel az életét.

2. Vezessen elővigyázatosan!

• Hagyjon magának megfelelő teret, hogy időben
reagálhasson a forgalomban résztvevő járművek
vezetőinek  akár váratlan és indokolatlan
cselekedeteire is.

3. Legyen látható!

• A közlekedésben résztvevők nem mindig észlelik
időben a motorosokat. Számoljon ezzel a
ténnyel és helyezkedjen úgy, hogy a leginkább
észrevehető legyen.

4. Ismerje meg a motort és annak használatát!

• Időnként frissítse elméleti és vezetési tudását.

5. Soha ne vezessen alkohol vagy kábítószer
befolyása alatt!

• Az alkohol és a  kábítószerek negatív hatást
gyakorolnak az ítélőképességre és lassítják a
reakcióidőt, ezzel veszélybe sodorva az Ön és
mások testi épségét vagy életét.

6. Mindig tartsa be a közlekedési szabályokat!

• Ez magában foglalja a sebességkorlátozásokat és
a figyelmeztető jelzéseket. Kerülje a mozgó
járművek közötti haladást és legyen különösen
körültekintő az irány- és sávváltásoknál.

7. Vezessen mindig az időjárási és látási viszonyoknak
megfelelően!

• A járművek féktávolsága és a vezetők észlelési
ideje jelentősen növekszik a kedvezőtlen időjárási
körülmények között.

Biztonsági intézkedések
Általános információk

A motorkerékpár túlterhelése vagy nem megfelelő 
terhelése balesetet okozhat, amely súlyos vagy 

halálos sérüléshez vezethet.

Kérjük kövesse a jelen kezelési útmutatóban 
található utasításokat a terhelési határértékekre 

vonatkozóan.

Az Urban S két személy szállítására alkalmas. 
Ügyeljen arra, hogy a motorkerékpár menet-
tulajdonságai megváltozhatnak, amikor utast szállít. 

A biztonságos közlekedés érdekében tartsa be a 
karbantartási utasításokat, ügyeljen a fék megfelelő 
állapotára és használjon jó gumiabroncsokat.

Az Urban S nem megfelelő terhelése negatívan 
befolyásolhatja a motorkererékpár stabilitását és 
irányítását.  Mindig csökkentse a sebességét és 
vezessen különösen óvatosan, amikor utassal 
motorozik.

Általános információk
Utas szállítása és terhelés
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A biztonságos motorozás érdekében végezze el a 
következő ellenőrzéseket a  motorkerékpáron 
minden alkalommal az indulás előtt:

1. Kormány

• Győződjön meg róla, hogy a kormány
biztonságosan működik. Ha az ellenőrzés során
természetellenes elmozdulást észlel, ne vezesse
a motorkerékpárját, hanem lépjen kapcsolatba
a márkaszervizzel.

2. Fékek és fékfolyadék tartály

• Ellenőrizze mind az első, mind a hátsó féket. Ha
valamelyik fék nem reagál, kerülje a vezetést és
azonnal keresse fel a márkaszervizt. Ellenőrizze
a fékfolyadék tartályát is és szükség esetén
töltse fel újra.

3. Tömítések és vezetékek

• Ha bármilyen szivárgást észlel, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel, és fokozott
óvatossággal vezessen.

4. Gumiabroncsok

• Győződjön meg róla, hogy nincs beágyazódva
idegen test a gumiabroncsba; ellenőrizze a
futófelület állapotát; mérje meg a
gumiabroncsok levegőnyomását, ami 2,5-2,75
bar között optimális. Ha probléma merül fel,
forduljon a márkaszervizhez.

5. Féklámpa

• A féklámpának működnie kell,  amennyiben az
első vagy a hátsó féket használják. Ha a
féklámpa nem működik,  vegye fel a
kapcsolatot a márkaszervizzel és kerülje a
motorozást.

6. Fényszóró és irányjelzők

• Győződjön meg arról, hogy a fényszóró és az
irányjelzők működnek. Ha nem, akkor lépjen
kapcsolatba a márkaszervizzel és  kerülje a
motorozást.

7. Akkumulátor töltöttségi szint

• Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor
megfelelően fel van-e töltve a kívánt úticél
eléréséhez.

Általános információk
Indulás előtti teendők 

A motorkerékpáron az alább megjelölt három 
ponton található azonosító szám: 

1. Az agymotoron

2. A kormányvillába vésve

3. A vázhoz rögzítve

Jegyezze fel és őrizze meg az azonosító 
adatokat. Egy esetlegesen eltulajdonított 
motorkerékpár felkutatásához  a hatóságoknak 
szüksége lesz az azonosító adatokra. 

Általános információk
Azonosító adatok

1

2

3
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Általános Információk
Karbantartások ütemezése
Az Urban S karbantartási ütemterve a következő:

10 000 
Km

20 000 
Km

40 000 
Km

60 000 
Km

80 000 
Km

100 000 
Km

120 000 
Km

Akkumulátor ellenőrzése

Gumiabroncs csere

Fékek ellenőrzése

Motor  átvizsgálása

Motorvezérlő ellenőrzése

1. Keréktengelyek

1.1 Fecskendezzünk egy kevés kenőanyagot az első tengely bal és jobb oldalára 

1.2 Fecskendezzünk egy kevés kenőanyagot a hátsó tengely bal és jobb oldalára

2. Oldaltámasz

2.1 Fecskendezzünk egy kevés kenőanyagot a felső csavarra, amely az oldaltámaszt a vázra rögzíti

3.1 Fecskendezzünk egy kevés kenőanyagot a fékkarcsavarokra, mind a bal, mind a jobb oldalon 

3.2 Működtesse a karokat a megfelelő kenéshez

Szükséges eszközök: Könnyű kenőanyag (pl. WD-40)

Otthoni karbantartás
Karbantartás, amelyeket Ön is elvégezhet

3. Fékkarok
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A jármű műszaki adatai
Csúcssebesség 130 km/h

Gyorsulás (0-100) 6.0 másodperc

Legnagyobb teljesítmény 19 kW

Legnagyobb nyomaték 116.6 Nm

A motor fajtája Kerékagymotor

Motorvezérlő 400A DC kontroller, regeneratív 
fékezés funkcióval

Város* 200 km 

Országút, 80 km/h* 125 km

Akku. típusa 103.6v, 72ah Lithium Ion Evoke 
PowerPack

Akku. kapacitás 7.8 kWh

Töltési idő 4 óra 220v-on  (8 óra 110v-os hálóza-
ton) 

Alváz, fékek és felfüggesztés

Első fékek dual 300 mm-es féktárcsa 4-dugattyús 
féknyereggel

Hátsó fékek 220 mm-es egytárcsás, 2-dugattyús 
féknyereggel

Első felfüggesztés 42mm fordított teleszkópos villa

Első  kerék    3.00x17 aluminum

Hátsó kerék    3.00x17 aluminium

Első gumiabroncs 110/70-17 

Hátsó gumiabroncs 140/70-17

Keréknyomás 275 kPa/2,75 Bar

Tárolás, súlyok és méretek

Saját tömeg 185 kg 

Teherbírás 150 kg

Tengelytávolság 1360 mm 

Hossz 2030 mm 

Szélesség (tükrök nélkül) 710 mm 

Ülés magasság    780 mm 

1. Kormány

2. Fényszórók

3. "Tank"

4. Oldaltámasz

5. Ülés

6. Töltőcsatlakozó

7. Utas lábtartók

8. Vezető lábtartók

9. Motor

Oldalsó profil jelölésekkel
Ellenőrzés és a motor részei 

2

1

3

4

5
6

7
8

9

* Ideális vezetési körülmények között
Hátsó felfüggesztés    lengővilla, tekercsrugó

Szabad magasság    130 mm
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Vezérlés és eszközök
Lábtartók

Minden Evoke Urban S motorkerékpár két pár lábtartóval 
van felszerelve.

A vezető lábtartói (1) rugósak és automatikusan a 
megfelelő pozícióba kerülnek.

Az utas lábtartói (2) általában függőleges helyzetben 
állnak, használatához állítsa vízszintes helyzetbe a 
lábtartót.

2
1

1. Távolsági fényszóró

2. Irányjelző

3. Kürt

4. Bal visszapillantó tükör

5. LCD kijelzö

6. Indítás

7. Jobb visszapillantó tükör

8. Vészleállító gomb

9. Fényszóró beállítás

10. Inditókulcs

Vezérlés és eszközök
Kezelő egységek 

1

4
7

10

2

5
8

3
6

9
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1. Kürt

2. Irányjelző

3. Távolsági fényszóró

4. Bal visszapillantó tükör tartó

Baloldali kormánykapcsolók
Vezérlés és eszközök

1. Tompított fényszóró

2. Helyzetjelző

3. Kikapcsolt állás

A DRL-lel felszerelt járművek automatikusan 
bekapcsolják a fényszórót, amikor a jármű üzemel.

Vezérlés és eszközök
Fényszóró kapcsoló

A fényszó használatával észrevehetőbbé válik az  úton.

1 2 3



22 23

Az indításkapcsolóval kiválaszthatja a szükséges 
üzemmódot: 
* ON (üzemkész) vagy
* PARK (leállított).
A kormányzár is az indításkapcsolóval aktiválható.

Vezérlés és eszközök
Indításkapcsoló

1. Kikapcsolt “Off” állapot

• Nincs áram alatt a motorkerékpár.

2. Bekapcsolt “On” állapot

• Helyezze be a kulcsot és forgassa az óramutató
járásával megegyező irányba a Bekapcsolt "On"
helyzetbe. Ekkor a motorkerékpár bekapcsol.
Ebből az állásból kapcsolható a
“Drive” (menetkész) üzemmód.

3. Kormányzár  “Lock” állapot

• Fordítsa el a kormányt balra ütközésig, majd
forgassa a kulcsot a “Lock” (kormányzár) 
helyzetbe az óramutató járásával ellentétes
irányba. A motorkerékpár ebben az
üzemmódban nincs áram alatt.

Vezérlés és eszközök
Indításkapcsoló
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Vezérlés és eszközök
Indításkapcsoló

A “DRIVE“  MENETKÉSZ ÁLLAPOT KIKAPCSOLÁSA

Állítsa a Start/Off kapcsolót Off (Ki) állásba. Ez kikapcsolja a 
meghajtó rendszert.

Fordítsa el a indítókulcsot az óramutató járásával  
ellentétes irányba az Off (Ki) állásba. 
Az Urban S így leáll.

1. Sebességmérő

2. Motorhőmérséklet

3. Áramerősség-mérő

4. Kilométer-számláló

5. Feszültségmérő

6. Kilométeróra

7. Akkumulátor töltöttségi szint

8. Hibaüzenet

9. Fedélzeti diagnosztikai hibajelző

10. Irányjelzők

LCD kijelző
Vezérlés és eszközök

4

1

7

10

2

5

8

3

6

9
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Első lépések
Kapcsolja be a menetkész módot

A menetkész mód bekapcsolásához helyezze be az 
indítókulcsot a kormány közepén található 
indításkapcsolóba. Forgassa el az óramutató 
járásával megegyező helyzetbe.

Győződjön meg róla,   hogy a Vészleállító gomb "ON" 
állásban van és az oldaltámasz fel van hajtva.

"ON" (bekapcsolt) helyzetben a motor áram alatt 
van és a motorkerékpár elektronikája is be van 
kapcsolva.

"OFF" (kikapcsolt) állásban a motorkerékpár és az 
elektronika nem működnek.

1. Jobb fékkar

2. Vészleállító gomb

3. Fényszóró beállítások

4. Indítógomb

5. Gázkar

6. Jobb oldali tükör tartó

Jobb oldali kormánykapcsolók
Vezérlés és eszközök

5

6
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Vezérlés és eszközök
A gázkar kezelése

Forgassa a gázkart az óramutató járásával ellentétes 
irányba (A), hogy a motorkerékpár elinduljon előre.

Engedje el a gázkart, így az visszakerül alaphelyzetbe 
(B) és megszünteti a hajtást. Ezzel egyidejűleg beindul a
regeneratív fékezés.

Amíg a motorkerékpár mozgásban illetve a gázkar 
alapállásban van, a regeneratív fékezés aktív marad.

KORMÁNYZÁR

A kormányzár a kormányt rögzíti.

1. Fordítsa el a kormányt balra ütközésig.

2. Helyezze be az indítókulcsot a helyére.

3. Nyomja be a kulcsot és fordítsa a "Lock"
helyzetbe (lásd ábra).

4. Vegye ki az indítókulcsot.

1. Lábával engedje le az oldaltámaszt. Ne feledje,
hogy az oldaltámasz leengedésével kikapcsolja
a motort.

2. Ellenőrizze, hogy  ütközésig lehajtotta-e az
oldaltámaszt.

3. Ha nem talál szilárd talajburkolatot a
parkoláshoz, akkor tegyen egy kemény felületű
tárgyat az oldaltámasz alá a stabil
letámasztáshoz.

Első lépések
Leállítás és parkolás
Keressen egy vízszintes és szilárd útburkolattal ellátott 
parkolóhelyet. Ha nem talál ilyet, győződjön meg 
róla, hogy a talajfelület kellően szilárd legyen, 
különösen az oldaltámasz alatt. Ha lejtős úton kell 
parkolnia, támassza a hátsó kereket 45 fokos 
szögben a járdaszegélynek, hogy 
megakadályozza a motorkerékpár elgurulását.

Használja az oldaltámaszt az Urban S leparkolásakor.
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Vezérlés és eszközök
Fékfolyadék tartályok

A fékfolyadék tartályok a jobb és a bal oldali fékkar 
mellett találhatók. Mindig ellenőrizze a fékfolyadék 
szintjét a fékek vizsgálatakor.

A fékfolyadék a fékrendszer működtetését szolgálja. Ha a 
fékfolyadék idővel elhasználódik, akkor nem látja el a 
szükséges mértékben a feladatát és ezáltal a fékerő is 
csökken.  

Első lépések
A fékfolyadékszint ellenőrzése

A fékfolyadékszint ellenőrzése során győződjön meg 
arról, hogy a fékfolyadék szintje 75%-on áll és a 
folyadékszint-jelző ablak Min. és Max. jelzései között 
található.

Ha a szint alacsony, egy csavarhúzó segítségével 
nyissa fel a fékfolyadéktartály tetejét és töltsön bele 
DOT4 fékfolyadékot addig, amíg a fékfolyadék szintje 
el nem éri a 75%-os szintet.

Ezután zárja le a tartály, ügyeljen arra, tartály fedele 
szorosan és jól illeszkedjen a tartályra.

Törölje le az esetlegesen kiömlött fékfolyadékot, 
mert az károsíthatja a motorkerékpár fényezését.

max

min
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Első lépések
Regeneratív fékezés

A regeneratív fékezés automatikusan bekapcsol és 
működésben marad, amikor a motorkerékpár 
mozgásban illetve a gázkar alapállásban van. Ez 
alapbeállítás minden Evoke motorkerékpáron. 

A regeneratív fékezés meghosszabbítja a fékbetétek 
élettartamát és egyúttal biztonságosabb vezetést 
biztosít. 

Az akkumulátor töltése
Töltéssel kapcsolatos információk

Saját és környezete biztonsága 
érdekében kérjük, 
hogy ne hagyja felügyelet nélkül 
az akkumulátort töltés közben 
és ne töltse az akkumulátort 
beltérben!

Gyorsítás

Gurulás

Á
ra

m
er

ős
sé

g
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Az első használat 
előtt teljesen 
töltse fel az 
akkumulátort.

A motorkerékpár első használatát megelőzően 
teljesen fel kell töltenie az Evoke akkumulátorát . Erre 
azért van szükség, mert az elektronikai rendszernek 
be kell mérnie az akkumulátor maximális 
töltöttségi szintjét és meg kell jelenítenie a pontos 
értéket az LCD képernyőn.

Minden alkalommal, amikor az akkumulátort tölti, 
töltse fel teljesen. Ezzel a motorkerékpár 
elektronikai rendszere pontos információt kap az 
akkumulátor aktuális kapacitásáról. 

Első használat előtti töltés
Az akkumulátor töltése

Kerülje az 
akkumulátor 
fagypont alatti 
töltését.

Az Evoke akkumulátorok lítiumot tartalmaznak , ezért 
0 °C alatti hőmérsékleten nem tölthetők.

A fagypont alatti töltés az akkumulátor maradandó 
károsodását és a teljesítmény csökkenését 
eredményezheti.

Töltési információk
Töltés hideg időjárás esetén 
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Az Evoke akkumulátortöltő három részegységből áll:

• bemeneti vezeték (110V vagy 220V)

• töltőegység

• kimeneti (egyenáramú) vezeték

A bemeneti vezeték közvetlenül csatlakoztatható az 
elektromos töltőállomásokhoz.

Töltési információk
Akkumulátor töltők és csatlakoztatás

1. Töltés szabványos otthoni hálózatról:

1.1. Nyissa fel a töltőaljzat fedelét (1). 

1.2. Csatlakoztassa a töltőpisztolyt vagy a 

töltőkábelt a töltőaljzathoz (1).

1.3. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a 

fali elektromos csatlakozóhoz. 

2. Töltés elektromos töltőállomáson:

2.1. Nyissa fel a töltőaljzat fedelét (1).

2.2. Csatlakoztassa a töltőpisztolyt a

töltőaljzathoz (1).

2.3. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét az

elektromos töltőállomáshoz.

Töltési információk
A töltőaljzat elhelyezkedése

1
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1. A töltés megkezdésekor az akkumulátortöltő
hűtőventilátora működni kezd

2. Az LCD kijelzőn nyomon követheti a töltési
folyamatot és az aktuális töltöttségi szintet

3. A töltés alatt a jármű gázkarja nem működteti a
motort

Töltési információk
Töltési folyamat

1. Akkutöltési folyamat visszajelző (220V)

• Egy egység mintegy 25 percnyi töltési időt és
hozzávetőlegesen 20 km hatótávolságot jelent

2. Akkutöltési folyamat visszajelző (110V)

• Egy egység mintegy 50 percnyi töltési időt
hozzávetőlegesen 20 km hatótávolságot jelent

Töltési információk
Töltésvisszajelző
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Az egyes akkumulátor cellák töltöttségének és kapacitásának azonos szinten tartása elengedhetetlen az 
akkumulátortelep optimális működtetéséhez. Ezért azt javasoljuk, hogy az Evoke motorkerékpárt töltés közben 
hagyja bekapcsolt állapotban, hogy az egyes akkumulátorcellák töltöttségi és kapacitásszintje 
kiegyenlítődhessen.

1. Merítse le motorkerékpár akkumulátorát (legalább 20%-os szintig)

2. Tegye fel az akkumulátort tölteni 10 órás lassú töltésre, vagy 5 órás normál töltésre

3. Merítse le motorkerékpár akkumulátorát 80%-os szintre

4. A motorkerékpár akkumulátora teljesen kiegyensúlyozott és kalibrált

Az akkumulátor cellák kiegyenlítése
Töltési információk

A legtöbb esetben a BMS rendszer automatikusan 
működésbe lép, megvédve az akkumulátort a követ-
kező tényezőktől:

• Extrém hőmérséklet,

• Rövidzárlat

• Túltöltés és túlzott kisütés

• Cellák kiegyenlítetlensége

Abban az esetben, ha a BMS nem kapcsol be 
automatikusan, a következőképp tudja azt aktiválni: 

1. Kapcsolja be a motorkerékpárt

2. Távolítsa el a hátsó ülést, amely alatt talál egy
kézi kapcsolót

3. Tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig

4. Az akku hosszú sípoló hanggal jelez

5. A gomb kék LED fénnyel jelzi a rendszer aktív
állapotát

Töltési információk
Akkumulátor-kezelő rendszer (BMS)

Legalább 3 havonta tegye meg a következő lépéseket: 
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Felfüggesztés
Első felfüggesztés beállítása

Rugóerő beállító csavarok (mindkét villán)

A rugóerő beállításával szabályozhatja a teleszkópos 
felfüggesztés (villa) rugózását.

A csavaranya óramutató járásával megegyező irány-
ban történő fordítása növeli a rugó erejét és ezzel 
erősebbre hangolja a felfüggesztés (villa) rugózását.

A csavaranya óramutató járásával ellentétes irányba 
történő elfordítása csökkenti a rugó feszítését és 
lágyabbra hangolja felfüggesztés rugózását.

A rugós előterhelés beállítását mindig a legkisebb 
pozícióból kezdje. Jegyezze meg a beállításhoz 
szükséges csavarfordulatok számát és mindkét villát 
egyenletes mértékben állítsa be.

Kompressziócsillapítás (a villa bal szára)

Fordítsa el az állítócsavart az óramutató járásával 
megegyező irányba az erősebb csillapításért (+) és 
az óramutató járásával ellentétes irányba a lágyabb 
csillapításért (-).

Felfüggesztés
Első felfüggesztés beállítása

Lengéscsillapítás (a villa jobb szára)

Fordítsa el az állítócsavart az óramutató járásával 
megegyező irányba az erősebb csillapításért (+) és az 
óramutató járásával ellentétes irányba a lágyabb 
csillapításért (-).
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• Az óramutató járásával ellentétes irányba a
lágyabb rugózás elérése érdekében

• Az óramutató járásával megegyező irányban a
keményebb rugózás elérése érdekében

A gyári érték beállításhoz emelje fel a hátsó kereket a 
talajról biztonsági állvány vagy emelő segítségével. 
Forgassa a gyűrűt az óramutató járásával ellentétes 
irányba, amíg laza nem lesz. Ezután forgassa el a 
gyűrűt az óramutató járásával megegyezően négy 
fordulattal. 

Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés beállítása

Állítsa be a rugó feszességét a két feszítő gyűrű for-
gatásával:

Ne használjon magasnyomású  
mosót a motorkerékpár 
tisztításához. A nagynyomású 
vízsugár vagy a sűrített levegő 
károsíthatja azt. Soha ne irányítsa a 
vízsugarat az akkumulátorra vagy 
egyéb elektromos alkatrészekre. 

A magasnyomású mosó 
használatából eredő károkért az 
Evoke Motorcycles nem              
vállal felelősséget. 

A rendszeres tisztítással hosszabb ideig megőrizheti 
a motorkerékpár újszerű megjelenését és ezzel 
megkönnyíti a műszaki ellenőrzéseket és a 
szervizelést. A tisztítás során ne használjon erős 
tisztítószert vagy vegyi oldószert,  mert ezek 
károsíthatják a fém- és műanyag felületeket, valamint 
a fényezést. A motorkerékpár tisztítását enyhe 
tisztítószerrel és vízzel végezze, használjon szivacsot 
vagy puha törlőkendőt.

Kerülje a motorkerékpár mosását erős és sugárzó 
napsütésben, mert az a fényezés elhalványulását 
okozhatja,  mivel a vízcseppek fokozzák a napfény 
erejét. A fényezésen foltok alakulhatnak ki, ha a 
mosást követően vízcseppeket nem töröljük le 
felszínről és azok rászáradnak. Ennek elkerülése 
érdekében a motorkerékpár tisztítását olyan helyen 
végezze,  amely védett a közvetlen napfénytől.

A motorkerékpár tisztítása 
Tisztítás
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Rövid távú tárolásról 
beszelünk, ha 
motorkerékpárját 3 napnál 
tovább, de 14 napnál 
rövidebb ideig nem 
használja.

A motorkerékpárt 
félig feltöltött 
akkumulátorral 
tárolja rövid 
távon.

A motorkerékpár tárolása
Tárolás rövid távon

Rövid távú tárolás esetén a motorkerékpárt 
félig feltöltött akkumulátorral szükséges 
tárolnia, soha nem teljesen feltöltve vagy 
lemerülve.  Ha az akkumulátort teljesen 
feltöltött állapotban tárolja, az az akkumulátor 
élettartamának csökkenését eredményezheti, 
míg a lemerült állapotban tárolt akkumulátor 
károsodhat a tárolás során és ez működési 
zavarokat eredményezhet. A hosszú 
élettartam biztosítása érdekében, félig 
feltöltött akkumulátorral tárolja a 
motorkerékpárt.
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Hosszú távú tárolásról 
beszélünk, ha 2 hétnél 
hosszabb ideig nem 
használja a  
motorkerékpárt.

Hosszú távú tárolás 
esetén az 
akkumulátort 
50-60%-os
töltöttségi szinten
kell tárolni,
0-24 °C közötti
hőmérsékleten.

A hosszabb távú tárolást megelőzően ellenőrizze 
gondosan a motorkerékpárt és javítassa ki az 
esetleges hibákat, hogy ne feledkezzen meg erről 
időközben. A hosszú távú tárolás megkezdésekor 
csatlakoztassa le az akkumulátort az áramkörről, 
csökkentve ezzel az akkumulátor kisülésének 
mértékét.

A hosszú távú tárolás során rendszeres időközönként 
(1-2 hónaponként) ellenőrizze az akkumulátor 
töltöttségi szintjét és töltse fel azt, amennyiben 
szükségessé válik.

A hosszú távú tárolás befejeztével csatlakoztassa 
újra az akkumulátort az áramkörre és kapcsolja 
be a motorkerékpárt, hogy a teljes elektromos 
rendszer lefuttathasson egy önellenőrzést. Szükség 
esetén töltse fel az akkumulátort.

A motorkerékpár tárolása
Tárolás hosszabb távon
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A motorkerékpár szállítása

A motorkerékpár szállítását utánfutóval vagy 
teherautóval végezheti el. Soha ne vontassa az Evoke 
motorkerékpárt.

Amennyiben szolgáltatóra vagy másra bízza a 
motorkerékpár szállítását, feltétlenül győződjön meg 
arról, hogy a szállítás során figyelembe veszik a 
motorkerékpár szabad magasságát és ennek 
megfelelően ne sérülhessen meg a jármű a rakodás ill. 
a szállítás során. Ellenőrizze, hogy megtörtént-e a 
motorkerékpár megfelelő rögzítése a szállítás 
megkezdése előtt.

Használjon megfelelő 
védőponyvát a hosszú 
távú tárolás során. 
Tárolja a 
motorkerékpárt hűvös, 
száraz helyen. 

Célszerű védőponyvát használnia a jármű hosszú 
távú tárolása során, hogy megkímélje a 
motorkerékpárt a külső behatásoktól.

Győződjön meg róla, hogy a tárolóhely száraz és 
nincs kitéve közvetlen nap- illetve hősugárzásnak, 
hogy megóvja a motorkerékpárt a káros 
behatásoktól.

Ne használjon műanyag vagy más nem légáteresztő 
ponyvát, mert ezek alatt a jármű bepárásodhat ill. 
túlmelegedhet.

A motorkerékpár tárolása 
Alapvető védelem
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Számos tényező 
befolyásolja a 
motorkerékpár 
hatótávolságát.

• Egyenes testtartás a motoron (nagyobb
légellenállás)

• Nagyobb terhelés (utas szállítása vagy a
vezető nagyobb testsúlya)

• Hegyvidéki domborzati viszonyok
(emelkedők)

• Sűrű és intenzív gyorsítás

• Alacsonyabb abroncsnyomás

• Alacsony hőmérséklet

Hatótávolság, abroncsok és motor
Csökkentett hatótávolság

A jelen oldalon említett tényezők csökkentik a 
motorkerékpárral megtehető távolságot, mert ezek 
megléte esetén a jármű nagyobb energiát használ a 
működéshez vagy hatással vannak az akkumulátorok 
működésére.

Kérjük, ezeket vegye figyelembe az utazások 
tervezésekor!
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• Meleg hőmérséklet

• Döntött pozíció

• Sík terep

• Fokozatos gyorsulás

• Megfelelően felfújt gumiabroncsok

Megnövelt hatótávolság

Az Evoke Urban S hatótávolságát a különböző 
faktorok befolyásolhatják.  Ezeket figyelembe véve a 
motorkerékpár  kevesebb energiát használ fel, így az 
hosszabb utat képes megtenni.

25 °C feletti hőmérséklet, a sofőr döntött pozíciója, 
fokozatos gyorsítás, megfelelően felfújt 
gumiabroncsok és sík terep - ezek a faktorok 
járulnak hozzá a hatótávolságok megnöveléséhez.

Kérjük, hogy mindig vegye figyelembe ezeket a 
hosszabb utak tervezésekor.

Hatótávolság, abroncsok és motor
A túlzottan kopott vagy helytelenül felfújt gumik 
használata balesetet okozhat, amelyben súlyosan 
megsérülhet vagy meghalhat.

Az első és hátsó 
gumiabroncsok 
optimális nyomása 
2,5 - 2,75 BAR.

A Urban S biztonságos üzemeltetéséhez jó állapotú, 
megfelelő típusú és méretű gumiabroncsok 
szükségesek,  amelyek megfelelő futófelülettel és a 
terhelésnek megfelelő nyomással rendelkeznek.

Ellenőrzés

A guminyomás ellenőrzésekor ellenőrizze az felnit, 
illetve a gumiabroncsot is. Amennyiben 
meghibásodást észlel, cselekedjen a következő 
pontok szerint:

Cserélje ki a kereket, ha azon csorbulást, repedést 
vagy bármilyen más sérülést talál.

Cserélje ki a gumiabroncsot, ha annak oldalán vagy 
futófelületén kitüremkedést talál. 

Cserélje ki a gumiabroncsot, amennyiben azon 
vágások, rések vagy repedések találhatóak, illetve 
szálasodást észlel.

Megfelelően felfújt gumiabroncsok
Hatótávolság, abroncsok és motor
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A tudatos vezetés elősegíti az 
optimális hatótávolság elérését.

Az LCD kijelzőn megjelenő áramerősség-mérő 
megmutatja, hogy az akkumulátor mekkora relatív 
áramerősséget használ fel.  Ha folyamatosan 
intenzíven gyorsít, az áramerősség-mérő így végig a 
VÖRÖS tartományban van, ez azt jelenti, hogy megnő 
a Motor Protection Mode ("motorvédelem"  mód) 
fellépésének a valószínűsége.

A motorhőmérsékletet a kijelző jobb felső sarkában 
ellenőrizheti, ahogyan azt az oldal jobb oldalán 
található ábrán is megfigyelheti.

Motor Protection Mode ideje alatt a teljes 
teljesítmény csupán 15%-a áll rendelkezésére,  ez 
elegendő ahhoz, hogy egy biztonságos helyre 
lehúzódjon. Ott egyszerűen állítsa le a motorkerékpárt 
néhány percre, hogy a motor le tudjon hűl  ni.  
A tudatos vezetés elősegíti az optimális hatótávolság 
elérését és a  Motor Protection Mode elkerülését.

Hatótávolság, abroncsok és motor

Állítsa le a 
motort legalább 
két percre, majd 
indítsa újra.

Amennyiben a motorkerékpár a 
megszokottól eltérően működik, 
legelőször próbálja meg leállítani, majd 
újraindítani. A legtöbb esetben ez 
megoldja a problémát.  Ellenkező 
esetben további segítségért forduljon a 
márkaszervizhez.

Hibaelhárítás
Rendellenes működésGyorsítás és a "Motor Protection Mode"
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Álljon félre egy 
biztonságos helyen 
és állítsa le a motort 
legalább két percre.
Miután a motor 
lehűlt,  a  jármű 
újra üzemképes.

Hibaelhárítás
Motorvédelem
(Motor Protection Mode)

A motor túlmelegedett a folyamatos és 
intenzív gyorsítás eredményeképpen, így 
a teljes teljesítmény csupán 15%-a áll 
rendelkezésére. Ez elegendő ahhoz, 
hogy egy biztonságos helyre 
lehúzódjon.  Ott egyszerűen állítsa le a 
motorkerékpárt  néhány percre,  
hogy a motor le tudjon hűlni. Ha a jármű 
nem képes folytatni a normál üzemét,  
miután lehűlt, forduljon a 
márkaszervizhez.

Csatlakoztassa az 
akkumulátort a 
legközelebbi 
áramforráshoz és 
töltse fel.

1. Az akkumulátor lemerülhetett.

2. Vigye a motorkerékpárt a legközelebbi
áramforráshoz, csatlakoztassa motor
töltőcsatlakozójához, majd töltse fel.

3. Ha a fedélzeti töltő nem kapcsol be, akkor:

a. Nyissa fel a hátsó ülést

b. Ellenőrizze, hogy a BMS kapcsoló be van-e
kapcsolva

c. Ha a BMS kapcsoló ki van kapcsolva, tartsa
lenyomva 5 másodpercig az aktiváláshoz.

4. Amennyiben ez nem oldja meg a problémát,
forduljon a márkaszervizhez.

Hibaelhárítás
Áramellátás hiánya
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Álljon félre egy 
biztonságos helyre 
és állítsa le a motort. 
Ne közlekedjen 
lapos 
gumiabronccsal.

Hibaelhárítás
Lapos gumiabroncsok

Lapos gumiabroncsokon közlekedni balesetveszélyes 
és súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.

Amint észreveszi, hogy motorkerékpárja valamelyik 
gumiabroncsa lapos, álljon félre egy biztonságos 
helyre és ne közlekedjen tovább.

Ne tolja vagy mozgassa a motorkerékpárt.

A gumiabroncs javításához vagy cseréjéhez keresse fel 
a legközelebbi gumijavító műhelyt.

Hibaelhárítás
Elveszett kulcsok

Az Urban S mellé két kulcsot kap. Az 
Evoke azt javasolja, hogy az egyik 
kulcsot tartsa egy biztonságos helyen 
tartalékként, amennyiben a másikat 
esetlegesen elvesztené.

Ha egy vagy mindkét kulcs elvész, 
forduljon az Evoke márkakereskedőhöz a 
csere lehetőségének céljából.
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Hibakódok
Diagnosztika és hibák

Soha ne vágjon el 
nagyfeszültségű 
alkatrészeket vagy 
kábeleket, mert ez  
súlyos sérülést vagy 
halált okozhat.

Távolítsa el az akkumulátor főcsatlakozóját, amely az 
elülső villa mögött a külső borítás alatt található.

A nagyfeszültségű részegységek az áramtalanítást 
követő 60 másodpercig még áram alatt lehetnek.

Mi a teendő baleset esetén?
Kód Leírás

0x001 Akkutöltő túlfeszültség védelem

0x002 Akkutöltő túláram védelem

0x003 Az akkutöltő túláram miatt kikapcsolva

0x004 BMS túlmelegedés

0x005 Töltőáram hiba

0x006 Az akkumulátortelep cellái nem egyenletesen vannak feltöltve

0x007 BMS túlmelegedés

0x008 Vezérlőeszköz hiba

0x009 Kisütési szint

0x010 Kisütési túláram védelem

0x011 Az akkumulátor lemerült

0x012 Az akkumulátor túlmelegedett

0x013 A kisülési BMS túlmelegedett

0x014 A kisülési BMS túlmelegedett

0x015 BMS rövidzárlat védelem

0x016 BMS hiba

0x017 Alacsony feszültség az egyik akkucellában

Kód Leírás

0x018 Az akkutöltő készülék meghibásodása

0x019 Az akkutöltő hőmérséklete túl magas

0x020 Az akkutöltő bemeneti feszültsége nem megfelelő. A töltő kikapcsolva.

0x021 Hall (mozgásérzékelő) szenzor meghibásodás

0x022 Elektromotor üzemzavar

0x023 Túláram a vezérlőeszköznél

0x024 Túlfeszültség a vezérlőeszköznél

0x025 Energiatakarékos üzemmód

0x026 Csökkentett teljesítmény a hazajutáshoz

0x027 Rendszervédelem, kikapcsolt állapot 

0x028 A gázkar behúzva az indításkor

0x029 Gázkar meghibásodás

0x030 A vezérlőeszköz hőmérsékletére vonatkozó figyelmeztetés

0x031 A vezérlőeszköz kikapcsolva a hőmérséklet miatt 

0x032 Az elektromotor túlmelegedett

0x033 Az elektromotor leállítva túlmelegedés miatt

0x034 Főkapcsoló meghibásodás
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Ne okozzon 
sérülést a 
képen vörössel 
jelzett 
területen!

Távolítsa el a fő akkumulátor csatlakozóját 
az elülső villa mögött

Információ elsősegélynyújtóknak - 
nagyfeszültségű komponensek helyei

Mi a teendő baleset esetén? További teendők
Közúti segélynyújtás

Egy esetleges közúti 
segítségnyújtáshoz mindig 
tartsa magánál az 
elsősegély felszerelést!



66 67

Szerviz nyilvántartás

10.000 km 20.000 km

Dátum: Dátum:

Megjegyzés: Megjegyzés:

Végrehajtotta: Végrehajtotta:

40.000 km 60.000 km

Dátum: Dátum:

Megjegyzés: Megjegyzés:

Végrehajtotta: Végrehajtotta:

Szerviz nyilvántartás

80.000 km 100.000 km

Dátum: Dátum:

Megjegyzés: Megjegyzés:

Végrehajtotta: Végrehajtotta:

120.000 km 130.000 km

Dátum: Dátum:

Megjegyzés: Megjegyzés:

Végrehajtotta: Végrehajtotta:
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Minden Evoke 
elektromos 
motorkerékpár 2 éves 
vagy 20.000 km-es 
teljes körű garanciával 
rendelkezik.

•

• Karbantartás és szervizelés (pl.: fékek beállítása, 
gumiabroncsnyomás ellenőrzése) 

• Kopóalkatrészek cseréje (pl.: gumiabroncsok, izzók,
lencsék, gumialkatrészek, biztosítékok, gumiabroncsok);

• Sérülések vagy balesetek következtében szükségessé váló
javítások vagy alkatrészcserék;

• Hanyag és gondatlan működtetésből, illetve helytelen üzembe
helyezésből eredő hibák;

• A jelen kezelési útmutatóban javasolt karbantartástól eltérő
tevékenységből eredő hibák vagy javítások;

• Szakszerűtlen javítás vagy átalakítás következményei;

• Helytelen szerszám vagy eszköz használatából fakadó hibák;

• Időjárás okozta, illetve környezeti károsodásból fakadó hibák;

• Alvázszámmal nem azonosítható járművek;

• Versenyzésre vagy bérbeadásra használt járművekre;

• Szakszerűtlen tisztításból fakadó külső, illetve felületi károsodás;

• A nem megfelelő használat, illetve a jelen kezelési útmutatóban
részletezett tárolási és karbantartási útmutatók figyelmen kívül
hagyása.

Garanciális feltételek
A garancia NEM terjed ki a következő esetekre:

Méretadatok
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