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1. 
Ze względu na przepisy transportowe ONZ, bateria EnergyPak Plus 200 (A) jest pakowana oddzielnie od zestawu 
montażowego EnergyPak Plus 200 (B). Do montażu i używania EnergyPak Plus 200 na kompatybilnym rowerze elektrycznym 
Giant/Liv, są niezbędne obydwa pakiety (A+B).

Kompletny zestaw baterii i zestawu montażowego zawiera następujące elementy:

A - Opakowanie z EnergyPak Plus:
I. 1x bateria EnergyPak Plus 200

B - Opakowanie z zestawem montażowym:
II. 1x Uchwyt baterii

III. 1x Kabel złącza

IV. 1x Kabel adaptera ładowarki

V. 1x Pasek do mocowania

VI. 1x Uchwyt kabla

VII. 1x Pas kabla

2. 
Typ: Litowo-jonowa Temp. podczas działania 

(ładowanie):
0 °C ~ 45 °C

Napięcie: 36V Temp. podczas działania 
(rozładowanie):

-20 °C ~ 60 °C

Pojemność: 5560 mAh Temp. podczas przechowywania 
(krótkoterminowe):

-20 °C ~ 50 °C

Wymiary: 217 mm * 75 mm * 72 mm Temp. podczas przechowywania 
(długoterminowe):

poniżej 3 miesięcy: -20~40°C;
Waga: poniżej 1 roku: -20~20°C

IV.

VI . VI I .

V.

I I .
I I I .

1.1kg

I .
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3. 
EnergyPak Plus 200 jest zgodny wyłącznie z konkretnymi rowerami Giant lub Liv modeli z roku 
2020 lub nowszymi. Te określone rowery są wyposażone w 7-stykowe gniazdo ładowania, bateria 
EnergyPak Smart i ramę z otworami na bidon w dolnej rurze dla zestawu montażowego EnergyPak 
Plus 200. Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje i porady dotyczące kompatybilności, instalacji i 
użytkowania, należy zawsze skonsultować się z lokalnym sprzedawcą Giant.

4. 
EnergyPak Plus 200 jest dostarczany z fabryki w stanie hibernacji. Należy go najpierw aktywować, podłączając go do 
ładowarki.

Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie EnergyPak Plus 200. Aby naładować EnergyPak Plus 200, 
należy użyć oryginalnej inteligentnej ładowarki Giant, która została dostarczona z rowerem i dostarczonego w zestawie 
montażowym kabla adaptera ładowarki (IV.).

Podczas ładowania wskaźnik LED na EnergyPak Plus 200 będzie świecił w kolejności od lewej do prawej. Każda dioda 
LED reprezentuje sekcję 20% całkowitej pojemności. Po pełnym naładowaniu sekcji, dioda LED zacznie świecić stałym 
światłem, a pozostałe diody LED będą wskazywać kolejność ładowania, aż do stałego światła wszystkich diod LED, co 
oznacza pełne naładowanie EnergyPak.

Czas ładowania:

0 – 60%:  2:10 godz.

0 – 100%:  4:10 godz.

5. 
Te same zasady dotyczące bezpieczeństwa, przechowywania i transportu, które dotyczą roweru 
elektrycznego Giant lub Liv oraz EnergyPak Smart, dotyczą również EnergyPak Plus 200. Należy 
sprawdzić instrukcję obsługi swojego e-roweru i upewnić się, że wszystkie informacje zostały 
przeczytane i zrozumiane. Przy dostępu do instrukcji obsługi e-roweru, należy poprosić sprzedawcę o 
papierową kopię lub pobrać cyfrową kopię instrukcji e-roweru za pomocą kodu QR.
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Po prawidłowej instalacji wszystkich elementów, EnergyPak Plus 200 jest gotowy do użycia.
KROK 6

Zainstaluj kabel połączeniowy (III.) pomiędzy gniazdem baterii, a złączem w rowerze 
elektrycznym. Sprawdź, czy kabel nie przeszkadza w obrocie korby.

Jeżeli kabel przeszkadza w obrocie korby,do mocnego zamocowania kabla na dolnej rurze 
można użyć uchwytu kabla (VI.) lub taśmy kablowej (VII.).

KROK 5

Załóż pasek do mocowania (V.) dookoła EnergyPak Plus 200 i upewnij się, że bateria 
pozostaje na swoim miejscu.

KROK 4

6. 
Zdecydowanie zaleca się, aby EnergyPak Plus 200 i zestaw montażowy zainstalować u sprzedawcy Giant przez 
wykwalifikowanego mechanika. Zaleca się, aby używać wyłącznie oryginalne części i osprzęt dostarczone w zestawie 
montażowym.

Ostrożnie wsuń tylną część EnergyPak Plus 200 na dolny słupek uchwytu baterii, do 
momentu, gdy nie będzie można go dalej wsunąć.

KROK 3

Zainstaluj uchwyt baterii oryginalnymi śrubami Hex4 i dokręć obie śruby momentem 
obrotowym 5-6 Nm. Dokładnie sprawdź, czy uchwyt baterii jest dobrze zamocowany na 
ramie.

KROK 2

Zdejmij wszystkie zainstalowane koszyki na bidon, śruby lub inne akcesoria z mocowań 
koszyka na bidon na dolnej rurze.

KROK 1
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7. 
Przed włączeniem EnergyPak Plus 200, należy zaktualizować swoją Inteligentną bramę do najnowszej wersji za 
pośrednictwem aplikacji lub skonsultować się z lokalnym sprzedawcą Giant.

Należy się upewnić, że EnergyPak Plus 200 jest prawidłowo zainstalowany i podłączony do roweru elektrycznego.

Po rozładowaniu EnergyPak Plus 200 (B), system przełączy się z powrotem na główną baterię 
(A). Główna bateria będzie dostarczała zasilanie przez krótki czas, aż do ostatecznego 
wyłączenia wspomagania, a w tym czasie będzie migać wskaźnik baterii w aplikacji 
RideControl.

KROK 4

Gdy główna bateria (A) będzie prawie rozładowana, system automatycznie przełączy się na 
EnergyPak Plus 200 (B).

KROK 3

Naciśnij przycisk w górnej części EnergyPak Plus 200.

Wskaźnik LED obok przycisku pokaże poziom naładowania EnergyPak Plus 200. EnergyPak 
Plus 200 jest teraz podłączony do systemu.

Wskaźnik baterii na wyświetlaczu/diodach RideControl pokaże łączny poziom naładowania 
obu baterii.

KROK 2

Włącz rower za pomocą przycisku włączania/wyłączania aplikacji RideControl.

Wskaźnik baterii na wyświetlaczu aplikacji RideControl pokaże poziom naładowania głównej 
baterii.

KROK 1

8. 
EnergyPak Plus 200 może również pełnić funkcję powerbanku do ładowania używanego 
urządzenia. Port type C można używać tylko w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach. 
Podczas jazdy z EnergyPak Plus 200 należy zawsze sprawdzić, czy pokrywa portu typu C jest 
całkowicie zamknięta.

1. Pociągnij i unieś pokrywę portu typu C, aby odsłonić port type C.

2. Podłącz urządzenie za pomocą kompatybilnego kabla type C.

3. Po zakończeniu odłącz urządzenie i kabel od EnergyPak Plus 200.

4. Zamknij pokrywę portu type C.
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9. 
P1: Czy bateria roweru elektrycznego i EnergyPak Plus 200 mogą być ładowane w tym samym czasie?
O1: Nie. Ładowarka może jednocześnie ładować tylko jedną baterię.

P2: Czy można używać EnergyPak Plus 200 bez głównej baterii?
O2: Nie. Rower elektryczny można włączyć, ale silnik nie może pobierać energii z EnergyPak Plus 200 bez obecności głównej 
baterii.

P3: Ile razy można ładować posiadany EnergyPak Plus?
O3: Tak często, jak to potrzebne. Jednak stan baterii z czasem pogarsza się i ostatecznie zostaną one zużyte. Tempo zmniejszania 
pojemności baterii zależy od różnych okoliczności, takich jak wiek, obciążenie pracą, temperatura i liczba (rozładowań) ładowań.

P4: Jak wyświetlacz pokazuje poziom naładowania baterii?
O4: Wyświetlacz pokaże łączny poziom obydwu baterii EnergyPak.

P5: Jak wyświetlacz będzie pokazywał pozostały poziom naładowania baterii?
O5: Wyświetlacz pokazuje łączny, pozostały poziom naładowania obydwu baterii EnergyPak.

P6: Czy adapter ładowarki do EnergyPak Plus 250 można zastosować do EnergyPak Plus 200?
O6: Tak, EnergyPak Plus 200 może współdzielić ten sam adapter, poprzez podłączenie go do kabla połączenia. Sprawdź 
ilustrację.

P7: Czy można włączyć EnergyPak Plus 200 po wyczerpaniu głównej baterii?
O7: Nie. Zalecamy włączenie EnergyPak Plus 200 na początku jazdy rowerem. Gdy główna bateria będzie prawie rozładowana, 
system automatycznie przełączy się na EnergyPak Plus 200.

P8: Czy można użyć oryginalny uchwyt na bidon do instalacji EnergyPak Plus 200?
O8: Nie. Należy używać części i osprzęt dostarczony w zestawie montażowym.

P9: Czy można zainstalować EnergyPak Plus 200 w innym miejscu niż rura dolna?
O9: Tak. EnergyPak Plus 200 można zamontować na rurze dolnej i rurze podsiodłowej. Przed jazdą należy sprawdzić położenie 
kabla i należy unikać nadmiernego rozciągania i zginania kabla. Poza tym, aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy montować 
EnergyPak Plus 200 w żadnym innym miejscu.

Zgodnie z dyrektywą 2006/66/EC Parlamentu Europejskiego, uszkodzone lub zużyte baterie, zestawy baterii lub pojedyncze 
ogniwa należy zbierać oddzielnie i usuwać w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Zużyte ogniwa i baterie to towary nadające się do recyklingu. Zgodnie z oznaczeniem, które przedstawia przekreślony kosz 
na śmieci, tych baterii nie można usuwać razem z odpadami domowymi.

 - Zużyte baterie należy traktować jako odpady niebezpieczne.

 - Baterie należy usuwać zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

 - Baterie należy zwracać do punktu recyklingu lub do autoryzowanego sprzedawcy Giant.

 - W razie wątpliwości należy się skontaktować z działem obsługi klienta Giant.
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11. 
Firma Giant gwarantuje pierwotnemu właścicielowi EnergyPak Plus 200 (wraz z zestawem montażowym) brak wad 
materiałowych i wykonawczych w ciągu dwóch lat od daty zakupienia, maksymalnie do 60% pierwotnej nominalnej 
pojemności baterii przy maksymalnie 250 ładowaniach.

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w przypadku zakupienia nowej baterii EnergyPak Plus 200 od autoryzowanego 
sprzedawcy Giant.

Jeśli nie zostanie to określone inaczej, jedyne zadośćuczynienie na podstawie wymienionej powyżej gwarancji lub dowolnej 
dorozumianej gwarancji, jest ograniczone do wymiany uszkodzonych części na części o równej lub większej wartości, 
według wyłącznej decyzji Giant. Ta obowiązująca od daty zakupu gwarancja, stosuje się tylko do oryginalnego właściciela 
i nie można jej przenosić.

W żadnym wypadku Giant nie odpowiada za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, włącznie, ale nie 
tylko, z obrażeniami osobistymi, uszkodzeniami własności lub stratami ekonomicznymi, w oparciu o umowę, gwarancję, 
zaniedbanie, odpowiedzialność za produkt lub wszelkie inne teorie.

Firma Giant nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych. Wszelkie dorozumiane gwarancje, 
włącznie z gwarancją przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu, są ograniczone do czasu obowiązywania 
wymienionych powyżej wyrażonych gwarancji.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. 
Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu.

Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny 
i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju. Ta gwarancja zapewnia określone prawa, a 
użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa, które zależą od kraju. TA GWARANCJA NIE OGRANICZA UPRAWNIEŃ 
WYNIKAJACYCH Z OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW.

 - Normalne zużycie części, w sytuacjach, gdy nie wystąpiły wady montażu lub wady materiałowe.

 - Serwisowanie rowerów w innym miejscu niż autoryzowany sprzedawca Giant.

 - Modyfikacji od stanu oryginalnego.

 - Wykorzystywanie roweru do celów nienormalnych, powiązanych ze współzawodnictwem i/lub komercyjnych albo do 
celów innych niż te, do których rower został zaprojektowany.

 - Uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do instrukcji obsługi.

 - Powłok malarskich, wykończenia i uszkodzenia naklejek spowodowanego braniem udziału w zawodach, skokach, 
jeździe typu downhill i/lub treningu do takich aktywności lub zdarzeń albo będących wynikiem narażania roweru lub 
używania roweru w trudnych warunkach lub klimatach.

 - Kosztów robocizny za wymianę lub przełożenie części.

 - Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie 
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy 
też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek 
rowerem Giant.

12. 
 - Nie wolno otwierać, demontować, ani zwierać, zgniatać, upuszczać oraz wrzucać do ognia lub płynu.

 - Nie należy ładować tej baterii ładowarką innego typu niż oryginalna dostarczona z rowerem.

 - Nie należy ładować i przechowywać w wilgotnych miejscach.

 - Tej baterii nie należy ładować w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

 - Jeśli bateria nie będzie używana zgodnie z podanymi ostrzeżeniami, istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

 - Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami i/lub przepisami.

 - Warunki ładowania: Stopniowe ładowanie 2,7 A 36 V  1,3 A 42 V.


