EnergyPak Plus
INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

I.

X.
IX.

1. INHOUD
Wegens transportvoorschriften van de VN is de accu EnergyPak Plus (A) gescheiden van de montageset van het
Energypak Plus (B) verpakt. Beide pakketten (A+B) zijn nodig om de EnergyPak Plus op een compatibele Giant/Liv
E-bike te monteren en te gebruiken.
De volledige accu- en montageset bevat de volgende items:
A - EnergyPak Plus-pakket:
I. 1x EnergyPak Plus-accu
II. 1x Reistas (niet afgebeeld)

IV.

IV.

VI.

III.

IV.
V.

V.

B - Pakket met montageset:
III. 1x Basisplaat
IV. 2x Bouten voor basisplaat
V. 2x Moeren voor basisplaat
VI. 1x Adapterplaat voor bidonhouder
VII. 1x Adapterkabel voor oplader
VIII. 1x Kabelriem
IX. 1x Voorste montagebevestiging (incl. 1x schroef)
X. 1x Achterste montatebevestiging (incl. 1x schroef)

VII.

VIII.

1 /8

EnergyPak Plus
INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING
2. SPECIFICATIES
Type:

lithium-ion

Gewicht:

1,8 kg

Spanning:

36 V

Bedrijfstemp. (opladen):

-20° C ~ 45° C

Capaciteit:

6620 mAh

Bedrijfstemp. (ontladen):

-20° C ~ 60° C

Energie:

238 Wh

Opslagtemp. (korte periode): -20 °C ~ 40 °C (< 3 maanden)

Max. uitvoer USB-poort: 5 V / 3 A
Afmetingen:

Opslagtemp. (lange periode): -20 °C ~ 20 °C (> 3 maanden)

5,6 mm * 99,9 mm * 87,4 mm

3. COMPATIBILITEIT
De EnergyPak Plus-accu is alleen compatibel met specifieke Giant- of Liv-fietsen van het modeljaar 2020 of later.
Deze specifieke fietsen zijn uitgerust met een 7-pins oplaadaansluiting, een Energy Pak Smart-accu en een frame
met vooraf geboorde gaten voor de EnergyPak Plus-montageset. Raadpleeg altijd uw lokale Giant-dealer als u meer
informatie en advies nodig hebt betreffende compatibiliteit, installatie en gebruik.

4. ENERGYPAK PLUS OPLADEN
De EnergyPak Plus komt in slaapstand van de fabriek af. Hij moet eerst worden geactiveerd door hem op de oplader aan
te sluiten.
Het wordt aangeraden om vóór het eerste gebruik, de EnergyPak Plus volledig op te laden. Gebruik de originele Giant
Smart-oplader die met de fiets en de adapterkabel (VII) werd geleverd, om de EnergyPak Plus op te laden. Deze items
worden met de montageset geleverd.

Tijdens het opladen zullen de led-indicatielampjes op de EnergyPak Plus in een volgorde van beneden naar boven
branden. Elke led-lampje vertegenwoordigt een sectie van 20% van de totale capaciteit. Als een sectie vol is, zal het ledlampje ervan constant branden en resterende led-lampjes blijven in de volgorde van beneden naar boven branden totdat
alle led-lampjes constant branden. Dit geeft dan aan dat de EnergyPak volledig is opgeladen.
Oplaadtijd:
0 – 60%:
0 – 100%:

1:28 uur
3:25 uur

5. VEILIGHEID, OPSLAG EN TRANSPORT
Dezelfde regels betreffende veiligheid, opslag en transport die van toepassing zijn op uw Giant of Liv e-bike en EnergyPak
Smart, zijn ook van toepassing op de EnergyPak Plus. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw e-bike en zorg dat
u alle informatie hebt gelezen en begrepen. Als u de handleiding van uw e-bike niet kunt openen, vraag uw dealer dan
voor een papieren kopie of download van de Giant- of Liv-website een digitale kopie van de gebruikshandleiding van uw
e-bike.
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6. INSTALLATIE MONTAGEHULPSTUK VOOR EN ACHTER
Het wordt ten zeerste aangeraden alle onderdelen door uw lokale Giant-dealer
te laten installeren.
IX.

X.

STAP 1
Lijn de tabs van het voorste montagehulpstuk uit (IX).

STAP 2
Schuif het voorste montagehulpstuk op het EnergyPak Plus.

STAP 3
Maak het voorste montagehulpstuk vast met de schroef. Maak vast tot 2 N•m.

STAP 4
Lijn de tabs van het achterste montagehulpstuk uit (X).

STAP 5
Schuif het achterste montagehulpstuk op het EnergyPak Plus.

STAP 6
Maak het achterste montagehulpstuk vast met de schroef. Maak vast tot 2 N•m.
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7. INSTALLATIE MONTAGESET
Het wordt ten zeerste aangeraden om de EnergyPak-montageset door een vaardige monteur te laten installeren bij uw
Giant-dealer. Gebruik alleen de originele onderdelen en hardware die met de montageset worden geleverd.
STAP 1
Verwijder de EnergyPak Smart van de fiets.

STAP 2
Verwijder een geïnstalleerde bidonhouder, bouten of andere accessoires van de
bidonhouderbevestiging.

STAP 3
Verwijder de rubberpluggen van de montagegaten van de EnergyPak Plus in de onderbuis.
Duw de plug van binnen in de onderbuis en trek het van bovenaf eruit.

STAP 4
Plaats van binnen in het frame een moer voor de montageplaat (V) in het bovenste gat.
Houd deze met een vinger op zijn plaats. Plaats de basisplaat (III) op de moer die door het
frame naar buiten komt.

STAP 5
Steek een bout voor de montageplaat (IV) vanaf de bovenkant van de montageplaat.
Schroef de moer met enkele slagen losjes op de bout. Herhaal dit voor de tweede moer en
bout op het andere uiteinde. Zet beide bouten vast tot 4 N•m.
Zorg dat de moeren niet draaien tijdens het vastzetten. Blokkeer, indien nodig, de rotatie
met een sleutel van 10 mm.
STAP 6
Controleer nogmaals of de montageplaat stevig op het frame is gemonteerd. Zorg dat
geen bouten of andere items van de bidonhouder boven het oppervlak van de basisplaat
uitsteken.
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8. INSTALLATIE VAN ENERGYPAK PLUS
De EnergyPak PLUS op de fiets plaatsen:
STAP 1
Schuif de achterzijde van de EnergyPak Plus voorzichtig geheel op de onderste pijler van
de basisplaat, totdat deze niet meer verder kan.

STAP 2
Schuif de voorzijde van de EnergyPak Plus op de bovenste pijler van de basisplaat, totdat
het vergrendelingsmechanisme volledig vastklikt.

STAP 3
Controleer nogmaals of hij juist vastzit op zijn plaats.

STAP 4
Sluit de bevestigingshendel op de tegenoverliggende zijde van de EnergyPak Plus.

STAP 5
Zet de bevestigingshendel met een sleutel van T25 torx vast. Zet het met de hand vast
(ongeveer 2 4 N•m)

STAP 6
Sluit de connectorplug van de EnergyPak Plus aan op de oplaadpoort van de fiets.
Zorg dat u de connectorplug stevig vastdrukt zodat deze volledig in de oplaadpoort is, om
zo een goed contact te verzekeren en om te vermijden dat er vocht binnendringt.

STAP 7
Wikkel de kabelriem (VIII.) rond de EnergyPak Plus-kabel en het frame en zet de riem vast.
Het wordt aangeraden de gesp van de riem onder het frame te plaatsen. Controleer en zorg
dat de kabel of riem niet de rotatie van de krukas belemmert.
Als alles goed is geïnstalleerd, is de EnergyPak klaar voor gebruik.
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9. VERWIJDERING VAN ENERGYPAK PLUS
De EnergyPak Smart van de fiets verwijderen:
HOE DE ENERGYPAK PLUS VERWIJDEREN:
Volg gewoon de installatieprocedure in omgekeerde volgorde om de EnergyPak Plus van
de fiets te verwijderen, met uitzondering van het volgende:
1. Na het openen van de bevestigingshendel met de torx-sleutel (stap 5-4), moet u aan
de vergrendelingshendel op de onderkant van de EnergyPak Plus trekken om het
vergrendelingsmechanisme te openen.
2. Duw de EnergyPak Plus van de bovenste pijler van de basisplaat af.

10. BEDIENING VAN ENERGYPAK PLUS
Zorg dat de EnergyPak Plus goed is geïnstalleerd en aangesloten op de fiets.
STAP 1
Schakel de fiets in met de aan/uitknop van RideControl op het stuur.
De accu-indicator van het RideControl-display zal het oplaadniveau van de hoofdaccu
tonen.

STAP 2
Druk op de knop bovenop de EnergyPak Plus.

ON/OFF

Het led-indicatielampje naast de knop zal het oplaadniveau van de EnergyPak Plus tonen.
De EnergyPak Plus is nu op het systeem aangesloten.
De accu-indicator van de RideControl-display zal het totale oplaadniveau beide accu’s
gecombineerd tonen.

A

B

STAP 3
Als de hoofdaccu (A) bijna leeg is, zal het systeem overschakelen naar de EnergyPak
Plus (B).

STAP 4
Als de EnergyPak Plus (B) leeg is, zal het syteem terugschakelen naar de hoofdaccu (A).

B

A

De hoofdaccu zal voor korte tijd voeding leveren, totdat de ondersteuning uiteindelijk wordt
uitgeschakeld en het accu-indicatielampje op de RideControl begint te knipperen.
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11. ADAPTER VOOR BIDONHOUDER
Met de meegeleverde adapter voor de bidonhouder kan op de basisplaat een bidonhouder worden geplaatst, in plaats
van de EnergyPak Plus.
STAP 1
Monteer een bidonhouder op de adapter.
Zorg dat de bouten van de bidonhouder niet van het ondervlak van de adapter uitsteken.

STAP 2
Schuif de adapater op de basisplaat totdat deze op zijn plaats vastklikt.
Om de adapter met bidonhouder te verwijderen, trekt u deze in tegengestelde richting.

12. USB-POORT
De EnergyPak Plus kan ook als een powerbank functioneren om uw apparaat op te laden. Gebruik de USB-poort alleen
in goed geventileerde ruimtes en in droge omstandigheden. Zorg altijd dat het USB-poortlid tijdens het fietsen met de
EnergyPak Plus, volledig is gesloten.
HOE DE USB-POORT GEBRUIKEN:
1. Trek het USB-poortlid uit en omhoog om de USB-poort bloot te stellen.
2. Sluit uw apparaat aan met een compatibele USB-kabel.
3. Verwijder het apparaat en de kabel, wanneer klaar, van de EnergyPak Plus.
4. Sluit het USB-poortlid.

13. REGELMATIG GESTELDE VRAGEN
V: Kan ik tijdens het fietsen de voeding van de EnergyPak Plus inschakelen?
A: Ja. U kunt de voeding van de EnergyPak Plus op elk moment aansluiten en inschakelen. U hoeft de e-bike niet uit te
schakelen.
V: Kan ik de accu van mijn e-bike en de EnergyPak Plus tegelijkertijd opladen?
A: Nee. De Smart-oplader kan op maar één EnergyPak tegelijk worden aangesloten.
V: Kan ik EnergyPak Plus zonder de hoofdaccu gebruiken?
A: Nee. De fiets kan worden ingeschakeld, maar de motor zal, zonder de hoofdaccu, geen voeding onttrekken van de
EnergyPak Plus.
V: Hoe vaak kan ik mijn EnergyPak Plus opladen?
A: Zo vaak en zo veel als nodig is. Alle accu’s zullen echter met de tijd degraderen en uiteindelijk zijn versleten.
De snelheid waarmee de accucapaciteit zal degraderen, hangt van diverse omstandigheden af, zoals leeftijd, werkbelasting,
temperatuur en het aantal (ont)ladingen.
V: Hoe wordt het accuniveau weergegeven op het display?
A: Het display toont het accuniveau van beide accu’s gecombineerd.
V: Hoe toont het display het resterende bereik van de accu?
A: Het display toont het resterende bereik van beide accu’s gecombineerd.
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14. GARANTIE
Giant biedt garandeert aan de originele eigenaar van de EnergyPak Plus (incl. Montageset) dat deze gedurende een
periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, voor 60% van de originele nominale capaciteit van de accu, bij maximaal
250 opladingen, vrij zijn van defecten in materiaal en fabricage.
Deze garantie is alleen van toepassing als de EnergyPak Plus nieuw is aangeschaft bij een bevoegde Giant-dealer.
BEPERKTE REMEDIE
Tenzij anderzijds vermeld, is de enige remedie in het kader van de bovenstaande garantie, of iedere impliciete garantie,
beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen met onderdelen van gelijke of hogere waarde, naar goeddunken van
Giant. Deze garantie geldt vanaf de aankoopdatum, is enkel van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en ze is niet
overdraagbaar.
Giant zal onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk zijn voor directe, incidentele of consequentiële schaden,
inclusief, zonder beperkingen, persoonlijk letsel, eigendomschade of financiële verliezen, zij het gebaseerd op contract,
garantie, nalatigheid, productaansprakelijkheid of elke andere theorie.
Giant biedt geen andere garanties, expliciet of impliciet. Alle impliciete garanties, inclusief de garanties van
verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde, zijn beperkt tot de tijdsduur vermeld in de
bovenstaande expliciete garanties.
Iedere claim in het kader van deze garantie moet worden ingediend via een bevoegde Giant-verdeler. De aankoopbon of
ander bewijs van de aankoopdatum is vereist voor een garantieclaim kan worden verwerkt.
Claims die worden ingediend buiten het land van aankoop kunnen onderhevig zijn aan tarieven en bijkomende
beperkingen. De duur en details van de garantie kunnen per land verschillen. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke
rechten en u kunt ook genieten van andere rechten die variëren naargelang de locatie. DEZE GARANTIE WIJZIGT UW
WETTELIJKE RECHTEN OP GEEN ENKELE WIJZE.
UITSLUITINGEN
•

Normale slijtage van onderdelen in situaties waar er geen montage- of materiële defecten zijn.

•

Fietsen onderhouden door anderen dan een bevoegde Giant-dealer.

•

Wijzigingen aan de oorspronkelijke conditie.

•

Gebruik van de fiets voor abnormale, competitieve en/of commerciële activiteiten of voor doeleinden anders dan
waarvoor de fiets is ontworpen.

•

Schade veroorzaakt wegens het niet naleven van de gebruikshandleiding.

•

Schade aan de lakafwerking en stikkers door het deelnemen aan wedstrijden, springen, afdalen en/of training of
evenementen voor dergelijke activiteiten of als resultaat van het blootstellen van de fiets aan of het fietsen in zware
omstandigheden of klimaten.

•

Voor onderdeelvervanging of omschakeling gelden arbeidskosten.

Tenzij deze worden uitgevoerd onder deze garantie en onderworpen zijn aan alle aanvullende garanties zullen Giant
en haar werknemers en tussenpersonen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade (inclusief incidentele en
consequentiële verliezen of schade die zijn veroorzaakt door nalatigheid of (standaard) voortkomen uit of betrekking
hebben op een Giant-fiets.
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