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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Prosím prečítate si pozorne všetky inštrukcie. 

• Vždy noste vhodnú ochranu a prilbu. 

• Pokiaľ jazdíte na verejnej komunikácii, vždy dodržujte miestne zákony a predpisy.  

• Majiteľ bicykla je povinný informovať každého používateľa o bezpečnostných predpisoch.  

• Bicykel nie je vhodný na skoky alebo preteky. 

• Pravidelne kontrolujte brzdy, skrutky a matice.  

• Bicykel je určený iba pre jedného používateľa v danú dobu. Nevozte ťažké predmety alebo 
vysoký počet predmetov, týmto sa vyvarujete možnej straty kontroly nad bicyklom.  

• Nejazdite počas zníženej viditeľnosti.  

• K ovládaniu bicykla vždy používajte obe ruky.  

• Bicykel používajte opatrne na mokrej ceste alebo za dažďa.  

• Produkt je určený iba pre dospelé osoby.  

• Nemodifikujte alebo inak neupravujte produkt. Používajte iba schválené doplnky.  

• Bicykel netlačte alebo neťahajte autom.  

• Noste vhodný odev, príliš voľný odev sa môže zachytiť v pohybujúcich častiach. Držte končatiny 
mimo pohybujúcich sa častí.  

• Počas nabíjania sa zvýši teplota batérie. Batériu nezakrývajte počas nabíjania. Nedávajte 
horľavé predmety k batérii počas nabíjania.  

• Pokiaľ sa batéria nabíja dlhšie, ako je obvyklé ihneď prestaňte batériu nabíjať. V prípade úniku 
tekutiny, deformácie alebo neobvyklého zápachu, vypojte nabíjačku zo zásuvky.  

• Ľudia so zníženou fyzickou, mentálnou alebo senzorickou schopnosťou alebo deti nemôžu 
tento produkt používať, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelej a zodpovednej osoby. 

• Nesnažte sa dobíjať batérie, ktoré nie sú určené pre dobíjanie.  

• Akékoľvek modifikácie maximálnej rýchlosti môže poškodiť produkt a ohroziť používateľa a jeho 
okolie. Na poruchy spôsobené akoukoľvek neschválenou modifikáciou sa nevzťahuje záruka.  

• Maximálna nosnosť: 150 kg (vrátane ďalšieho vybavenia) 

• Maximálna rýchlosť: 25 km/h 

• Elektrobicykle spĺňajú normy EN ISO 4210-2 a EN 15194+A1. 
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TYPY BICYKLOV 

TREKINGOVÉ / MESTSKÉ / CROSSOVÉ / SKLADACIE BICYKLE 

Tieto bicykle sú vyrobené na verejné komunikácie, cesty a pevné cesty. Komponenty bicykla vyžadujú 
pravidelnú kontrolu ako používateľa, tak odborníka, pokiaľ je to potrebné. Nie sú vhodné na offroad 
alebo profesionálne športové využitie a na ťahanie zariadení (napr. detských vozíkov, kár atď.).  

HORSKÉ BICYKLE / MTB 

Tieto bicykle sú vyrobené na trate v lesoch, na štrkové cesty a do mierneho offroad terénu. Môžu byť 
použité i na verejných komunikáciách. Komponenty bicykla vyžadujú častú kontrolu ako používateľa, 
tak odborníka, pokiaľ je to potrebné. Nie sú vhodné na downhill, drsnejší offroad alebo profesionálne 
športové využitie a na ťahanie zariadení (napr. detských vozíkov, kár atď.).  

Podľa modelu je motor umiestený vpredu (koleso), v strede (pedál) alebo vzadu (koleso) a batérie sú 
umiestené na nosníku, spodnej rámovej trubke alebo integrované do spodnej rámovej trubky.  

Displej môže byť s LED alebo LCD. U niektorých modelov môžete využiť aj inteligentný telefón.  

TYPY BATÉRII 

BATÉRIE NA NOSIČI 

 

Model: DEVRON ELECTRIC 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 8.8 Ah/11 Ah/14,5 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): 368 x 148 x 62 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: < 3,2 kg 

 

Model: WALLES-S 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 16 Ah/13 Ah/14 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): 375 x 150 x 64,5 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: < 4,5 kg  

 

Model: TT15 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 8,8 Ah/11,6 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): 408 x 123 x 70 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť:< 3,2 kg 
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Model: BT C01.340.UART 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 14 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): 408 x 123 x 70 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: 3 kg 

 

Model: Shimano BT E-6000 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 11,6 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): / 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: 2,55 kg 

BATÉRIE NA SPODNEJ RÁMOVEJ TYČI 

 

Model: Shimano BT E-6000 DT 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 11,6 Ah (418 Wh) 

BMS: Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): / 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: 2,6 kg 

 

Model: SF-06S 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 11,6 Ah/14 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm):269,5 x 85 x 94 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: 2,9 kg 

 

Model: DT-09 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 11 Ah/14,5 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): 350 x 88 x 105 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: < 3,3 kg 
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INTEGROVANÉ BATÉRIE 

 

Model: DT-09 

Napätie: 36 V 

Kapacita: 11 Ah/14,5 Ah 

BMS: Štandard/Smart 

Veľkosť bez uloženia (mm): 350 x 88 x 105 

Nabíjací cyklus: Cca. 1000@100% 

Hmotnosť: < 3,3 kg 

NÁKRES BICYKLA 
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1. Kormidlo s ovládacím panelom (displejom), brzdou, meničom prevodov  

2. Hlavová trubka (pevne usadená, nastaviteľná alebo skladacia podľa modelu)  

3. Vidlica (odpružená alebo pevná podľa modelu) 

4. Plášť 

5. Koleso 

6. Brzdy (rozdielneho typu podľa modelu) 

7. Sedlo 

8. Sedlová tyč 

9. Rýchloupínací mechanizmus nastavenia výšky 

10. Kazeta (rozdielny typ podľa modelu) 

11. Zadný prehadzovač / predný prehadzovač / ozubené kolesá 

12. Jednoduché, dvojité alebo trojité reťazové koleso (podľa modelu) 

13. Rameno pedála s pedálom 

14. Motor bicykla (predného kolesa, zadného kolesa, integrovaný) 

15. Dobíjacie batérie (na nosiči, na ráme alebo integrované) 

16. Svetelný systém, reflektory 

17. Skladací mechanizmus (podľa modelu) 

18. Stojan (podľa modelu) 

19. Kryt reťaze  

20. Nosič 

PRED POUŽITÍM 

Bicykel nemusí byť zostavený z dôvodu prevozu. Podľa modelu nemusia byť zostavené určité časti, 
alebo nemusia byť dotiahnuté všetky skrutky. Pokiaľ Váš dodávateľ nešpecifikoval inak, Váš bicykel 
bude požadovať tieto úpravy: 

• Odstráňte akýkoľvek baliaci a ochranný materiál. (vrecká, fólie, plastové krytky atď.) 

• Pred použitím dobite naplno batériu. 

• Skontrolujte stav bŕzd. 

• Kormidlo a hlavová trubka požadujú nastavenie a dotiahnutie.  

• Nastavte požadovanú výšku sedla.  

• Upravte pozíciu svetla.  

• Nasaďte a upevnite pedále. 

• Skontrolujte tlak v kolesách. 

KONTROLA BŔZD 

Skontrolujte funkčnosť bŕzd. Ideálne by mali brzdné doštičky pevne zvierať ráfik (obr. 2) pri stlačení 
brzdnej páčky na polovicu (obr. 1). 
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Pre optimálne brzdenie by mali byť brzdné doštičky po celej dĺžke ráfika (obr. 3). 

Pokiaľ uvoľníte brzdnú páčku, doštičky by sa mali vzdialiť od ráfika. Vzdialenosť by mala byť rovnaká 
na každej strane. Doštičky i ráfik by mali byť pravidelne kontrolované pred opotrebením.  

Pre kontrolu opotrebenia doštičiek, posuňte chránič kábla, zatlačte obe brzdy a vysuňte z „J“ svorky. 
V túto chvíľu by ste mali vidieť povrch brzdných doštičiek. Brzdné doštičky majú indikátor opotrebenia, 
pokiaľ je indikátor viditeľný nie je nutné doštičky meniť (Obr. 4).  

 

Po kontrole zatlačte obe brzdy dovnútra a pripojte do „J“ svorky. Opäť posuňte chránič kábla.  

KORMIDLO, PREDSTAVEC 

Nikdy nenastavujte kormidlo vyššie, ako je maximálna výška označená na kormidle.  

Nastavenie kormidla 

Uvoľnite skrutku č. 1 a potom nastavte výšku a pozíciu predstavca.  

Potom skrutku znovu utiahnite. Uvoľnite skrutku č. 2 a nastavte uhol kormidla. Potom skrutku opäť 
utiahnite.  

 

Nastavenie predstavca s nastavením uhla 

Povoľte skrutku č. 1 a nastavte výšku a polohu predstavca. Potom skrutku opäť dotiahnite. Uvoľnite 
skrutku č. 2, pokiaľ nie je uvoľnená blokovacia doštička. Potom uvoľnite skrutku č. 3. Nastavte uhol 
predstavca a potom opäť utiahnite skrutku č. 2. Potom utiahnite skrutku č. 3.  
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Sklon kormidla 

Povoľte všetky skrutky, a nastavte uhol kormidla. Potom zaskrutkujte skrutky podľa obrázku od 1 po 4.  

 

Nastavenie predstavca so svorkou 

Stlačte tlačidlo č. 1 a zdvihnite krytku smerom nahor (2) a nastavte uhol predstavca. Potom opäť zakryte 
mechanizmus krytkou (3).  

 

Skladací mechanizmus  

Pre zloženie kormidla stlačte tlačidlo (1) hore pre uvoľnenie svorky a potom svorku posuňte dolu (2) pre 
zloženie kormidla (3). K nastaveniu výšky kormidla uvoľnite rýchloupínaciu pracku (4) a nastavte 
kormidlo do požadovanej výšky.  
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NASTAVENIE SEDLA  

Maximálna hmotnosť nesmie presahovať 150 kg. Osoba musí byť schopná balansovať a ovládať 
bicykel, smer, rýchlosť a brzdenie. Nikdy nenastavujte výšku sedla viac, ako dovoľuje maximálna výška 
označená na tyči sedla. 

Nastavenie sedla  

Výška sedla znamená od vrchu sedla na spodnú pozíciu pedálov. Výška sedla by mala byť taká, aby 
boli kolená ľahko pokrčené, keď je pedál v najnižšej pozícii (obr. 1). Pre nastavenie výšky sedla uvoľnite 
skrutku (obr. 2) alebo uvoľnite rýchloupínaciu svorku.  

 

Môžete tiež nastaviť sklon sedla (obr. 3). Uvoľnite skrutky pomocou kľúča alebo imbusového kľúča, pod 
sedlom (obr. 4). Nastavte požadovanú pozíciu a skrutky opäť utiahnite.  

 

NASTAVENIE PEDÁLOV  

Pedále sú označené L (ľavá) a R (pravá) na každej kľuke. Pred nasadením použite malé množstvo 
maziva.  

 

Pripevnite ľavý pedál. Skrutkujte proti smeru hodinových ručičiek. Pevne dotiahnite.  
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Pripevnite pravý pedál. Skrutkujte v smere hodinových ručičiek. Pevne dotiahnite.  

 

SVETELNÝ SYSTÉM 

Predné i zadné svetlá sú napájané z batérie. Vždy používajte svetlá pre Vašu bezpečnosť. Pokiaľ sa 
batéria vybije a prestane fungovať motor, svetlá budú svietiť ďalšiu hodinu.  

Pre zapnutie a vypnutie svetiel stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel: 

 

Pokiaľ nie je bicykel vybavený svetlami, tieto tlačidla ovládajú podsvietenie displeja.  

KOLESÁ 

Maximálna hmotnosť nesmie presahovať 150 kg. Osoba musí byť schopná balansovať a ovládať 
bicykel, smer, rýchlosť a brzdenie.  

Koleso sa skladá z:  

• Náboja 

• Kazety (zadné koleso) 

• Brzdového kotúča (podľa modelu) 

• Výpletu a ventilov 

• Ráfikov 

• Pneumatiky 

• Duše 

• Polepu ráfikov 

Veľkosť kolesa: 

26“ – Priemer ráfika 559 mm + pneumatika 

27,5“ – Priemer ráfika 584 mm + pneumatika 

29“ – Priemer ráfika 622 mm + pneumatika  

Ráfiky  

Ráfiky udržujte čisté. Akonáhle sa na ráfiku objaví akákoľvek mastnota okamžite ju očistite. Pravidelne 
kontrolujte stav opotrebenia (obr. 2). V prípade nutnosti ráfik vymeňte.  
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Pneumatiky/duše 

Ventil musí smerovať dovnútra kolesa. Pravidelne kontrolujte tlak. Hodnoty sú uvedené na bočnej strane 
pneumatík. V prípade nejasností kontaktujte Vášho dodávateľa.  

OVLÁDANIE PREVODOV  

Ovládaním prevodov pohybujete reťazou po ozubených kolesách prevodov.  

Neodporúčame používať najväčšie predné a zadné ozubené koleso / najmenšie predné a zadné koleso.  

Nikdy nepoužívajte oba prevodníky súčasne. Riskujete poškodenie reťaze a prevodníkov.  

 

SKLADANIE ELEKTROBICYKLA  

Zložte pedále zdvihnutím pedálov k reťazi.  
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Uvoľnite bezpečnostnú svorku a otvorte ju. 

 

A. Ohnite rám do 90° pozície zo zloženého stavu. 

B. Znížte kormidlo na najnižšiu pozíciu pomocou rýchloupínacej svorky.  

C. Otvorte rýchloupínaciu svorku a vytiahnite bezpečnostný pin.  

D. Kormidlo položte až dolu a dokončite zloženie rámu bicykla.   
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OVLÁDACÍ PANEL / DISPLEJ 

DP E06 LED OVLÁDACÍ PANEL 

 

LED ovládací panel ovláda motor a je umiestený na ľavej strane kormidla.  

POPIS TLAČIDIEL 

 

FUNKCIE 

2.1 Zapnutie / vypnutie 

• Podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie motora.  

• Motor sa automaticky vypne, pokiaľ nebude používaný po dobu 5 min.  

2.2 Úroveň asistencie motora 

• Akonáhle asistenciu zapnete, nastaví sa automaticky na najnižšiu hodnotu 0.  

• Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ môžete hodnotu upraviť. LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. 
Pokiaľ nesvieti žiadny indikátor, znamená to, že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. 
Bicykel bude fungovať ako bežný bicykel. Asistencia začne fungovať od hodnôt 1 až po 5.  

2.3 Svetlá 

• Ak je zapnutý ovládací panel, podržaním tlačidla  po dobu 2 sekúnd zapnete / vypnete predné 
a zadné svetlo.  

2.4 Asistencia ovládania bicykla 

• Pre aktiváciu držte tlačidlo „-“. Asistencia sa vypne automaticky akonáhle tlačidlo pustíte.  

• Táto funkcia udrží rýchlosť bicykla  na 6 km/h bez nutnosti šliapania. Je nutné udržiavať bicykel 
v rovnováhe. Funkciu používajte iba ak bicykel ovládate pešo.  

2.5 Úroveň batérie 

• Pokiaľ svietia všetky LED indikátory, znamená to, že je batéria plne nabitá. LED kontrolky 
postupne zhasínajú, akonáhle sa batéria začne vybíjať.  



15 

 

DP E12 LED OVLÁDACÍ PANEL 

 

LED ovládací panel ovláda motor a je umiestený na ľavej strane kormidla.  

POPIS TLAČIDIEL 

 

FUNKCIE 

2.1 Zapnutie / vypnutie 

• Podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie motora.  

• Motor sa automaticky vypne, pokiaľ nebude používaný po dobu 5 min.  

2.2 Úroveň asistencie motora 

• Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ môžete hodnotu upraviť. LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. 
Pokiaľ nesvieti žiadny indikátor, znamená to, že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. 
Bicykel bude fungovať ako bežný bicykel. Asistencia začne fungovať od hodnôt 1 až po 4.   

2.3 Svetlá 

• Ak je zapnutý ovládací panel, podržaním tlačidla  po dobu 2 sekúnd zapnete / vypnete 
predné a zadné svetlo.  

2.4 Asistencia ovládania bicykla  

• Pre aktiváciu držte tlačidlo . Asistencia sa vypne automaticky akonáhle tlačidlo pustíte.  

• Táto funkcia udrží rýchlosť bicykla  na 6 km/h bez nutnosti šliapania. Je nutné udržiavať bicykel 
v rovnováhe. Funkciu používajte iba ak bicykel ovládate pešo.  

2.5 Bluetooth 

• Ovládací panel môžete prepojiť s Vaším inteligentným telefónom cez aplikáciu BEFANG GO 
(dostupné na Google play) k stiahnutiu dát.  

• Ovládací panel je tiež vybavený nabíjacím portom.  

2.6 Úroveň batérie 

• Pokiaľ svietia všetky LED indikátory, znamená to, že je batéria plne nabitá. LED kontrolky 
postupne zhasínajú, akonáhle sa batéria začne vybíjať.  
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KD59E LED OVLÁDACÍ PANEL  

 

LED ovládací panel ovláda motor a je umiestený na ľavej strane kormidla.  

POPIS TLAČIDIEL  

 

FUNKCIE 

2.1 Zapnutie / vypnutie 

• Podržte tlačidlo  po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie motora.  

• Motor sa automaticky vypne, pokiaľ nebude používaný po dobu 5 min.  

2.2 Úroveň asistencie motora 

• Akonáhle asistenciu zapnete, nastaví sa automaticky na najnižšiu hodnotu 1.  

• Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ môžete hodnotu upraviť. LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. 
Pokiaľ nesvieti žiadny indikátor, znamená to, že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. 
Bicykel bude fungovať ako bežný bicykel. Asistencia začne fungovať od hodnôt 1 až po 5.  

2.3 Svetlá 

• Akonáhle je zapnutý ovládací panel, podržaním tlačidla „+“ po dobu 2 sekúnd zapnete / vypnete 
predné a zadné svetlo.  

2.4 Asistencia ovládania bicykla 

• Pre aktiváciu držte tlačidlo „-“. Asistencia sa vypne automaticky akonáhle tlačidlo pustíte.  

• Táto funkcia udrží rýchlosť bicykla na 6 km/h bez nutnosti šliapania. Je nutné udržiavať bicykel 
v rovnováhe. Funkciu používajte iba ak bicykel ovládate pešo.  

2.5 Úroveň batérie 

• Pokiaľ svietia všetky LED indikátory, znamená to, že je batéria plne nabitá. LED kontrolky 
postupne zhasínajú, akonáhle sa batéria začne vybíjať.  
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DP C10 LCD OVLÁDACÍ PANEL  

 

Ovládanie je umiestené na ľavej strane kormidla. Displej je umiestený v strede kormidla.  

POPIS TLAČIDIEL 

 

2.1 D – Zapnutie / vypnutie: Podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie motora. 
Motor sa automaticky vypne, pokiaľ nebude používaný po dobu 5 min.  

2.2 E – Prepínanie zobrazenia: Pomocou tlačidla prepnete zobrazené hodnoty. Hodnoty sa zobrazujú 
v nasledujúcom poradí: aktuálna prejdená vzdialenosť (TRIP km), celková prejdená vzdialenosť 
(TOTAL km), maximálna rýchlosť (MAX speed), stav batérie na km (RANGE) a spotreba energie (C). 

 

2.3 A / B – Úroveň asistencie motora: Pomocou tlačidiel „+“ (navýšenie) a „-“ (zníženie) môžete 
hodnotu upraviť. LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. Pokiaľ nesvieti žiadny indikátor, znamená to, 
že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. Bicykel bude fungovať ako bežný  bicykel. Asistencia 
začne fungovať od hodnôt 1 až po 5.  

 

 

2.4 C – Svetlá: Akonáhle je zapnutý ovládací panel, podržaním tlačidla „+“ po dobu 2 sekúnd zapnete 
/ vypnete predné a zadné svetlo. Svetlá a podsvietenie by sa mali automaticky zapnúť, akonáhle sa 
zotmie. Pokiaľ podsvietenie vypnete manuálne, je potrebné ho opäť manuálne zapnúť.  
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2.5 Asistencia ovládania bicykla 

• Pre aktiváciu držte tlačidlo B. Asistencia sa vypne automaticky akonáhle tlačidlo pustíte.  

• Táto funkcia udrží rýchlosť bicykla na 6 km/h bez nutnosti šliapania. Je nutné udržiavať bicykel 
v rovnováhe. Funkciu používajte iba ak bicykel ovládate pešo.  

3. LCD DISPLEJ 

LCD displej je umiestený v strede kormidla a zobrazuje rozhranie funkcií.  

 

1. Úroveň batérie (Battery status) 

2. Potreba údržby (Maintenance) 

3. Indikátor svetla (Headlgiht indicator) 

4. Mód zobrazovania vzdialenosti (Distance mode) 

5. Asistencia ovládania bicykla (Walk assist) 

6. Porucha (Malfunction)  

7. Menu  

8. Zobrazenie rýchlosti (Speed display) 

9. Typ rýchlosti (Speed model)  

10. Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť (Range)  

11. Úroveň asistencie motora (Asistance level)  

3.1 SPRÁVY ZOBRAZUJÚCE SA NA DISPLEJI  

1. Stav batérie: Pokiaľ sú zobrazené všetky segmenty, je batéria plne nabitá. Segmenty postupne 
miznú, ako sa vybíja batéria. Pokiaľ zmiznú všetky segmenty, je nutné batériu dobiť.  

 

10 segmentov 90 % - plná kapacita batérie 

9 segmentov 80 % - 90 % kapacity batérie 

8 segmentov 70 % - 80 % kapacity batérie 

7 segmentov 60 % - 70 % kapacity batérie 

6 segmentov  50 % - 60 % kapacity batérie 

5 segmentov 45 % - 50 % kapacity batérie 
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4 segmenty 35 % - 45 % kapacity batérie 

3 segmenty 25 % - 35 % kapacity batérie 

2 segmenty 15 % - 25 % kapacity batérie 

1 segment 5 % - 15 % kapacity batérie 

Zobrazený iba rámček pod 5 % kapacity batérie 

 

2. Varovanie o údržbe: varovanie sa zobrazuje v závislosti od počtu cyklov nabitia batérie a 
prejdenej vzdialenosti. Systém automaticky určuje životnosť batérie a varuje, pokiaľ je 
prekročený počet cyklov nabitia batérie. Varovanie sa zobrazí aj pokiaľ motor prejde vzdialenosť 
vyššiu, ako predpokladaná životnosť motora.  

3. Indikátor svetiel: zobrazí sa iba ak sú svetlá zapnuté.  

4. Prejdená vzdialenosť: zobrazuje maximálnu rýchlosť (MAX), priemernú rýchlosť (AVG), 
aktuálne prejdenú vzdialenosť (TRIP), celkovú prejdenú vzdialenosť (TOTAL), zostávajúcu 
vzdialenosť (TO GO), výkon (W), spotrebu energie (C).  

5. Asistencia ovládania bicykla: Pokiaľ je asistencia zapnutá, zobrazí sa na displeji ikona.  

6. Porucha: Ikona sa na displeji zobrazí, pokiaľ je signalizovaná porucha. Navštívte Vášho 
predajcu alebo autorizovaný servis.  

7. Zobrazí menu  

8. Rýchlosť: Zobrazí aktuálnu rýchlosť v km/h alebo mph, podľa nastavenia používateľa.  

9. Zobrazenie km/h alebo mph. 

10. Zobrazenie vzdialenosti, ktorú je možné prejsť na aktuálnom nastavení. 

11. Úroveň asistencie motora: LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. Pokiaľ nesvieti žiadny 
indikátor, znamená to, že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. Bicykel bude fungovať 
ako bežný bicykel. Asistencia začne fungovať od hodnôt 1 až po 5.  

LCD displej môže nabíjať Váš inteligentný telefón. Pokiaľ je displej vypnutý, pripojte Váš 
inteligentný telefón pomocou USB portu a displej zapnite. Pokiaľ je displej zapnutý, iba pripojte 
telefón cez USB port. Maximálne napätie je 0,5 A.  

PORUCHY – Pokiaľ sa zobrazí akákoľvek poruchová správa, je nutné navštíviť Vášho dodávateľa alebo 
autorizovaný servis.  

ČÍSLO PORUCHY POPIS RIEŠENIE 

07 Problémy s napätím. Skontrolujte napätie batérie. 

08 Chyba signálu kábla motora. Skontrolujte modul motor. 

09 Chyba kábla fázy motora. Skontrolujte modul motor. 

11 
Porucha snímača regulátora 
teploty. 

Skontrolujte ovládač. 

12 Zlyhanie prúdového snímača. Skontrolujte ovládač. 

13 Vysoká teplota batérie. Skontrolujte batériu. 

14 Vysoká teplota motora. Skontrolujte motor. 

21 Chyba senzora rýchlosti. 
Skontrolujte pozíciu rýchlostného 
senzora. 

22 Chyba BMS. Vymeňte batériu. 

30 Chyba komunikácie. Skontrolujte pripojenie ovládača. 

 

Zobrazené hodnoty sa môžu líšiť podľa modelu.  
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DP C07 CLD OVLÁDACÍ PANEL  

 

Ovládanie je umiestené na ľavej strane kormidla. Displej je umiestený v strede kormidla.  

POPIS TLAČIDIEL 

 

A. Zvýšenie úrovne asistencie motora. 

B. Zníženie úrovne asistencie motora. 

C. Zapnutie / vypnutie svetiel. 

D. Zapnutie / vypnutie systému. 

E. Ostatné funkcie. 

1.1 Zapnutie / vypnutie systému 

Podržte tlačidlo „D“ po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie motora. Motor sa automaticky vypne, 
pokiaľ nebude používaný po dobu 5 min.  

1.2 Prepínanie zobrazenia funkcií 

Stlačte tlačidlo „E“ pre prepnutie medzi zobrazením vzdialenosti a rýchlosti. LCD displej zobrazuje 
hodnoty: aktuálna prejdená vzdialenosť (TRIP km), celková vzdialenosť (TOTAL km), maximálna 
rýchlosť (MAX speed), zostávajúca vzdialenosť (RANGE), spotreba energie (C).  

 

 

 

 

 



21 

 

1.3 Úroveň asistencie motora  

Úroveň asistencie motora nastavíte pomocou tlačidiel „A“ a „B“. LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. 
Pokiaľ nesvieti žiadny indikátor, znamená to, že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. Bicykel 
bude fungovať ako bežný bicykel. Asistencia začne fungovať od hodnôt 1 až po 5. 

 

1.4 Zapnutie svetiel a podsvietenie displeja 

Pokiaľ je displej zapnutý, podržte tlačidlo „C“ po dobu 2 sekúnd pre vypnutie svetiel a podsvietenie 
displeja. Svetlá a podsvietenie by sa mali automaticky zapnúť, akonáhle sa zotmie. Pokiaľ podsvietenie 
vypnete manuálne, je potrebné ho opäť manuálne zapnúť. 

 

 

1.5 Asistencia ovládania bicykla 

• Pre aktiváciu držte tlačidlo „B“. Asistencia sa vypne automaticky akonáhle tlačidlo pustíte.  

• Táto funkcia udrží rýchlosť bicykla na 6 km/h bez nutnosti šliapania. Je nutné udržiavať bicykel 
v rovnováhe. Funkciu používajte iba ak bicykel ovládate pešo.  
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2. LCD displej 

 

LCD displej je umiestený v strede kormidla a zobrazuje rozhranie funkcií.  

A. Varovanie o údržbe: varovanie sa zobrazuje v závislosti na počtu cyklov nabitia batérie a 
prejdenej vzdialenosti. Systém automaticky určuje životnosť batérie a upozorňuje, pokiaľ je 
prekročený počet cyklov nabitia batérie. Upozornenie sa zobrazí aj pokiaľ motor prejde 
vzdialenosť vyššiu, ako predpokladaná životnosť motora.  

B. Zobrazí menu.  

C. Rýchlosť: Zobrazí aktuálnu rýchlosť v km/h alebo mph, podľa nastavenia používateľa.  

D. Zobrazí priemernú rýchlosť AVG a maximálnu rýchlosť MAXS. 

E. Porucha: Ikona sa na displeji zobrazí, pokiaľ je signalizovaná porucha. Navštívte Vášho 
predajcu alebo autorizovaný servis.  

F. Zobrazenie vzdialenosti, ktorú je možné prejsť na aktuálnom nastavení. 

G. Úroveň asistencie motora: LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. Pokiaľ nesvieti žiadny 
indikátor, znamená to, že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. Bicykel bude fungovať 
ako bežný bicykel. Asistencia začne fungovať od hodnôt 1 až po 5.  

LCD displej môže nabíjať Váš inteligentný telefón. Pokiaľ je displej vypnutý, pripojte Váš 
inteligentný telefón pomocou USB portu a displej zapnite. Pokiaľ je displej zapnutý, iba pripojte 
telefón cez USB port. Maximálne napätie je 0,5 A.  

H. Asistencia ovládania bicykla: Pokiaľ je asistencia zapnutá, zobrazí sa na displeji ikona 
WALK.  

I. Indikátor svetiel: zobrazí sa iba ak sú svetlá zapnuté. 

J. Zobrazenie vzdialenosti: Aktuálna TRIP a celková TOTAL 

K. Stav batérie: Pokiaľ sú  zobrazené všetky segmenty, je batéria plne nabitá. Segmenty postupne 
miznú, ako sa vybíja batéria. Pokiaľ zmiznú všetky segmenty, je nutné batériu dobiť.  

 

10 segmentov 90 % - plná kapacita batérie 

9 segmentov 80 % - 90 % kapacity batérie 

8 segmentov 70 % - 80 % kapacity batérie 

7 segmentov  60 % - 70 % kapacity batérie 

6 segmentov  50 % - 60 % kapacity batérie 

5 segmentov 45 % - 50 % kapacity batérie 

4 segmenty 35 % - 45 % kapacity batérie 
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3 segmenty  25 % - 35 % kapacity batérie 

2 segmenty 15 % - 25 % kapacity batérie 

1 segment  5 % - 15 % kapacity batérie 

Zobrazený iba rámček pod 5 % kapacity batérie 

 

PORUCHY – Pokiaľ sa zobrazí akákoľvek poruchová správa, je nutné navštíviť Vášho dodávateľa alebo 
autorizovaný servis.  

ČÍSLO PORUCHY POPIS RIEŠENIE 

07 Problémy s napätím. Skontrolujte napätie batérie. 

08 Chyba signálu kábla motora. Skontrolujte modul motor. 

09 Chyba kábla fázy motora. Skontrolujte modul motor. 

11 Porucha snímača regulátora teploty. Skontrolujte ovládač. 

12 Zlyhanie prúdového snímača. Skontrolujte ovládač. 

13 Vysoká teplota batérie. Skontrolujte batériu. 

14 Vysoká teplota motora. Skontrolujte motor. 

21 Chyba senzora rýchlosti. 
Skontrolujte pozíciu rýchlostného 
senzora. 

22 Chyba BMS. Vymeňte batériu. 

30 Chyba komunikácie. Skontrolujte pripojenie ovládača. 

 

Zobrazené hodnoty sa môžu líšiť podľa modelu.  



24 

 

KD21C LCD OVLÁDACÍ PANEL 

 

Ovládací panel je integrovaný do displeja a je umiestený na ľavej strane kormidla.  

1. Popis funkcií 

1.1 Zapnutie / vypnutie 

Podržte tlačidlo M po dobu 2 sekúnd pre zapnutie / vypnutie.  Systém sa automaticky vypne po 10 min 
nečinnosti.  

1.2 Úroveň asistencie motora 

Pomocou tlačidla  „+“ a „-“ nastavíte úroveň asistencie. LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu. Pokiaľ 
nesvieti žiadny indikátor, znamená to, že je úroveň asistencie 0 a motor nie je aktívny. Bicykel bude 
fungovať ako bežný bicykel. Asistencia začne fungovať od hodnôt 1 až po 5. 

1.3 Svetlá a podsvietenie  

Podržte tlačidlo „+“ po dobu 2 sekúnd pre vypnutie a zapnutie svetla a podsvietenie displeja.  

1.4 Asistencia ovládania bicykla   

Pre aktiváciu držte tlačidlo „-“. Asistencia sa vypne automaticky akonáhle tlačidlo pustíte.  

Táto funkcia udrží rýchlosť bicykla na 6 km/h bez nutnosti šliapania. Je nutné udržiavať bicykel 
v rovnováhe. Funkciu používajte iba ak bicykel ovládate pešo.  

LCD displej 

 

1. Indikátor svetiel. 

2. Aktuálna rýchlosť. 

3. Textový indikátor vrátane poruchových hlásení, pokiaľ sa zobrazí ERR21 ihneď kontaktuje 
Vášho dodávateľa alebo autorizovaný servis.  

4. Zobrazenie funkcií: pokiaľ je displej zapnutý, zobrazuje: aktuálnu rýchlosť, celkovú vzdialenosť, 
úroveň nabitia batérie  a úroveň asistencie motora. Pomocou tlačidla „M“ prepínajte medzi 
zobrazením: aktuálna rýchlosť (km/h) > aktuálna prejdená vzdialenosť (km) > čas použitia (hod.) 
> maximálna rýchlosť (km/h) > priemerná rýchlosť (km/h) > výkon motora (W).  

5. Stav batérie: Pokiaľ sú zobrazené všetky segmenty, je batéria plne nabitá. Segmenty postupne 
miznú, ako sa vybíja batéria. Pokiaľ zmiznú všetky segmenty, je nutné batériu dobiť.  

6. Úroveň asistencie motora: LED indikátor zobrazí aktuálnu hodnotu od 0 do 5 podľa výberu 
používateľa.  
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7. Jednotky rýchlosti: km/h alebo mph. 

8. Všeobecné nastavenia. 

9. Zobrazí dojazd a výkon. 

 

Všeobecné nastavenia  

Po zapnutí podržte súčasne „+“ a „-“ po dobu 2 sekúnd pre vstup do nastavení. 

Vyresetovanie aktuálnej vzdialenosti 

• Zobrazí sa tC. Vyberte „Y“ (áno) tlačidlom „+“ alebo „N“ (nie) tlačidlom „-“. Stlačte tlačidlo MODE 
(M) pre uloženie a pokračovanie do ďalšieho nastavenia.  

 

Kontrast podsvietenia 

• Zobrazí sa bL. Vyberte úroveň podsvietenia „1“ (min), „2“ alebo „3“ (max). K výberu používajte 
tlačidlá „+“ a „-“. Stlačte tlačidlo MODE (M) pre uloženie a pokračovanie do ďalšieho nastavenia. 

 

Zobrazenie jednotiek v km/h alebo mph 

• Zobrazí sa U. 1 = míľa, 2 = kilometre. Pôvodná hodnota je „2“.  K výberu používajte tlačidlá „+“ 
a „-“. Stlačte tlačidlo MODE (M) pre návrat k vyresetovaniu vzdialenosti. Pre opustenie 
nastavenia podržte tlačidlo MODE (M) po dobu 2 sekúnd.  
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SHIMANO STEPS SCE 6010 a SCE 6000 OVLÁDACÍ PANEL 

 

FUNKCIE 

• Vysoko výkonný systém radenia. Systém používa presný senzor pre vhodnú úroveň asistencie, 
starostlivo nastavený počítačom.  

• Plne automatické radenie. Senzory zaznamenávajú jazdné podmienky a automaticky upravujú 
úroveň asistencie motora pre príjemný pôžitok z jazdy.  

• Start mode: funkcia ktorá automaticky podradí na prednastavený stupeň, akonáhle bicykel 
zastavíte, takže pri rozjazde začnete na nižšom stupni.  

• Akonáhle zastavíte a podradíte na nižší stupeň, ako je automaticky prednastavené, systém 
nebude automaticky preraďovať na vyšší stupeň.  

• Asistencia ovládania bicykla (nemusí byť povolená v niektorých štátoch). 

• Niektoré funkcie sú otázkou aktualizácie firmvéru. V tomto prípade kontaktujte dodávateľa pre 
aktualizáciu firmvéru.  

POUŽITIE BICYKLA  

• Zapnite motor.  

• Nedávajte nohy na pedále počas zapínania motora. Môže sa objaviť poruchová správa.  

• Bicykel nejde zapnúť počas nabíjania batérie.  

• Vyberte požadovanú úroveň asistencie motora.  

• Asistencia motora sa zapne, akonáhle začnete šliapať. Asistenciu meňte v závislosti od 
jazdných podmienok.  

• Pri parkovaní motor vypnite.  

ÚROVEŇ ASISTENCIE  

VYSOKÁ 

• Používajte v náročnom teréne ako sú prudké kopce.  

NORMÁLNA 

• Používajte pri stredne ťažkom teréne, pokiaľ si chcete užiť pohodovú jazdu pri miernom 
navýšení.  

ECO 

• Používajte na rovnom teréne, kde nie je šliapanie príliš náročné. Motor spotrebováva minimálne 
množstvo energie.  

Pokiaľ sa stav batérie dostáva na nízku úroveň, zníži sa úroveň asistencie pre zvýšenie dojazdu.  

OFF mode: Tento mód neposkytuje žiadnu asistenciu pri šliapaní, a preto nespotrebováva žiadnu 
energiu.  

WALK assist.: Tento mód je vhodný pri vedení bicykla vedľa seba (nemusí byť povolené vo všetkých 
štátoch).  
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A –  Meňte zobrazené informácie. 

 Meňte medzi automatickým a manuálnym radením. 

X – Počas menenia asistencie: asistencia bude silnejšia. 

 Počas radenia: šliapanie bude ťažšie. 

Y –  Počas menenia asistencie: asistencia bude slabšia. 

 Počas radenia: šliapanie bude ľahšie. 

Uvedené informácie platia pre pôvodné nastavenie displeja.  

ZASUNUTIE A VYSUNUTIE DISPLEJA 

Zasuňte displej do držiaka, ako je zobrazené na obrázku. Displej zasuňte až na doraz, budete počuť 
kliknutie.  

Pre vysunutie displeja, stlačte páčku na držiaku a displej sa uvoľní. 

 

Pokiaľ nie je displej správne umiestnený, nebude správne fungovať. Zapnite displej pomocou ON / OFF. 



28 

 

Automatické vypnutie: Pokiaľ sa bicykel nepohybuje po dobu dlhšiu ako 10 
min, motor sa automaticky vypne. 

Zapnutie motora cez displej: Podržte tlačidlo pre napájanie po dobu 2 
sekúnd. Pokiaľ nie je batéria displeja nabitá, nezapne sa. Batéria je nabitá iba 
v prípade, že displej svieti. 

 

<BT-E6000 / BT-E6001 / BT-E6010 / BT-E8010 / BT-E8020> 

Motor zapnite pomocou tlačidla na batérii. Po stlačení sa rozsvietia LED indikátory na batérii.  

VAROVANIE:   

• Skôr ako batériu zapnete, uistite sa, že je riadne umiestená.  

• Batéria nemôže byť zapnutá, pokiaľ je v nabíjačke.  

• Nedávajte nohy na pedále počas zapínania.  

BT-E8010 / BT-E8020 môžu byť vypnuté podržaním tlačidla pre vypnutie po dobu 6 sekúnd.  
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DISPLEJ 

Displej zobrazuje informácie o asistencii a informácie o jazde.  

ZOBRAZENIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ: 

1. Aktuálna rýchlosť. 

2. Stav batérie. 

3. Jednotka rýchlosti. 

4. Aktuálny mód asistencie motora. 

5. Aktuálny prevod rýchlosti alebo údaje o jazde – u SC-E6000 pre zmenu zobrazenia stlačte A.  

6. Aktuálny čas. 

7. Automatický / manuálny prevod rýchlostí, zobrazené pre: SC-E6000 [A] (Auto) / [M] (Manuál), 
SC-E6010 [Auto] / [Manuál]. 

8. Indikátor svetla. 

9. Zobrazuje asistenciu motora. 

 

INDIKÁTOR BATÉRIE 

Aktuálny stav batérie môžete sledovať počas jazdy.  

<SC-E6000>     <SC-E6010> 

Zobrazenie Stav batérie Zobrazenie Stav batérie 

 
81 % - 100 % 

 
100 % 

 
61 % - 80 % 

  

 
41 % - 60 % 

 
0 % 

 
21 % - 40 % 

 
1 % - 20 % 

 
0 % 
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ZMENA ÚROVNE ASISTENCIE 

Zobrazuje aktuálnu úroveň asistencie. 

Pri použití SW-E6000, meňte úroveň asistencie pomocou 
tlačidiel „Y“ a „Z“. 

Pri použití SW-E6010, meňte úroveň asistencie pomocou 
tlačidiel „X“ a „Y“. 

Zobrazenie / detaily 

Vysoká úroveň asistencie – High. 

Normálna asistencia – Normal. 

Nízka asistencia – ECO. 

Vypnutá asistencia – OFF. 

Chôdza – Walk. 
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ZAPNUTIE ASISTENCIE RIADENIA BICYKLA (WALK 
ASSIST MODE)  

Táto funkcia nemusí byť povolená vo všetkých štátoch.  

1.  Stlačte tlačidlo „Y“ pre vypnutie [OFF]. 

2. Podržte tlačidlo „Y“ po dobu 2 sekúnd, zobrazí sa 
[WALK] 

3. Držte tlačidlo „Y“ pre funkciu asistencie riadenia 
bicykla.  

• Akonáhle je zobrazené [WALK] držte tlačidlo „Y“ 
pre funkciu riadenia bicykla , pre vypnutie funkcie 
tlačidlo pusťte alebo stlačte tlačidlo „X“.  

• Pokiaľ nebude tlačidlo „Y“ v prevádzke dlhšie ako 
1 min, vypne sa [OFF].  

• Pokiaľ sa asistencia ovládania bicykla nezapne, 
skúste funkciu reštartovať tým, že ju znova 
zapnete.  

• Rýchlosť je 6 km/h. Môže sa meniť s ohľadom na 
daný prevod.  

 

 

 

PREVODY A ZOBRAZENIE ÚDAJOV 

Zobrazenie aktuálneho prevodu a dát. Zobrazené údaje sa zmenia vždy, keď stlačíte tlačidlo „A“.  

 

1. Prevod (zobrazené, pokiaľ používate elektrický prevodník). 

2. Prevod (zobrazí stupeň automatického nastavenia štartovného prevodu).  

3. Pokiaľ sa zobrazí [RANGE], stav batérie a asistencia riadenia bicykla sa nezobrazí na displeji.  

4. Voliteľný údaj: Ide nastaviť v E-TUBE PROJECT, viac informácií v kapitole Pripojenie a 
komunikácia s PC. 

5. Pokiaľ je zapnutá funkcia asistencia ovládania bicykla, [RANGE] (predpokladaný dojazd) je 
zobrazený pri prepnutí displeja na [RANGE]. 

6. Zobrazenie štartovného prevodu. 

7. Aktuálny prevod je zobrazený iba ak sa používa elektrický prevodník.  
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ZAPNUTIE / VYPNUTIE BATÉRIOU NAPÁJANÉ SVETLO 

<SC-E6000> 

Pokiaľ je svetlo pripojené na batériu, stlačte tlačidlo pre asistenciu motora „A“ po dobu 2 sekúnd, svetlo 
sa zapne / vypne. Zobrazí sa oznámenie o vypnutí / zapnutí svetiel po dobu 2 sekúnd miesto hodín a 
informácii o asistencii.  

 

<SC-E6010> 

Pokiaľ je svetlo pripojené na batériu, stlačte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie svetiel.  Ikona sa objaví na 
displeji. Stlačte tlačidlo znovu pre vypnutie. Akonáhle svetlo vypnete, ikona zmizne.  

Pokiaľ nie je svetlo pripojené, a podsvietenie [Backlight] je nastavené na manuálne  [Manuál], stlačením 
tlačidla pre svetlo bude zapínať / vypínať podsvietenie.  

 

Svetlo svieti v závislosti od batérie, pokiaľ je vybitá svetlo nesvieti.  
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Nastavenie automatického / manuálneho prevodu 

V základnej obrazovke stlačte Prevod A, k nastaveniu automatického alebo manuálneho prevodu.  

 

VYNULOVANIE VZDIALENOSTI  

Vzdialenosť môžete vynulovať na základnej obrazovke. Pokiaľ je pripojené batériou napájané svetlo, 
vynulujte prejdenú vzdialenosť (DST) podľa návodu Vynulovať v kapitole Nastavenie menu. 

Pokiaľ používate SC-E6000, funkcia vynulovania môže byť použitá iba ak nie je svetlo pripojené.  

1. Zmeňte zobrazené údaje na prejdenú vzdialenosť (DST) a stlačte tlačidlo Asistencia A po dobu 
2 sekúnd.  

 

2. Potom tlačidlo pustite a DST začne blikať, potom opäť stlačte tlačidlo Asistencia A a údaj sa 
vynuluje.  
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• Indikátor DST prestane blikať a vráti sa do pôvodného menu, pokiaľ nebude prevedená žiadna 
operácia po dobu 5 sekúnd. 

• Pokiaľ vynulujete VZDIALENOSŤ, vynuluje sa tiež ČAS, PRIEMERNÁ a MAXIMÁLNA 
RÝCHLOSŤ.  

MENU NASTAVENIA 

Zastavte bicykel, stlačte tlačidlo pre Asistenciu X a Y súčasne po dobu 2 sekúnd.  

 

Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y sa navigujte v menu. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte výber.  

 

Konfigurovateľné 
hodnoty 

Detaily 

Navrátenie 
pôvodných hodnôt. 

Návrat hodnôt. 

Hodiny. Nastavenie hodín. 

Štart módu. Nastavenie rozjazdu. 

Podsvietenie. Nastavenie podsvietenia. 

Jas. Nastavenie jasu. 

Zvukové oznámenie. Nastavenie zvuk. ozn.. 

Jednotky. Km alebo míle. 

Jazyk. Nastavenie jazyka. 

Farba textu. Farba textu. 

Prispôsobenie. 
Prispôsobenie 
elektrických a 
manuálnych prevodov. 

Auto. 
Časovač automatického 
prevodníka. 

Návrat. 
Návrat na hlavnú 
obrazovku. 
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*1: Dostupné iba pre SC-E6010. 

*2: Dostupné iba pri elektronickom prevodníku. 
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VYNULOVANIE VZDIALENOSTI ALEBO VYRESETOVANIE 

Pokiaľ vynulujete VZDIALENOSŤ, vynuluje sa tiež ČAS, PRIEMERNÁ a MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ.  

1. V menu sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencie X a Y.  

Nastaviteľné údaje 

EXIT – návrat do pôvodného menu 

DST – vynulovanie prejdenej vzdialenosti 

Default – návrat menu do pôvodného nastavenia 

Pôvodné nastavené hodnoty: 

 Podsvietenie (backlight) – zapnuté (on) 

 Zvukové oznámenie (Beep) – zapnuté (on) 

 Jednotka – Km 

 Jazyk – angličtina (english) 

 <SC-E6010> 

 Jas – 3 

 Farba písma – biela (white) 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdzujete hodnoty a vrátite sa do hlavného nastavenia 

 

NASTAVENIE HODÍN (CLOCK) 

1. Pomocou tlačidiel asistencia X a Y nastavíte hodiny.  

Asistencia X – navýši číslo 

Asistencia Y – zníži číslo 
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2. Potvrďte pomocou tlačidla Asistencia A a pokračujte v nastavení minút.  

 

3. Pomocou tlačidiel asistencia X a Y nastavíte minúty.  

Asistencia X – navýši číslo 

Asistencia Y – zníži číslo 

 

4. Pomocou tlačidla Asistencia A uložíte hodnoty a vrátite sa do nastavenia. 

 

Hodnoty môžete meniť rýchlejšie podržaním tlačidiel Asistencia  X a Y.  
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START MODE (ROZJAZD) 

Nastavte prevod rozjazdu. 

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

Nastaviteľné hodnoty: 

 Vypnuté (OFF) - vypnuté 

 2 – 2 prevod 

 3 – 3 prevod 

 4 – 4 prevod 

 5 – 5 prevod 

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia.  
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PODSVIETENIE (BAKCLIGHT) 

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

Nastaviteľné hodnoty:  

 Zapnuté (ON) – vždy zapnuté 

 Vypnuté (OFF) – vždy vypnuté 

 Manuálne (manuál) – zapína sa podľa zapnutej batérie 

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia.  
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JAS (BRIGHTNESS) 

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

Jas môže byť nastavený v 5 úrovniach.  

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia.  
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ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA (BEEP)  

Zvuk môže byť zapnutý alebo vypnutý.  

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

Nastaviteľné hodnoty:  

 ON – Zapnuté 

 OFF – Vypnuté  

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia.  

 

I napriek tomu,  že je zvuková signalizácia vypnutá, oznámenia ako sú poruchy a chyby budú vždy 
sprevádzané zvukovým signálom.  
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NASTAVENIE JEDNOTIEK (UNIT) 

Môžete nastaviť kilometre alebo míle.  

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

Nastaviteľné hodnoty: 

 KM – zobrazí kilometre 

 Míle – zobrazí míle 

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia. 
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JAZYK (LANGUAGE) 

Tu môžete nastaviť jazyk 

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

Nastaviteľné hodnoty:  

 English – angličtina 

 Français – francúzština 

Deutsch – nemčina 

Nederlands – holandčina 

Italiano – taliančina 

Español – španielčina 

 

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia.  
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FARBA PÍSMA (FONT COLOR) 

Farba písma môže byť zmenená. 

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

Nastaviteľné hodnoty:  

 Biela (White) 

 Čierna (Black) 

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia.  
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AUTOMATICKÉ PREVODY (AUTO) 

Táto funkcia môže byť nastavená iba pri použití elektronickej prevodovej jednotky.  

Pokiaľ potrebujete nastaviť prešmykač, kontaktuje Vášho predajcu alebo autorizovaný servis.  

Čas prevodu môže byť nastavený, pokiaľ je prevod v automatickom režime.  

1. V nastavení sa navigujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

• Pomocou tlačidla Asistencia X nastavíte prevod hore – šliapanie je ľahšie. 

• Pomocou tlačidla Asistencia Y nastavíte prevod dolu – šliapanie je ťažšie. 

 

2. Pomocou tlačidla Asistencia A potvrdíte hodnotu a vrátite sa do nastavenia.  

 

OPUSTENIE NASTAVENÍ (EXIT) 

Ukončí a opustí menu nastavenia a vráti na pôvodnú obrazovku.  

• Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y vyberte [EXIT] 

• Pomocou tlačidla Asistencia A potvrďte možnosť.  

Pokiaľ sa objaví akákoľvek chybová alebo poruchová správa, prestaňte produkt používať a kontaktujte 
Vášho predajcu  alebo autorizovaný servis.  
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SHIMANO SC-E7000 OVLÁDACÍ PANEL 

 

Pred zapnutím sa uistite že je batéria riadne zaistená, a že je displej správne nasadený. Pred zapnutím 
nedávajte nohy na pedále, môže sa objaviť systémová chyba.  

Zapnutie / vypnutie (ON / OFF) 

Hlavný vypínač energie je umiestený na batérii.  

Pokiaľ zapnete hlavný vypínač batérie, všetky komponenty, ktoré sú na batérii pripojené sa zapnú tiež 
(asistencia motora, napájanie displeja, elektronický prevodník, svetlá).  

Batériu nie je možné zapnúť, pokiaľ sa nabíja.  

Pokiaľ bicykel  nepoužívate dlhšie ako 10 min, batéria sa automaticky vypne.  

UMIESTENIE VYPÍNAČA NA BATÉRII 

Na batérii sú tiež umiestnené LED indikátory stavu batérie.  

 

OVLÁDACIA JEDNOTKA 

Počas zapínania nešliapte na pedále.  

Stlačením tlačidla napájania batérie na batérii BT-E8010 / BT-E8020 na približne šesť sekúnd dôjde k 
vypnutiu napájania pre prípad núdze.  

Akonáhle sa zapne batéria, objaví sa na displeji obrázok (vid. nižšie) a potom sa zobrazí klasické 
rozhranie.  

 

Tento manuál popisuje iba pôvodné nastavenie. Funkcie priradené k ovládaniu môžu byť zmenené 
pomocou E-TUBE PROJECT.  
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Pravý ovládač môže byť nahradený klasickým radením. Potom nefungujú funkcie priradené k pravému 
ovládaču.  

Ľavý ovládač / asistencia (assist) 
Pravý ovládač / elektronický prevod 

(electronic gear shift) 

Asistencia X 
(assist-x) 

Počas jazdy: Zvýši asistenciu 
motora. 

Počas nastavenia: Posunutie / 
zmena údajov v menu. 

Prevod X (shift-x) 
Počas jazdy: 

Prevod hore 

Asistencia Y 
(assist-y) 

Počas jazdy: Zníži asistenciu 
motora. 

Počas nastavenia: Posunutie / 
zmena údajov v menu. 

Prevod Y (shift-y) 
Počas jazdy: 

Prevod dolu 

A 
Počas jazdy: mení zobrazené údaje na displeji. 

Počas nastavenia: Zmena údajov alebo potvrdenie nastavenia. 

 

Nezabudnite počas prevodu šliapať.  

DISPLEJ 

Displej zobrazuje stav a údaje bicykla. Prevod je zobrazený iba pri elektronickom prevode.  

 

(A) Stav batérie 

(B) Aktuálny prevod 

(C) Aktuálna asistencia motora 

(D) Aktuálna rýchlosť 

(E)  Bluetooth – zobrazené iba ak je zariadenie pripojené 

Zobrazenie Stav batérie 

 
81 % - 100 % 

 
61 % - 80 % 

 
41 % - 60 % 

 
21 % - 40 % 
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1 % - 20 % 

 
0 % 

 

ZAPNUTIE ASISTENCIE 

Pokiaľ nie je asistencia zapnutá, podržaním „A“ zapnete asistenciu.  

Asistencia motora nemôže byť prepnutá na asistenciu riadenia bicykla [WALK]. 

Ovládanie 

Asistenciu motora ovládajte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y.  

[BOOST] – veľká asistencia motora 

[TRAIL] – stredná asistencia motora 

[ECO] – malá asistencia motora 

[OFF] – vypnutie asistencie motora 

[WALK] – asistencia ovládania bicykla 

 

Asistencia ovládania bicykla 

1. Zastavte bicykel. 

2. Dajte nohy z pedálov.  

3. Podržte tlačidlo Asistencia Y po dobu asi 2 sekúnd. 

4. Zmena módu sa zobrazí na displeji. 

Pokiaľ nie je možné prepnúť na asistenciu riadenia bicykla (bicykel nie je zastavený, na pedále je 
aplikovaný tlak atď.) ozve sa varovný signál.  

Pokiaľ bicykel stojí po dobu 1 minúty po zapnutí asistencie riadenia bicykla, zapne sa automaticky do 
módu, ktorý bol pôvodne nastavený. 

Stlačením tlačidla Asistencia X vypnete podporu riadenia bicykla. Program sa vráti do 
predchádzajúceho  režimu. 
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Zobrazenie údajov o jazde  

1. Pomocou tlačidla „A“ môžete meniť zobrazené údaje.  

 

Vysvetlivky:  

Zobrazenie Popis 

[DST]  Aktuálna vzdialenosť 1 

[ODO] Celková vzdialenosť 

[RNG] Maximálny dojazd 2, 3 

[TME] Čas použitia 4 

[AVG] Priemerná rýchlosť 4 

[MAX] Maximálna rýchlosť 4 

[CAD] Otáčky pedálov 4, 5 

[CLK] Čas 4 

 

1. Aktuálna vzdialenosť môže byť vynulovaná podržaním tlačidla Asistencia A. Celková vzdialenosť 
nebude vymazaná.  

2. Stav batérie sa nezobrazuje počas [RNG]. Údaje o maximálnom dojazde nemusia byť presné. 

3. Pokiaľ je zapnutá asistencia ovládania bicykla zobrazenie [RNG] bude zobrazovať [RNG ---]. 

4. Voliteľné údaje, Zobrazenie môže byť nastavené pripojením E-TUBE PROJECT. Viac informácii 
v kapitole Konfigurácia E-TUBE PROJECT, odstavec PRIPOJENIE A KOMUNIKÁCIA SO 
ZARIADENÍM.  

5. Iba ak má bicykel elektronický prevod, displej sa vráti na pôvodnú obrazovku po 60 sekundách.  

Pokiaľ počas zobrazenia rýchlosti stlačíte tlačidlo „A“, zobrazí sa prejdená vzdialenosť [DST].  
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Vynulovanie informácií o prejdenej vzdialenosti  

Vynulujte údaje o prejdenej vzdialenosti zobrazenej na displeji 

Pokiaľ vynulujete údaje o prejdenej vzdialenosti [DST], čas [TIME], priemerná rýchlosť [AVG] a 
maximálna rýchlosť [MAX] budú tiež vynulované.  

1. Stlačte tlačidlo „A“ pre zobrazenie [DST] 

 

2. Držte tlačidlo „A“, dokým údaje pre [DST] začnú blikať.  

 

3. Potom tlačidlo „A“ stlačte, údaje sa vynulujú.  

Pokiaľ nestlačíte opäť tlačidlo „A“, potom čo začnú údaje blikať, blikanie prestane a displej sa vráti do 
úvodnej obrazovky.  

NASTAVENIA 

1. Zastavte bicykel. 

2. Podržte tlačidlo A, zobrazia sa nastavenia.  

 

3. Vyberte požadovanú položku. V nastaveniach sa pohybujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y, 
potvrdzujte tlačidlom „A“. Zobrazí sa vybraná položka.  

 

V nastaveniach sa pohybujte pomocou tlačidiel Asistencia X a Y a potvrdzujte tlačidlom „A“.  
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Výber nastavení / vysvetlivky:  

[Clear] Vynulovanie údajov o prejdenej vzdialenosti a zobrazených údajov. 

[Clock] Nastaví aktuálny čas. 

[Light] Zapnutie (ON) / vypnutie (OFF) svetiel pripojených na ovládaciu jednotku. 

[Beep] Zapnutie (ON) / vypnutie (OFF) zvukových signálov. 

[Unit] Nastavenie jednotiek KM alebo míle. 

[Language] Jazyk rozhrania. 

[Font color] Výber čierneho alebo bieleho písma. 

[Adjust] 1 Nastavenie automatického prevodu elektronického prevodu. 

[Shift timing] 1 Nie je používaný. 

[RD protection reset] 2 Vyresetuje ochranu zadného prešmykača. 

[Exit] Návrat na základnú obrazovku. 

 

1. Iba pre elektronický prevod. 

2. Iba pre zadný elektronický prevod s prešmykačom. 

[Clear] Vynulovanie údajov o prejdenej vzdialenosti a zobrazených údajov 

• Vynulujte údaje o prejdenej vzdialenosti zobrazené na displeji. 

• Pokiaľ vynulujete údaje o prejdenej vzdialenosti [DST], čas [TIME], priemerná rýchlosť [AVG] 
a maximálna rýchlosť [MAX] budú tiež vynulované.  

1. Vstúpte do [Clear] pomocou tlačidiel Asistencia X a Y. Výber potvrďte pomocou tlačidla „A“.  

2. Vyberte možnosť:  [EXIT] – Návrat do menu 

[DST] – Vynulovanie údajov  

 

3. Pomocou tlačidla „A“ potvrďte výber. Automaticky sa vrátite do menu.  
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[Clock] Nastaví aktuálny čas 

Nastavte aktuálny čas. Najskôr nastavte hodiny, potom minúty. Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y 
môžete výber času urýchliť v krokoch 2 a 4.  

1. Vstúpte do [Clock] pomocou tlačidiel Asistencia X a Y. Výber potvrďte pomocou tlačidla „A“.  

2. Pomocou tlačidiel Asistencia X (navýši číslo) a Y (zníži číslo) nastavte hodiny.  

 

3. Potvrďte tlačidlom „A“. Zvýrazní sa nastavenie minút.  

 

4. Pomocou tlačidiel Asistencia X (navýši číslo) a Y (zníži číslo) nastavte minúty. 

 

5. Pomocou tlačidla „A“ potvrďte výber. Automaticky sa vrátite do menu.  

 

[Light] Zapnutie (ON) / vypnutie (OFF) svetiel pripojených na ovládaciu jednotku 

1. Vstúpte do [Light] pomocou tlačidiel Asistencia X a Y. Výber potvrďte pomocou tlačidla „A“. 

2. Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y vyberte možnosť a potvrďte „A“.  

 

Vyberte možnosť:  [ON] – svetlá vždy zapnuté 

[OFF] – svetlá vždy vypnuté 

3. Pomocou tlačidla „A“ potvrďte výber. Automaticky sa vrátite do menu.  
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[Beep] Zvukový signál 

Môžete zapnúť / vypnúť zvukovú signalizáciu. 

Pokiaľ vypnete zvukovú signalizáciu, chybové a poruchové hlásenia budú stále sprevádzané zvukovou 
signalizáciou.  

1. Vstúpte do [Beep] pomocou tlačidiel Asistencia X a Y. Výber potvrďte pomocou tlačidla „A“. 

2. Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y vyberte možnosť a potvrďte tlačidlom „A“.  

 

3. Pomocou tlačidla „A“ potvrďte výber. Automaticky sa vrátite do menu.  

 

[Unit] Nastavenie jednotiek KM alebo míle 

1. Vstúpte do [Unit] pomocou tlačidiel Asistencia X a Y. Výber potvrďte pomocou tlačidla „A“. 

2. Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y vyberte možnosť a potvrďte tlačidlom „A“.  

 

Vyberte možnosť: [km] Zobrazí kilometre 

   [míle] Zobrazí míle 

3. Pomocou tlačidla „A“ potvrďte výber. Automaticky sa vrátite do menu.  

 

[Language] Jazyk rozhrania 

1. Vstúpte do [Language] pomocou tlačidiel Asistencia X a Y. Výber potvrďte pomocou tlačidla „A“. 

2. Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y vyberte možnosť a potvrďte tlačidlom „A“.  
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Vyberte možnosť: [English] – angličtina 

     [Français] – francúzština 

[Deutsch] – nemčina 

[Nederlands] – holandčina 

[Italiano] – taliančina 

[Español] – španielčina 

3. Pomocou tlačidla „A“ potvrďte výber. Automaticky sa vrátite do menu.  

 

[Font color] Farba písma 

1. Vstúpte do [Font color] pomocou tlačidiel Asistencia X a Y. Výber potvrďte pomocou tlačidla „A“. 

2. Pomocou tlačidiel Asistencia X a Y vyberte možnosť a potvrďte tlačidlom „A“.  

 

Vyberte možnosť: [White] Biely text na čiernom pozadí 

   [Black] Čierny text na bielom pozadí 

3. Pomocou tlačidla A potvrďte výber. Automaticky sa vrátite do menu.  

 

CHYBOVÉ A PORUCHOVÉ SPRÁVY 

Text vedľa stavu batérie informuje o chybách a poruchách. 

 

VAROVANIE: Pokiaľ sa problém vyrieši, správa zmizne. Pokiaľ je správa stále zobrazená, kontaktujte 
predajcu alebo autorizovaný servis.  

Pri akejkoľvek poruche alebo poškodení ihneď prestaňte produkt používať a kontaktujte Vášho predajcu 
alebo autorizovaný servis.  
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DEVRON ELECTRIC OVLÁDACÍ PANEL 

 

 

Podľa modelu bicykla, ovládanie bicykla je dostupné vo forme OVLÁDACIEHO PANELA a DISPLEJA 
alebo iba OVLÁDACIEHO PANELA.  

Informácie zobrazené na displeji: 

 

1. Odometer (total) / Trip odometer Celková vzdialenosť / aktuálne prejdená vzdialenosť. 

2. Average speed of last trip Priemerná rýchlosť predchádzajúceho použitia. 

3. Battery power output Výkon batérie. 

4. Motor torque Točivý moment motora. 

5. Current travel speed Aktuálna rýchlosť. 

6. Walking assist ON / OFF Asistencia ovládania bicykla zapnutá / vypnutá. 

7. Lights ON / OFF Svetlá zapnuté / vypnuté. 

8. Battery chargé level in % Úroveň batérie v %. 

9. Range based on battery charge level and 
seleced assist mode 

Dojazd v závislosti na úrovni asistencie motora a 
aktuálnej úrovni batérie. 

10. Assist level Úroveň asistencie motora. 
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Ovládací panel:  

Ovládací panel funguje bez displeja. Úroveň asistencie a nabitia batérie sú zobrazené na ovládacom 
panely v dvoch odlišných radoch LED indikátorov.  

Horná rada zobrazuje úroveň asistencie.  

Spodná rada zobrazuje aktuálny stav batérie.  

 

1. Hlavný vypínač – Držte po dobu 2-3 sekúnd pre vypnutie a zapnutie.  

2. Zvýšenie asistencie motora / ovládanie svetiel – stlačením navýšite úroveň asistencie motora o 
jednu úroveň. Podržaním zapnete / vypnete svetlá. Pokiaľ je pripojený displej, tlačidlom 
ovládate podsvietenie displeja.  

3. Zníženie asistencie motora / ovládanie asistencie riadenia bicykla – stlačením znížite úroveň 
asistencie motora o jednu úroveň. Podržaním tlačidla zapnete asistenciu riadenia bicykla, 
pustením tlačidla asistenciu vypnete.  

Vynulovanie priemernej rýchlosti a vzdialenosti prejdenej pri poslednom použití  

Stlačte hlavný vypínač (1) a vyberte si medzi celkovou vzdialenosťou (total) alebo naposledy prejdenou 
vzdialenosťou (trip). Zobrazené na LCD displeji (1).  

Vyberte TRIP a potom stlačte súčasne tlačidlá pre ovládanie asistencie motora (2, 3). Údaje o celkovej 
prejdenej vzdialenosti sa nevynulujú.  

Bicykel je dodávaný s prednastavenými parametrami z výroby.  

Pre ďalšie informácie kontaktuje dodávateľa.  

BATÉRIA  

• Batériu nepoužívajte ihneď po dodaní bicykla. Je nutné batériu plne nabiť.  

• Vždy používajte originálnu nabíjačku.  

• Vždy používajte iba originálne batérie.  

• Pri dlhodobom nepoužívaní bicykla je nutné batériu plne dobiť.  

• Batéria napája pohonnú jednotku a svetlá ihneď po zapnutí.  

• Výkon batérie je závislý od modelu a ďalších faktoroch ako je použitie a opotrebovanie. Plnú 
kapacitu batérie dosiahnete po 2 – 5 nabíjacích cykloch.  

• Kompletným nabíjacím cyklom je myslené nabíjanie bez prerušovania až do 100 % kapacity 
batérie.  

• Poškodená batéria musí byť ihneď vymenená. 

• Držte batériu mimo zdroja tepla a ohňa. 

• Neponárajte batériu do vody ani iných tekutín. Nikdy ju nečistite vysokotlakovým čističom. 

• Batériu nevystavuje úderom ani častým vibráciám. 

• Nikdy batériu neotvárajte, nepokúšajte sa ju opraviť. 

• Pri preprave bicykla, batériu vyberte.  
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• Záruka batérie je 24 mesiacov, životnosť a kapacitu batérie nad 70% garantujeme po dobu 1 
roka. 

Stlačením tlačidla (1) umiesteným blízko LED svetiel indikujúci stav batérie zobrazíte aktuálne nabitie 
batérie.  

 

DOBÍJANIE 

Batériu dobíjajte po každej dlhšej jazde. Batériu môžete dobíjať na bicykli i samostatne.  

1. Vypnite pohon bicykla pred nabíjaním. 

2. Odstráňte ochrannú krytku na dobíjacom porte (2). 

3. Pripojte nabíjačku do zásuvky. 

4. Pripojte nabíjačku do batérie (2). 

5. Skontrolujte stav nabíjania. 

6. Nabíjanie sa automaticky vypne, akonáhle je batéria nabitá na 100 % 
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VYBRATIE BATÉRIE 

Batéria na nosiči 

1. Vypnite pohon bicykla. 

2. Odskrutkujte istiacu skrutku proti smeru hodinových ručičiek.  

3. Vyberte batériu z nosiča. 

 

Batéria na spodnej rámovej tyči  

1. Vypnite pohon bicykla. 

2. Odskrutkujte istiacu skrutku proti smeru hodinových ručičiek.  

3. Batériu vytlačte bokom druhou rukou. 

Vstavaná batéria (Skladacie bicykle)  

1. Vypnite pohon bicykla. 

2. Rám ohnite, ako je napísané v kapitole o skladacom bicykli. 

3. Odskrutkujte istiacu skrutku proti smeru hodinových ručičiek.  

4. Vytiahnite batériu z rámu. 

PRIPEVNENIE BATÉRIE 

Batéria na nosiči 

1. Batériu zatlačte do nosiča, pre zaistenie zaskrutkujte bezpečnostnú skrutku v smere hodinových 
ručičiek.  

Batéria na spodnej rámovej tyči  

2. Zasuňte batériu bokom, pre zaistenie zaskrutkujte bezpečnostnú skrutku v smere hodinových 
ručičiek.  

Vstavaná batéria (Skladacie bicykle)  

1. Zložte rám, pokiaľ ste tak neurobili pri vybraní batérie. 

2. Zasuňte batériu do rámu. 

3. Pre zaistenie zaskrutkujte bezpečnostnú skrutku v smere hodinových ručičiek.  

SKLADOVANIE BATÉRIE 

• Batériu vždy skladujte plne nabitú.  

• Batériu umiestite na suché a chladné miesto (7 – 10 °C).  

• Odporúčame dobíjať batériu každé 3 mesiace po dobu aspoň 2 hodín.  
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DOJAZD 

Dojazd batérie je ovplyvnený mnohými faktormi ako sú: 

• Nabitie batérie 

• Celkové zaťaženie bicykla (cyklista + vybavenie) 

• Frekvencia šliapania 

• Teplota prostredia 

• Tlak v kolesách 

• Úroveň asistencie motora 

• Životnosť batérie  

• Terén 

• Protivietor 

• Sklon terénu 

Pre čo najväčší dojazd, nepoužívajte asistenciu motora stále. Používajte ju hlavne v prípade zrýchlenia, 
sklonu terénu alebo protivetru. 

Pokiaľ zvolíte malú úroveň asistencie kombináciu s vyššou frekvenciou šliapania, zvýšite dojazd batérie. 
Uistite sa tiež, že máte správne nafúkané kolesá, správny tlak v kolesách značne zvýši dojazd bicykla.  

ÚDRŽBA 

• Pred akoukoľvek údržbou vypnite pohonnú jednotku a vyberte batériu.  

• Bicykel vyžaduje pravidelné kontroly a údržbu.  Iba takto zaistíte bezpečné používanie produktu. 

• Každá časť je pri použití, náraze, nehode alebo nesprávnom použití vystavená stresu. 
Akékoľvek poškodenie alebo zmena farby môže indikovať poškodené časti. Časti náchylné 
k poškodeniu sú rám, kormidlo, predstavec, sedlo, sedlová tyč, nosič, brzdný systém, svetlá, 
duše a pneumatiky. 

• Nesnažte sa produkt opraviť, ale nahradiť poškodenú časť originálnym dielom. Pokiaľ nie sú 
dostupné originálne diely, nahraďte vhodnými kompatibilnými dielmi. Navštívte Vášho 
dodávateľa alebo autorizovaného predajcu. 

• Počas údržby sa uistite že sa žiadny čistiaci prostriedok nedostane do brzdného systému 
bicykla. Jeho účinnosť tým môže byť znížená.  

• Nikdy nepoužívajte vysokotlakové čističe. Bicykel čistite pomocou vlažnej vody, mäkkej 
handričky a mydlom.  

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Po umytí bicykla aplikujte ochranné a antikorózne 
prostriedky.  

• Aby ste predišli korózii, pravidelne čistite bicykel.  

• Iba pravidelná a profesionálna údržba zaistí optimálne a bezpečné používanie. 

KOLESÁ 

• Ráfik určený pre ráfkové brzdy majú hladký povrch určený pre brzdenie. Kolesá určené pre 
nábojové alebo kotúčové brzdy nikdy nemajú tento povrch. Na brzdných častiach nesmú byť 
nečistoty, hlavne mastnoty.  

• Odstráňte akékoľvek nečistoty a mastnoty.  

• Pokiaľ sú ráfiky opotrebované, vymeňte ich.  

• Pravidelne kontrolujte pneumatiky, nesmú byť príliš opotrebované.  

• Pravidelne kontrolujte tlak v kolesách. Odporúčaný tlak je napísaný na bokoch duše / kolies.  
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• Pokiaľ je tlak príliš veľký, vypustite tlak ventilom.  

BRZDNÝ SYSTÉM 

• Pri hydraulických brzdách skontrolujte, či nedošlo k úniku kvapaliny, a to odstránením brzdovej 
páky a vizuálnou kontrolou.  

• Voľne otáčajte, pretočte kolesá, aby ste skontrolovali medzeru medzi brzdovými doštičkami a 
stranami ráfika (ráfkové brzdy) alebo medzi vidlicami a stranami ráfika (pri použití kotúčových 
bŕzd). 

• Maximálna povolená odchýlka je 1 mm. Pokiaľ je prekročená, musia byť brzdy vymenené. 

• Pre výmenu a kontrolu brzdy navštívte autorizovaný servis alebo predajcu.  

• Pravidelne kontrolujte akékoľvek mechanické poškodenie. V prípade nejasností kontaktujte 
alebo navštívte autorizovaný servis alebo predajcu.  

• Voľne roztočte predné i zadné koleso, brzdy by nemali zasahovať do kolies.  

REŤAZ 

• Pravidelne vizuálne kontrolujte reťaz pred opotrebením. Voľne točte reťazou do protismeru, 
akýkoľvek neobvyklý zvuk, preskakovanie, zádrhy alebo iné abnormality značia poškodenie.  

• Pravidelne čistite a mažte reťaz.  K mazaniu používajte špeciálne oleje pre reťaze na bicykli. 
Nepoužívajte iné oleje.  

• Existujú špeciálne produkty pre údržbu reťaze. Kontaktujte alebo navštívte Vášho dodávateľa 
alebo autorizovaného predajcu. 

RADENIE 

• Časom sa mechanické časti opotrebujú. Chybný prenos signálu môže byť spôsobený 
opotrebením káblov.  

• Pokiaľ započujete neobvyklé zvuky kontaktujte alebo navštívte Vášho dodávateľa alebo 
autorizovaného predajcu. 

SEDLO A SEDLOVÁ TYĆ 

• Skontrolujte, že je sedlo a sedlová tyč riadne zaistená a nie je vysunutá nad maximálnu mieru.  

• Sedlo ani sedlová tyč sa nesmú hýbať pri pokuse o pohyb. 

• Aplikujte na sedlovú tyč ochranu proti korózii.  

VIDLICA 

• Skontrolujte vidlicu tak že zastavíte, stlačíte prednú brzdu a zapriete sa telom na kormidlo.  

• Počas skúšky by vidlica nemala vydávať žiadny zvuk. Pruženie by sa malo pohybovať bez 
problémov podľa aplikácie sily.  

• Pokiaľ započujete neobvyklé zvuky kontaktujte alebo navštívte Vášho dodávateľa alebo 
autorizovaného predajcu. 

PREDSTAVEC / HLAVOVÉ ZLOŽENIE 

• Pre kontrolu stlačte brzdu a jemne pohýbte bicyklom. Pokiaľ je predstavec / hlavové zloženie 
uvoľnené, budete počuť a ucítite v kormidle klepotanie.  

• Zdvihnite predné koleso a vyskúšajte pohyb bicykla doprava a doľava bez pohybu kormidla, 
pokiaľ je otáčanie príliš pomalé alebo sa nehýbe vôbec, je utiahnutie príliš veľké.  

• Pokiaľ započujete neobvyklé zvuky kontaktujte alebo navštívte Vášho dodávateľa alebo 
autorizovaného predajcu. 
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SVETLÁ 

• Pred každou jazdou skontrolujte funkčnosť svetiel. Svetlá sú dôležitý bezpečnostný prvok.  

• V prípade poruchy kontaktujte alebo navštívte Vášho dodávateľa alebo autorizovaného 
predajcu. 

SKRUTKY / SPOJE / RÝCHLOUPÍNACIE SVORKY / KORMIDLO 

• Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, svorky a spoje, Musia byť správne dotiahnuté. Príliš voľné 
alebo príliš dotiahnuté časti môžu spôsobiť poškodenia alebo zranenie.  

• Podľa modelu bicykla, rýchloupínacie svorky zaisťujú skladací mechanizmus, sedlovú tyč, 
zaistenie bicykla a.i.  

• Pred každou jazdou kontrolujte stav dotiahnutia všetkých súčastí.  

• Predstavec musí byť umiestený na rovnakej osi ako bicykel.  

• Kormidlo musí byť paralelné s predstavcom a nesmie byť vysunuté nad maximálne označenie.  

• Kormidlo ani predstavec by sa nemali voľne pohybovať hore a dolu.  

• Skontrolujte správne dotiahnutie. Zaistite predné koleso a skúste pohybovať kormidlom. Pokiaľ 
nie je možné pohybovať s kormidlom ani predstavcom je všetko správne zaistené.  

TABUĽKA DOTIAHNUTIA SKRUTIEK 

Komponent Uťahovací moment 

Predná matica motora 50 Nm 

Zadná nábojová matica 25 – 30 Nm 

Predná nábojová matica 25 – 30 Nm 

Zadná matica motora 50 Nm 

Rameno pedála (zliatina) 30 Nm 

Rameno pedála (oceľ) 30 – 35 Nm 

Pedále 30 – 35 Nm 

Skrutky kormidla (M6) 10 – 14 Nm 

Skrutky kormidla (4xM5) 6 Nm 

Skrutka pre nastavenie uhla 18 – 30 Nm 

Skrutka predstavca 15 Nm 

Držiak rukoväte 20 Nm 

Brzdné doštičky 5 – 7 Nm 

Upínací krúžok sedlovej tyče 8 – 12 Nm 

Sedlo 18 – 22 Nm 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola  ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach 
týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom 
svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou 
zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov 
s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a 
na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto 
dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách 
a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce 
použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom 
o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni 
v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody 
na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je 
možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov 
na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 
s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny 
chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený 
dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo 
lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca 
náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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