
  ORIGINÁLNE 
  INŠTRUKCIE 

Preklad originálneho anglického návodu k obsluhe 

RIADIACA JEDNOTKA- DISPLEJ • AKUMULÁTOR • NABÍJAČKA

MODELY ROKU 2015



3

 1.  ÚVOD 3  
  1.1 INFORMÁCIE K ORIGINÁLNEMU NÁVODU K OBSLUHE  3 
  1.2 PRVÉ KROKY PO NÁKUPE 5 

 2.  OBSAH BALENIA 6 

 3. UMIESTENIE VAROVNÝCH A ŠPECIFIKAČNÝCH ŠTÍTKOV  8  

 4.  POPIS 10 

 5.  SYSTÉMY ELEKTROBICYKLOV 11 

 6.  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 14 

 7.  NÁSTROJE A RIADIACE FUNKCIE 17  

 8.  AKUMULÁTOR A NABÍJANIE 32  

 9.  KONTROLA ZBYTKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA  41  

 10.  KONTROLA PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY 46  

 11.  ÚDRŽBA A  SKLADOVANIE 47 

 12.  PREPRAVA 48 

 13.  INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV 49 

 14.  RIEŠENIE PROBLÉMOV 50 

 15.  TECHNICKÉ DATA  57 

 16.  ZÁRUKA 58  

 17.  PREHLÁSENIE O ZHODE 64  

OBSAH

vydanie 11/2014

PREHĽAD  MODELOV

HAIBIKE

SDURO HardSeven SL | RC | RX
SDURO HardLife RC
SDURO HardNine SL | RC | RX
SDURO FullNine RC | RX
SDURO AllMtn RC | RX | PRO
SDURO Cross RC
SDURO Trekking RC

WINORA 

Y280.X
Y420.X
Y520.X
Y610.X

česky

Gratulujeme k zakúpeniu bicykla Pedelec Winora/Haibike s pohonom Yamaha!

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili bicykel Pedelec Winora/Haibike (pedal electric cycle) s pohonom Yamaha a prajeme Vám mnoho najaz-
dených kilometrov.

Nechajte si vysvetliť od svojho autorizovaného prodajca všetky doležité funkcie a prečítajte si dokladne tento návod k použitiu.  Ďalej 
Vás prosíme, aby ste sa pred prvou jazdou na verejnej komunikácii dokladne zoznámili s obslužnými elementami systému a s chovaním 
pedeleca.  

1. ÚVOD

ČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE POZORNE!! OBSAHUJE DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

česky

1.1  Informácie k originálnemu návodu k obsluhe

Tento návod k obsluhe tvorí celok spoločne s  „Winora Group návodom na použitie “ a  „Winora Group  
Pedelec/eBike manuálom“.

Všeobecné informácie k správnemu zachádzaniu s Vaším pedelecom, rovnako tak informácie napr.  o ‚ 
pohone a dojazdoch nájdete v  „Winora Group Pedelec/eBike manuále“. 

Obecné informácie  o manipulácii s bicyklom a jeho súčasťami, návod k montáži a bezpečnostné pokyny 
nájdete vo  „Winora Group - návode na použitie“.

V tomto originálnom návode na použitie nájdete všetky informácie týkajúce sa pohonného systému 
Vášho pedelecu.
Tento návod na použitie je preložený z originálneho anglického návodu na použitie.
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d1. ÚVOD 1.2  Prvé kroky po kúpe

V prípade straty alebo krádeže Vášho bicykla, je veľmi doležité aby ste mali zdokumentované všetky identifikačné znaky  
pedeleca.
To znamená nie iba fotografie Vášho bicykla, ale taktiež  nasledujúce špecifikácie, ktoré si možete ihneď zaznamenať na tejto 
strane!

K Vášmu pedelecu je dodáva-
né viacero identických kľúčov. 
Nepoužívané kľúče uchovavejte 
oddelene od Vášho bicykla.

Číslo rámu

Vaše číslo rámu

Kľúč (ilustratívne zobrazenie)

Vaše číslo kľúča

Toto je bezpečnostný varovný signál.  Používá sa k upozorneniu na potenciálne 
nebezpečenstvo úrazu.  Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré súvisia s týmto 
symbolom, abyste predišli úrazu alebo smrti.

              Toto VAROVANIE - označuje nebezpečnú situáciu, ktorej pokiaľ sa nevyhnete, može mať 
za následok smrť alebo vážne zranenie.

         
Toto UPOZORNENIE - označuje, že musia byť prijaté zvláštne opatrenia, inak dojde k 
poškodeniu bicykla alebo iného majetku.

   TIP
Tento TIP poskytuje kľúčové informácie pre zjednodušenie alebo vyjasnenieí určitého 
pracovného postupu.

Tieto originálne instrukcie sú pripravené pre Vašu pohonnú jednotku, displej, akumulátor a nabíjačku.

NEDODRŽANIE VAROVANÍ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE MOŽE VIESŤ K VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO SMRTI.

Zvlašť doležité informácie sú v návode označené nasledujúcimi znakmi:

         Označuje zakázané body, ktoré sa nesmú z bezpečnostných dovodov prevádzať.

      * Produkt a špecifikácie možu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Skontrolujte prosím  pred použitím elektrobicykel miestné dopravné predpisy a ustanovenia.

česky česky

Vyrazené číslo rámu je umiestne-
né na zadnej strane sedlovej trub-
ky alebo na spodnej strane dolnej 
rámovej trubky.

           VAROVANIE

UPOZORNENIE
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2. OBSAH BALENIA

Elektrobicykel bez riadítok, predstavca a padálov (ilustr. obrázok)

Originálne inštrukcie3.

Všeobecný eBike/Pedelec manuál1.

Winora Group návod na použitie2.

Pomoc pri prvej montáži Vášho bicykla 
nájdete vo všeobecnom návode „Winora 
Group návod na použitie“, v odstavci „pris-
posobenie bicykla na cyklistu“.

Pedále 
(ilustr.obrázok)

Řiadítka, predstavec, displej
 (namontovaný) 
(ilustračný obrázok)

Kľúče Nabíjačka Akumulátor(namontovaný)

UPOZORNENIE

česky česky
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3. UMIESTNENIE  VAROVNÝCH A ŠPECIFIKAČNÝCH ŠTÍTKOV

AKUMULÁTOR

Pozorne čítajte informácie na štítkoch Vášho akumulátora. Tieto štítky obsahujú doležité informácie pre bezpečné a riadné 
používanie. Štítky z akumulátora nikdy neodstraňujte !!

NABÍJAČKA

Pozorne si prečítajte informácie na štítkoch Vašej nabíjačky. Tieto štítky obsahujú doležité informácie pre bezpečný a riadný 
chod. Štítky z nabíjačky nikdy neodstraňujte !!

Zoznamte sa s nasledujúcimi piktogra-
mami a prečítajte si text pre vysvetlenie 
a skontrolujte si piktogramy, ktoré sú k 
Vášmu modelu bicykla.

Prečítajte si užívateľský manuál Nerozmontovavejte

Nevhadzujte do ohňa Nepoužívajte s mokrými rukami

česky česky
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4. POPIS

1. Pohonná jednotka - motor
2. Sada rychlostného senzora
 a) Magnetický senzor na výplety
 b) Prijímač
3. Displej (LED typ)
4. Displej (LCD typ)
 a) Displej (odnímateľný)
 b)Držiak displeja
 c) Spínač
5. Akumulátor (typ na nosič)
6. Akumulátor (typ na dolnú rámovu trubku)
7. Nabíjačka

1

2

3

4

5

6

7

5. SYSTÉMY ELEKTROKOL

SYSTÉMY ELEKTROBICYKLOV SÚ NAVRHNUTÉ PRE POSKYTNUTIE OPTIMÁLNEHO VÝKONU PRI 
PODPORE.
Pomože Vám v štandartnom rozsahu na základe niektorých faktorov ako je sila šlapania, rýchlosť jazdy a zaradený prevodový stupeň.

Systém elektrobicykla nefunguje v nasledujúcích situáciách: 
• pokiaľ je vypnutý displej.
• pokiaľ idete rýchlosťou 25 km/h alebo vyššou.
• pokiaľ nešlapete.
• pokiaľ nie je dostatočná kapacita akumulátora.
• pokaľ je zapnutá funkcia automatického vypnutia* 
   * pohon sa automaticky vypne pokiaľ nepoužívate systém elektrobicykla po dobu viac než 5 minút.

• pokiaľ je režim podpory vypnutý (off).
• pokiaľ je zapnutá podpora pri tlačení elektrobicykla (iba pre modely, ktoré sú vybavené LCD-displejom.)
• pokiaľ je displej odebraný z riadítok (len pre modely, ktoré sú vybavené LCD-displejom.)

K DISPOZÍCII SÚ 3 REŽIMY PODPORY -“ASSIST MODE” 
Vyberáte si z režimov -High-Performance mode - režim vysokej podpory, Standard mode - standardný režim,  Eco mode - ekonomický režim 

a režim Off -bez podpory - ktoré sú vhodné pre následujúce podmienky. Viz. “zobrazenie a prepínanie režimov podpory“.

Režim High-Performance 
-vysokej podpory

používate pokiaľ chcete jazdiť pohodlne, napr. do prudkého kopca

Štandartný režim používate pri jazde na rovine alebo v mierných kopcoch.

Eco režim používate pokiaľ chcete dojsť čo najdlchšiu vzdialenosť

Off režim - vypnutý používate  pokiaľ chcete ísť bez podpory motorom.  Možete naďalej používať ďalšie funkcie na displeji.

česky česky
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Diagram podpory výkonu

5. SYSTÉMY ELEKTROBICYKLOV

•  Tento obrázok je len pre referenčné účely. Skutočný výkon sa može meniť v závislosti na stave vozovky, povetrnostných  
 podmienkach a ďalších faktoroch.
•     V režimu Off nie je poskytovaná podpora.

PODMIENKY, KTORÉ MOŽU ZNÍŽIŤ DOJAZDOVÚ  VZDIALENOSŤ

Dojazdová vzdialenosť sa zníži pokiaľ pojdete za nasledujúcich podmienok:

• Časté rozjazdy a zastavenia

•  Časté prudké stúpania

•  Zlý povrch vozovky/cesty

•  Pri preprave ťažkého nákladu

•  Pri cestovaní s deťmi

•  Pri jazde pri silnom protivetre

•  Pri nízkej teplote vzduchu

•  Opotrebovaný akumulátor

•  Pri použití svetlometa (len u modelov, ktoré sú vybavené predným svetlom napájaným z akumulátora)

•  Dojazdová vzdialenosť sa taktiež zníží pokiaľ nie je na bicykli správne prevádzana údržba.

Príklady nedostatočnej údržby, ktoré možu znížiť dojazdovú vzdialenosť:

• Nízký tlak v pneumatikách

•  Reťaz sa neotáča hladko

•  Brzdy trvalo brzdia

česky česky

Režim vysokej
podpory

Štandartný
režim

Eco-režim
úsporný

Režim vysokej 
podpory

Standard.režim

Eco-režim
úsporný

Úsporná jazda

 
 

 
.

 

 

vysoká

nízká

Tento režim, poskytu-
je spoľahlívú vysokú 
prípomoc

Tento režim sa 
doporučuje - je to po-
mocný výkon pre trvalú 
vyváženú prípomoc

Režim, ktorý šetrí 
pomocný výkon, pre 
možnosť jazdy na dlhé 
cesty s podporou.

Rozjazd
                                   

rovina
                                                 

prudký svah
                                   

mierný svah



14 15

6. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Nikdy nepoužívajte túto nabíjačku pre nabíjanie iných elektrických prístrojov.

Pre nabíjanie týchto špeciálnych akumulátorov nepoužívajte žiadnú inú nabíjačku alebo nabíjaciu metódu.  Použitie inej nabíjačky može viesť k 
požiaru, explózii alebo poškodeniu akumulátora.

Túto nabíjačku možu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré sú psychicky, smyslovo alebo duševne obmedzené alebo ktoré majú nedostatok 
znalosti a skúseností v prípade, že sú pod dohľadom alebo dostali inštrukcie o ich bezpečnom užívaní zodpovednou osobou a sú si vedomé 
nebezpečia, ktoré je s tým spojené. S nabíjačkou sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú deti prevádzať  bez dozoru.

Aj keď je nabíjačka vodevzdorná, neponárajte ju nikdy do vody ani do inej tekutiny. Nikdy nepoužívajte nabíjačku, pokiaľ sú konektrory mokré.

Nikdy sa nedržte, ani sa nedotýkajte kabela, konektora ani zástrčky mokrými rukami. Mohlo by dojsť k úrazu elektrickým prúdom. 

Nedotýkajte sa kontaktov nabíjačky kovovými predmetmi.  Dbajte na to, aby nedošlo ku skratu s cudzím predmetom. Mohlo by dojsť k elekt-
rickému šoku, požiaru alebo poškodeniu nabíjačky. 

Odstraňujte pravidelne prach z elektrickej zásuvky.  Vlhkosť alebo iné problémy by mohli viesť k zníženej izolácii, a tým aj k vzniku požiaru. 

Nabíjačku nikdy neopravujte ani nerozmontovávajte. Mohlo by dojsť k požiaru alebo k úrazu sposobeným elektrickým šokom. 

Nikdy nepoužívajte nabíjačku s rozšírenou zásuvkou alebo predlžovacím káblom. Použitím predlžovacieho káblu može dojsť k prekročeniu 
menovitého napatia a sposobiť požiar. 

Nepoužívajte so zmotaným alebo zrolovaným kábelom ani neskladujte s káblom zmotaným okolo nabíjačky. Poškodenie kabelu može viesť k 
požiaru alebo k úrazu elektrickým šokom. 

Pevne zastrčte nabíjací konektor a zástrčku do zásuvky. V prípade nesprávneho vloženia, može dojsť  k požiaru alebo k úrazu elektrickým šokom 
alebo k prehriatiu. 

Nepoužívajte nabíjačku v blízkosti horľavých materiálov alebo plynu. Mohlo by dojsť k výbuchu.

Počas nabíjania nabíjačku nikdy neprikrývajte ani na ňu nepokladejte žiadne predmety. Mohlo by dojsť k prehriatiu alebo k požiaru. 

česky česky

Behom nabíjania sa nedotýkajte ani nabíjačky ani akumulátora. Pri nabíjaní dosahuje akumulátor a nabíjačka teploty 40–70 °C , preto može
dojsť pri dotyku k popáleninám nízkými teplotami. 

Nepoužívajte akumulátor pokiaľ je poškodený, poškriabaný alebo pokiaľ cítíte neobvyklý zápach. 
Unikajúca kapalina z akumulátora može viesť k vážnym zraneniam. 

Neskratujte kontakty akumulátora. Pokiaľ by ste to urobili, može sa akumulátor zahriať alebo vzplanúť, čo by viedlo k zraneniu alebo 
poškodeniu na majetku. 

Akumulátor nikdy nerozmontovávajte. Pokiaľ by ste to urobili, može sa akumulátor zahiať alebo vzplanúť, čo by viedlo k zraneniu alebo 
poškodeniu na  majetku. 

Pokiaľ je síeťový kábel poškodený, nabíjačku ďalej nepoužívajte a nechajte ju skontrolovať autorizovaným predajcom. 

Pokiaľ je pripojená nabíjačka, nepohybujte pedálmi ani samotným bicyklom. Sieťový kábel by sa mohol dostať medzi pedály, čo by viedlo k 
poškodeniu nabíjačky akumulátora, sieťového kabela alebo zástrčky. 

S nabíjacím káblom zachádzajte opatrne. Pripojenie nabíjačky  vo vnútri, zatialčo sa bicykel nachádza vonku, može viesť k tomu, že sa kábel 
može poškodiť pricviknutím do dverí alebo okna.

Nikdy nejazdite bicyklom cez sieťový kábel ani zástrčku.  Možete tak sposobiť poškodenie sieťového kabela alebo zástrčky.

Dbajte na to, aby Vám akumulátor nespadol z výšky, taktiež ho nevystavujte nárazom. Mohlo by dojsť k zahriatiu akumulátora alebo jeho vzpla-
nutia, a tým k vážnym poraneniam alebo k poškodeniu na majetku. 

Nevhadzujte akumulátor do ohňa ani ho nevystavujte vysokým teplotám. Mohlo by dojsť k požiaru alebo k explózii, a tým k vzniku vážnych 
poraneniam alebo poškodeniu na majetku. 

Neupravujte ani nerozoberajte systém elektrobicykla. Neinštalujte nič iného než originálne náhradné diely alebo príslušenstvo. Mohlo by tak 
dojsť k poškodeniu výrobku, poruche alebo zvýšenému riziku zranenia. 

Pri zastavení použite ako prednú, tak aj zadnú brzdu a dajte obe nohy na zem. Noha na pedále pri zastavovaní može viesť k neúmyselnej ak-
tivácii  podpory pohonom a tým k stráte kontroly a vzniku ťažkých zranení. 
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6. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 7. NÁSTROJE A RIADIACE FUNKCIE

DISPLEJ (LED TYP)

DISPLEJ (LCD-TYP)

česky česky

Nejazdite na bicykli v prípade nepravideľnosti akumulátora alebo systému elektrobicykla. Može dojsť k strate kontroly a sposobiť ťažké nehody.

Nezabudnite skontrolovať zbytkovú kapacitu akumulátora pred cestou v noci. Svetlomet, ktorý je napájaný z akumulátora sa vypne krátko 
potom, keď sa zbytková kapacita akumulátora zníži na hodnotu, pri ktorej už nie je možná podpora pohonu. Jazda bez funkčného svetlometa 
može zvýšiť riziko zranenia. 

Nerozbiehajte sa na bicykli s jednou nohou na pedálu a druhou na zemi, zatiaľ čo ešte len na bicykel nasadáte, až dosiahnete určitej rýchlosti. 
Može to viesť k strate kontroly a sposobenie ťažkých zranení. Vyrazte až keď sedíte na sedle. 

Pokiaľ nie je zadné koleso na zemi, tlačítko podpory pri tlačení nezapínajte.  Koleso sa vo vzduchu dostane do vysokej rýchlosti a mohlo by 
zachytiť blízke predmety. ( LCD typ)

Behom jazdy nedemontujte displej. Viedlo by to k vypnutiu podpory pohonu (LCD typ). 

Spínač režimu 
podpory (nahor)

       Ukazateľ funkcií
(stav nabitia akumulátora/dĺžka 

trasy/tachometer)

Ukazateľ stavu 
nabitia akumu-
látora        Ukazateľ    

dojazdu

Tlačítko výberu 
funkcií

Ukazateľ
rýchlosti

On/Off

Dióda osvetlenia
Zapnutie 
svetiel

 Diódy režimu 
podpory

Meranie výkonu 
podpory

Tachometer

Ukazateľ režimu 
podpory

Stav nabitia akumulátora

Spínač pomoci 
pri tlačení bicykla

výber funkcií

      
 ukaz.funkcie

        hodiny

            
                      TeplomerOn/off

             

spínač režimu 

podpory (nadol) 

          Spínač režimu 
podpory (nahor)

       zapnutí světel

Spínač režimu 
podpory (nadol)
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7. NÁSTROJE A RIADIACE FUNKCIE

Displej (LED typ) ponúka nasledujúce podmienky a ukazovatele informácií.

O Tlačítko“On/Off” (Zapnutie/vypnutie)
Vždy, keď stlačíte toto tlačítko, možete prepnúť medzi “On” (zapnuté) a “Off” (vypnuté). Pri zapnutí displeja 
sa rozsvieti asi na 2 sekundy všetky diódy na displeji a následne zhasnú.  Potom sa znova rozsvieti dióda  
“STD” režim podpory, ukazateľ kapacity akumulátora a stav nabitia akumulátora (ukazateľ dĺžky trasy a 
dióda pre zostavajúci dojazd alebo tachometer a dióda pre rýchlosť jazdy).  

UPOZORNENIE
•  Pokiaľ displej zapnete, režim podpory sa automaticky zapne v štandartnom režime.
•  Keď displej zapínate, nedávejte nohy na pedály.  Nerozbiehajte sa taktiež ihneď po zapnutí displeja.  
 Mohlo by to oslabiť silu Vašej podpory. (Slabá podpora v tomto prípade nie je chybovou funkciou). Pokiaľ  
 ste nedopatrením  nedodržali vyššie uvedené upozornenie, zložte nohy z pedálov, zapnite znova displej  
 a chvíľu vyčkajte (asi 2 sekundy) než vyrazíte. 

DISPLEJ (LED TYP) O Zobrazení a prepinaní režimov podpory
Dióda režimu podpory na displeji zobrazuje vybraný režim podpory.
•  Pokiaľ stlačíte spínač režimu podpory (nahor), zmení sa režim z “OFF” -vypnuté na “ECO” (úsporný)  
 “STD”-(štandartný) alebo “STD” -štandartný  na “HIGH”- (výkonný).
•  Pokiaľ stlačíte spínač režimu podpory (nadol), zmení sa “HIGH” na “STD”, STD” na “ECO”, alebo “ECO”  
 na “OFF”.

UPOZORNENIE
Ďalšie stisknutie spínača podpory (nahor) alebo (nadol) nebude ďalej režim podpory meniť.
Vo vypnutom režime - Off  - je dióda režimov zhasnutá.

Zobrazenie a prepínanie ukazovateľa kapacity akumulátora, dĺžky trasy alebo rýchlosti
Možete si vybrať zobrazenie indikátora kapacity akumulátora, dĺžky trasy alebo rýchlosti. Indikátor kapa-
city akumulátora zobrazuje  aká je približná zostatková kapacita akumulátora, dĺžka trasy zobrazuje aká je 
približná zostatková vzdialenosť, ktorú najazdíte (km) s týmto akumulátorom (v režimu off - sa zobrazuje 
rýchlosť, zostatková dĺžka trasy sa nezobrazuje.) Vždy, keď stlačíte toto výberové tlačítko, funkcia displeja sa 
zapne a rozsvieti sa dióda zostatkovej kapacity akumulátora, dióda ukazateľa zostatkovej vzdialenosti alebo 
rýchlosti.  Viď. “KONTROLA ZBYTKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA” pre informácie pre zostatkovú kapacitu 
akumulátora.

UPOZORNENIE
Pokiaľ displej zapnete, budú nastavené funkcie, ktoré ste vybrali pri poslednom nastavení. 
Pokiaľ je nastavené zobrazenie rýchlosti a zbytková kapacita akumulátora je znížena na 20 %, 10 %,  
alebo 0 %, ukazateľ sa automaticky prepne na indikátor ukazovateľa kapacity akumulátora.

česky česky
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O Svetlometoch “On/Off” (zapnuté/vypnuté) (platí len pre modely, ktoré sú vybavené 
svetlometom napájeným z akumulátora. Zadné svetlo, ktoré je napájané z akumulátora,  
sa zapíná pomocou tlačítka on/off.)
Vždy, keď stlačíte tlačítko pre svetla, máte možnosť prepnúť - svetla - zapnuté/vypnuté  
“On” a “Off”. Pokiaľ svetla svietia, je rozsvietená aj dióda pre osvetlenie.

UPOZORNENIE
Pokiaľ stlačíte tlačítko pre osvetlenie, podsvietenie displeja stmavne.
Pre zvýšenie “HIGH”, sa zobrazí len “HI” na displeji s podsvietením.

O Zistení chyby na displeji - režimom diagnostiky chýb
Systémy elektrobicyklov sú vybavené režimom diagnostiky chýb.  Pokiaľ zapnete displej a v 
systéme elektrobicykla sa vyskytne chyba alebo porucha, systém upozorní na chybu strieda-
vým rozsvieťovaním diódy režimu podpory, diódy ukazateľa stavu nabitia akumulátora,  diódy 
zostatkovej vzdialenosti a diódy rýchlosti bicykla a  zobrazuje sa “Er” v políčku ukazateľa funkcií. 
Viď “RIEŠENIE PROBLÉMOV” , kde nájdete informácie týkajúce sa symptomov a riešenia problémov, 
neobvyklých zobrazení a neobvyklého blikania diód. 

            VAROVÁNÍ
Pokiaľ sa zobrazí chyba, nechajte svoj bicykel čo najskor skontrolovať u autorizovaného predajcu. 

Displej (LCD typ) ponúka nasledujúce možnosti a zobrazuje informácie

O Batérii
Skontrolujte, či je vložená správna batéria (CR2032) - označenie na zadnej strane.
Pokiaľ nie je vložená batéria alebo batéria nemá dostatečnú kapacitu, vložte novú batériu.  
Pre nastavenie času a nastavenie jednotiek pre vzdialenosť a rýchlosť viď “Nastavenie času a 
vzdialenosti  km/míle”.

UPOZORNENIE
Skontrolujte, že je správne vložené vodevzdorné tesnenie. 
Používajte prosím nový typ gombíčkovej batérie CR2032 (predávané osobitne).

DISPLEJ (LCD-TYP)

česky česky
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7. NÁSTROJE A RIADIACE FUNKCIE

O Montáži a demontáži displeja
Pre montáž displeja stlačte páčku na držiaku a zastrčte displej do zadnej časti držiaka. Pre 
demontáž displeja - stlačte páčku a vyberte displej smerom k prednej časti držiaku. 

UPOZORNENIE
Nastavte uhol displeja povolením zaisťovacieho šróbu na držiaku. Uhol displeja závisí 
individuálne na jazdcovi. 
Nikdy nedemontujte displej behom jazdy !!
Skontrolujte, že je pred montážou alebo demontážou displej vždy vypnutý !! 

O Zapnutí/vypnutí -  “On/Off”
Vždy, keď stlačíte toto tlačítko on/off - zapnete alebo vypnete prívod prúdu “On” a“Off”.
Pokiaľ tento ovládač pomocou  “on “ - zapnete - všetky diódy na displeji se rozsvietia.
Potom sa zobrazí ukazateľ stavu nabitia akumulátora, ukazateľ režimu podpory, ukazateľ funkcií a 
taktiež priemerná rýchlosť bicykla a ukazateľ režimu podpory “STD” (štandart) a hodiny a teplomer.

UPOZORNENIE
•  Pokiaľ sa displej zapne, režim podpory sa automaticky nastaví na - Štandartný režim.
•    Keď zapínate displej, nedávejte nohu na pedály. Nevyrazte ani ihneď po zapnutí displeja. Mohol 
by sa znížiť výkon podpory (zníženie výkonu podpory neznamená v tomto prípade poruchu). Pokiaľ 
tak učiníte nedopatrením, zložte nohy z pedálov, zapnite znovu displej a počkajte chviľku (asi 2 
sekundy) než vyrazíte. 

česky česky
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O Zobrazení a prepínaní režimu podpory
Ukazateľ režimu podpory zobrazuje vybraný režim podpory.
•  Pokiaľ stlačíte spínač režimu podpory (nahor), režim sa zmení z režimu “OFF” vypnuté na  “ECO”  
 úsporný alebo “STD” štandartný alebo z  “STD” na “HIGH” výkonný.
•  Keď stlačíte spínač režimu podpory (nadol), režim sa zmení z “HIGH” na “STD”, 
 alebo z “STD” na “ECO”, alebo “ECO” na “OFF”.

UPOZORNENIE
Ďalšie stisknutie spínača podpory (nahor) alebo (nadol) nebude ďalej režim podpory meniť.
Vo vypnutom režime - Off  - sa nezobrazuje režim podpory a dojazdová vzdialenosť.

O Tachometre - meranie rýchlosti
Na tachometri sa zobrazuje rýchlosť Vášho elektrobicykla (v km alebo míľach za hodinu). Nastavenie km/
míle, nájdete viď “Nastavenie času a  km/míle”.

TIP
Pokiaľ je rýchlosť Vašej jazdy menší než 0.5 km/h alebo 0.3 MPH, tachometer ukazuje  “0.0 km/h 
alebo 0.0 MPH”.

O Ukazateli kapacity akumulátora
Ukazateľ kapacity akumulátora zobrazuje  odhadovanú zostatkovú kapacitu akumulátora -  
na 11 stupňovom meradle.

O Ukazateli podpory
Ukazateľ podpory pohonu zobrazuje odhadovaný podporovaný výkon behom jazdy v 8-stupňovom 
merítku. 
Pokiaľ je systém elektrobicykla vypnutý, ukazateľ podpory nie je zobrazený. Pokiaľ je systém elektrobicy-
kla 
zapnutý, keď sa výkon podpory zvýší, zvýší sa aj ukazateľ podpory pohonu po jednotlivých článkoch. 

O Hodiny - čas
Zobrazuje aktuálny čas v  24 hodinovom formáte. Nastavenie času nájdete - 
viď. “Nastavenie času a km/míle”.
Čas je trvalo zobrazený, aj keď je displej vypnutý alebo vybratý z držiaka. 

česky česky
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O Teplomer
Zobrazuje vonkajšiu teplotu vzduchu v stupňoch Celsia (°C).

O Funkcie displeja
Ukazateľ funkcií displeja može zobraziť následujúce funkcie:
• Priemerná rýchlosť 
• Maximálna rýchlost 
• Počet km za deň
• Celkový počet km
• Zostatková dojazdová vzdialenosť (s podporou pohonu)
• Kapacita akumulátora ( v %)
• Kadencia - frekvencia šlapania

 
Stisknutím tlačítka výberu funcie - sa menia nasledujúce funkcie:
Priemerná rýchlosť    Maximálna rýchlosť    Počet km za deň   Celkový počet km  Zostatková dojazdo-
vá vzdialenosť   Kapacita akumulátora ( v %)  Kadencia   Priemerná rýchlosť 

Možete resetovať priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť a dĺžku trasy stisknutím tlačítka funkcie na 2 
sekundy alebo dlhšie.

 Priemerná rýchlosť 
Priemerná rýchlosť je zobrazená(v km/hod alebo MPH) od chvíle keď bol displej naposledy  
resetovaný. Keď displej vypnete, zostanú tieto údaje až do tohoto okamžiku v displeji uložené. 
Pre vymazanie priemernej rýchlosti, stlačte tlačítko výberu funkcie na 2 sekundy alebo dlhšie,  
keď je priemerná rýchlosť na displeji zobrazená. 

 Maximálna rýchlosť 
Maximálna rýchlosť je zobrazená (v km/hod alebo MPH) od chvíle keď bol displej naposledy  
resetovaný. 
Keď displej vypnete, zostanú tieto údaje až do tohoto okamžiku v displeji uložené. 
Pre vymazanie maximálnej  rýchlosti stlačte tlačítko výberu funkcie na 2 sekundy alebo dlhšie,  
keď je na displeji zobrazená maximálna rýchlosť. 

 Dĺžka trasy za deň
Zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť  (v km alebo míľach) od chvíle, keď bol displej naposledy 
resetovaný. 
Keď displej vypnete, zostanů tieto údaje až do tohoto okamžiku v displeji uložené. 
Pre vymazanie dĺžky trasy a začiatok počítania nových údajov, stlačte tlačítko výberu funkcie na  
2 sekundy alebo dlhšie, keď je na displeji zobrazená dĺžka trasy.

 Celková prejdená vzdialenosť
Celková prejdená vzdialenosť je zobrazená (v km alebo míľach) bohem zapnutého displeja.
Táto hodnota nemože byť vymazaná.

česky česky
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 Zostatková vzdialenosť s podporou
Zobrazuje odhadovanú vzdialenosť  (v km alebo míľach), ktorú je možné prejsť na zostatkovú kapacitu 
nainštalovaného akumulátora.  Pokiaľ zmeníte režim podpory, keď je vybraná funkcia zostatkovej  
vzdialenosti, zmení sa aj odhadovaná vzdialenosť, ktorú možete s podporou eště prejsť. 
Zostatkovú vzdialenosť  nie je možné vynulovať.

UPOZORNENIE
• Zostatková dojazdová vzdialenosť sa mení v závislosti na podmienkach  jazdy  (kopce, protivietor atď.) 
 a i behom vybíjania akumulátora.
• V režime “Off”,  vypnuté je zobrazené „-----“.

 Kapacita akumulátora ( v %)
Zobrazuje zostatkovú energiu v akumulátore.
Táto hodnota zostatkovej energie v akumulátore nemože byť vymazaná.

 Kadencia
Zobrazí sa rýchlosť šlapania v otáčkách za minútu.
Túto rýchlosť šlapania nie je možné na displeji vymazať.

UPOZORNENIE
Pokiaľ šlapete smerom dozadu, zobrazí sa “0.0” .

 Svetlomet “On/Off” (platí len pre modely, ktoré sú vybavené svetlometom napájaným z aku-
mulátora. Zadné svetlo, ktoré je napájané z akumulátora, sa zapína pomocou tlačítka on/off.)

Vždy, keď stlačíte tlačítko pre svetla, máte možnosť prepnúť - svetla - zapnuté/vypnuté  
“On” a “Off”. 

 Podpora pri tlačení
Pokiaľ ste na bicykli alebo mimo neho a začnete sa pohybovať, možete zapnúť podporu pri tlačení  
bez šlapania na bicykli. 
Pre použitie tejto podpory pri tlačení stlačte a držte stlačené tlačítko podpory pri tlačení. 
Podpora pri tlačení sa vypne v následujúcich situáciách:
• Keď pustíte tlačítko podpory pri tlačení.
• Keď stisknete súčastne i iné tlačítko.
• Keď začnete šlapať.
• Keď rýchlosť prekročí rýchlosť 6 km/h.
• Keď vyberiete režim - “Off“ -vypnuté
• Keď sa kolesá netočia (keď brzdíte alebo ste v kontakte s nejakou prekážkou atď.).

 Nastavenie hodin a  km/míľ
Pre nastavenie času a km/míľ urobte následujúce kroky.

1. Uistite sa, že je displej namontovaný na držiaku a že je displej vypnutý.
2. Stlačte vypínač - on/off a súčastne stlačte tlačítko pre výber funkcií. 

českyčesky
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3. Keď začne na hodinách blikať -  “hodiny” pustite tlačítko.

4. Použite tlačítko pre výber podpory (nahor & nadol) pre nastavenie  “hodin”.

5. Stlačte tlačítko výber funkcií a na hodinách začnú blikať “minúty” 

6. Použite tlačítko pre výber podpory (nahor & nadol) pre nastavenie “minút”.

7. Stlačte tlačítko pre výber funkcií a začne blikať vzdialenosť (km alebo mile) a rýchlosť (km/h alebo 
MPH) .

8. Použite tlačítko  pre výber podpory (nahor & nadol) a prepnite medzi “km & km/h” a“míle & MPH”.

9. Stlačte vypínač. Nastavenia sú uložené a funkcia je ukončená. 

 Režim diagnostiky
Systémy elektrobicyklov sú vybavené režimom diagnostiky. V prípade, že sa pri zapnutí displeja vyskyt-
ne chyba alebo závada v systéme elektrobicykla, systém na to poukáže striedavým blikaním ukazateľa 
režimu podpory a ukazateľa stavu nabitia akumulátora a na tachometri sa zobrazí  “Er” . Viď. “RIEŠENIE 
PROBLÉMOV” nájdete informácie k symptómom a riešení abnormálnych ukazateľov a neobvyklého 
blikania.

Pokiaľ je zobrazená chyba, nechajte svoj bicykel čo najskor skontrolovať autorizovaným
predajcom.
 

českyčesky
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Systémy elektrobicyklov Yamaha sú vybavené Li-Ion akumulátorom. Li-Ion akumulátor je ľahký 
a ponúka výborný výkon. Má pritom nasledujúce vlastnosti.
• Jeho výkon sa znižuje pri extrémne horúcom alebo extrémne chladnom prostredí.
• Prirodzene stráca svoje nabitie.
• Je potrebné ho použiť niekoľkokrát než sa výkon stabilizuje. 

Akumulátory pre systémy elektrobicyklov Yamaha majú tiež počítač, ktorý informuje o zostatko-
vom stave nabitia akumulátora a taktiež o podozrení na chybu pomocou kontrolky stavu nabitia 
akumulátora. 

Stlačením tlačítka ukazateľa stavu nabitia akumulátora je možné zobraziť zostatkový stav nabi-
tia akumulátora asi na 5 sekúnd. 

Viď. “KONTROLA ZBYTKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA”  pre zistenie zostatkovej kapacity nabi-
tia akumulátora.  Viď. “RIEŠENIE PROBLÉMOV”  pre informácie týkajúce sa blikajúcej kontrolky.

8. AKUMULÁTOR A NABÍJANIE Vhodné prostředie pre nabíjanie
Pre bezpečné a efektívne nabíjanie použite nabíjačku na mieste, ktoré je:

• rovné a stabilné (keď nabíjate na bicykli)

• kde nie je vlhko ani neprší

• mimo priame slnečné žiarenie

• suché a dobre vetrané

• kam nemajú prístup deti ani domáce zvieratá

• s teplotou 15–25 °C

Nevhodné prostredie pre nabíjanie a jeho riešenie.
Horúce alebo chladné prostredie popísané nižšie može sposobiť  prepnutie do pohotovostného režimu alebo prerušenie nabíjania, bez 

nabitia akumulátora do plného stavu.

• Nabíjanie v lete - prerušenie/pohotovostný režim
Ak nabíjate akumulátor na priamom slnečnom žiarení alebo priamo po jazde, može sa akumulátor prepnúť do pohotovostného režimu 
(všetky štyri kontrolky stavu ukazateľa akumulátora pomaly blikajú). Viď .“Čítanie stavu nabitia akumulátora“. Toto automaticky zastaví 
nabíjanie za účelom ochrany akumulátora pred prehriatím behom nabíjania.  Prerušenie nabíjania možete zabrániť, pokiaľ nabíjate 
akumulátor studený alebo pri teplote 15–25 °C v miestnosti. Pokiaľ dojde k tomuto prerušeniu nabíjania, preneste nabíjačku na chladné 
miesto, abyste znížili dobu pohotovostného režimu. 
• Nabíjanie v zime - prerušenie/pohotovostný režim
K nabíjaniu v pohotovostnom řežime dojde pri teplote nižšej než 0 °C. Pokiaľ začnete nabíjanie a teplota vďaka nočnému ochladeniu ale-
bo iným faktorom klesne, nabíjanie sa preruší a zapne sa pre ochranu akumulátora pohotovostný režim. V týchto prípadoch začnite znovu 
nabíjanie vo vnútorných priestoroch s teplotou medzi 15–25 °C.
• Zvuky z televízie/rádia/počítača
Nabíjanie vedľa televízie, rádia alebo podobného zariadenia može sposobiť statické, blikajúce vnemy alebo iné rušenie. Pokiaľ toto nasta-
ne,  
znovu nabíjajte na inom mieste ďalej od televízie alebo rádia (alebo v inej miestnosti).

česky česky
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Keď sa objeví chyba behom nabíjania, vytiahnite sieťovú zástrčku nabíjačky zo zásuvky a 
počkajte než akumulátor/nabíjačka vychladne. 

[NABÍJANIE AKUMULÁTORA UCHYTENÉHO NA BICYKLI] (Typ - akumulátor na nosiči)
1.  Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zástrčky. 
2.  Vyberte víčko krytu držiaku akumulátora a kryt  nabíjacej koncovky akumulátora a 

zapojte nabíjací konektor na nabíjačku. 

[NABÍJANIE AKUMULÁTORA UCHYTENÉHO NA BICYKLI] (Typ - akumulátor na dolnej rámo-
vé trubke)
1.  Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zástrčky. 
2.  Vyberte víčko krytu držiaku akumulátora a kryt  nabíjacej koncovky akumulátora a 

zapojte nabíjací konektor na nabíjačku. 

Nezapojujte zástrčku nabíjačky do mokrej nabíjacej dierky akumulátora, může dojsť k 
zničeniu akumulátora.  Dbajte na to, aby ste nabíjačkový konektor na nabíjačke zapojili 
až je koncovka akumulátora kompletne suchá.  Nepoužívajte nadmernú silu na nabíjací 
konektor ani neťahejte za kábel, keď je nabíjací konektor pripojený k akumulátoru.  Inak 
možete porušiť zástrčku alebo  konektor. 

3.  Viď.  “Vysvetlenie stavu nabitia akumulátora“ a skontrolujte, že nabíjačka akumulátor nabíja. 
4.  Diódy pre zobrazenie stavu nabitia akumulátora sa jedna po druhej rozsvieti, až svietia všetky štyri.  Potom,  
 keď je nabíjanie ukončené, všetky diódy zhasnú. 
5.  Skontrolujte, že je nabíjenie ukončené a vytiahnite nabíjací konektor z akumulátora.  
 Ako odpojiť zástrčku (viď obr. vľavo)
 1  Uchopte zaisťovací krúžok .
 2  Rovno vytiahnite
6.  Zavrite víčkom nabíjaciu díerku akumulátora.

Nedotýkajte sa nikdy sieťovej zástrčky, nabíjačky alebo nabíjacích kontaktov mokrými rukami. Mohlo by dojsť k 
úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE
Nabíjanie začne automaticky.
•  Pokiaľ je behom nabíjania displej zapnutý, je možné zobraziť všetky bežné údaje, vrátane stavu nabitia  
 akumulátora, pomocný systém nebude fungovať. 
•  Keď je akumulátor pripojený na nabíjačku, bliká dióda nabíjačky v intervalu asi 0,2 sekundy, čož ukazuje,  
 že nabíjanie akumulátora je pripravené. Pokiaľ to takto necháte, nabíjanie začne automaticky. 

[NABÍJANIE AKUMULÁTORA MIMO BICYKEL]
1. Vyberte displej.
2. Vložte kľúč do zámku akumulátora a otočte ním v smeru hodinových ručičiek, tým akumulátor 
uvoľníte. 
3. Vyberte akumulátor.

Vyberte rukami akumulátor a dbajte na to, aby ste akumulátor neupustili. Pád akumulátora na nohu 
može sposobiť zranenie. 

česky

8. AKUMULÁTOR A NABÍJENIE

česky

       VAROVANIE

        VAROVANIE

VAROVANIE

zaisťovací krúžok

UPOZORNENIE
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4.  Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky.
5.  Vyberte víčko krytu držiaka akumulátora a kryt  nabíjacej koncovky akumulátora a zapojte  
 nabíjací konektor na nabíjačku. 

Nezapájajte zástrčku nabíjačky do mokrej nabíjacej dierky akumulátora, mohlo by dojsť k zničení  
akumulátora.  Dbajte na to, aby ste nabíjačkový konektor na nabíjačke zapojili,  až keď je koncovka  
akumulátora kompletne suchá.  Nepoužívajte nadmernú silu na nabíjací konektor ani neťahajte za 
kábel, keď je nabíjací konektor pripojený k akumulátoru.  Inak možete porušiť zástrčku alebo konek-
tor. 

6.  Viď.  “Vysvetlenie stavu nabitia akumulátora“, a skontrolujte, že nabíjačka nabíja akumulátor. 

7.  Diódy pre zobrazenie stavu nabitia akumulátora sa jedna po druhej rozsvietia, až svietia všetky 
štyri.   
 Keď je nabíjanie ukončené, všetky diódy zhasnú. 
8.  Skontrolujte, že je nabíjanie ukončené a vytiahnite nabíjací konektor z akumulátora.  
     Ako odpojiť zástrčku (viď obr. vľavo)
       1  Uchopte zaisťovací krúžok .
       2  Rovno vytiahnite
9.  Zavrite víčkom nabíjaciu dierku akumulátora.

10.  Namontujte akumulátor na bicykel.
 • Vložte akumulátor v smeru šipky tak, aby dolná časť akumulátora zapadla  
 do hornej časti krytu. 

 
 • Vložte hornú časť akumulátora v smeru šípky tak, že rukovať akumulátora  
 na hornej strane zapadne do uzáveru.

 • Stlačte hornú časť akumulátora smerem k rámu tak, že zaistený akumulátor  
 počuteňe zaklapne.
  Uistite sa, že je akumulátor správne zaistený tým, že po montáži za akumulátor  
 potiahnete.

 
Pred vložením akumulátora sa uistite, že  nie su na kontaktoch akumulátora žiadné  
cudzie predmety.

česky

8. AKUMULÁTOR A NABÍJANIE

česky

Upozorenie

Upozornenie

2

1

zaistovací krúžok

           Horná časť krytu
Dolná časť  
akumulátora

 
           Uzáver

Rukovať  
akumulátora
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VYSVETLENIE STAVU NABITIA AKUMLÁTORA 

Kontrolka/dióda 
nabíjačky akumu-

látora

Diódy indikátoru kapacity akumulátora

Stav Detaily
(Akumulátor na nosiči) (Akumulátor na dolnej rámo-

vé trubke)

On
Zapnuté

Svietiace diódy ukazujú stav dobíjania. Blikajúca dióda ukazuje 
sůčasný stav nabíjania.

(napr:  akumulátor je nabitý z
50–75 % .)

Nabíjanie
Behom nabíjania sa rozsvieťujú diódy stavu 

nabitia jedna po druhej. 

Off
Vypnuté

Off - vypnuté

Nabíjenie ukončené
Keď je nabíjanie ukončené, zhasnů všetky di-
ódy na nabíjačke a diódy na ukazateľu stavu 

nabitia akumulátora. 

4 diódy/kontrolky blikajú sůčastne.

Akumulátor je v poho-
tovostnom režime.

* Vnútorná teplota aku-
mulátora je príliš vysoká 

alebo príliš nízka. 

Nabíjanie sa automaticky reštartuje, až teplo-
ta dosiahne povolenej teploty  pre nabíjanie.  

(viď  “Vhodné prostredie pre nabíjenie”.) 
Pokiaľ je to možné, nabíjajte vždy pri optimál-

nej teplote 15–25 °C.          

Kontrolka/dióda 
nabíjačky akumu-

látora

Diódy indikátora kapacity akumulátora
Stav Detaily

(Akumulátor na nosiči) (Akum. na dolnej rám.trubke)

Off
Akumulátor je v chybo-

vom režimu
Chyba v nabíjecom systému. Viď.

“RIEŠENIE PROBLÉMOV.”

VYSVETLENIE STAVU NABITI AKUMULÁTORA 

česky

8. AKUMULÁTOR A NABÍJANIE

česky
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POKYNY PRE NABÍJANIE
Aj keď doba nabíjania závisí na zostatkovom stavu nabitia akumulátora a okolnej te-
plote pri nabíjaní, trvá bežne čas nabíjania asi 4 hodiny u akumulátora na nosič bicykla 
a nabíjanie 3,5 hodiny u akumulátora na dolnej rámovej trubke, než začne blikať dióda 
ukazateľa stavu nabitia. 

Pokiaľ sa akumulátor behom nabíjania prepne do pohotovostného režimu, čas 
nabíjania sa predĺží v rovnakej miere. * Pokiaľ nabíjate akumulátor po dlhej dobe 
nepoužívania, doba nabíjania sa predlží v závislosti na stavu akumulátora.
Všimnite si, či sa nejedná o chybu v prípade, pokiaľ diódy indikátora kapacity neblikajů 
podľa chybového vzoru (viď. “Vysvetlenie stavu nabitia akumulátora”).

9. KONTROLA ZOSTATKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA

Možete si zkontrolovať, aká je odhadovaná zostatková kapacita v akumulátoru a ako veľa je akumulátor nabitý. 
Kontrola može byť prevedená použitím indikátora zostatkovej kapacity akumulátora na dipleji alebo pomocou    
kontroliek zobrazujúcich zostatkovú kapacitu na akumulátore.

UPOZORNENIE
• Aj keď stav nabitia akumulátora dosiahne 0 (nula), možete stále ísť na bicykli ako na bežnom bicykli.
• Ak používate starší akumulátor, može pri rozjazde indikátor zostatkovej kapacity akumulátora náhle ukazovať 
veľmi nízký výkon. Nejedná sa o chybovú funkciu. Hneď,  keď sa jazda stabilizuje a zníži sa záťaž, ukáže sa správna 
hodnota. 

UPOZORNENIE
Aj keď nabíjanie normálne začne, može sa prerušiť z dovodu ochrany akumulátora, 
pokiaľ je teplota akumulátora alebo teplota okolia moc vysoká alebo moc nízká. V tom-
to prípade nebude akumulátor dostatočne nabiť. Skontrolujte zostatkový stav nabitia 
akumulátora a pokiaľ je nutné, znovu ho nabite. 

česky

8. AKUMULÁTOR A NABÍJANIE

česky

Počiatok 
nabíjania

Ukončenie 
nabíjania

Nabíjanie v po-
hotovostnom rež. Doba nabíjania * 

(bez času v pohotov.
režime)
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9. KONTROLA ZOSTATKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA

Indikátor zostatkovej kapacity akumulátora na displeji Odhadovaná zostatková 
kapacita akumulátora Vysvetlenie

100–71 %

Keď je kapacita akumulátora medzi 100 % (FL) a 21 
%, ukazatel na displeji sa znižuje po krokoch o 10 %.70–41 %

40–21 %

20–11 % Keď je kapacita akumulátora medzi 20 % a  
1 %, ukazatel na displeji sa znižuje o 1 %.

Pomaly blikajůce číslice
<interval 0.7 sekund>

10–1 % Veľmi nízky zostatkový stav akumulátora.
Akumulátor čo najskor nabite.

Rychle blikajúce číslice
<interval 0.3 sekund>

0 % Kapacita akumulátora dosáhla 0
(nula). Akumulátor nabite. 

INDIKÁTOR ZOSTATKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA NA DISPLEJI A ODHADOVANÁ ZOSTATKO-
VÁ KAPACITA AKUMULÁTORA NA DISPLEJI  (U LED TYPU DISPLEJA)
Zostatková kapacita akumulátora može byť zobrazená na LCD displeji taktiež číslicami: 
(platí len pre modely vybavené displejom typu LCD)

Ukazateľ zostatkového stavu nabitia akumulátora pre  LCD 
multifunkčné zariadenia

Ukazateľ zostatkového sta-
vu nabitia akumulátora Vysvetlenie

100–11 %

Keď zapnete napájanie 
LCD multifunkčnéo zariadenia a plynule idete 

potom, čo ste plne nabili Váš akumulátor, zhasínajú 
postupne jednotlivé stupne nabitia akumulátora na 

indikátori akumulátora o 10 %.

Pomalé blikání
<interval 0.5 sekund>

10–1 % Veľmi nízký zostatkový stav akumulátora.
Akumulátor včas nabite.

Rychlé blikání
<interval 0.2 sekund>

0 %

Akumulátor nemá žiadnu kapacitu - je vybitý. 
Vypnite  LCD multifunkčné zariadenie a akumulátor  

nabite. 
* Podpora pohonom je zastavená, ale stále možete 

šlapať ako na normálnom bicykli.

INDIKÁTOR ZOSTATKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA NA DISPLEJI A ODHADOVANÁ ZOSTATKO-
VÁ KAPACITA AKUMULÁTORA NA DISPLEJI  (U LED TYPU DISPLEJA)

česky česky
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Zobrazenie diód pre ukazatela stavu nabitia  
akumulátora

(akumulátor na nosiči)     (akumulátor na dolnej rám. 

trubke)

Odhadovaná zostatková 
kapacita akumulátora Vysvetlenie

100–76 %

Z plne nabitého akumulátora (100 %), postupne zhasínajú diódy 
zobrazujúce kapacitu nabitia akumulátora.

75–51 %

50–26 %

INDIKÁTOR ZOSTATKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA NA DISPLEJI A ODHADOVANÁ ZOSTATKO-
VÁ KAPACITA AKUMULÁTORA NA DISPLEJI  (U LED TYPU DISPLEJA)
Keď kontrolujete zostatkovú kapacitu akumulátora, stlačte tlačítko stavu nabitia akumulátora  „       “.

Zobrazenie diód pre ukazatela stavu nabitia           
akumulátora

(akumulátor na nosiči)     (akumulátor na dolnej rám. trubke)

Odhadovaná zostatková 
kapacita akumulátora Vysvetlenie

25–11 %
Z plne nabitého akumulátora (100 %), postupne zhasínajú diódy 

zobrazujúce kapacitu nabitia akumulátora.

Spodná dióda pomaly bliká
<interval 0.5 sekund>

10–1 % Veľmi nízky zostatkový stav akumulátora.

Sponáí dióda rýchlo bliká <interval 0.2 sekund>

0 % Kapacita akumulátora dosiahla 0
(nula). Akumulátor nabite. 

česky

9. KONTROLA ZOSTATKOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA

česky
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10. KONTROLA PRED UVEDENÍM DO PROVÁDZKY

Dbajte na to, aby ste svoj bicykel pred jazdou vždy skontrolovali.
Ak je niečo, čomu nerozumiete alebo sa vám zdá obtiažné, kontaktujte prosím autorizovaného predajcu.

• Pokiaľ zistíte chybu, nechajte bicykel čo najskor skontrolovať u autorizovaného predajcu. 
• Pohonný mechanismus sa skládá z preciznych častí. Nerozmontovávajte ich !!

Pri pravidelných prehlíadkach pred jazdou skontrolujte taktiež následujúce:

č. Kontrolný bod Obsah kontroly

1 Zostatková kapacita akumulátora Je dostatečná zostatková kapacita akumulátora?

2 Stav inštalácie akumulátora Je akumulátor správne nainštalovaný?

3 Pohonný systému elektrobicykla Funguje systém elektrobicykla, keď vyrážate??

4 Displej
Je displej namontovaný správne? (platí pre modely vybavené

displejom LCD)

11. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Nepoužívajte vysokotlakové myčky alebo parné čističe, pretože možu sposobiť presiaknutie vody alebo chybu v ovládacej jednotke alebo     
akumulátora.  Pokiaľ by sa voda dostala do niektorého z týchto prístrojov, nechajte bicykel skontrolovať autorizovaným predajcom.

ÚDRŽBA AKUMULÁTORA
Pre umytie krytu akumulátora používajte vlhkú, dobre vyžmýkanú handričku. Nikdy nelejte vodu príamo na akumulátor, napr. hadicou. 
  

Nečistite kontakty leštením alebo použitím drotu atď. Mohlo by dojsť k poruche.

USKLADNENIE
Skladujte systém na mieste, ktoré je:
•  rovné a stabilné
•  dobre odvetrané a bez vlhkosti
•  chránené pred nepríaznivým počasím a priamým slnečným žiarením

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNIE (1 mesiac alebo dlhšie) a dalšie použitie po dlhšom skladovaní
•  Pri skladovaní bicykla na dlhšie obdobie (1 mesiac alebo dlhšie), odstráňte akumulátor a skladujte ho podľa nasledujúceho postupu.
•  Znížte zostatkovú kapacitu akumulátora až po rozsvietení 1 alebo 2 diód a uskladnite ho na suchom mieste s chladnejšou teplotou  
 (10 až 20 °C).
•  Skontrolujte zostatkovú kapacitu akumulátora raz za mesiac, pokiaľ bliká len 1 dióda, nabite akumulátor asi 10min.   
 Nenechajte zostatkovú kapacitu klesnúť moc nízko. 

česky česky

Upozornenie

VAROVANIE
Upozornenie

Upozornenie
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11. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

TIP

• Pokiaľ ponecháte akumulátor  “plno nabitý” alebo “vybitý”, opotrebuje sa rýchlejšie
• Vzhľadom k jeho samovybíjaní, stráca akumulátor behom skladovania sám svoje nabitie.
• Kapacita akumulátora sa časom znižuje, správne skladovanie maximalizuje jeho životnosť.

• Pokiaľ ho chcete použiť po dlhšej dobe skladovanie, dbajte na to, aby bol akumulátor riadne nabitý pred jeho použitím.  
Nechajte taktiež svoj bicykel, po skladovaní dlhšom než 6 mesiacov,  skontrolovať a urobiť údržbu autorizovaným servisom.

Akumulátory podliehajú právnym predpisom pre prepravu nebezbečného tovaru.   Behom prepravy tretími osobami (napr. leteckou alebo 
zásielkovou službou),  musia byť dodržené špeciálne požiadavky na obaly a nálepky.  Pri príprave zásielky sa poraďte s odborníkom na za-
sielanie nebezpečných zásielok. Zákazník može akumulátor prepravovať po ceste. Neprepravujte poškodené akumulátory. 

Zalepte alebo prikryte kontakty a zabalte akumulátory takým sposobom, aby sa v balení nepohybovali. Dbajte bezpodmienečne na všetky 
miestné a národné ustanovenia. V prípade otázok týkajúcich sa prepravy akumulátorov, sa obráťte na autorizovaného predajcu. 

12. PREPRAVA

13. INFORMÁCIE  PRE SPOTREBITEĽA

LIKVIDÁCIA
Pohonná jednotka, akumulátor, nabíjačka, displej, sada rychlostného senzora, príslušenstvo a balenie   
by mali byť roztriedené k recyklácii pre ochranu životného prostredia.

Nevyhadzujte bicykle a jeho časti do bežného domáceho odpadu. 

PRE KRAJINY EURÓPSKEJ ÚNIE:
Podľa európskych smerníc 2012/19/EU, musia byť elektrické prístroje, ktoré nie su  už použiteľné, a 
taktiež podľa európskej smernice 2006/66/EC, vadné alebo prázdne  akumulátory musia byť zbierané 
samostane a zlikvidované ekologickým sposobom. 

Akumulátory, ktoré sú už nepoužiteľné, vráťte prosím spať autorizovanému predajcovi.  

česky česky
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14. RIEŠENIE PROBLÉMOV

SYSTÉMY ELEKTROBICYKLOV

Problém Kontrola Riešenie

Pohyb pedálov je obtiažný

Je zapnutý displej?
Stlačte tlačítko pre zapnutie displeja

a prívod energie.

Je  akumulátor správne nainštalovaný? Nainštalujte akumulátor.

Je akumulátor nabitý? Nabite akumulátor

Stál bicykel bez pohybu 5 minút alebo 
dlhšie?

Zapnite znovu prívod energie.

Idete po dlhej prudkej trase alebo prep-
ravujete v lete ťažký náklad?

Nejedná sa o chybu. Jedná sa o ochranu akumulátora, keď je teplota 
akumulátora alebo pohonnej jednotky príliš vysoká. Podpora pohonom 
sa znovu zapne, keď sa teplota akumulátora zníži.  Možete tomu predísť 

tým, že preradíte na nižší prevodový stupeň než by ste bežne zaradili 
(napr. preradením z 2. prevodového stupňa na 1. prevodový stupeň).

Nie je vonkajšia teplota príliž nízka (asi 10 
°C alebo menej)?

V zime skladujte akumulátor vo vnútri v dome, predtým, než ho použijete.

Je displej správne nastavený? Nastavte správne displej

Nabíjate akumulátor priamo na bicykli? Prerušte nabíjanie

Problém Kontrola Řešení

Pohonná jednotka sa behom 
jazdy vypína a zapína

Je  akumulátor správne nainštalovaný?
Skontrolujte, že je akumulátor správne zaistený. Ak sa tento problém znovu 

objaví, može byť problém v spojení kontaktov alebo vo vedení. Nechajte 
akumulátor skontrolovať u autorizovaného predajcu. 

Neobvyklé dunivé alebo 
praskavé zvuky z pohonnej 

jednotky.
Može sa jednať o problém vo vnútry pohonnej jednotky.

Dym alebo podivný zápach z 
pohonnej jednotky

Može sa jednať o problém vo vnútry pohonnej jednotky. 

Pokiaľ diódy režimu podpory, 
diódy pre zostatkovú kapacitu 
akumulátora alebo diódy pre 

zostatkový dojazd blikajú 
striedavo podla vzoru (v 

intervale asi 2 sekundy). Alebo 
ukazateľ režimu podpory a 

ukazateľl stavu nabitia blikajú 
podľa striedavého vzoru ( v 

intervalu 0.5 sekund).
Može se jednať o chybu vo vnútry pohonnej jednotky. Zapnite displej a 
nechajte ho po dobu 5 min v kľude. Všetky diódy automaticky zhasnú. 

Znova zapnite pohonnú jednotku. 

česky česky
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Problém Kontrola Riešenie

Displej sa okamžite
(asi po 4 sekundách) po zap-

nutí vypne.

Nie sú kontakty na akumulátore bicykla 
znečistené?

Vyberte akumulátor, očistite kontatky suchou handričkou alebo  
chumáčkom vaty a akumulátor znovu namontujte. 

Dojazd sa znížil

Nabili ste plno akumulátor? Akumulátor plne nabite (F).

Používate systém v podmienkach s nízkou 
teplotou?

Bežná dojazdová dĺžka sa stabilizuje, keď okolné teploty stúpnu. Naviac 
skladujte akumulátor pred použitím vo vnútorných priestoroch (v teplom    

priestore) pred jazdou za chladných podmienok. 

Nie je už akumulátor opotrebovaný? Vymeňte akumulátor za nový.

Diódy režimu 
podpory blikajú

Diódy blikajú, keď rýchlostný senzor nemože prijímať žiadný signál.  Vypnite 
a znovu zapnite displej a vyberte požadovaný režim podpory a iďte krátku 
trasu. Dbajte taktiež pritom na to, aby bol magnet správne  namontovaný 

na výplete. 

FUNKCIA PODPORY PRI TLAČENÍ

Problém Kontrola Riešenie

Podpora pri tlačení je vypnutá.

Nezablokovali sa Vám na pár sekúnd 
kolesá?

Zložte prst z tlačítka pre podporu pri tlačení a stisknite ho znova.

Nešlapali ste do pedálov so zapnutou 
funkciou podpory pri tlačení?

Zložte nohu z pedálov a zložte prst na okamžik z tlačítka podpory pri 
tlačení a stlačte ho znovu. 

AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA

Problém Kontrola Riešenie

Nie je možné nabíť

Je nabíjací kábel pevne pripojený? Je 
nabíjací konektor pevne vložený do 

akumulátora?

Znovu pripojte a zkuste nabiť. Pokiaľ sa stále akumulátor nenabíja, je 
možná chyba v nabíjačke akumulátora. 

Svietia diódy zostatkového stavu akumu-
látora?

Skontrolujte sposob nabíjania a skůste znovu nabíť. Pokiaľ sa akumulátor 
stále nenabíja, može byť prípadný problém v nabíjačke. 

Nie sú kontakty nabíjačky alebo akumu-
látora špinavé alebo mokré?

Vyberte akumulátor z nabíjačky a vybertte zástrčku nabíjačky zo zásuvky. 
Použite suchů handričku alebo chumáčik vaty,  očistite ju a potom znova 

zapojte.

česky
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Problém Kontrola Riešenie

Sůčasne blikajů všetky 4 diódy 
pre ukazateľ stavu nabitia 

akumulátora.  

(Typ akum. na nosič)      (Typ na dolní rám.trubku)

Tu sa nejedná o chybu.
Nabíjanie sa pripravuje. Vyčkajte niekoľko minůt. Po chvíli sa zmenia 

blikajúce 4 diódy a začnú svietiť trvalo jednotlivo, keď nabíjanie začne. 

Chyba v kontaktoch

Vyberte akumulátor z bicykla, spojte nabíjačku s akumulátorom. (Pokiaľ 
diódy stále striedavo blikajú, je asi chyba v akumulátore).

Pokiaľ ste akumulátor namontovali znovu na bicykel  a stisknete tlačítko 
pre zapnutie displeja, diódy ale znovu striedavo blikajú, je problém asi v 

pohonnej jednotke. 

Problém Kontrola Riešenie

Chyba v kontaktoch.
Vyberte akumulátor z nabíjačky, namontujte akumulátor na bicykel 

a stlačte tlačítko pre zapnutie pohonnej jednotky. Až sa zapojí znovu 
nabíjačka k akumulátoru, a diódy stále ďalej blikajú, je chyba v nabíjačke. 

Nie sú kontakty na nabíjačke mokré?
Vyčistite a vysušte kontakty kábla nabíjačky a nabíjačku. Znovu pripojte 

nabíjací kábel do nabíjačky. 

Obe bočné diódy blikajú súčasne

Funkcia ochrany akumulátoru bola aktivovaná a nie je možné použiť sys-
tém.  Nahraďte akumulátor čo najskor iným od autorizovaného predajcu. 

Akumulátor vydává neobvyklý 
zvuk, podivný zápach alebo 

dym. 
Odpojte zástrčku nabíjačky a okamžite prerušte prevádzku. 

česky
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(Akum. na nosič)      (Na dolní rám.trubku)

(Typ akum. na nosič)    (na dolní rám.trubku)

(Typ akum. na nosič)      (Typ na dolní rám.trubku)
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Problém Kontrola Riešenie

Nabíjačka sa zahrieva. Je bežné, že sa nabíjačka behom nabíja-
nia zahrieva. 

Pokiaľ je nabíjačka tak horúca, že sa ju nie je možné dotknúť rukou, 
odpojte ju a počkajte než vychladne a obraťte se na autorizovaného 

predajcu. 

Po stisknutí spínača ukazateľa 
stavu nabitia akumulátora, 

nesvietí po nabíjaní všetky diódy 
ukazateľa stavu nabití,        .

Bol behom nabíjania odpojený kábel 
alebo akumulátor? Akumulátor znovu nabite 

Začali ste s nabíjaním pri vyššej teplote 
akumulátora, napríklad ihneď po použití?

Presuňte akumulátor na miesto, kde može dosiahnúť teploty, ktorá je 
vhodná pre nabíjanie (0–30 °C), 

a začnite znovu nabíjať.

Po odpojení kábla nabíjačky 
z akumulátora svietia ďalej 

diódy ukazatela stavu nabitia 
akumulátora. 

Nie je koncovka akumulátoru mokrá? Vyčistite a vysušte koncovku kábla a nabíjačky. 

15. TECHNICKÉ DATA

Rozsah rýchlosti s podporou pohonom 0 až menej než 25 km/h

Elektromotor
Typ Bezkartáčový typ DC (rovnosmer.prúd)

Rated output 250 W

Asistovaný sposob riadenia výkonu Sposob riadenia závisí na frekvencií šlapania a rýchlosti jazdy

Akumulátor na nosič

Typ/veľkosť  Li-Ion akumulátor

Menovité napatie 36 V

Menovitý výkon 13,8 Ah

Akum. na dolnej rámovej trubke

Typ/veľkosť Li-Ion akumulátor

Menovité napatie 36 V

Menovitý výkon 11 Ah

Nabíjačka

Vhodný typ akumulátora PASB2

Vstupné napatie AC 220–240 V/50–60 Hz

Maximálne výstupné napatie DC 42 V

Maximálny výstupný prúd DC 3,6 A

Maximálna spotreba energie 290 VA/163 W (nabíječka AC 240 V)

česky

14. RIEŠENIE PROBLÉMOV

česky



58 59

na rámy

na všetky ďalšie komponenty pedelecu.

v rámci záruky, 700 plných nabíjacích cyklov so zo-
statkovou kapacitou min. 50%.  Akumulátor podlieha 
vďaka nabíjacim a vybíjacím cyklom prirodzenému 
opotrebeniu. Odpovedajúca znížená kapacita nepod-
lieha záručnému plneniu.

vady sposobené bežným opotrebenímNIE JE zahrnuté v záruke

2 roky záruka

2 roky záruka (na akumulátor)

5 rokov záruka 

UPOZORNENIEÍ:
Záruka zaniká s okamžitou platnosťou v prípade nesprávneho alebo  
nevhodného použitia alebo v prípade nehody. 

16. ZÁRUKA

česky

POZNÁMKY
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POZNÁMKY POZNÁMKY
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POZNÁMKY POZNÁMKY
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PŘEKLAD PŘEKLAD
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PŘEKLAD
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