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Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór roweru Kellys. W celu zadowolenia z  roweru oraz bezpiecznego korzystania 
z niego, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Pomoże zaznajomić się Państwa z rowerem.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTRUKCJI OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników końcowych.

Przechowuj tę instrukcję w dostępnym miejscu dla wszystkich użytkowników akumulatora i przekaż 
ją następnemu właścicielowi.

Sprzedawca, który rower sprzedał zapewni również przeglądy gwarancyjne oraz naprawy roweru.

Niniejsza instrukcja lub oddzielna instrukcja producenta akumulatora zawiera ważne instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa i obsługi podczas używania akumulatora i ładowarek akumulatora.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy niniejszą instrukcję obsługi przeczytać uważnie przed 
użyciem i postępować zgodnie z nią w celu prawidłowego użytkowania.

CO TO JEST ROWER ELEKTRYCZNY

Rower elektryczny to rower ze zintegrowanym elektrycznym układem napędowym, który wspomaga 
rowerzystę podczas pedałowania. W porównaniu z klasycznym rowerem, jeździ się znacznie wygod-
niej i  bez większego wysiłku. Rower elektryczny Kellys wykorzystuje napęd elektryczny SHIMANO 
STEPS albo PANASONIC, który ma różne poziomy wspomagania elektrycznego podczas pedałowania, 
a  które można wybrać za pomocą sterownika umieszczonego na kierownicy. Napęd elektryczny 
można również całkowicie wyłączyć, zachowując w ten sposób funkcję klasycznego roweru.

Rower elektryczny KELLYS jest rowerem EPAC (Electrically Power Assisted Cycle = „rower z pomoc-
niczym napędem elektrycznym”) w zgodzie z  normą EN 15194 i  różni się od roweru bez pomoc-
nego napędu elektrycznego. Ten napęd elektryczny wspomaga podczas jazdy. Funkcja silnika jest 
aktywowana przez pedałowanie. Rower elektryczny EPAC ma silnik o  maksymalnej mocy 250 W 
i maksymalna prędkość roweru elektrycznego wynosi 25 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości wspo-
maganie silnika zostaje automatycznie wyłączone. Po wyłączeniu silnika lub rozładowaniu akumula-

tora może być rower elektryczny używany jako zwykły rower. Wszystkie funkcje, które są zależne od 
zasilania akumulatora, na przykład światła lub elektryczna zmiana biegów, pozostają czynne nawet 
po wyłączeniu silnika lub przełączeniu akumulatora do stanu „rozładowany”, chociaż należy wziąć 
pod uwagę, że jest to tryb awaryjny i akumulator powinien być jak najszybciej doładowany.

Rowery elektryczne KELLYS wykorzystują silniki o mocy 250 W, ponieważ zgodnie z ustawą o ruchu 
drogowym, jest to maksymalna możliwa granica, która spełnia przepisy dotyczące użytkowania ko-
munikacji lądowej. Dzięki temu rowery elektryczne KELLYS mogą być używane w ruchu drogowym 
tak, jak inne rowery.

Rower elektryczny Kellys, oprócz wspomagania pedałowania posiada również funkcję wspomagania 
podczas pchania. Ta pozwala uruchomić rower elektryczny bez konieczności pedałowania, ale tylko 
do maksymalnej prędkości 6 km/h. Funkcja ta przydaje się na przykład podczas pchania roweru ele-
ktrycznego z ładunkiem pod górę.

Przed jazdą w ruchu drogowym, należy zapoznać się z  zasadami ruchu drogowego, ustawą, 
zarządzeniami oraz przepisami obowiązującymi w kraju, w którym rower elektryczny KELLYS używa 
się.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ JAZDY

        OSTRZEŻENIE 

Podczas jazdy należy skupić się na kierowanie rowerem, otoczenie i  ruch drogowy. Podczas jazdy 
nie powinno używać urządzeń mobilnych. Oglądanie i  korzystanie z  licznika rowerowego mogą 
również odwracać uwagę od otoczenia i dlatego należy go używać tylko w miejscach, w których nie 
dochodzi do zagrożenia dla siebie lub otoczenia (przy niższych prędkościach na otwartej przestrzeni 
mimo ruchu drogowego), wyjątkiem jest wybór trybu jazdy wspomagania, który można wykonać 
bez puszczenia kierownicy.

Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła, mostek, kierownica, siodełko i sztyca rowerowa są 
bezpiecznie zamocowane na rowerze. Jeśli elementy nie zostaną prawidłowo zamontowane, rower 
może podczas uruchomienia przestać działać i spowodować poważne obrażenia.

Podczas jazdy na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym, przed jazdą po drogach z kilkoma pasami 
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1. Siodło
2. Styca podsiodłova
3. Zamknięcie podsiodłowe
4. Wolnobieg
5. Hamulec tarczowy tylny
6. Przerzutka tylna
7. Amortyzator
8. Bateria

9. Silnik
10. Korbowód
11. Tarcza
12. Łańcuch
13. Widelec (amortyzovany)
14. Stery
15. Kierownica
16. Manetki

17. Dżwignia hamulca
18. Wspornik kierownicy
19. Opona
20. Hamulec tarczowy przedni
21. Tarcza hamulcova
22. Obręcz
23. Bagażnik
24. Błotnik

25. Pedał
26. Licznik
27. Podporka
28. Przełącznik trybu wspomagania
29. Prowadnica łańcucha
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ruchu i chodnikami dla pieszych należy upewnić się, że sposób uruchamiania roweru jest w pełni 
znajomy. Jeśli rower nagle się uruchomi, może to doprowadzić do wypadku.

Przed jazdą w nocy należy sprawdzić, czy światła roweru działają prawidłowo oraz uważać, aby inny 
użytkownicy dróg nie zostali światłami oślepiany.

        OSTRZEŻENIE 

Aby zapewnić bezpieczną jazdę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi row-
eru. W przypadku nieprawidłowego używania lub stosowania istnieje ryzyko poważnych obrażeń, 
śmierci i szkód materialnych lub innych!

Jeśli Twój rower jest wyposażony w system elektroniczny Shimano Di2, informacje 
techniczne dotyczące tego systemu można znaleźć na stronie internetowej Shimano: 
www.si.shimano.com.

USTAWIENIE SIODEŁKA, MOSTKU I KIEROWNICY

Wszystkie funkcjonalne części roweru ustawiane są przez producenta i sprawdzane przez sprzedawcę, 
dzięki czemu można korzystać z roweru od razu po zakupie. Przed użyciem roweru należy uregulować 
tylko pozycję siodełka i kierownicy.  Siodełko i kierownicę należy ustawić tak, aby zapewniały maksy-
malny komfort, a jednocześnie bezpieczną kontrolę elementów hamujących i kierowniczych roweru.

SIODEŁKO

USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIODEŁKA

Usiądź na rowerze, umieść korbę pedału jak najniżej do ziemi. Ułóż stopę na pedale tak, aby pięta 
spoczywała na pedale. Gdy siodełko jest prawidłowo wyregulowane, noga powinna być wypros-
towana a  lekko zgięta w kolanie. Zbyt wysokie ustawienie siodła powoduje nadmierne obciążenie 
mięśni nóg i pleców. Niskie ustawienie siodełka powoduje nadmierne obciążenie kolan i mięśni ud.

        PRZESTROGA 

Minimalna wysokość siodełka, mierzona pod kątem prostym powinna wynosić minimalnie 635 mm.

USTAWIENIE POZYCJI SIODEŁKA I KĄTA SIODEŁKA

Najbardziej polecana pozycją siodełka jest pozycja równoległa do podłoża. Należy spróbować kilka 
pozycji siodełka i wybrać tę, która ci najbardziej odpowiada. Siodełko jest również możliwe przesunąć 
do przodu, bliżej ku kierownicy lub do tyłu. Kąt i przesunięcie siodełka można regulować za pomocą 
śruby na zamku sztycy. Śrubę należy poluzować, siodełko przesunąć do przodu albo do tyłu, ustawić 
odpowiedni kąt siodełka i śrubę dokręcić. Powinno sprawdzić, czy śruba została dokręcona.

TELESKOPOWA SZTYCA

Sztyca regulowana (teleskopowa) służy do szybkiego ustawienia wysokości siodełka według terenu 
lub ułatwienia wsiadania i  zsiadania z  roweru. Sterowana jest za pomocą dźwigni, która znajduje 
się na kierownicy. Naciśnięcie dźwigni sterującej sztycy i  jej następne obciążenie, spowoduje 
przesunięcie sztycy do niższego położenia. Sztycę można wysunąć naciśnięciem dźwigni sterującej 
sztycy i zwolnieniem siodełka.
Ustawienie głębokości wsunięcia sztycy należy dokonywać w pozycji całkowicie wysuniętej, 
dokładnie tak samo jak w przypadku klasycznych sztyc.

        PRZESTROGA 

Linka Bowdena do sterowania sztycy, która prowadzi od kierownicy do rury podsiodłowej jest w 
niektórych rowerach mocowana do ramy. W przypadku przesunięcia sztycy w rurze podsiodłowej 
należy poluzować zacisk Bowdena, aby Bowden nie był zbyt naprężony, nie pękał i nie przeszkadzał 
w drodze pedału lub koła.
W przypadku niektórych rowerów elektrycznych są kable przeprowadzone i zamocowane wewnątrz 
ramy i są dostępne po wyjęciu akumulatora. Sztycę nie powinno wyciągać, nie pchać, gdyż istnieje 
poczucie oporu, ponieważ w ten sposób można uszkodzić bowdeny, sztycę oraz ramę.

KONSERWACJA TELESKOPOWEJ SZTYCY

CZYSZCZENIE / SMAROWANIE - dla prawidłowego działania sztycy ważne jest jej regularna konserwacja, 
zwłaszcza powierzchni ciernych. Zaślepki i uszczelki, które zabraniają dostępu brudu do powierzchni 
ciernych, nie mogą być złamane i muszą chronić powierzchnie ciernych po całym jej okrążeniu.
Powierzchnie ślizgowe należy utrzymywać w czystości i  po każdej jeździe oczyszczać kurz lub 
wilgoć miękką ściereczką i  przesmarować. Upewnij się, że podczas czyszczenia sztycy woda nie 
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dostała się do szczeliny między częściami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nigdy nie używaj myjek 
wysokociśnieniowych do czyszczenia! Wilgoć i brud wewnątrz sztycy mają negatywny wpływ na jej 
działanie. Aby utrzymać sztycę w idealnym stanie, przestrzegaj kolejnych instrukcji:

• Po każdej jeździe oczyść powierzchnie ślizgowe sztycy, zaślepki i uszczelki od kurzu, wilgoci oraz 
brudu.

• Co 25 godzin jazdy na rowerze (albo zawsze po jeździe w ekstremalnych warunkach w mokrym 
środowisku takim jak błoto i mokry piasek):

1. Zaślepki i uszczelki należy nasmarować olejem teflonowym.
2. Sprawdź, czy jakiekolwiek części sztycy nie są uszkodzone. Jeśli okaże się, że niektóre części są 

zużyte lub uszkodzone, wymień je na nowe oryginalne części.
Co 50 godzin d jazdy na rowerze  – polecamy serwisowanie sztycy w profesjonalnym serwisie 
rowerowym.

        WAŻNA PRZESTROGA 

Na sztycy znajduje się oznaczenie, które wskazuje minimalne wsunięcie sztycy do ramy. To 
oznaczenie minimalnego wsunięcia sztycy do ramy nie może być widoczne. Nigdy nie mocuj sztycy 
do ramy roweru poniżej oznaczenia! Śruba zacisku podsiodłowego lub mechanizm szybkiego 
zwalniania sztycy musi być dokręcona tak, aby sztyca nie mogła się obracać w ramie. Dźwignię 
szybkozamykacza należy ruszać tylko do stron w pozycjach otworzyć (OPEN) lub zamknąć (CLOSE).
Ruszanie zamkniętym szybkozamykaczem może spowodować jego uszkodzenie!

        PRZESTROGA 

W razie potrzeby użyj pasty montażowej KLS do części karbonowych. Przestrzegaj momentów 
dokręcania śrub zacisku podsiodłowego, w razie nadmiernego dokręcenia istnieje ryzyko uszkodzenia 
ramy i/lub zacisku.

MOSTEK I KIEROWNICA

MOSTEK BEZ GWINTU (MOSTEK TYPU A-HEAD)

Mostek typu „a-head“ mocuje się do szyjki widelca i  zabezpieczony jest za pomocą 2 śrub 
imbusowych.

Wysokość mostka i  kierownicy regulowana jest za pomocą podkładek, które wkładają się między 
mostek i ster rowerowy, ewentualnie przez wymianę mostka za mostek z innym kątem nachylenia. Za 
pomocą mostka Ahead również ustawia się luz steru kierownicy.
Poluzuj 2 śruby imbusowe na zacisku mostka, który mocuje mostek do szyjki widelca oraz śrubę steru. 
Dokręcaniem lub odkręcaniem tej śruby ustawisz luz steru kierownicy tak, aby widelec obracał się 
łatwo, ale ster nie miał luzu. Najpierw dokręć śrubę mocującą ster, następnie ustaw kierunek mostka 
i mostek dokręć za pomocą 2 śrub imbusowych na zacisku mostka.

Przed dokręceniem należy sprawdzić:
• czy poszczególne części steru pasują do siebie prawidłowo
• czy szyjka widelca jest prawidłowo osadzona w steru kierownicy

1. śruba imbusowa
2. gwiazdka mocująca
 (a-head)

3. podkładka

4. podkładka kompresująca

5. łożysko kulkowe
 (cartridge)
6. górna miska

7. dolna miska

8. łożysko kulkowe
  (cartridge)
9. uszczelniacz
10. dolna bieżnia

STERY A-HEAD
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        PRZESTROGA 

Przed jazdą należy sprawdzić, czy śruby imbusowe na zacisku mostka są dokręcone. W celu 
prawidłowego funkcjonowania steru kierownicy Twojego roweru jest niezbędne regularnie (w 
zależności od frekwencji jazdy) smarowanie steru kierownicy odpowiednim smarem. Demontaż 
i  ponowny montaż oraz dokręcanie steru kierownicy w celu utrzymania płynnego działania 
łożysk wymaga pewnego doświadczenia, dlatego polecamy kontakt z  profesjonalnym serwisem 
rowerowym.

W razie potrzeby użyj pasty montażowej KLS do części węglowych. Przestrzegaj momentów 
dokręcania śrub zacisku podsiodłowego, w razie nadmiernego dokręcenia istnieje ryzyko uszkodzenia 
ramy i/lub zacisku.

KONSERWACJA ROWERU

Aby rower pełnił swoją funkcję, przypominamy, że jego użytkowanie wymaga konserwacji. 
Regularnie sprawdzaj czy nakrętki i śruby są wystarczająco dokręcone.

Podczas użytkowania, konserwacji i  obsługi nie dotykaj się ruchomych części roweru, takie jak 
koła, łańcuchy, tarcze hamulcowe, koła zębate, korby rowerowe, zębatki i ramiona korby, osłon i tak 
podobnie.

Może się coś wciągnąć i  spowodować obrażenie. Nie dotykaj również sprężyn śrubowych 
zawieszenia i  zacisków hamulcowych, istnieje ryzyko siniaków, skaleczeń lub innych obrażeń. 
Podczas użytkowania, konserwacji i obsługi roweru w inny sposób, należy wziąć pod uwagę ryzyko 
pochwycenia przy korzystaniu z roweru.

KORBY I PEDAŁY

Po pierwszych 20 km dokręć korby, a  także pedały do korb. Sprawdź, czy śruby przewodników są 
mocno dokręcone. W przypadku korb, w których oś łącznika centralnego jest zintegrowana z prawą 
korbą, sprawdź czy śruby lewej korby są dokręcone.

        WAŻNA PRZESTROGA 

Zaniedbanie sprawdzenia dokręcenia korb na osi łącznika centralnego spowoduje stopniowe 
luzowanie się korb na osi z  nieodwracalnym uszkodzeniem korby. Usterkę można usunąć tylko 
wymianą korb. W razie potrzeby demontażu i  wymiany korb, polecamy kontakt z  profesjonalnym 
serwisem rowerowym.

Pedały muszą być mocno dokręcone do korb, tj. do oporu tak, aby gniazdo osi pedału opierało 
się o  korbę. Dokręcenie pedałów należy regularnie sprawdzać. W przeciwnym razie oś pedału 
poluzuje się od gwintu korby i stopniowo uszkodzi gwint. Usterki powstałe w ten sposób nie będą 
uwzględniane w ramach postępowania reklamacyjnego!

MONTAŻ PEDAŁÓW

Pedały są zazwyczaj oznaczone literami R – prawy pedał i L – lewy pedał na osi każdego pedału.

1. Przed montażem należy gwint na pedałach i ramionach przesmarować smarem.
2. Przykręcaj prawy pedał (R) przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara w widoku od 

strony, gdzie znajduje się mechanizm napędowy roweru do gwintu prawego ramiona (ramiona 
korbowego). Postępuj ostrożnie i uważaj, aby nie uszkodzić gwintu!

3. Przykręcaj lewy pedał (L) przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara w widoku od strony, 
gdzie znajdują się tarcze hamulcowe do gwintu lewego ramiona.

4. Dokręć mocno kluczem. Sprawdź, czy gniazdo osi pedału opiera się o korbę.

        PRZESTROGA 

Pedały szosowe i  pedały, do których noga upina się klipsami z  paskami, które mocno łączą nogę 
z pedałem, pozwalają efektywniejsze pedałowanie i zapewniają większą stabilność podczas jazdy. 
Te pedały wymagają użycia specjalnych butów rowerowych, które są dostosowane do mechanizmu 
pedału. Korzystanie z  takich pedałów wymaga umiejętności, dlatego przed pierwszym użyciem 
pedałów polecamy wykonać próbę na bezpiecznym miejscu.

OŚ ŚRODKOWA

Oś środkowa powinna obracać się bez tarcia i  luzów. Regularnie sprawdzaj, czy obie miski osi 
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środkowej są mocno przykręcone do ramy i czy łożyska są wystarczająco nasmarowane smarem.

SYSTEM ZMIANY BIEGÓW

System zmiany biegów składa się z  dźwigni zmiany biegów (gałek zmiany biegów), linek zmiany 
biegów, przerzutki, zębatki środkowej, kół zębatych piasty tylnego koła i  łańcuchów. Ustawiony 
jest przez producenta, więc nie ingeruj niepotrzebnie w system! Zmieniaj biegi tylko podczas 
pedałowania do przodu. Nigdy nie zmieniaj biegi na siłę!

Jego funkcjonalność zależy głównie od łatwego działania linek zmiany biegów, w Bowdenach 
i układu napędowego (koła zębate, zębatka, łańcuch). Utrzymuj układ napędowy w czystości, smaruj 
przewody olejem z dodatkiem teflonu, który chroni linki przed korozją i zapewnia płynne działanie 
linek zmiany biegów oraz wydłuża ich żywotność.

PRZERZUTKA

Przerzutka przesuwa łańcuch na zębatkach piasta tylnego koła, a tym zmienia przełożenie między 
korbą i kołami zębatymi. Przerzutkę sterujesz prawą dźwignią zmiany biegów (prawa gałka zmiany 
biegów). Podczas używania może dojść do rozstrojenia systemu zmiany biegów.

PRZERZUTKA TYLNA

śruby regulacyjne

śruba nastawcza
śruba mocujacą linkę

prowadnik przerzutki Guide
pulley

Tension
pulley

B-screw

H-screw
L-screw

• USTAWIENIE GÓRNEGO POŁOŻENIA PRZERZUTKI
Przełącz na najniższe koło zębate. Poluzuj śrubę zabezpieczającą przerzutki, co spowoduje również 
zwolnienie linki zmiany biegów. Obracając śrubą dolnego położenia (H, H- screw) ustaw wózek 
przerzutki pod zewnętrzną krawędź najmniejszej zębatki. Załóż linkę zmiany biegów w rowek pod 
śrubę zabezpieczającą przerzutki, naciągnij ją (mocując go do szczypiec) i dokręć śrubę.

• USTAWIENIE GÓRNEGO OPORU
Przełącz na najwyższe koło zębate. Obracając śrubą górnego położenia (L, L- screw) ustaw wózek 
przerzutki tak, aby dostał się pod środek największej zębatki. Dokonaj sprawdzenia przerzucaniem 
łańcucha na wszystkich biegach.

• USTAWIENIE ODLEGŁOŚCI KÓŁKA PROWADZĄCEGO OD KASETY
Do prawidłowego działania zmiany biegów jest potrzebne prawidłowo ustawić odległość pomiędzy 
kółkiem prowadzącym (guide pulley) i największą zębatką tylnej kasety. Tę odległość należy ustawić 
za pomocą B-śruby (B-screw). Przed ustawieniem przełącz przerzutkę tylną do najlżejszego stopnia 
(największa zębatka). Obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara kółko prowadzące 
odsuwa się od zębatki i obracając przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara koło prowadzące 
przybliża się. Prawidłowa odległość to 5-6mm. Prawidłowość ustawienia można sprawdzić 
przerzuceniem z drugiej największej zębatki do największej. Zmiana biegów powinna być płynna, 
bez niepotrzebnego tarcia łańcucha o największą zębatkę.

• REGULACJA PRZERZUTKI
Tylne koło należy podnieść i kręcić korbami. Obracaj śrubą regulacyjną przerzutki (prowadzi przez nią 
Bowden i linka do przerzutki) aż osiągniesz płynny bieg łańcucha bez przeszkadzających dźwięków.

        WAŻNA PRZESTROGA 

Przed jazdą należy sprawdzić prawidłowe ustawienie położeń przerzutki. Przy zwolnieniu górnego 
położenia może wózek przerzutki zahaczyć się o szprychę koła, co spowoduje oprócz uszkodzenia 
szprych koła i przerzutki również ryzyko poważnych obrażeń.

ŁAŃCUCH

Łańcuch przenosi siłę z  korby pedału z  zębatką przez koła zębate na tylne koło. Jest to jedna 
z najbardziej obciążonych części roweru, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na konserwację 
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łańcucha. Prawidłowy naciąg łańcucha zapewnia tylna przerzutka.  Należy ją regularnie oczyszczać 
od zanieczyszczeń mechanicznych jako jest kurz czy błoto i smarować smarem, który nie wiąże kurzu 
oraz innych zanieczyszczeń- wydłuży to żywotność łańcucha. Do smarowania łańcucha polecamy 
użyć środek smarny w zależności od warunków pogodowych i  środowiska, w którym jeździsz- 
odpowiedni środek smarny poleci sprzedawca. Jeżdżeniem stopniowo dochodzi do rozciągania 
ogniwek łańcucha. Zużyty lub uszkodzony łańcuch może następnie poszkodzić koła zębate lub 
zębatki.

Jeśli jeżdżenie odbywa się w gorszych warunkach pogodowych, zwłaszcza w wilgotnym środowisku, 
po przejechaniu około 1000 km należy łańcuch wymienić na nowy. Zużyty łańcuch należy wymienić 
na nowy tego samego typu oraz z taką samą liczbą ogniwek jak łańcuch oryginalny.

UKŁAD HAMULCOWY

Układ hamulcowy, który składa się z  klamek hamulcowych, przewodów hydraulicznych, tarczy 
hamulcowych, okładzin hamulcowych i zacisków hamulcowych jest najważniejszą częścią roweru.

Naciśnij prawą dźwignę hamulca, aby sterować tylnym hamulcem, naciśnij lewą dźwignę hamulca, 
aby sterować przednim hamulcem.

Hamulce są ustawione przez producenta, więc jeśli nie jest to potrzebne, dla własnego 
bezpieczeństwa nie ingeruj w układ hamulcowy! Regularnie sprawdzaj zużycie powierzchni ciernych, 
utrzymuj w czystości okładziny, zacisk i tarcze hamulcowe. Jeżeli układ hamulcowy jest rozstrojony, 
należy ponownie ustawić hamulce lub skontaktować się z profesjonalnym serwisem rowerowym.

USTAWIENIE POZYCJI KLAMEK HAMULCOWYCH

Doskonale sterowanie hamulców oraz bezpieczne korzystanie z  nich zapewni ustawienie pozycji 
klamek hamulcowych na kierownicy następnym sposobem:

1. Poluzuj śruby na obejmie klamki hamulcowej
2. Ustaw najbardziej odpowiednią pozycję klamki hamulca na kierownicy, tak aby móc ją doskonale 

sterować. Dokręć śruby na obejmie klamki hamulcowej.

USTAWIENIE POZYCJI-ODLEGŁOŚCI KLAMEK HAMULCOWYCH OD KIEROWNICY

Śruba regulacyjna do ustawienia odległości klamki hamulcowej od kierownicy znajduje się wewnątrz 
klamki hamulcowej. Odległość klamki hamulcowej od kierownicy można ustawić w zależności od 
typu hamulców:

• przez śrubę imbusową, która znajduje się wewnątrz klamki hamulcowej
• przez śrubę regulacyjną, która jest zintegrowaną częścią klamki hamulcowej (sposób wykonania 

zależy od typu i producenta hamulców)

        PRZESTROGA 

Szczególną uwagę należy zwrócić na hamowanie na mokrej powierzchni – droga hamowania roweru 
będzie dłuższa! Przed każdą jazdą upewnij się, że układ hamulcowy roweru działa prawidłowo.

HYDRAULICZNE HAMULCE TARCZOWE

Hamulce tarczowe roweru są ustawione przez producenta i sprawdzone przez Twojego sprzedawcę, 
dzięki czemu możesz bezpiecznie korzystać z roweru.

Przekręcając śrubę regulacyjną lub imbusową, przybliżasz klamkę hamulcową do kierownicy, lub 
odwrotnie, zwiększasz jej odległość od kierownicy.

KONSERWACJA HAMULCÓW TARCZOWYCH

Jeśli nie posiadasz niezbędnego doświadczenia i  narzędzi, polecamy kontakt z  profesjonalnym 
serwisem rowerowym. Nieprofesjonalna ingerencja w system może zmniejszyć efekt hamowania lub 
spowodować awarie hamulców.

TARCZA HAMUCOWA

Regularnie sprawdzaj stan tarcz hamulcowych. Hamowanie zużywa tarcze, co powoduje 
powstawanie na tarczach niechcianych rowków. Wymień uszkodzoną tarczę za nową.
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        PRZESTROGA 

Ważne jest ustawić zacisk hamulcowy w taki sposób, aby okładzina hamulcowa stykała się z tarczą 
tylko podczas hamowania, w przeciwnym razie dochodzi do nadmiernego zużycia okładziny 
hamulcowej, przegrzewaniu tarczy i odporności podczas zjazdowej jazdy.

OKŁADZINY HAMULCOWE

Hamowanie powoduje zużycie okładzin hamulcowych a efekt hamowania stopniowo się zmniejsza. 
Jeśli hamulce są podczas hamowania głośne lub jeżeli zauważysz spadek wydajności hamulców, 
może to oznaczać, że okładziny hamulcowe są zużyte i wymagają wymiany na nowe. Odpowiedni 
rodzaj okładzin hamulcowych poleci sprzedawca.

WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO

Jeśli do hydraulicznego układu hamulcowego dostało się powietrze, może to być przyczyną 
osłabienia skuteczności hamowania lub awarii hamulców. Dlatego potrzebne jest odpowietrzenie 
układu hamulcowego lub napełnienie go nowym płynem hamulcowym. Płyny hamulcowe 
czasem ulegają degradacji, a  tym pogarszają się ich właściwości użytkowe co może spowodować 
zmniejszenie skuteczności hamowania. Dlatego polecamy wymianę tych płynów raz w roku, chyba 
że producent podaje inaczej.

        PRZESTROGA 

Hydrauliczny układ hamulców tarczowych napełniony jest standardowym płynem hamulcowym lub 
olejem mineralnym. Tych płynów hamulcowych nie wolno mieszać. W razie potrzeby uzupełnienia 
płynu hamulcowego lub jego wymiany w hydraulicznym układzie hamulcowym należy stosować 
tylko rodzaj płynu hamulcowego polecanego przez producenta. Wymiana płynu hamulcowego 
lub wymiana przewodu hamulców hydraulicznych wymaga doświadczeń i odpowiednich narzędzi, 
dlatego polecamy powierzyć tą czynność wykwalifikowanemu mechanikowi w profesjonalnym 
serwisie rowerowym.

        PRZESTROGA 

Płyny hamulcowe mogą spowodować podrażnienia skóry, dlatego polecamy nie otwierać 

zamkniętego hydraulicznego układu hamulcowego.

CZYSZCZENIE HAMULCÓW TARCZOWYCH

Tarczę hamulcową, hamulce i  okładziny hamulcowe utrzymuj w czystości. W przypadku 
zanieczyszczenia olejem lub innymi smarami, tarczę hamulcową należy natychmiast odtłuścić 
(najlepiej środkiem przeznaczonym do odtłuszczania). Odtłuszczając tarczę, upewnij się, że środek 
odtłuszczający nie dochodzi do kontaktu z  innymi częściami roweru (zwłaszcza z  ramą, osłonami 
i widelcem – może to uszkodzić lakier albo gumę a tym skrócić żywotność tych części). Jeżeli klocki 
hamulcowe są zanieczyszczone płynem hamulcowym, należy je wymienić na nowe!

        WAŻNA PRZESTROGA 

1.  Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość działania układu hamulcowego. Naciśnij 
kilkakrotnie dźwignę hamulca i upewnij się, że układ hamulcowy działa prawidłowo.

2. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby układu hamulcowego są mocno dokręcone. Luźne 
śruby mogą spowodować awarię układu hamulcowego.

3. Tarcza hamulcowa i  hamulce nagrzewają się podczas hamowania. Nie dotykaj ich - możesz się 
spalić!

HAMULEC TARCZOWY

tarcza
hamulcowa

zacisk hamulca
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OBRĘCZE

Przed jazdą sprawdź, czy koła roweru są prawidłowo wyśrodkowane a  czy obręcze kół nie są 
uszkodzone. W wyniku używania lub uderzenia, mogą na obręczach pojawić się rysy i  pęknięcia. 
Jazda na uszkodzonej obręczy jest niebezpieczna – wymień uszkodzoną obręcz!

OPONY

Nigdy nie jeździ na niedopompowanych lub nadmiernie napompowanych oponach. Przestrzegaj 
wskazanych wartości pompowania, które podane są na bocznych ścianach każdej opony.

Przeliczanie jednostek pomiaru ciśnienia wskazanych na oponach: 100kPa = 14,22 P.S.I. = 1 bar = 1 at 

W przypadku wady, uszkodzoną oponę należy wymienić na nową zawsze o  takich samych 
parametrach – wymiary podane są na każdej dętce lub na bocznych ścianach opony.

Przed zamontowaniem nowej opony należy sprawdzić osłonę od zewnątrz i od wewnątrz na całym 
obwodzie oraz obręczy na całym obwodzie i usunąć wszelki brud lub obce przedmioty, które mogły 
spowodować wadę, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu nowej opony.

W przypadku pęknięcia lub innego uszkodzenia opony należy niezwłocznie wymienić oponę na 
nową o tych samych parametrach.

RAMA I PRZEDNI WIDELEC

Regularnie sprawdzaj, czy rama i widelec roweru nie są uszkodzone. Uszkodzenie ramy lub widelca 
(zgięcie lub pęknięcie rur lub spoin występuje głównie podczas upadków.

Nie używaj dalej ramy lub widelca, który jest uszkodzony, może dojść do poważnych obrażeń!

RAMA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Włókno węglowe zapewnia ramie dużą wytrzymałość, niską wagę, tłumienie drgań, a tym samym 
doskonałe właściwości jezdne roweru. Mimo tych właściwości, w przypadku nadmiernego 
przeciążenia lub uderzenia, struktura węglowa może ulec uszkodzeniu – pęknięciu.

4. Dowiedź się jak prawidłowo używać hamulców w swoim rowerze. Zbyt mocne hamowanie 
przednim hamulcem może spowodować upadek lub obrażenie. Jeżeli hamulce nie są prawidłowo 
ustawione lub są używane nieprawidłowo, mogą wystąpić poważne obrażenia.

5. Hamulce tarczowe są od produkcji ustawione tak, aby klocki doskonale pasowały do tarczy, 
ale hamulec tarczowy powinien być dobrze zabiegany, aby uzyskać najwyższą skuteczność 
hamowania. Hamulec można zabiegać kilkoma krótkimi cyklami od łagodnego do średnie silnego 
hamowania. Hamulce należy zabiegać tylko na bezpiecznej, płaskiej powierzchni bez ruchu 
drogowego.

KOŁO PRZEDNIE I ZADNE

Przed każdą jazdą sprawdź, czy koło jest dobrze zabezpieczone za pomocą zacisku szybkomocującego, 
tj. dźwignia mechanizmu szybkomocującego powinna znajdować się w pozycji (CLOSE). 
Podczas mocowania koła do ramy lub widelca, postępuj w kolejny sposób: wsuń oś mechanizmu 
szybkomocującego do piasty koła. Zwracaj uwagę na prawidłowe ułożenie sprężyn (szersze końce 
sprężyn muszą być skierowane na zewnątrz, to znaczy w kierunku nakrętki/dźwigni. Wąskie końce 
skierowane są do siebie). Wkręć oś mechanizmu szybkomocującego w nakrętkę zaciskową zgodnie 
z  ruchem wskazówek zegara. Mechanizm szybkomocujący umożliwia łatwy i  szybki montaż 
i demontaż kół bez użycia narzędzi. Przed jazdą sprawdź, czy koło jest wyśrodkowane w widelcu. 
Dokręć nakrętkę mechanizmu szybkomocującego tak, aby dźwignia zacisku szybkomocującego 
stawiała opór podczas zamykania. Gdy mechanizm szybkomocujący jest w pozycji zamkniętej, 
musisz zacisnąć koniec widelca. Dźwignę mechanizmu szybkomocującego należy ruszać tylko do 
stron, w pozycjach otworzyć (OPEN) lub zamknąć (CLOSE). W żadnym przypadku nie przekręcaj 
zamkniętego mechanizmu szybkomocującego, możesz go uszkodzić!

Jeśli koła roweru są zabezpieczone osiami sztywnymi (typ: thru axle), upewnij się, że osi są 
odpowiednio dokręcone. W przypadku tego rodzaju zabezpieczenia koła konieczne jest całkowite 
odkręcenie i wyciągnięcie tej osi, aby zdjąć koło.

Regularnie sprawdzaj piasty kół, zwłaszcza po jeździe w mokrych i błotnistych warunkach. Oś piasty 
powinna obracać się bez tarcia i  luzów. Jeśli tak nie jest, nawet po ustawieniu za pomocą stożków 
i  nakrętek zabezpieczających osi, należy zdemontować piastę, wyczyścić łożyska ślizgowe oraz 
kulki, nasmarować nowym odpowiednim smarem, ponownie zdjąć i ustawić piastę, ze względu na 
złożoność takiej czynności polecamy kontakt z profesjonalnym serwisem rowerowym.
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        WAŻNA PRZESTROGA 

Przy prawidłowym użytkowaniu mają ramy wykonane z  materiałów węglowych wyższą trwałość 
zmęczeniową niż ramy wykonane z materiałów metalowych. Potrzebne jest regularnie sprawdzać 
taką ramę, zwłaszcza po każdym uderzeniu lub wypadku. Jeśli zauważysz uszkodzenia, takie jak 
pęknięcia, nie używaj dalej ramy! Postępuj ostrożnie podczas montażu części rowerowych na ramie 
węglowej, zwłaszcza podczas dokręcania śrub obejmy podsiodłowej ramy, śruby mechanizmu tylnej 
konstrukcji i tylnej osi. Przestrzegaj polecanych momentów obrotowych!

Nie wystawiaj ramy węglowej lub innych części na działanie o  wysokich lub bardzo niskich 
temperaturach, może to prowadzić do zmian strukturalnych w materiale, a  następnie do pękania. 
Uszkodzenia węgla nie muszą być widoczne, dlatego polecamy wymianę wszystkich części 
węglowych, które zostały wystawione na działanie ekstremalnych temperatur lub znacznego 
uderzenia, nawet jeśli uszkodzenie nie jest niewidoczne.

        PRZESTROGA 

Jeśli podczas konserwacji używasz stojaka montażowego do roweru, nigdy nie mocuj rower za ramę 
– dociskanie ramy może spowodować pęknięcie materiału kompozytowego.

W razie obsługi serwisowej, która wymaga użycia specjalnych narzędzi, polecamy skontaktowanie się 
z profesjonalnym serwisem rowerowym.

WIDELEC AMORTYZOWANY

Jeśli twój rower posiada widelec amortyzowany, wykonaj następujące czynności:

REGULACJA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY

1. WIDELEC SPRĘŻYNOWY

Regulacja twardości amortyzacji widelca sprężynowego znajduje się w górnej części prawej goleni 
widelca. W przypadku widelca amortyzowanego, który jest wyposażony w blokadę amortyzacji 
(Lockout), regulacja ustawienia twardości znajduje się na lewej goleni widelca.
Stopniowym obracaniem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ustawiasz większą twardość 

widelca, obracanie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie 
twardości.

2. WIDELEC POWIETRZNY

Regulacja twardości amortyzacji widelca powietrznego odbywa się przez napompowanie powietrza 
do komory powietrznej widelca.

Wentyl do pompowania komory powietrznej znajduje się w górnej części lewej goleni widelca.

Ciśnienie w widelcu należy dostosować do twojej wagi funkcjonalnej (waga wraz z ubraniem oraz 
innym sprzętem, którego będziesz używać podczas jazdy).

REGULACJA TWARDOŚCI WIDELCA ZA POMOCĄ SAG

SAG oznacza obniżenie się wewnętrznych goleni widelca do dolnych goleni widelca. Wartość 
ta wyrażona jest procentem całkowitego skoku widelca.  Na jednej z goleni znajduje się gumowy 
pierścień, zwykle o  mocnym kolorze, przesuń ten pierścień do oporu na uszczelki na dolnych 
goleniach. Rower luźno załaduj (powoli usiądź na rowerze i powoli wstawaj z siodełka tak, aby stopy 
pozostały na pedałach, nie naciskaj widelca w żaden inny sposób, ani nie obciążaj go, ostrożnie zejdź 
z roweru a zmierź głębokość obniżenia. SAG należy ustawić zgodnie z rodzajem twojej jazdy:

- dla lepszej efektywności pedałowania wybierz twardsze ustawienie (15% - 20% SAG)
- dla lepszej absorbcji dużych nierówności terenu wybierz miększe ustawienie (20% - 25% SAG)

W przypadku niektórych modelów widelców, polecane wartości nacisku w zależności od wady 
wskazane są bezpośrednio na widelcach.

        PRZESTROGA 

Widelec jest ustawiony przez producenta i  skontrolowany przez sprzedawcę. Do napompowania 
widelca potrzebna jest specjalna pompka wysokociśnieniowa z  manometrem. Napompowanie 
i  ustawienie widelca wymagają doświadczenia i  specjalnych narzędzi, dlatego polecamy 
skontaktować się z profesjonalnym serwisem rowerowym.
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BLOKADA AMORTYZACJI W WIDELCU (LOCKOUT)

Niektóre widelce posiadają hydrauliczny system blokady amortyzacji widelca. Zablokowanie widelca 
pozwala zmniejszyć ugięcia widelca podczas pedałowania, a tym samym uzyskać bardziej efektywne 
pedałowanie, szczególnie podczas pojazdów lub podczas sprintu.

Pokrętło regulacyjne blokady amortyzacji w widelcu znajduje się w górnej części prawej goleni 
widelca. Blokada steruje się za pomocą dźwigni (z  oznaczeniem Lockout). Obracając pokrętło 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara blokuje się amortyzacja w widelcu, obracanie w przeciwnym 
kierunku do ruchu wskazówek zegara powoduje odblokowanie amortyzacji a widelec powraca do 
normalnego trybu działania.

        WAŻNA PRZESTROGA 

Blokada amortyzacji w widelcu poleca się w mniej wymagającym terenie. Podczas jazdy w trudnym 
terenie widelec należy odblokować, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia systemu 
blokady widelca!

TŁUMENIE POWROTU W WIDELCU (REBOUND)

Regulacją tłumienia widelca Rebound ustawia się prędkość, z jaką amortyzator po naciśnięciu wraca 
do podstawowego położenia. Regulacja Rebound znajduje się w dolnej części prawej goleni widelca. 
Obracając pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrząc od spodu widelca), 
prędkość powrotu do podstawowego położenia obniża się (na widelcu oznaczenie +). Obracając 
w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara zwiększa się prędkość powrotu (na widelcu 
oznaczenie -). Zbyt wolne ustawienie tłumienia powrotu może spowodować, że widelec nie będzie 
w stanie „wybierać” nierówności terenu, natomiast zbyt szybkie tłumienie powrotu powoduje to, 
że widelec powraca zbyt szybko, a tym samym zanika istota funkcji tłumienia nierówności terenu.

KONSERWACJA WIDELCA

CZYSZCZENIE / SMAROWANIE - aby widelec działał prawidłowo, niezbędna jest jego regularna 
konserwacja, zwłaszcza powierzchni ciernych pomiędzy wewnętrznymi i  zewnętrznymi goleniami 
widelca. Osłona przeciwkurzowa i  uszczelka, które uniemożliwiają dostęp brudu do powierzchni 
ciernych, nie mogą być uszkodzone i  muszą chronić powierzchnie cierną na całym obwodzie. 

Powierzchnie ślizgowe goleni wewnętrznych utrzymuj w czystości, a po każdej jeździe oczyść kurz 
lub wilgoć miękką ściereczką i  przesmaruj. Powierzchnie zewnętrzne widelca należy oczyszczać 
detergentem i  miękką szczotką. Upewnij się, że podczas czyszczenia widelca woda nie dostała 
się do szczeliny między goleniami wewnętrznymi a  zewnętrznymi. Nigdy nie używaj myjek 
wysokociśnieniowych do czyszczenia! Wilgoć i  zaburzenia wewnątrz widelca mają niekorzystny 
wpływ na jego działanie, zaburzenia powodują większe tarcie pomiędzy goleniami widelca, skracając 
żywotność poszczególnych części widelca.

Aby widelec działał prawidłowo, przestrzegaj następujących instrukcji:

• Po każdej jeździe oczyść wewnętrzne golenie widelca, osłonę przeciwkurzową i  uszczelki 
wewnętrznych goleni widelca od zaburzeń, takich jak kurz, wilgoć lub błoto.

• Co 25 godzin jazdy na rowerze (albo po jeździe w ekstremalnych warunkach w środowisku 
wilgotnym, takim jak błoto lub wilgotny piasek):

1. Osłonę przeciwkurzową i uszczelki przesmaruj olejem teflonowym.
2. Sprawdź, czy wszystkie śruby widelca są odpowiednio dokręcone.
3. Sprawdź, czy poszczególne części widelca nie są uszkodzone. Jeśli okaże się, że niektóre części 

widelca są zużyte lub uszkodzone, wymień je na nowe oryginalne części. Nigdy nie jeźdź na 
uszkodzonym widelcu!

• Co 50 godzin jazdy na rowerze – polecamy wykonać serwis profesjonalny (SERWIS 1)
• Co 100 godzin jazdy na rowerze – polecamy wykonać serwis profesjonalny (SERWIS 2)

SERWIS 1 - polecane czynności serwisowe: kontrola funkcjonowania widelca, czyszczenie 
i  smarowanie tulei, przesmarowanie przewodów sterowania blokady amortyzacji w widelcu, 
sprawdzenie momentów dokręcania, sprawdzenie ciśnienia powietrza, sprawdzenie stanu widelca 
– zużycie goleni, uszkodzenie poszczególnych części widelca.
SERWIS 2 - polecane czynności serwisowe: SERWIS 1 + demontaż widelca, czyszczenie wszystkich 
części widelca, smarowanie osłon przeciwkurzowych i  pierścieni olejowych, przesmarowanie 
sterowania systemu blokady amortyzacji w widelcu, sprawdzenie szczelności wentylu powietrza, 
sprawdzenie momentów dokręcenia.
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        PRZESTROGA 

Do smarowania widelca używaj olej teflonowy lub smarów zawierających teflon. Nie używaj smarów 
zawierających lit, ponieważ mogą one uszkodzić wewnętrzne części widelca. W przypadku czynności 
serwisowej, która wymaga użycia specjalnych narzędzi, takich jak demontaż widelca, wymianę tulei 
widelca itp., polecamy skontaktować się z profesjonalnym serwisem rowerowym.

SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA TYLNA - AMORTYZATOR

Jeśli twój rower jest wyposażony w tylne zawieszenie, postępuj w następujący sposób:

REGULACJA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY

Twardość sprężyny amortyzatorów powietrznych odbywa się przez napompowanie powietrza do 
komory powietrznej widelca.

Ciśnienie w amortyzatorze jest dostosowywane do wagi rowerzysty. Jeśli chodzi o  amortyzator 
powietrzny, ważne są te same wartości ustawień ciśnienia jak w przypadku widelca powietrznego. 
W razie amortyzatora sprężynowego, twardość zawieszenia ustala się poprzez wstępne naprężenie 
(ściśnięcie) sprężyny. Sprężyna ściska si obracając nakrętkę na końcu sprężyny. Sprężyna musi mieć 
stałe napięcie wstępne. Nie używaj roweru, jeśli sprężyna amortyzatora jest luźna lub nie przylega do 
powierzchni amortyzatora.

        PRZESTROGA 

Amortyzator jest ustawiony przez producenta i skontrolowany przez sprzedawcę. Do napompowania 
amortyzatora potrzebna jest specjalna pompka wysokociśnieniowa z manometrem. Napompowanie 
i  ustawienie amortyzatora wymagają doświadczenia i  specjalnych narzędzi, dlatego polecamy 
skontaktować się z profesjonalnym serwisem rowerowym.

BLOKADA AMORTYZATORA (LOCKOUT)

Funkcja Lockout pozwala zablokować amortyzator, a  tym samym osiągnąć bardziej efektywne 
pedałowanie podczas jazdy pod górę lub w łatwiejszym terenie. Blokowanie amortyzatora sterowane 
jest dźwigną, która znajduje się w dolnej części amortyzatora. Ma dwie pozycje: obracając dźwignę 

do pozycji „zamknąć” amortyzator się blokuje, obracając w przeciwnym kierunku, amortyzator się 
odblokuje i wraca do normalnego trybu działania.

        PRZESTROGA 

Długotrwała jazda z  zablokowanym amortyzatorem może spowodować przedwczesne zużycie 
amortyzatora.

TŁUMIENIE POWROTU AMORTYZATORA (REBOUND)

Regulacją tłumienia powrotu amortyzatora Rebound, ustawia się prędkość z  jaką amortyzator po 
naciśnięciu wraca do podstawowego położenia. Regulacja Rebound znajduje się w górnej części 
amortyzatora. Obracając pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara obniża prędkość 
powrotu. Obracając pokrętło w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara zwiększa prędkość 
powrotu.

        PRZESTROGA 

Nie przekraczaj maksymalnych wartości ciśnienia wskazanych na amortyzatorze!

Nigdy nie demontuj amortyzatora! Jeśli podejrzewasz, że amortyzator nie działa prawidłowo, wycieka 
olej, traci zdolność amortyzacji wstrząsów, wydaje niestandardowe dźwięki pod obciążeniem, 
polecamy skontaktować się z profesjonalnym serwisem rowerowym.

Przed każdą jazdą sprawdź, czy śruby mocujące amortyzator do ramy są dokręcone. Po każdej jeździe 
otrzymuj amortyzator w czystości, usuwaj kurz lub wilgoć miękką ściereczką. Nigdy nie używaj myjek 
wysokociśnieniowych do czyszczenia!

KONSERWACJA AMORTYZATORA:

• Po każdej jeździe oczyść powierzchnie ślizgowe amortyzatora i uszczelki od zabrudzeń takich jak 
kurz, wilgoć lub błoto.

• Co 25 godzin jazdy na rowerze (albo po jeździe w ekstremalnych warunkach w środowisku 
wilgotnym, takim jak błoto lub wilgotny piasek):
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1. Nasmaruj tłok amortyzatora, uszczelkę i ruchome złącza amortyzatora olejem teflonowym.
2. Sprawdź, czy jakiekolwiek części amortyzatora nie są uszkodzone! Nigdy nie jeźdź na uszkodzonym 

amortyzatorze!
3. Co 50 godzin jazdy na rowerze – polecamy wykonać sprawdzenie amortyzatora w serwisie 

profesjonalnym

TYLNY BAGAŻNIK

• Jeżeli rama roweru jest wyposażona w otwory do mocowania bagażnika, jest możliwe tylny 
bagażnik zamontować.

• Zawsze używaj bagażnika/dziecięcego fotelika zgodnego z typem ramy.
• Zawsze postępuj zgodnie z  instrukcjami producenta bagażnika/dziecięcego fotelika, bagażnik/

dziecięcy fotelik nie obciążaj.
• Nigdy rower nie obciążaj. Całkowita waga rowerzysty wraz z rowerem, akcesoriami i bagażem nie 

może przekroczyć maksymalną dopuszczalną wagę oznaczonej na ramie roweru elektrycznego.

MONTAŻ STOJAKA

W niektórych modelach są na lewej rozpórkę łańcucha przygotowane otwory do montażu 
specjalnego stojaka. W przypadku, gdy rower nie jest przygotowany do montażu stojaka, a  nadal 
chcesz zamontować stojak innego typu, upewnij się, że rama, przewody hamulcowe lub przewody 
elektryczne nie zostaną uszkodzone podczas montażu lub użytkowania, a że stojak, który będziesz 
używać jest wystarczająco mocny dla wagi twojego roweru elektrycznego.

MONTAŻ PRZYCZEPKI

Rowery Kellys nie są specjalnie dostosowane do używania przyczepek rowerowych i  wózków. 
Podczas korzystania z  tych urządzeń lub podobnych akcesoriów, postępuj zgodnie z  instrukcjami 
producenta przyczepki rowerowej lub wózku.

Nie przeciążaj roweru!

        WAŻNA PRZESTROGA 

Jeśli korzystasz z roweru w ruchu drogowym podczas zmniejszonej widzialności, musisz dodatkowo 

wyposażyć go w oświetlenie lub odblaski zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym 
go używasz.

Podczas jazdy na rowerze, zawsze noś kask rowerowy! Większość wypadków rowerowych kończy 
się urazem głowy. Kupując kask, zwróć uwagę na odpowiedni rozmiar. Kask musi być prawidłowo 
dopasowany do głowy, w żadnym przypadku nie może powodować ucisk. Kask należy zakupić 
z regulowanym mechanizmem zaciskowym, który bezpiecznie mocuje kask na głowie.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z PRODUKTU

        PRZESTROGA 

Przed zamontowaniem części na rowerze, wyjmij akumulator. W przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem.
Nie ruszaj rowerem podczas ładowania akumulatora zainstalowanego na rowerze. Może to 
spowodować poluzowanie wtyczki sieciowej ładowarki akumulatora. Luźna lub niecałkowicie 
włożona wtyczka ładowarki do gniazda przedstawia ryzyko pożaru.
Podczas korzystania z  tego produktu należy postępować zgodnie z  instrukcjami zawartymi w 
instrukcji obsługi. Ponadto poleca się wyłącznie używanie oryginalnych części, zgodnych z oryginalną 
specyfikacją lub specyfikacją podaną przez producenta. Jeśli śruby i nakrętki zostaną poluzowane lub 
jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, rower może nagle ulec awarii podczas jazdy, powodując poważne 
obrażenia.
Nie demontuj produktu. Każda nieprofesjonalna interwencja może spowodować obrażenie osób.

        NOTATKA 

Załóż osłony na wszystkie złącza, które nie są używane. Upewnij się, że wszystkie złącza są suche, a po 
jeździe w wilgotnym środowisku lub po umyciu, upewnij się, że wszystkie złącza są wysuszone. W 
przeciwnym razie wyciekająca lub kondensowana woda może spowodować korozję poszczególnych 
części, a  tym uszkodzenie silnika i  akumulatora. Może wystąpić korozja styków prowadząca do 
zwarcia i ryzyka pożaru lub uszkodzeń innych elementów elektrycznych.

Produkt został zaprojektowany tak, aby był wodoodporny i  odporny na mokre warunki jazdy. Nie 
wkładaj go jednak celowo do wody.
Skontaktuj się z sprzedawcą w sprawie instalacji i ustawienia produktu.
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Nie odwracaj roweru do góry nogami. Może to spowodować uszkodzenie komputera rowerowego 
lub dźwignię zmiany biegów.

Aby nie narażać produkt na jakiekolwiek uderzenia, należy obchodzić się z nim ostrożnie.
Chociaż rower po wyjęciu akumulatora działa jak standardowy rower, lampka nie będzie świecić po 
podłączeniu do elektrycznego systemu układu zasilania, a w przypadku korzystania z elektronicznej 
zmiany biegów ani zmieniać biegi.
Należy pamiętać, że używanie roweru w takim stanie jest uważane za naruszenie przepisów ruchu 
drogowego w niektórych krajach Unii Europejskiej.

        PRZESTROGA 

W przypadku wystąpienia awarii lub problemów, skontaktuj się z  sprzedawcą. Nigdy nie próbuj 
samodzielnie zmieniać systemu, ponieważ może to spowodować problemy w jego działaniu.

JAZDA NA ROWERZE

1.  Włącz zasilanie. Nie wstawiaj stóp na pedały podczas włączania napędu. Może wystąpić błąd 
systemowy.

2. Wybierz preferowany tryb wspomagania.
3. Tryb wspomagania rozpocznie działanie, gdy pedały zaczynają się obracać.
4. Zmień tryb wspomagania zgodnie z warunkami jazdy.
5. Wyłącz zasilanie podczas parkowania.

        PRZESTROGA 

Klucze rowerowe, które otrzymałeś przy zakupie chroń przed korozją. W przypadku zgubienia klucza 
zachowaj jego zdjęcie z widocznym numerem na metalowej części. W razie potrzeby, na podstawie 
tych danych zostanie utworzony nowy klucz.

CZUJNIK PRĘDKOŚCI

Czujnik prędkości mierzy prędkość kół i wysyła sygnały do wyświetlacza. Odstęp między czujnikiem 
prędkości a końcówką magnetyczną musi wynosić od 1mm do 15 mm, (PANASONIC) lub od 3mm 
do 17 mm (Shimano). Jeśli odstęp jest mniejszy niż określone wartości lub jeśli czujnik prędkości 

nie jest zainstalowany, wyświetlacz nie pokaże prędkości a napęd wspomagania nie będzie działał 
prawidłowo.

        PRZESTROGA 

Podczas jazdy na rowerze należy trzymać obie ręce na kierownicy. W przypadku jazdy bez rąk na 
kierownicy rower może się poruszać w niekontrolowany sposób.

        WAŻNA PRZESTROGA 

Informacje odnośnie użytkowania i  ustawienia produktów, które nie można znaleźć w niniejszej 
instrukcji obsługi można uzyskać w miejscu zakupu roweru lub u  sprzedawcy roweru. Oryginalną 
instrukcję obsługi systemów Shimano, oraz instrukcję sprzedawcy przeznaczonej dla profesjonalnych 
i  doświadczonych mechaników rowerowych można znaleźć na stronie internetowej producenta 
http://si.shimano.com.

Nie demontuj ani nie zmieniaj tego produktu. Używaj go zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
Niniejsza instrukcja lub oddzielna instrukcja producenta akumulatora zawiera ważne zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów i ładowarek.
Ze względów bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed 
używaniem i postępować zgodnie z nią w celu prawidłowego użytkowania.

AKUMULATOR

Akumulator służy do dostarczania energii do układu napędowego. Można go używać tylko 
z  oryginalnym układem napędowym, z  którym rower został zakupiony. Każde niewłaściwe użycie 
może spowodować uszkodzenie akumulatora, systemu lub roweru, a tym samym zranić rowerzystę.

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE AKUMULATORA

Akumulator jest włączany i wyłączany razem z systemem roweru elektrycznego za pomocą jednostki 
sterującej.
Alternatywnie: aby włączyć akumulator, naciśnij przycisk akumulatora, długim naciśnięciem tego 
przycisku akumulator wyłącza się.
Jeśli akumulator nie jest używany, wyłączy się automatycznie.
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Skontaktuj się ze sprzedawcą roweru lub miejscem zakupu roweru, aby uzyskać instrukcje dotyczące 
wymiany akumulatora. Poniższych instrukcji należy przestrzegać, aby zapobiec oparzeniom lub 
innym obrażeniom spowodowanym wyciekiem płynu, przegrzaniem, pożarem lub wybuchem.

INFORMACJE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Utrzymuj akumulator i styki w czystości i suchości. Jeśli styki są brudne, wyczyść je suchą szczotką. 
Nie czyść akumulator rozpuszczalnikami (tj. rozcieńczalnikiem, alkoholem, olejem, środkami 
antykorozyjnymi albo strumieniem wody).

Akumulator nie może być używany przez osoby (w tym dzieci), które mają ograniczone zdolności 
fizyczne, sensoryczne lub umysłowe albo przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że 
znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, albo przez osoby, które 
otrzymali instrukcje dotyczących korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną.
Upewnij się, aby dzieci nie bawiły się z akumulatorem.
Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj akumulator.
Nie zwieraj akumulator.
Nie rob zmiany na akumulatorze, stykach i portach ładowania roweru elektrycznego ani z nimi nie 

Nie wrzucać do ognia.

Nie wystawiać akumulatora na temperatury powyżej 50 °C.

Nie wystawiać akumulatora na nadmierną wilgotność i nie wrzucać go do wody.

Akumulatora nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami, należy usuwać do specjalnych 
kontenerów.

Zapobiegać pełnemu wyładowaniu akumulatora (zupełnemu wyładowaniu) – w ten 
sposób skraca się jej żywotność i nie można zastosować gwarancji.

Informacje o ładowarce:

manipuluj.
Chroń zabezpieczenie przed pęknięciem i membranę wyrównywania ciśnienia.
Zapobiegaj narażeniu roweru elektrycznego na duże zmiany temperatury.
Chroń akumulator przed wysoką temperaturą powyżej 80°C, a  także przed ciągłym promieniem 
słonecznym i  ogniem. Nadmiernie wysokie temperatury mogą spowodować wyciek płynu 
z akumulatora i uszkodzenie obudowy akumulatora.
Zabroń kontaktu z płynem.
Wyciek elektrolitu wytrzyj miękką ściereczką. W przypadku dużego wycieku należy nosić odzież 
ochronną, maskę przeciwgazową, okulary i rękawice ochronne.
Nie używaj akumulatora z uszkodzonym kablem połączeniowym lub uszkodzonymi stykami.
Jeśli nie korzystasz z roweru elektrycznego przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator.

        NIEBEZPIECZEŃSTWO 

MANIPULACJA Z AKUMULATOREM

BNie deformuj, nie modyfikuj ani nie demontuj baterii; nie należy również używać lutu bezpośrednio 
na zaciskach akumulatora. W przeciwnym razie może dochodzić do przeciekania, przegrania się, 
pęknięciu lub zapaleniu akumulatora.
Nie zostawiaj akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Nie podgrzewaj akumulatora 
ani nie wrzucaj go do ognia. W przeciwnym razie może akumulator pęknąć lub zapalić się.
Nie narażaj akumulator na silne uderzenia ani z nim nie rzucaj. Niezastosowanie się do tej przestrogi 
może spowodować przegranie, pęknięcie lub pożar.
Nie zanurzaj akumulator w słodkiej lub w słonej wodzie ani w żadnym innym płynie i  unikaj 
zamoczenia styków akumulatora. W przeciwnym razie akumulator może się przegrać, pęknąć lub 
zapalić się.
Podłączając akumulator, sprawdź czy na złączy akumulatora nie zebrała się woda, dopiero wtedy go 
podłącz.
Do ładowania należy używać kombinacji akumulatora i  ładowarki określonej przez producenta 
i  przestrzegać warunków ładowania określonych przez producenta. Niezastosowanie się do tej 
przestrogi może spowodować przegranie, pęknięcie lub zapalenie się akumulatora.
Akumulatory litowo-jonowe mogą zapalić się i  eksplodować, jeśli są używane nie prawidłowo. 
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zminimalizować 
ryzyko.
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        PRZESTROGA 

Jeśli płyn wyciekający z akumulatora dostanie się do oczu, należy je natychmiast dokładnie przepłukać 
wodą pitną (wodą z wodociągu) bez pocierania oczu i natychmiast wezwać pomoc lekarza. Jeśli tego 
nie zrobisz, płyn z akumulatora może uszkodzić oczy.
Nie ładuj akumulator w miejscach o dużej wilgotności ani na zewnątrz. W przeciwnym razie może 
dojść do porażenia prądem.

Jeśli akumulator nie zostanie w pełni naładowany po 6 godzinach ładowania, natychmiast go 
odłącz, aby przerwać ładowania i skontaktuj się z sprzedawcą. W przeciwnym razie może akumulator 
przegrać się, pęknąć lub zapalić się.

Nie używaj akumulatora, jeśli widoczne są zadrapania lub inne zewnętrzne uszkodzenia. W 
przeciwnym razie może pęknąć, przegrać się lub spowodować problemy podczas używania.
Zakresy temperatur roboczych akumulatora są wymienione w niniejszej instrukcji. Nie 
używaj akumulatora w temperaturach, poza tym zakresem. Jeśli akumulator jest używany lub 
przechowywany w temperaturach, poza tym zakresie może wystąpić pożar, obrażenia lub problemy 
podczas działania akumulatora.

Nie zostawiaj akumulator w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
wewnątrz pojazdu podczas upalnego dnia ani w innych gorących miejscach. To może spowodować 
wyciek płynu z akumulatora.

        PRZESTROGA 

Jeśli płyn wyciekający z akumulatora dostanie się na skórę lub ubranie, natychmiast umyj je czystą 
wodą. Wyciekający płyn może uszkodzić skórę.

PRZECHOWYWANIE

Akumulator należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie przechowuj akumulator w pobliżu gorących lub łatwopalnych przedmiotów. Istnieje ryzyko 

wybuchu.
Nie przechowuj akumulator w pobliżu urządzeń grzewczych i  nie wystawiaj go na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

Akumulator należy przechowywać w suchym miejscu, daleko od otwartego ognia i spożywczy.
Jeśli akumulator nie jest używany, trzymaj go daleko od metalowych przedmiotów. Mogą 
spowodować mostkowanie w kontaktach.

Przechowuj akumulator przy poziomie naładowania około 50%. Sprawdź stan naładowania po trzech 
miesiącach i w razie potrzeby naładuj go do około 50%.

Zwracaj uwagę na warunki otoczenia.
Gdy nie ładujesz akumulator, zawsze zakładaj osłonę na gniazdo ładowania uchwytu akumulatora

TRANSPORT

Podczas przewożenia roweru elektrycznego w pojeździe, akumulator należy wyjąć z  roweru 
i umieścić rower na stabilnej powierzchni w pojeździe.

WYSYŁKA

Akumulator jest określany jako towar niebezpieczny i może być pakowany i wysłany wyłącznie przez 
przeszkolony personel. W tej sprawie skontaktuj się z sprzedawcą.

TRANSPORT DROGOWY

Prywatni użytkownicy mogą przewozić akumulator drogą bez żadnych ograniczeń. Użytkownicy 
komercyjny lub osoby trzecie wykonujące transport muszą przestrzegać Umowy Europejskiej w 
sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

LIKWIDACJA

Nie wyrzucaj akumulatora wraz z  odpadami domowymi! W UE stare akumulatory muszą być 
poddawane recyklingowi w sposób ekologiczny. Zanieć akumulator do sprzedawcy lub lokalnego 
punktu zbiórki odpadów.
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Aby zapobiec zwarciom, akumulator całkowicie rozładuj i zakryj styki taśmą samoprzylepną.

INFORMACJE TECHNICZNE O AKUMULATORACH

Rowery elektryczne Kellys wykorzystują akumulatory Shimano lub akumulatory Kellys Re-charge od 
BMZ

Instrukcje i szczegółowe informacje o akumulatorach shimano można znaleźć na stronie si.shimano.

Shimano 

Informacja na temat utylizacji w krajach
spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. 
Utylizację zużytych akumulatorów należy 
przeprowadzać zgodnie z miejscowymi przepisami. 
Jeśli nie ma pewności, należy skontaktować się 
z punktem sprzedaży lub ze sprzedawcą roweru.

Zakres temperatury roboczej podczas rozładowania -10 - 50 °C

Zakres temperatury roboczej podczas ładowania 0 - 40 °C

Zalecana temperatura przechowywania 10 - 20 °C

Temperatura przechowywania (akumulator) -20 - 60 °C

Napięcie ładowania 100 - 240 V AC

Czas ładowania (od poziomu 0%) Zgodnie z specyfikacją roweru*

Typ akumulatora Litowo -jonowa

Wydajność nominalna Zgodnie z specyfikacją roweru*

Napięcie znamionowe 36 V DC (prąd stały)

Rodzaj silnika Bezdotykowy, prąd stały

*Czas ładowania i pojemność nominalna różnią się dla poszczególnych specyfikacji akumulatorów 
i ładowarek. Informacje na temat swojego systemu można znaleźć na stronie si.shimano.com

Akumulatory KELLYS RE-CHARGE V10/K1

Opis produktu:
A membrana wyrównywania ciśnienia
B gniazdo przyłączeniowe
C kodowanie

Wydajność (nominalna) 22,8 Ah

Energia 820 Wh

Napięcie znamionowe 36 V

Temperatura podczas ładowania 0 - 45°C

Temperatura podczas rozładowania -20 - 50°C

Zalecana temperatura przechowywania (maksymalna temperatura 
przechowywania) 10 - 25°C (-20 - 45°C)

Wilgotność powietrza podczas przechowywania 0 - 80%
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D ochrona przed pękaniem
E wskaźnik poziomu naładowania (przycisk)
F etykieta gwarancyjna
G etykieta typowa

WSKAŹNIK STANU NAŁADOWANIA

Naciśnięciem wyświetla się stan naładowania. Przy akumulatorze wymiennym stan można odczytać 
tylko na paneli sterowania.

Znak Wyjaśnienie

 LED wskaźnik włączony

 LED wskaźnik wyłączony

 LED wskaźnik miga

WYJAŚNIENIE ZNAKÓW

LED 1, 2, 3, 4, 5 Stan ładowania

 0% - 19%

 20% - 39%

 40% - 59%

 60% - 79%

 80% - 99%

 100%

WYŚWIETLANIE STANU PODCZAS ŁADOWANIAWYŚWIETLANIE STANU NAŁADOWANIA

LED 1, 2, 3, 4, 5 Stan ładowania

 100% - 80%

 79% - 60%

 59% - 40%

 39% - 20%

 19% - 10%

 9% - 0%

OZNACZENIE

Jeśli etykieta jest uszkodzona lub jej brakuje, gwarancja traci ważność.

Wyjaśnienie znaków

USE THE BATTERY ONLY FOR THE PROVIDED PEDELEC. PROTECT BATTERY FROM OVERHEATING. DROPPED OR DAMAGED BATTERIES. 
MAY NOT CHARGED OR USED. CHARGE ONLY UNDER SUPERVISION AND DO NOT USE A CHARGING DEVICE OTHER THAN THE ONE MADE 
FOR USE WITH YOUR DEVICE. DO NOT DISASSEMBLE OR MODIFY THE BATTERY. DO NOT CONNECT (+) AND (-) POLES BY USING 
METALLIC OBJECTS. PROTECT THE BATTERY FROM WATER.

CAUTION: Ignoring the instructions may result in fire or explosion of the battery! Risk of fire and burns. Do not open, crush, heat above 80 ̊ C (176 ̊ F) 
or incinerate. Follow manufacturer´s instructions. Charge: 0 to 45 ˚C. Discharge: -20 to +55 ˚C.

Rechargeable Li-on Battery 10INR21/71-4
BMZ Batherien-Montage-Zentrum GmbH
Zeche Gustav 1 · D-63791 Karlstein

Max. Charge Current: 10 A
Max. Charge Voltage: 42 V
Min. Discharge Voltage: 28 V

Artikel: 606326 / GEB20-W32 / 12345678901 / S/N: 123456 Made in Germany

Nominal Voltage: 36 V
Nominal Enargy: 725 Wh
Rated Capacity: 20.0 Ah

Znak Wyjaśnienie

Ogólny znak ostrzegawczy

Nie wrzucaj do ognia

Nie zanurzaj w płynach

Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów

Postępuj zgodnie z instrukcją

Znak akumulatora litowo-jonowego (zawiera materiał nadający się do recyklingu)

Zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej

Nie wyrzucać do odpadów domowych
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WYJMOWANIE AKUMULATORA

Jeśli akumulator w Twoim rowerze można wyjąć, wyciągając go z  dolnej rury ramy, wykonaj 
następujące czynności:

1. Odemknij zamek 2. Podnieś akumulator we wgłębieniu a  następnie 
wyjmij go do tyłu

1. Odkręć śrubę mocującą akumulator 2. Wyjmij baterię

WKŁADANIE AKUMULATORA

5. Sprawdź, czy akumulator jest dobrze zamocowany na swoim miejscu

        PRZESTROGA 

Po zamknięciu nie zostawaj klucza w zamku. Może zostać zgubiony lub uszkodzony.

Jeśli klucz jest w zamku, nie przekręcaj korbami. Klucz może się zderzyć z  korbą powodując 
uszkodzenia poszczególnych części.

1. Zamknij zamek 2. Włóż gniazdo akumulatora do złącza na uchwycie

3. Zatrzaśnij baterię w zamku
4. Zwolnij klucz
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PO KONTAKCIE Z OCZAMI
Może spowodować podrażnienie oczu. Natychmiast dokładnie przepłukać oczy wodą przez 15 
minut, a następnie wyszukać pomoc lekarza.

PO SPOŻYCIU
W przypadku połknięcia zawartości akumulatora nie należy niczego wkładać do ust, jeśli osoba 
zemdleje, jest nie przytomna lub ma drgawki. Dokładnie wypłukać usta wodą. Nie wywoływać 
wymiotów. W przypadku samowolnych wymiotów umieścić osobę do skłonu do przodu, aby 
zmniejszyć ryzyko uduszenia. Ponownie wypłukać usta wodą. Natychmiast wyszukać pomoc lekarza.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZECIWPOŻARNEJ

        NIEBEZPIECZEŃSTWO 

• Gazy spalinowe mogą uszkodzić zdrowiu. Woda gaśnicza może reagować i  tworzyć wysoko 
toksyczny gaz.

• Unikaj wdychania gazów.
• Stań po tej stronie ognia, z  której wieje wiatr. Jeżeli nie jest to możliwe, należy nosić aparat 

oddechowy i odpowiednią odzież ochronną.

1. Powiadom straż pożarną i zgłoś pożar litu.
2. Należy ewakuować wszystkie osoby z bezpośredniego obszaru ognia.
3. Do gaszenia ognia używaj suchego środka chemicznego, CO2, rozpyloną wodę lub pianę dostępną 

w handlu.

INFORMACJE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŁADOWARKI
DO AKUMULATORA

        ZAGROŻENIE 

Ładowarka nie może się zamoczyć a zarówno nie może być używana, gdy jest mokra; nie dotykaj jej 
ani nie trzymaj mokrymi rękami. Niezastosowanie się do tej przestrogi może spowodować problemy 
działalności akumulatora lub porażenie prądem.

Nie przykrywaj ładowarki ściereczką podczas używania. Niezastosowanie się do tej przestrogi może 

AWARIE I BŁĘDY AKUMULATORA

Błąd: Wszystkie wskaźniki LED migają i wyświetla się kod błędu
Rozwiązanie: Uszkodzony akumulator. Skontaktuj się z specjalizowanym sprzedawcą.
Błąd: Jeden wskaźnik LED miga
Rozwiązanie: Naładuj akumulator.
Błąd: Akumulator nie działa
Rozwiązanie:
Włącz za pomocą przycisku.
Akumulator jest zbyt zimny: Umieść go w miejscu s temperaturą pokojową.
Akumulator jest gorący: poczekaj, dopóki nie ostygnie.
Akumulator jest bardzo rozładowany z powodu nieprawidłowego przechowywania. Skontaktuj się 
ze sprzedawcą roweru.
Błąd: Za mały zasięg
Rozwiązanie:
Niska temperatura otoczenia: Mniejszy zasięg podczas zimnej pogody jest normalny.
Utrata pojemności z  powodu nieprawidłowego przechowywania lub naturalnego starzenia się: 
wymień akumulator
Jeśli powyżej nie ma zadowalającego rozwiązania, skontaktuj się ze sprzedawcą roweru.

INFORMACJE DLA NAGŁYCH WYPADKÓW

PIERWSZA POMÓC
Uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub elektryczne mogą spowodować uwolnienie chemikaliów 
i toksycznych gazów. Objawy spowodowane wdychaniem lub połknięciem oparów lub kontaktem 
z oczami lub skórą wymagają pomocy lekarza.

PO WDYCHANIU
Natychmiast wietrzyć lub oddychać świeże powietrze, w gorszych przypadkach natychmiast 
wyszukać pomoc lekarza.

PO KONTAKCIE ZE SKÓRĄ
Dokładnie umyć skórę mydłem i wodą.
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spowodować akumulację ciepła, następne przegrzanie, deformacji skrzynki lub pożar.

Nie demontuj ani nie zmieniaj ładowarki. Niezastosowanie się do tej przestrogi może spowodować 
porażenie prądem lub obrażenia.

Używaj ładowarki w połączeniu ze wskazanym napięciem zasilania. Jeśli napięcie zasilania jest inne 
niż określono, może wystąpić pożar, wybuch, dym, przegranie, porażenie prądem lub oparzenia.

Do ładowania używaj podaną kombinację akumulatora i  ładowarki i  przestrzegaj podanych 
warunków ładowania. Niezastosowanie się do tej przestrogi może spowodować przegrzanie, 
pęknięcie lub zapalenie się akumulatora.

        PRZESTROGA 

Regularnie sprawdzaj ładowarkę i adapter, w szczególności sprawdź, czy kabel, wtyczka lub osłona 
nie mają uszkodzeń. Jeśli ładowarka lub adapter są uszkodzone, nie używaj ich do czasu naprawy lub 
wymiany na nowe.

To urządzenie (ładowarka) nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci), które 
mają ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe albo przez osoby z  brakiem 
doświadczenia i  wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo, albo przez osoby, które otrzymali instrukcje dotyczących korzystania z  tego 
urządzenia przez osobę odpowiedzialną.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia.

Podczas ładowania akumulatora zamontowanego na rowerze należy zwrócić uwagę na:
- Podczas ładowania nie może si znajdować woda na gnieździe ładowania uchwytu do akumulatora 

ani na wtyczce ładowania
- Przed ładowaniem musi być akumulator zamknięty w uchwycie do akumulatora.
- Nie wybieraj akumulator z uchwytu do akumulatora podczas ładowania.
- Nie jeździ z podłączoną ładowarką.

        PRZESTROGA 

Podczas podłączania i odłączania kabla od/do gniazda elektrycznego, zawsze trzymaj kabel zasilający 
za wtyczkę.

Nietrzymanie kabla zasilającego za wtyczkę może spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeśli 
z gniazda elektrycznego wydobywa się dym o ostrym zapachu lub wtyczka przegrzewa się, przestań 
korzystać z urządzenia i skontaktuj się z sprzedawcą.

Nie dotykaj metalowych części ładowarki ani zasilacza sieciowego podczas burzy z  piorunami. W 
przypadku uderzenia pioruna może nastąpić porażenie prądem.

Nie przeciążaj gniazda elektrycznego urządzeniami ponad jego pojemność i  używaj wyłącznie 
gniazda elektrycznego o napięciu 100 – 230 V AC. W przypadku przeciążenia gniazda elektrycznego 
poprzez podłączenie dużej ilości urządzeń korzystających z adapteru może spowodować przegranie 
i następnie pożar.

Nie uszkadzaj kabla sieciowego ani wtyczki sieciowej. (Nie uszkadzaj, nie zmieniaj, nie umieszczaj w 
pobliżu gorących przedmiotów, nie zginaj, nie skręcaj ani nie ciągnij; nie kładź ciężkich przedmiotów 
na wierzchu ani nie wiąż za mocno). Używanie uszkodzonego urządzenia może spowodować pożar, 
porażenie prądem lub zwarcie.

Nie używaj ładowarki w połączeniu z  dostępnymi w handlu transformatorami elektrycznymi 
przeznaczonymi do użycia z  zagranicą, ponieważ mogą uszkodzić ładowarkę. Zawsze wkładaj 
wtyczkę sieciową do oporu. Niezastosowanie się do tej przestrogi może spowodować pożar.

Jeśli wtyczka jest mokra, nie wkładaj jej ani nie wyjmuj. Niezastosowanie się do tej przestrogi może 
spowodować porażenie prądem. Jeśli z wtyczki wycieka woda, należy ją dokładnie wysuszyć przed jej 
zasunięciem. Nie ładuj akumulator w miejscach o dużej wilgotności ani na zewnątrz. W przeciwnym 
razie może dojść do porażenia prądem.

        PRZESTROGA 

Przed czyszczeniem ładowarki wybierz wtyczkę sieciową z  gniazda sieciowego i  tyczkę ładującą 
z akumulatora.
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Nie pozwól, aby ładowarka akumulatora podczas ładowania dotykała się twojej skóry w jednym 
miejscu przez dłuższy czas. Niezastosowanie się do tej przestrogi może spowodować oparzenia nisko 
temperaturowe, ponieważ podczas ładowania temperatura ładowarki może wzrosnąć do 40-70 °C.

Przed użyciem ładowarki akumulatora należy przeczytać wszystkie instrukcje i znaki ostrzegawcze 
umieszczone na ładowarce, akumulatorze i urządzeniu, które korzysta z akumulatora.

Informacje dotyczące ładowarki.

Informacje dotyczące akumulatora:

        NOTATKA 

Akumulator można ładować w zakresie temperatur zgodnie z poleceniami producenta akumulatora 
i ładowarki w niniejszej obsługi instrukcji lub w dołączonej instrukcji. Mimo tego zasięgu, ładowarka 
nie będzie działać i zostanie wyświetlony błąd. (Wskaźnik LED na ładowarce miga).
Nie używaj na zewnątrz lub na miejscach o dużej wilgotności.
Aby uniknąć narażenia na deszcz albo wiatr, akumulator należy ładować w pomieszczeniu.
Nie umieszczaj ładowarki w miejscach zakurzonych podczas jej używania
Podczas używania, umieść ładowarkę na stabilnej, czystej powierzchni, takiej jak podłoga lub stół.
Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na ładowarce ani na jej kablach. Niczym jej nie przykrywaj.
Nie wiąż kabli.
Przenosząc ładowarkę, nie trzymaj jej za kable.

Tylko do stosowania wewnątrz.

Ładowarki nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami, należy usuwać do specjalnych 
kontenerów.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym – nie rozbierać ładowarki.

Podwójna izolacja.

Nie rozciągaj kabli ani wtyczek do ładowania.
Nie myj ani nie wycieraj ładowarki do akumulatora środkami czyszczącymi.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia.
Podczas ładowania akumulatora zamontowanego na rowerze należy uważać, aby nie potknąć się 
o kabel ładowarki. Może to prowadzić do obrażeń lub przewrócenia się roweru i uszkodzeniu jego 
części.

Nie zapomnij zamknąć zaślepki portu do ładowania po naładowaniu. Jeśli do portu ładowania 
dostaną się brud, kurz lub inne obce przedmioty, istnieje ryzyko, że wtyczka ładowania nie będzie 
pasować do portu ładowania.

ŁADOWANIE AKUMULATOTA

Ładowanie można wykonywać w kiedykolwiek, niezależnie od poziomu naładowania. W momencie 
zakupu jesz akumulator w pełni naładowany. Przed jazdą należy akumulator w pełni naładować.

Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, naładuj go jak najszybciej. Jeśli pozostawisz akumulator 
nienaładowany, stan akumulatora pogorszy się i stanie się bezużytecznym.

Jeśli nie zamierzasz długo jeździć na rowerze, przechowuj go tak, aby akumulator pozostał 
naładowany w 70 %. Ponadto się upewnij, że akumulator nie jest całkowicie rozładowany, ładując 
go co 6 miesięcy.

Nie używaj akumulatora w warunkach poza normalnym zakresem temperatury roboczej, w 
przeciwnym razie akumulator może nie działać lub jego wydajność może ulec pogorszeniu.
Jeśli temperatura akumulatora jest wysoka, ładowanie zajmie dużo czasu.
Akumulator należy ładować tylko oryginalną ładowarką. Akumulator możesz ładować- bezpośrednio 
na rowerze lub zdemontowanego akumulatora.

Podczas ładowania zdemontowanego akumulatora:
1. Podłącz zasilacz przez wtyczkę ładowania.
2. Włóż wtyczkę sieciową ładowarki do gniazda.
3. Podłącz zasilacz do portu ładowania.
- Przed ładowaniem umieść ładowarkę na stabilnej, czystej powierzchni, takiej jak podłoga.
- Podczas wkładania zasilacza do portu ładowania, trzymaj wtyczkę ładowania tak, aby była 
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skierowana w dół kierunku zasilacza. Nie wkładaj wtyczki ładowania do zasilacza w kierunku do 
góry.

Ładowanie akumulatora na rowerze
1. Podłącz wtyczkę sieciową ładowarki do źródła zasilania.
2. Włóż wtyczkę ładowania do portu ładowania uchwytu akumulatora.
- Ustabilizuj rower, aby nie przewrócił się podczas ładowania.

ETYKIETA

Niektóre ważne informacje wymienione w niniejszej instrukcji znajdują się również na etykiecie 
ładowarki akumulatora.

        OSTRZEŻENIE 

Do ładowania akumulatorów Shimano i Kellys re-charge stosowane są różne ładowarki. Różnią się 
one sygnalizacją wyświetlania ładowania i błędów.
Aby uzyskać więcej informacji odnośnie ładowarek systemu shimano, odwiedź stronę internetową 
si.shimano. Postępuj zgodnie z  kombinacją ładowarki i  typu akumulatora używanego w twoim 
rowerze elektrycznym.

Ładowarka do akumulatorów shimano

Po rozpoczęciu ładowania zapala się wskaźnik LED na ładowarce.

Świeci
Ładowanie (w ciągu 1 godziny po zakończeniu
ładowania)

Miga
Błąd ładowania

Wyłączone
Akumulator jest odłączony (co najmniej 1 godzinę
po zakończeniu ładowania)

Ładowarka do akumulatorów kellys re-charge

Aby sprawdzić prawidłowość działania ładowarki, podłącz ładowarkę do sieci. Zielony wskaźnik 
LED zacznie powoli migać (ładowarka podłączona, ale nie ładuje urządzenie) Podłącz ładowarkę 
do akumulatora. Zielony wskaźnik LED będzie kontynuować w powolnym miganiu (akumulator jest 
ładowany). Gdy napięcie w akumulatorze jest mniejsze niż 25 V, ładowarka rozpoczyna wstępne 
ładowanie przy 500mA. Jeśli w ciągu 30 min. nie osiągnie napięcie 25 V, ładowarka automatycznie 
przerywa ładowanie. W tym przypadku skontaktuj się z miejscem zakupu roweru.
Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, ładowarka wyłączy się automatycznie- zielony LED 
wskaźnik będzie ciągle świecić przez krótki czas.

SYSTEM SHIMANO

Jeśli w swoim rowerze elektrycznym korzystasz z  systemu SHIMANO, sprawdź i  postępuj zgodnie 
informacjami w niniejszej instrukcji obsługi lub z informacjami z strony internetowej si.shimano:

FUNKCJE EKRANU/STEROWNIKA:

Podstawowy wyświetlacz na ekranie wyświetla stan roweru z napędem elektrycznym i dane podróży. 
Liczba biegów i tryb zmiany biegów wyświetlane są tylko w przypadku korzystania z elektronicznej 
zmiany biegów.

Stan
Wskaźnik LED

Czerwony wskaźnik LED Zielony wskaźnik LED

Nieczynny Wyłączony  Powolne miganie 

Przed ładowaniem Wyłączony  Miganie 

Ładowanie Wyłączony  Miganie 

W pełni naładowany Wyłączony  Świeci (2 sekundy) 

Błąd ładowani Miga  Wyłączony 
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Wyświetlacz Shimano

A Wskaźnik ładowania akumulatora

B Wskaźnik Bluetooth LE
Pojawia się, gdy urządzenie zewnętrzne jest połączone przez Bluetooth

C
Zawiadomienie o konserwacji
Wskazuje, że wymagana jest konserwacja. Jeśli ta ikona jest wyświetlana, skontaktuj się 
z miejscem zakupu.

D
Automatyczna/ ręczna zmiana biegów
[A][Auto]: Pojawia się przy automatycznej zmianie biegów, [M][Manual]: Pojawia się przy 
ręcznej zmianie biegów

E Wskaźnik pozycji biegów
Wyświetla pozycję aktualnego biegu

F
Bieżący tryb wspomagania
Dostępne tryby wspomagania, które można włączyć, a które różnią się w zależności od 
systemu rowerowego.

G
Wskaźnik danych jazdy
Wyświetla dane dotyczące jazdy, takie jak aktualna prędkość. Dane dotyczące jazdy, które 
można wyświetlić, różnią się w zależności od systemu rowerowego.

H Aktualna prędkość
Wyświetla aktualną prędkość.

I Wskaźnik automatycznej zmiany biegów
Wyświetla się przy automatycznej zmianie biegów

J Wyświetlanie USTAWIEŃ

K
Wskaźnik poziomu wspomagania
Wyświetla aktualny tryb wspomagania. Im dłuższy jest wyświetlany wskaźnik poziomu, 
tym jest tryb, który zapewnia wspomaganie wzmocniony.

L Tryb wspomagania podczas pchania
Ten wskaźnik wyświetla się po przełączeniu na tryb wspomagania podczas pchania

M Aktualny czas

N Wskaźnik światła
Sygnalizuje włączenie światła podłączonego do jednostki napędowej.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY OPERACJAMI KOMPUTERA 
ROWEROWEGO A TRYBAMI SYSTEMU SHIMANO

X

XY

Z
Y
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TRYB WSPOMAGANIA

HIGH (BOOST) NORMAL (TRAIL) ECO

Należy używać, gdy 
potrzebne jest intensywne 
wspomaganie, np. podczas 
stromych podjazdów.

Przy wymaganym średnim 
poziomie wspomagania, 
na przykład podczas jazdy 
po łagodnych stokach lub 
płaskim terenie.

Do pokonywania długich 
dystansów na płaskim terenie. 
Gdy pedałowanie nie jest zbyt 
mocne, poziom wspoma-
gania zostanie zmniejszony, 
zmniejszając tym samym 
zużycie energii.

Przy niskim poziome naładowania akumulatora poziom wspomagania zostaje obniżony w celu 
zwiększenia zasięgu jazdy.

OFF

W tym trybie wspomaganie elektryczne jest nieaktywne przy włączonym zasilaniu.
Ponieważ wspomaganie elektryczne nie powoduje w tym przypadku zużycia energii,
zaleca się zmniejszenie poboru mocy przy niskim poziome naładowania akumulatora.

WALK

Ten tryb jest szczególnie przydatny podczas prowadzenia roweru z ciężkim ładunkiem lub 
wyprowadzania go z piwnicy.

Użyj przycisków na przełączniku trybu wspomagania po lewej stronie kierownicy, aby wykonywać 
operacje na ekranie komputera rowerowego i przełączać tryby.

 URUCHOMIENIE SYSTEMU: 

Naciśnięcie przycisku ON/OFF na wyświetlaczu lub na ramie roweru włącza lub wyłącza system albo 
włącza i wyłącza napęd wspomagania lub wyświetla różne wskaźniki. Wyświetla się poziom nałado-
wania baterii, itp.

Gdy zaczniesz pedałować, napęd wspomagania jest włączony.

Jeśli system jest włączony i chcesz ho wyłączyć, naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk ON/OFF na wy-
świetlaczu lub na jednostce sterującej.

Lewy przełącznik
(domyślny: wspomaganie)

Prawy przełącznik
(domyślny: elektroniczna zmiana biegów)

X
Podczas jazdy: zwiększa wspomaganie
Podczas konfiguracji: przesuwa kursor w menu 
ustawień, dostosowuje ustawienia, itp.

X Podczas jazdy: zmienia biegi, 
aby zwiększyć opór pedałów

Y
Podczas jazdy: zmniejsza wspomaganie
Podczas konfiguracji: przesuwa kursor w menu 
ustawień, dostosowuje ustawienia, itp.

Y Podczas jazdy: zmienia biegi, 
aby zmniejszyć opór pedałów

Sterowanie Shimano

Komputer rowerowy

Z
Przycisk funkcyjny. Podczas jazdy: zmienia wyświetlanie danych dotyczących jazdy 
na komputerze rowerowym
Podczas konfiguracji: przełącza między ekranami i potwierdza ustawienia

F Włączenie/ wyłączenie światła

Komputer rowerowy
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        OSTRZEŻENIE 

Zasięg podróży jest tylko przybliżoną odległością i  nie musi odpowiadać rzeczywistej odległości, 
która została przebyta.

ZMIANA WYŚWIETLANIA TRYBU WSPOMAGANIA

Wyświetla aktualny tryb wspomagania. Jeśli chcesz przełączyć tryby wspomagania, naciśnij przycisk 
Y (tryb wspomagania Y) lub X (tryb wspomagania X) na przełączniku trybu wspomagania, lub tryb 
UP albo DOWN.

Poziomy shimano

TRYB WSPOMAGANIE PODCZAS PCHANIA WALK (CHODZENIE)

1. Naciśnij przycisk obniżania trybu wspomagania (zwany dalej „DOWN“), aby przełączyć tryb 
wspomagania na „OFF“ (wyłączony).

2. Ponownie naciśnij przycisk DOWN przez 2 sekundy, aż zostanie wyświetlony komunikat „WALK“ 
(tryb wspomagania podczas pchania).

3. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku DOWN uruchomi się tryb wspomagania chodzenia.

Jeśli na przełączniku trybu wspomagania wyświetlany jest komunikat „WALK“ (Chodzenie), naciśnij 

HIGH (BOOST)

NORMAL (TRAIL)

ECO

OFF

WALK

i  przytrzymaj przycisk DOWN, aby uruchomić funkcję trybu wspomagania podczas pchania. Po 
zwolnieniu przycisku DOWN, funkcja trybu wspomagania podczas pchania zostanie zatrzymana, 
funkcję trybu wspomagania podczas pchania możesz również zatrzymać naciskając przycisk w celu 
zwiększenia trybu wspomagania podczas pchania.
Jeśli nie używasz przycisk DOWN przez ponad 1 minutę, tryb zmieni się na OFF (wyłączony).
Jeśli rower nie poruszy się po włączeniu funkcji trybu wspomagania podczas chodzenia, funkcja 
wyłączy się automatycznie. Aby przywrócić funkcję trybu wspomagania podczas pchania, zwolnij 
przełącznik trybu wspomagania i  ponownie naciśnij i  przytrzymaj przycisk DOWN. Funkcja trybu 
wspomagania może działać przy maksymalnej prędkości 6 km/h. Poziom trybu wspomagania 
i prędkość różnią się w zależności od wybranego biegu

SYSTEM PANASONIC GX ULTIMATE

Jeśli w swoim rowerze korzystasz z  systemu PANASONIC E-bike, sprawdź i  postępuj zgodnie 
z następującymi informacjami:

Funkcje ekranu/sterownika:

1. Przycisk wyboru poziomu wspomagania  (/)

6
2

3

1

10
4

8 7

14 13

11

12
9

5
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 Aby wybrać poziom trybu wspomagania [HIGH] -wysoki, [STD] -średni, [ECO] -niski,, [OFF] 
-wyłączony system wspomagania, [AUTO] -tryb automatyczny

2. Przycisk trybu nocnego
 Włącza podświetlenie ekranu bocznego. Służy również do włączania przednich i tylnych świateł.
3. Przycisk informacji
 Przełącza elementy wyświetlacza (na przykład przebyta odległość)
4. Przycisk z wskaźnikiem roweru (wspomaganie pchania)
 Włącza tryb wspomagania pchania. Aby ułatwić pchanie roweru z  dużym obciążeniem do 

maksymalnej prędkości 6 km/h.
5. Wskaźnik ładowania akumulatora
 Graficzne pokazanie stanu naładowania akumulatora.
6. Wskazanie stanu połączenia USB
 Pojawia się, gdy podłączone jest urządzenie zewnętrzne (na przykład telefon)
7. Wskaźnik poziomu wspomagania
 W formie grafu pokazuje poziom siły, z jaką system wspomaga rowerzystę
8. Wyświetlacz tekstowy
 Wskazuje poziom pomocy
9. Wskaźnik trybu nocnego
 Pokazuje się, gdy włączony jest tryb nocny
10. Wskaźnik aktualnej prędkości
11. Wyświetlanie danych jazdy
12. Przycisk do włączania systemu
13. USB gniazdo
 Może służyć do ładowania urządzenia zewnętrznego (telefon, lampka rowerowa z baterią)
14. Gumowa zatyczka chroniąca gniazdo USB

WŁĄCZENIE SYSTEMU ROWERU ELEKTRYCZNEGO

System włączy się po naciśnięciu przycisku zasilania na wyświetlaczu bocznym. System jest w trybie 
OFF podczas uruchamiania.

        UWAGA 

Przed naciśnięciem przycisku zasilania nie stawiaj stóp na pedałach. Jeśli podczas włączania 
nadepniesz na pedały, może wystąpić błąd czujnika momentu obrotowego lub siły wspomagania.

Nie naciskaj żadnego innego przycisku podczas włączania systemu, może to spowodować 
wyświetlenie komunikatu o błędzie. W takim przypadku ponownie naciśnij przycisk włączenia.

        PRZESTROGA 

Nie włączaj/wyłączaj systemu podczas jazdy. Jeśli nie potrzebujesz wspomaganie, wybierz poziom 
OFF/BEZ WSPOMAGANIA/ za pomocą przycisków wyboru wspomagania.
Funkcja wspomagania systemu elektrycznego nie będzie działać w następujących przypadkach:
- Kiedy przestaniesz pedałować
- Po osiągnięciu prędkości 25km/h (gdy prędkość spadnie poniżej tego poziomu, wspomaganie 

zostaje ponownie włączone)
- Gdy akumulator osiągnie stan „rozładowany “
- Po przełączeniu do trybu OFF/NO ASSISTANCE

WYŁĄCZENIE SYSTEMU ROWERU ELEKTRYCZNEGO

System wyłączy się po naciśnięciu przycisku zasilania albo po około dziesięciu minutach bezczynności 
system wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

Pozostałą energię akumulatora możesz monitorować na dwa sposoby:

W pełni naładowana. Pozostała energia 91% - 100%.

Znikająca energia.

Ładowanie na poziomie 11% - 20%. Powiadomienie o konieczności doładowa-
nia akumulatora.

Ładowanie na poziomie 0%-  10%

Akumulator całkowicie rozładowany. W jeździe można kontynuować bez 
wspomagania elektrycznego, ale akumulator należy jak najszybciej naładować, 
aby uniknąć jego uszkodzeniu.
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- Stały wyświetlacz graficzny w prawym górnym rogu ekranu (wyświetlanie utraty ładunku zostanie 
wyświetlone po 10%)

- przyciskiem „informacje “przełączysz się na wyświetlanie pozostałego ładunku, tutaj ładunek jest 
wyświetlany numerycznie (wyświetlanie utraty ładunku zostanie wyświetlone po 1%)

PRZYCISKI WYBORU WSPOMAGANIA

Za pomocą przycisków / wybierz wymagany poziom wspomagania. Podczas jazdy dostępnych 
jest 5 stopni wspomagania:

[HIGH]: po równych drogach i  do jazdy pod górę z  dużym ładunkiem. Jest to najmocniejszy tryb 
wspomagania, ale zużycie energii jest największe.

[AUTO]: tryb, v  którym system automatycznie wybiera spośród pięciu poziomów wspomagania w 
zależności od stanu i profilu drogi. Oszczędza energię w porównaniu z trybem [HIGH].

[STD]: tryb standardowy do jazdy po równych drogach i  do jazdy pod górę bez dużego ładunku. 
Oferuje zrównoważoną wydajność i zużycie energii.

[ECO]: szczególnie do jazdy po równych drogach i niewielkich wzgórzach. Oferuje największy zasięg 
dojazdu, ale wydajność jest niższa.

[OFF]: do jazdy w dół. Wspomaganie jest wyłączone i energię z akumulatora pobiera tylko oświetlenie 
(jeśli rower elektryczny posiada tego wyposażenia).

Przycisk wspomagania pchania

Podczas pchania roweru masz możliwość skorzystać z wspomagania podczas pchania. Aktywujesz 
go naciskając i przytrzymując przycisk wspomagania pchania

Ta funkcja pomaga przy prędkościach do 6km/h.

 PRZYCISK INFORMACJI

Służy do wyświetlenia informacji dotyczących jazdy i stanu systemu 
na głównym wyświetlaczu.
[PREDKOSC]: pokazuje aktualną prędkość
[AKUMULATO]: pokazuje pozostały poziom naładowania w 
procentach
[ZASIEG]: pokazuje przybliżoną pozostałą odległość w trybie 
wspomagania
[SRED. PREDKOSC]: pokazuje średnią prędkość liczoną z przebytej 
odległości
[MAKS. PREDKOSC]: pokazuje maksymalną prędkość
[DYST. DZIENNY]: pokazuje odległość przebytą od ostatniego 
resetowania

[DYST. CALKOWITY]: pokazuje całkowitą długość przejechanej trasy
[KADENCJA]: pokazuje obroty korbą podczas jazdy
Resetowanie wartości [TRIP], [AVG] oraz [MAX] jest możliwe po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 
informacji aż te wartości zmienią się na 0. Te wartości nie da się zresetować osobno.

PODSTAWOWE USTAWIENIA SYSTEMU

W tej sekcji możesz zmienić język systemu, jasność ekranu i ustawienia roweru, a także przywrócić 
ustawienia fabryczne roweru elektrycznego.

Dostęp do widoku ustawień można uzyskać naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisku  
i przycisku „informacji“ aż się pojawi ekran ustawień (około 3 sekundy).

Wrócenie do głównego ekranu za pomocą przycisku trybu nocnego.

• [DISPLAY]
 o [BRIGHTNESS]
Ustawienie jasności ekranu można wybrać z 10 poziomów. Możesz wybrać osobne ustawienia dla 
trybu dziennego i nocnego. Ustawienie jasności trybu nocnego dostępne jest po włączeniu przycisku 

[PREDKOSC]

[KADENCJA]

[AKUMULATO]
[ZASIEG]

[SRED. PREDKOSC]
[MAKS. PREDKOSC]

[DYST. DZIENNY]
[DYST. CALKOWITY]
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trybu nocnego.
 o [LANGUAGE]
Język systemu można wybrać spośród następujących opcji: angielski, niemiecki, holenderski, 
francuski, włoski, hiszpański, duński, słowacki, polski i czeski.

• [BIKE]
 o [UNIT]
Służy do wybierania jednostek prędkości: kilometry na godzinę lub mile na godzinę
 o [WHEEL]
Ustawienie obwodu koła. Poprawne działanie czujnika prędkości i wyrażenie prędkości i odległości 
zależą od prawidłowego ustawienia tej wartości. Można go ustawić w zakresie od 1000 do 2499. 
Wymiar ten zależy od rozmiaru koła, ale też od grubości opony, dlatego ważne jest, aby wartość 
ta została ustawiona każdorazowo po zakładaniu nowych opon na rower elektryczny, a  które nie 
zgadzają się z oryginalną specyfikacją.
 o [ODO]
Wartość całkowitej długości przejechanej trasy można zmieniać. Za pomocą przycisków do zmiany 
trybu wspomagania wybierz wartość w miejscu 10 000 i  zatwierdź wybraną wartość przyciskiem 
informacji. W ten sposób wyświetli się opcja zmiany wartości w miejscu 1000. W ten sposób postępuj 
do momentu uzyskania w miejscu 1.

• [BLUETOOTH]
Rodzaj: Bluetooth wersja 5.0
 o CPP
 o NAVIGATION
Jeśli masz do ekranu podłączone kompatybilne urządzenie z  funkcją bluetooth i  funkcja nawigacji 
jest obsługiwana, ustaw jej do opcji [ON]  co spowoduje jej aktywację i wyświetlanie na głównym 
ekranie.
 o KOMOOT

POŁĄCZENIE Z KOMOOT

System roweru elektrycznego można bezprzewodowo połączyć z urządzeniem z funkcją Bluetooth 
(na przykład z smartfonem).
Za pomocą aplikacji mobilnej komoot można tworzyć trasy i planować podróż, a następnie 
wyświetlać trasę w postaci strzałek nawigacyjnych na ekranie komputera rowerowego. Eliminuje to 

konieczność montowania dodatkowego uchwytu do smartfonu a zarówno w sposób minimalis-
tyczny pokazuje trasę, nie przykuwając twojej uwagi, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na 
swoim otoczeniu i ruchu drogowym.
Ustawienie podłączenia smartfonu do komputera rowerowego.

PRZYGOTOWANIE SMARTFONU:

Ze sklepów Google Play (Android) lub App Store (IOS) zainstaluj aplikację:
Komoot: Route Planner & GPS.

Otwórz aplikację. Po przeczytaniu warunków użytkowania wybierz jedną z opcji, zgadzam lub nie 
zgadzam się z warunkami użytkowania. W przypadku niewyrażeniea zgody, połączenie z rowerem 
nie będzie możliwe.
W dolnej części ekranu wybierz ikonę o nazwie „Profil“. Po otwarciu danych o swoim profile przejdź 
do opcji „Ustawienia“. W ustawieniach w sekcji „Connections“ wybierz opcję „Bluetooth Connect“.

QR Komoot Google play QR Komoot App Store
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Ustawienie Komoot dla smartfonu

PRZYGOTOWANIE KOMPUTERA ROWEROWEGO

Włącz komputer rowerowy. Z  ekranu głównego przejdź do ekranu ustawień i  wyszukaj pozycję 
„bluetooth“. Pojawią się cztery opcje wyboru:

• CPP - po otwarciu tej pozycji wyświetlą się opcje CONNECT i BACK (CPP jest wyłączone). Jeśli taki 
stan pokazuje się na ekranie, możesz powrócić do ustawień bluetooth wybierając pozycję BACK.

• NAVIGATION - na ekranie pojawią się kolejne opcje: OFF i BACK (nawigacja jest włączona).
• Komoot

W aplikacji Komoot w sekcji „My devices“ wybierz urządzenie o nazwie Panasonic i 6 numerów. Po 
naciśnięciu rozpocznie się parowanie urządzenia. Dalej z  opcji wybierz „Panasonic e-bike“. Twoje 
urządzenie rozpocznę wyszukiwanie dostępnego urządzenia.

Podłączenie smartfonu
Po kliknięciu opcji „CONNECT“ komputer rowerowy rozpocznie 
wyszukiwanie twojego urządzenia. Gdyż nazwa twojego 
urządzenia pojawi się na ekranie, naciśnij ją przyciskiem 
informacji.
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Podłączenie komputera rowerowego

Jeśli połączenie jest udane, na ekranie komputera rowerowego pojawi się komunikat „PAIRING 
SUCCESSFUL“, w przeciwnym razie pojawi się komunikat „PAIRING FAILED“

Udane połączenie

W aplikacji mobilnej wróć do pozycji „Plan“

Trasę wyznaczyć wybierając punkt początkowy „A:“ i miejsce docelowe „B:“. Wybierz swoją aktualną 
lokalizację jako punkt początkowy.

Wyznaczenie trasy

Na komputerze rowerowym wróć do ekranu głównego (za pomocą przycisku trybu nocnego. 
Naciśnięciem przycisku informacji wybierzesz panel nawigacyjny. Ten panel został dodany pomiędzy 
panelami „CADENCE“ i „SPEED“

Komoot Nawigacja

   CADENCE
      Komoot
  Nawigacja

      SPEED
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Wyświetlacz nawigacji

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ STRAVA

Aplikacja STRAVA: Run, Ride, Hike to jedna z  największych sieci społecznościowych do notowania 
i  udostępniania aktywności sportowych. Służy przede wszystkim do notowania informacji 
dotyczących jazdy oraz ich udostępniania. Możesz udostępniać dane dotyczące jazdy znajomym 
i śledzić postępy osobiste w swoim profilu.

        PRZESTROGA 

Aplikację STRAVA nie można bezpośrednio połączyć z  systemem roweru elektrycznego. Do 
połączenia wymagana jest aplikacja Wahoo Fitness: Workout Tracker, która służy do notowania 
aktywności, którą następnie można wyświetlacz w aplikacji STRAVA poprzez eksport automatyczny.

W tym przypadku system rowerowy działa jako czujnik do odczytania przebyte odległości, prędkości 
i innych informacji.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

Zainstaluj aplikację STRAVA ze sklepu Google Play (android) albo App Store (IOS). Po potwierdzeniu 
zgody z warunkami użytkowania i przetwarzaniem danych osobowych uzupełnij wymagane dane 
osobowe.

Zainstaluj aplikację WAHOO ze sklepu Google Play (android) albo App Store (IOS). Po potwierdzeniu 

zgody z warunkami użytkowania i przetwarzaniem danych osobowych uzupełnij wymagane dane 
osobowe. Następnie należy umożliwić autoryzację aplikacji STRAVA.

Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu i upewnij się, że jest widoczny dla innych urządzeń. 
Wybierz wyszukiwanie urządzenia.

Na komputerze rowerowym wybierz opcję CPP w ustawieniach Bluetooth i włącz ją. Rozpocznie się 
wyszukiwanie urządzenia Bluetooth.

Na liście dostępnych urządzeń w smartfonie wybierz Panasonic oraz specyficznych 6 numerów 
i pozwól połączenie.

Jeśli połączenie jest udane, na ekranie komputera rowerowego pojawi się komunikat „PAIRING 
SUCCESSFUL“. Jeśli funkcja Bluetooth jest aktywna, w ustawieniach CPP wyświetlane są opcje 
„DISCONNECT i BACK“.

W aplikacji Wahoo dodaj czujnik (komputer rowerowy swojego roweru elektrycznego).

Zacznij nagrywać swoją jazdę.

Po zakończeniu i zapisaniu informacji o jeździe są dane eksportowane do aplikacji STRAVA.

        PRZESTROGA 

Jeśli CPP i  Komoot są włączone w tym samym czasie, może wystąpić problem z  komunikacją 
urządzenia i strzałki nawigacyjne mogą być nie dobrze wyświetlane.

        ZAGROŻENIE 

Podczas jazdy może wystąpić błąd połączenia lub inny problem. Jeśli w takim przypadku musisz 
skorzystać z  urządzenia mobilnego, zrób to dopiero po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu 
mimo ruchu drogowego i  innych miejsc, w których możesz zagrozić bezpieczeństwu i  dynamice 
ruchu.
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        PRZESTROGA 

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych wymagany jest stały sygnał GPS oraz stabilne połączenie 
przez WiFi lub Internet mobilny. Usługi te mogą być płatne. Aby uzyskać informacji na temat cen 
i  ilości danych z  Internetu mobilnego, skontaktuj się z  operatorem sieci lub dostawcą sieci Wi-Fi. 
Spółka KELLYS nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności w rozliczeniach tych usług.

Układ napędowy i  system elektroniczny zmiany biegów oraz oświetlenia (jeśli rower jest w nie 
wyposażony) i  wyświetlacz roweru elektrycznego działają nawet w przypadku utraty sygnału 
mobilnego oraz GPS.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z EKRANU SYSTEMU

System Panasonic umożliwia ładowanie urządzeń zewnętrznych (takich jak telefon komórkowy) 
przez USB z akumulatora roweru elektrycznego.

Proces ładowania urządzenia zewnętrznego:

1. Włącz system roweru elektrycznego
2. Wyciągnij gumową zatyczkę MicroUSB w komputera rowerowego
3. Podłącz przewód/przejściówkę USB OTG do gniazda MicroUSB
4. Podłącz urządzenie zewnętrzne
5. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu, a  w górnej części ekranu pojawi się 

wskaźnik połączenia USB

Parametry USB wyjścia: 5V DC, maks. 1 A

        PRZESTROGA 

Podczas ładowania umieść urządzenie zewnętrzne na stabilnej powierzchni. W przeciwnym razie 
może urządzenie spaść i ulec uszkodzeniu.

Niektórych urządzeń zewnętrznych nie można ładować w ten sposób. Połączenie zostało 
przetestowane na kilku urządzeniach, jednak może być nie kompatybilne z twoim urządzeniem.

Przed połączeniem utwórz kopię zapasową swoich danych, ponieważ w przypadku błędu połączenia 
mogą zostać utracone.

Po naładowaniu zamknij gniazdo USB gumową zatyczką.

Podczas podłączenia upewnij się, że podłączona wtyczka jest prawidłowo orientowana.

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera rowerowego podczas jazdy na rowerze elektrycznym, 
należy je bezpiecznie zamocować w odpowiednim uchwycie w pobliżu komputera rowerowego (na 
kierownicy lub na górnej rurze ramy w pobliżu głowicy).

Podczas jazdy należy trzymać się kierownicy roweru oboma rękami.

        ZAGROŻENIE 

Upewnij się, że kabel ładujący jest tak długi jak jest to konieczne. Zbyt długi kabel może zaczepić się 
do szprych koła, tarczę hamulcową lub innych ruchomych części roweru, powodując w ten sposób 
uszkodzenie urządzenia zewnętrznego, komputera rowerowego lub innych części roweru.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA BLUETOOTH

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których występują pola magnetyczne, elektryczność statyczna 
lub zakłócenia fali radiowych. W przypadku korzystania z urządzenia w tych miejscach, komunikacja 
może zostać przerwana lub sygnał może być opóźniony.

Pasmo częstotliwości 2,4 GHz używane przez ten produkt jest również wykorzystywane przez sprzęt 
przemysłowy, naukowy, medyczny, taki jak kuchenki mikrofalowe i lokalne stacje radiowe, które służą 
do identyfikacji poruszających się obiektów na liniach produkcyjnych i innych podobnych miejscach.

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że nie znajdujesz się w pobliżu stacji radiowej służącej do 
identyfikacji poruszających się obiektów, wyznaczonej stacji radiowej lub amatorskiej stacji radiowej.

Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia dla stacji radiowych, należy natychmiast zmienić miejsce, 
w którym z niego korzystasz lub zaprzestać korzystanie z fal radiowych (wyłączyć funkcję Bluetooth 
na obu urządzeniach).
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OGRANICZENIE UŻYTKOWANIA

Nie jest gwarantowane, że to urządzenie będzie komunikować bezprzewodowo z  każdym 
urządzeniem Bluetooth. To urządzenie zapewnia funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardami 
Bluetooth®, ale zabezpieczenia mogą być nie wystarczające w zależności od środowiska użytkowania 
i  szczegółów ustawień. Spółki Panasonic i  Kellys bike nie ponoszą odpowiedzialności za wyciek 
danych i informacji, które występują podczas komunikacji bezprzewodowej.

To urządzenie jest przeznaczone do używania ogólnego i  nie zostało zaprojektowano ani 
wyprodukowane do używania do celów o wysokim ryzyku bezpieczeństwa. Chodzi o zastosowania 
urządzenia, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa w kontrolach związanych 
z  bezpośrednim zagrożeniem życia lub obrażeń (na przykład kontrola reakcji jądrowych w 
elektrowniach jądrowych, automatyczne sterowanie samolotem, urządzenia medyczne do 
podtrzymywania życia, kontroli startu w systemach rakietowych i broni).

KODY BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH

Jednostka napędowa jest przeciążona i system przeszedł w tryb ochrony.
• Zmniejsz wahanie prędkości, aby zmniejszyć obciążenie podczas jazdy. 
Po krótkim w czasie temperatura wróci do normy i funkcja wspomagania 
zostanie wznowiona
• Jeżeli system przeszedł w tryb ochronny (podczas używania w warunkach 
gorących, słonecznych itp.), siła wspomagania jest ograniczona. Z roweru 
elektrycznego możesz nadal korzystać jak zwykle. Jeśli wyświetlacz nie 
zaświeci się ponownie po krótkim czasie, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Błąd komunikacji między wyświetlaczem bocznym i jednostką napędową.
• Poproś sprzedawcę o naprawę.

Akumulator jest przeciążony i system przeszedł w tryb ochrony.
• Zmniejsz wahanie prędkości, aby zmniejszyć obciążenie podczas jazdy. 
Po krótkim w czasie temperatura wróci do normy i funkcja wspomagania 
zostanie wznowiona
• Jeżeli system przeszedł w tryb ochronny (podczas używania w warunkach 
gorących, słonecznych itp.), siła wspomagania jest ograniczona. Z roweru 
elektrycznego możesz nadal korzystać jak zwykle. Jeśli wyświetlacz nie 
zaświeci się ponownie po krótkim czasie, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Komunikacja z akumulatorem nie przebiega prawidłowo
• Usuń zabrudzenia z zacisków akumulatora. Jeśli to nie rozwiąże problemu, 
skontaktuj się ze sprzedawcą roweru.

Błąd jednostki napędowej.
• Skontaktuj się ze sprzedawcą roweru.

Czujnik prędkości nieprawidłowo wykrywa sygnał.
• Wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, 
skontaktuj się ze sprzedawcą roweru.

Funkcja ochrony zasilania USB jest aktywna.
• Wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, nie 
można korzystać z tej funkcji na twoim urządzeniu.
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SILNIK

Nie demontuj ani nie dokonuj w nim żadnych modyfikacji. Może to spowodować uszkodzenie lub 
jego przegrzanie.

Otwarcie silnika bez autoryzacji spowoduje utratę gwarancji.

Używaj silnika tylko do rowerów elektrycznych. Używanie silnika do innych celów może spowodować 
obrażenia. W przypadku (na przykład zbyt mocnego zamocowania piasty lub zaczepienia łańcucha), 
gdyż podczas pchania obraca się wraz z  kołami również korba, w rowerze elektrycznym zostanie 
aktywowany czujnik momentu obrotowego. To może spowodować niebezpieczne sytuacje. Dlatego 
poleca się wyłączenie podczas trybu wspomagania (OFF/NO ASSIST) podczas pchania, kiedy koła 
obracają się.

OBSŁUGIWANIE SILNIKA

Po włączeniu napędu wspomagania, rower elektryczny uruchomi się i silnik go będzie wspomagać.

Jeśli jednocześnie wystąpi więcej błędów, [W-0] nie wyświetli się i kody 
błędów pojawią się jako lista.
Zobacz odpowiednie kody błędów dla więcej szczegółów.

Jeśli ekran zostanie całkowicie biały po włączeniu wyświetlacza bocznego, 
oznacza to, że wystąpił błąd oprogramowania.
• Poproś sprzedawcę o naprawę.

Jeśli ekran miga na biało po włączeniu, oznacza to, że wystąpił błąd 
EEPROM.
• Poproś sprzedawcę o naprawę.

Stałeś na pedale, gdy naciskałeś przycisk zasilania?
• Wyłącz i ponownie włącz wyświetlacz boczny, naciskając przycisk 
zasilania bez stawiania stóp na pedały.

Autentyczność akumulatora (dostarczonego przy zakupie) nie została 
potwierdzona.
• Zainstaluj autentyczny akumulator (dostarczony przy zakupie).

Błąd komunikacji między wyświetlaczem bocznym a jednostką napędową.
• Poproś sprzedawcę o naprawę.

Błąd jednostki napędowej.
• Poproś sprzedawcę o naprawę.

W ważnej części wystąpił błąd.
• Zwolnij przycisk z symbolem roweru i włącz zasilanie. Jeśli to nie rozwiąże 
problemu, poproś sprzedawcę roweru o naprawę.

Jest to błąd oprogramowania jednostki napędowej.
• Poproś sprzedawcę roweru o naprawę.
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Wielkość siły uciągu generowanej przez silnik zależy od trzech czynników:

• Siła nacisku na pedały.
Napęd wspomagania zwiększy się proporcjonalnie do intensywności pedałowania. Czujnik siły to 
zanotuje i dostarczy więcej siły.
Silnik dostosowuje się do używanej siły i wybranego poziomu wspomagania.

• Jaki poziom napędu wspomagania został wybrany
Po wybraniu najwyższego poziomu wspomagania HIGH/WYSOKI, silnik wspomaga jak najbardziej, 
ale zużycie energii jest największe.

 Jeśli wybierzesz poziom STANDARD/STANDARDOWY, silnik będzie dostarczać trochę mniej mocy W 
przypadku wybrania opcji ECO /EKONOMICZNY, moc napędu wspomagania będzie najmniejsza, ale 
zapewni największy zasięg dojazdu.

Tryb AUTO/AUTOMATYCZNY zapewnia idealną wydajność wspomagania w zależności od 
wyjściowego momentu obrotowego kierownicy.

• Jak szybko jeździ
Za każdym razem, gdy jeździsz na rowerze elektrycznym i  zwiększasz prędkość, napęd 
wspomagania zwiększa się aż osiągnie maksymalną prędkość tuż przed maksymalną prędkością 
napędu wspomagania. Napęd wspomagania wtedy automatycznie obniża się i  jest wyłączony w 
którymkolwiek biegu przy prędkości około 25 km/h (± 10 %). W zależności od wybranego poziomu 
napędu wspomagania, przejście do jazdy z napędem wspomagania lub bez niego pojawia się m niej 
więcej nagle.

 DIAGNOSTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Części w systemie elektrycznym są ciągle i  automatycznie sprawdzane. W przypadku awarii 
wyświetlacz pokazuje odpowiedni kod błędu. W razie potrzeby, napęd wspomagania jest 
automatycznie wyłączany. Jeśli tak, możesz kontynuować jazdę, ale funkcja wspomagania podczas 
pchania nie będzie już aktywna. Jeśli pojawi się komunikat o  błędzie, możesz go rozwiązać przez 
oprawę wymienionej w tabeli. Tabelę błędów można znaleźć na stronie internetowej KELLYS w części 
WSPARCIE I MEDIA.

POLECENIA DOTYCZĄCE MYCIA I KONSERWACJI

        PRZESTROGA 

Częstotliwość konserwacji będzie różnić się w zależności od warunków jazdy. Regularnie oczyszczaj 
łańcuch i  używaj odpowiedni środek do czyszczenia łańcucha. Nigdy nie używaj alkalicznych lub 
kwaśnych środków czyszczących do usuwania rdzy. Stosowanie takich środków czyszczących 
może spowodować uszkodzenia łańcucha, a  następnie może dochodzić do ważnych obrażeń. 
Części układu napędowego (szczególnie łańcuch, koła zębate kasety, zębatka) należy wymienić na 
nowe o tych samych parametrach w razie pojawienia się korozji. Jeśli dalej są używane, mogą ulec 
uszkodzeniu albo spowodować nadmierne zużycie innych części, co może doprowadzić do wypadku 
oraz poważnych obrażeń.
Nie myj rower myjką wysokociśnieniową. Jeśli woda dostanie się do jakiejkolwiek części, może 
spowodować problemy w działaniu.
Nie używaj rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników do mycia produktów. Takie substancje 
mogą uszkodzić powierzchnie.
Koła zębate należy regularnie myć środkiem czyszczącym przeznaczonym do tego celu. Ponadto 
czyszczenie i smarowanie łańcucha są skutecznym sposobem jak przedłużyć żywotność kół zębatych 
i łańcucha.
Do czyszczenia akumulatora i  plastikowej osłony użyj ściereczki nasączonej wodą, która została 
dobrze wykręcona.

        PRZESTROGA 

Upewnij się, że ładowarka nie jest podłączona do sieci zasilania podczas umywania.

Rower elektryczny należy regularnie czyścić od brudu. Do czyścienia używaj szczotkę i letnią wodę, 
w ten sposób przedłużając jego żywotność. Uważaj, aby w pobliżu akumulatora nie dostała się zbyt 
duża ilość wody. Unikaj gromadzeniu się brudu w pobliżu czujnika magnetycznego (znajdującym 
się przy przerzutkę po prawej stronie roweru elektrycznego. Do czyszczenia nie używać myjek 
wysokociśnieniowych. Po każdym oczyszczeniu osusz rower elektryczny miękką ściereczką.
Oprócz regularnego czyszczenia należy dbać również o regularne smarowanie łańcucha – zapobiega 
to korozji i zapewnia prawidłowe działanie przerzutki. Polecamy zamówienie odpowiedniego rodzaju 
wazeliny u sprzedawcy.
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Produkty nie są objęte gwarancją ze względu na naturalne zużycie wynikające z  normalnego 
użytkowania oraz starzenia się.

SIŁA WSPOMAGANIA

Jeżeli ustawienie nie jest prawidłowe, na przykład, jeśli łańcuch jest zbyt napięty, nie można uzyskać 
prawidłowej siły wspomagania. W takim przypadku skontaktuj się z miejscem zakupu roweru.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi i konserwacji, a także produktów polecanych 
do czyszczenia i smarowania, skontaktuj się z miejscem zakupu roweru.

        PRZESTROGA 

Wszystkie części mechaniczne roweru podlegają zużyciu i poddawane są dużemu obciążeniu. Różne 
materiały i komponenty mogą na zużycie lub zmęczenie przeciążeniem reagować różnym sposobem. 
Jeśli zamierzony okres zużycia któregoś komponentu zostaje przekroczony, ten komponent może 
nagle zaprzestać działanie i spowodować obrażenia u rowerzysty. Wszelkie formy pęknięć, wyżłobień 
lub przebarwień przeciążonych miejsc wskazuje, że żywotność tego komponentu została osiągnięta 
i należy go wymienić.

Wszystkie barwy rowerów KELLYS są zabezpieczone odpowiednią formą ochrony prze 
promieniowaniem UV, aby zapewnić najwyższą możliwą trwałość koloru. Sposób zabezpieczenia 
może się różnic w zależności od materiału, na którym jest barwa zastosowana. Do klientów 
i  konsumentów przekazujemy uwagę, że pomimo stosowania najwyższego możliwego poziomu 
ochrony przed promieniowaniem UV, kolory mogą czasem zmienić odcień i  /lub znikać. Dlatego 
nie przechowuj rowery KELLYS na miejscach, w których będą narażone na bezpośrednie promieni 
słoneczne, a tym samym na zwiększone promieniowanie UV. W ten sposób przedłużysz żywotność 
UV ochrony, a  kolory dłużej pozostaną nasycone. Zmiana nasycenia kolorów oraz ich ewentualnie 
blaknięcie nie są wadą produktu.

Podczas wymiany poszczególnych części rowerowych używaj tylko oryginalne komponenty.

Życzymy miłej jazdy,

KELLYS

GWARANCJA
Sprzedający udziela gwarancji na rower w okresie 24 miesięcy od dnia sprzedaży. Gwarancja ma 
zastosowanie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI
• Sprzedawca zapewnia dobra jakość i  sprawne działanie sprzętu pod warunkiem, że będzie on 

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Gwarantem jest Sprzedający, czyli firma która sprzedała 
rower;

• Sprzedający jest zobowiązany przekazać nabywcy rower pełnosprawny, wyregulowany, nadający się 
do natychmiastowej eksploatacji;

• Do obowiązków użytkownika należy wykonanie czynności obsługowych, regulacyjnych 
i konserwacyjnych wszystkich elementów roweru opisanych w Instrukcji użytkowania roweru;

• Zaleca się dokonanie w terminie 14 - 30 dni od daty zakupu przeglądu gwarancyjnego roweru w 
profesjonalnym serwisie rowerowym;

• Okres gwarancji przedłuża się o czas, w jakim towar był w naprawie gwarancyjnej
• W okresie trwania gwarancji wszystkie usterki spowodowane wadami materiału, wadami ukrytymi 

oraz złym montażem będą usuwane bezpłatnie. W przypadku konieczności wymiany części, 
Gwarant zapewni ją w kolorze odpowiednim do specyfikacji roweru lub uniwersalnym;

• Rower oraz oryginał dowodu zakupu, który wyraźnie określa nazwę i adres sprzedającego, datę 
i miejsce zakupu, rodzaj produktu i nr fabryczny wraz z kartą gwarancyjną należy dostarczyć do 
punktu Gwaranta;

• Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do sprzętu firmy KELLYS zakupionego w punkcie 
dystrybucji rowerów KELLYS.

• We wszelkich sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy 
Ustawy z dnia 27. 02. 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE WAD POWSTAŁYCH:
• z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją niezgodną 

z  instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z  ramy i  wspornika kierownicy 
z  widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i  konserwacji (np. 
niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.), uszkodzeń powstałych 
w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z  zamiany części na 
nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych 
roweru;

• wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, 
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itp.);
• w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru (np. 

uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
• w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, 

obręcze kół itp.)
• w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające 

z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
• za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji i dokręcenia.
• normalnym zużyciem się uszczelek gumowych, tulei i łożysk po upływie 90 dni od daty zakupu.
• wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych lub wynikłych z  normalnego użytkowaniu 

roweru (np. ścierania się elementów układu napędowego – łańcucha, zębatek korby oraz kasety, 
uszkodzeń lakieru, rozcetrowania kól, itp.).

GWARANCJA TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:
• upływu terminu gwarancji;
• wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
• nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
• dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
• wydania przez sprzedawcę i  odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do 

natychmiastowej eksploatacji.

Zalecane jest używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Używanie innych niż oryginalne 
części zamiennych może być przyczyną usterek, a nawet może prowadzić do uszkodzenia roweru.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z niezgodności towaru z umową.

        UWAGA 

Obowiązkiem sprzedawcy jest skontrolowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów 
roweru. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek urazy i szkody spowodowane niefachowym 
serwisowaniem lub niewłaściwą konserwacją po wydaniu towaru z  magazynu, tzn. nieodpowiednim 
serwisem przedsprzedażnym w sklepie.

Karta gwarancyjna jest częścią wyposażenia wyrobu łącznie z  wpisanym numerem fabrycznym. Jest 
jedynym dowodem praw użytkownika do gwarancji. W interesie użytkownika leży przechowywanie 
karty gwarancyjnej w taki sposób, aby nie zaginęła.
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PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA RAMĘ ROWERU

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po 
upłynięciu 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z  zapisami ustawy, o  kolejne 36 miesięcy dla 
pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania 
gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu 
następujących warunków:

• pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła 
rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub 
do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa. 
Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel 
przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,

• rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www. kellysbike.com 
do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancynej roweru,

• pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty 
gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,

• rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie 
corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowe-rowym i w bedzie to 
zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym pierwsza 
kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km. Części podlegające 
normalnemu zużyciu podczas korzystania z  roweru, które trzeba będzie konieczne wymienić w 
trakcie kontroli technicznej oraz koszty pracy z tym związane (kontrola i wymiana) są ponoszone 
przez kupującego (pierwszego właściciela),

• rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do 
serwisu sama, bez zmian powłoki lakierniczej. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione 
w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru,

• przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
• koszt części rowerowych, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną 

i  związanej z  tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z  tym związanych są pokrywane przez 
kupującego (pierwszego właściciela),

• przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a  przy ramach rowerów z  kategorii 
fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych 
zawieszenia (np. wahacz, tulejki).

Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie 
powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z  powyższych 
warunków nie jest spełniony, i  to tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji 
na ramę roweru wygasną

Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt 
wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wad materiałowa lub produ-kcyjna. Producent 
oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu  – wcześniej określonemu 
pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany ramy, na warunkach 
przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru“ nie 
przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.

Ze względu na mozliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, 
że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten 
okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej 
produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru – 
sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji, czy reklamacja zostanie uznana i jak zostanie zrealizowana.

Przedłużony okres gwarancji - powyżej standardowego okresu - jest dobrowolnym aktem KELLYS 
BICYCLES s.r.o. i nie jest objęty przepisami ustawy, kodeksu cywilnego lub innych prze-pisów prawa 
o charakterze ogólnym, ale mają w niej zastosowanie tylko warunki niniejszej gwarancji, określone w 
części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru“.

Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki 
określone przez producenta w trakcie jej trwania.
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Komponent – umieszczenie Moment [Nm]

Oś tylnego koła 8 - 12

Oś przedniego koła 8 - 12

Zacisk sztycy (rama z włókna węglowego) 5 - 6

Mostek (2 śruby obejmy szyjki widelca) 5 - 6

Mostek (obejma kierownicy) 5 - 6

Ramiona Shimano (śruba gwiazdkowa) 0,7 - 1,5

Ramiona Shimano (2 śruby z wewnętrznym sześciokątem) 12 - 14

Ramiona typu ISIS (silniki PANASONIC) 40 - 60

Dźwignie zmiany biegów (obejma kierownicy) 2,4 - 3

Dźwignie hamulca (obejma kierownicy) 4 - 6

Obejma komputera rowerowego/ obejma sterownika komputera rowerowego 0,5

Zacisk hamulca post mount 10 - 12

Koszyk na butelki Max. 4

Osie śrubowe i nakrętki tylnej konstrukcji 22 - 25

Śruba zacisku akumulatora 12 - 14

Śruba mocowania tylnego amortyzatora 10 - 12

Hak przerzutki - THEOS F, THEOS R, ESTIMA X 22 - 25

Hak przerzutki - TYGON, TAYEN 5 - 6

POLECANE MOMENTY DOKRĘCENIA DLA DOKRĘCANIA ŚRUB KOMPONENTÓW

Używaj polecanych momentów dokręcenia dla dokręcenia śrub, chyba że na komponentach lub w 
oryginalnej instrukcji obsługi poszczególnych komponentów podana jest inna wartość.
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WG Deklaracja zgodności
 Producent:
 KELLYS BICYCLES s. r. o.

Niniejszym oświadcza, że następujące produkty

Nazwa produktu: Elektro Rower PEDELEC

Model:

spełniają wszystkie wymogi Dyrektywy 
maszynowej Parlamentu Europejskiego 
(2006/42/WE).

Ponadto, wymienione produkty spełniają 
wszystkie wymogi Dyrektywy 2014/30/UE 
(rozporządzenie EMC).

Zastosowano następujące normy:

EN 15194:2017 - Rowery. Rowery z napędem 
elektrycznym. Rowery EPAC;

ISO 4210-2 - Rowery. Wymagania 
bezpieczeństwa dla rowerów.

Dokumentacja techniczna jest przechowywana 
pod adresem: KELLYS BICYCLES s. r. o.,
Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište,
Słowacja.

Data wydania: 2. 1. 2022

KELLYS BICYCLES s. r. o.
Slnečná cesta 374
922 01 Veľké Orvište,
Slovakia
Tel.+421 333 213 111

Peter Divinec
kierownik wykonawczy

THEOS F100 THEOS RX100 THEOS R100 ESTIMA COMP 100
THEOS F90 THEOS RX90 THEOS R90 ESTIMA COMP 90
THEOS F80 THEOS RX80 THEOS R80 ESTIMA COMP 80
THEOS F70 THEOS RX70 THEOS R70 ESTIMA COMP 70
THEOS F60 THEOS RX60 THEOS R60 ESTIMA COMP 60
THEOS F50 THEOS RX50 THEOS R50 ESTIMA COMP 50
THEOS F40 THEOS RX40 THEOS R40 ESTIMA COMP 40 
THEOS F30 THEOS RX30 THEOS R30 ESTIMA COMP 30
THEOS F20 THEOS RX20 THEOS R20 ESTIMA COMP 20
THEOS F10 THEOS RX10 THEOS R10 ESTIMA COMP 10

ESTIMA F100 ESTIMA X100 ESTIMA 100 TYGON R100
ESTIMA F90 ESTIMA X90 ESTIMA 90 TYGON R90
ESTIMA F80 ESTIMA X80 ESTIMA 80 TYGON R80
ESTIMA F70 ESTIMA X70 ESTIMA 70 TYGON R70
ESTIMA F60 ESTIMA X60 ESTIMA 60 TYGON R60
ESTIMA F50 ESTIMA X50 ESTIMA 50 TYGON R50
ESTIMA F40 ESTIMA X40 ESTIMA 40 TYGON R40
ESTIMA F30 ESTIMA X30 ESTIMA 30 TYGON R30
ESTIMA F20 ESTIMA X20 ESTIMA 20 TYGON R20
ESTIMA F10 ESTIMA X10 ESTIMA 10 TYGON R10

TAYEN R100 E-CARSON 100 E-CRISTY 100 eMarc 100
TAYEN R90 E-CARSON 90 E-CRISTY 90 eMarc 90
TAYEN R80 E-CARSON 80 E-CRISTY 80 eMarc 80
TAYEN R70 E-CARSON 70 E-CRISTY 70 eMarc 70
TAYEN R60 E-CARSON 60 E-CRISTY 60 eMarc 60
TAYEN R50 E-CARSON 50 E-CRISTY 50 eMarc 50
TAYEN R40 E-CARSON 40 E-CRISTY 40 eMarc 40
TAYEN R30 E-CARSON 30 E-CRISTY 30 eMarc 30
TAYEN R20 E-CARSON 20 E-CRISTY 20 eMarc 20
TAYEN R10 E-CARSON 10 E-CRISTY 10 eMarc 10





©KELLYS BICYCLES   All rights reserved. KELLYS and KELLYS BICYCLES are protected trademarks of Kellys group.
KELLYSBIKE.COM  I  kellys@kellysbike.com

E-BIKE

INSTRUKCJA OBSŁUGI


