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Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste si vybrali bicykel Kellys. Aby ste boli s Vašim bicyklom spokojný a jeho používanie 
bolo bezpečné, prečítajte si prosím tento návod. Pomôže Vám zoznámiť sa s Vašim bicyklom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA K NÁVODU NA OBSLUHU

Tieto pokyny sú určené pre koncových užívateľov.

Uschovajte návod tak aby bol prístupný všetkým používateľom batérie a  odovzdajte ho ďalšiemu 
vlastníkovi.

Predajca, ktorý Vám bicykel predal bude zabezpečovať i záručné prehliadky a opravy Vášho bicykla.

Tento návod alebo samostatne priložený návod výrobcu batérie obsahuje dôležité bezpečnostné 
a prevádzkové pokyny pre používanie batérií a nabíjačiek batérií.

Kvôli bezpečnosti si pred používaním dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a kvôli správnemu 
používaniu ho dodržiavajte.

ČO JE ELEKTROBICYKEL

Elektrobicykel je bicykel s integrovaným systémom elektrického pohonu, ktorý pomáha pri šliapaní. 
V porovnaní s klasickým bicyklom tak jazdíte oveľa pohodlnejšie a bez väčšej námahy. Elektro bicykel 
KELLYS používa elektropohon SHIMANO STEPS alebo PANASONIC, ktorý má rôzne úrovne intenzity 
elektrickej pomoci pri šliapaní, ktoré sa dajú zvoliť pomocou ovládača umiestneného na riadidlách. 
Elektropohon sa dá aj úplne vypnúť a zachovať tak funkciu klasického bicykla.

Elektrobicykel KELLYS je EPAC (Electrically Power Assisted Cycle = „Bicykel s pomocným elektrickým 
pohonom„) podľa EN 15194 a  líši sa od bicykla bez pomocného pohonu. Tento elektrický pohon 
pomáha pri jazde. Funkcia motora je aktivovaná šliapaním. Maximálny výkon bicyklov EPAC je 250 W 
a  maximálna rýchlosť elektrobicykla EPAC s  asistenciou motora je 25 km/h. Po prekročení tejto 
rýchlosti sa asistencia motora automaticky vypne. Keď je motor vypnutý alebo sa Vám vybije baté-
ria, môžete elektrobicykel používať ako klasický bicykel. Všetky funkcie ktoré, sú závislé od napájania 
batérie napríklad svetlá a elektrické radenie zostanú funkčné, aj keď je motor vypnutý alebo batéria 

sa prepne do stavu "vybitá", napriek tomu berte do ohľadu, že ide o núdzový režim a batériu dobite 
čo najskôr.

Elektrobicykle KELLYS používajú motory s výkonom 250 W, pretože podľa vyhlášky o cestnej premávke 
je to maximálna možná hranica, ktorá spĺňa legislatívu pre používanie v prevádzke na pozemných ko-
munikáciách. Elektrobicykle KELLYS tak môžu byť používané v cestnej premávke, rovnako ako ostatné 
bicykle.

Okrem podpory pri šliapaní má elektrobicykel Kellys aj funkciu Asistencia pri chôdzi. Tá umožňuje 
uviesť elektrobicykel do pohybu aj bez nutnosti šliapania do pedálov, ale len do maximálnej rýchlosti 
6 Km/h. Táto funkcia je užitočná napríklad pri tlačení elektrobicykla aj s nákladom do kopca.

Pred jazdou v cestnej premávke sa oboznámte s pravidlami cestnej premávky, zákonmi, vyhláškami 
a predpismi krajiny, v ktorej elektrobicykel KELLYS aktuálne používate.

NA ZAISTENIE BEZPEČNEJ JAZDY

        VÝSTRAHA 

Počas jazdy sa sústreďte na riadenie bicykla, vášmu okoliu a premávke. Pri jazde nepoužívajte mobilné 
zariadenia. Sledovanie a používanie cyklistického počítača môže taktiež odviesť pozornosť od vášho 
okolia a preto ho používajte len na miestach, kde neohrozíte seba ani okolie (pri nižších rýchlostiach 
na otvorených priestoroch mimo cestnej premávky), výnimkou je voľba asistenčného režimu pohonu, 
ktorý je možné vykonať bez pustenia riadidiel.

Skôr, než začnete na bicykli jazdiť, skontrolujte, či sú kolesá, predstavec, riadidlá, sedlo a  sedlovka  
bezpečne namontované na bicykel. Ak komponenty nebudú bezpečne namontované, bicykel môže 
pri prevádzke zlyhať a výsledkom môže byť vážne zranenie.

Pri jazde na bicykli s  elektrickou asistenciou sa uistite, že ste plne oboznámení so štartovacími 
vlastnosťami bicykla skôr, než budete jazdiť na cestách s niekoľkými jazdnými pruhmi pre vozidlá a po 
chodníkoch pre chodcov. Ak bicykel náhle vyštartuje, môže to viesť k nehode.

Pred jazdou v  noci skontrolujte, či svetlá bicykla správne fungujú, dbajte na to aby ste svetlami 
neoslňovali ostatných účastníkov cestnej premávky.
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1. Sedlo
2. Sedlovka
3. Rýchloupínací mechanizmus
 sedlovky/Upínacia objímka
 sedlovky
4. Pastorok/Pastorky
5. Zadná brzda
6. Menič

7. Tlmič
8. Batéria
9. Motor
10. Kľuka
11. Prevodník
12. Reťaz
13. Predná vidlica (odpružená)
14. Hlavové zloženie

15. Riadidlá
16. Radiace páky
17. Brzdová páka
18. Predstavec
19. Plášť
20. Predná brzda
21. Brzdový kotúč
22. Ráfik

23. Nosič
24. Blatník
25. Pedál
26. Cyklistický počítač
27. Stojan
28. Prepínač asistenčného režimu
29. Vodítko reťaze
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        VÝSTRAHA 

Kvôli bezpečnej jazde dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu bicykla.

Pri nesprávnom použití alebo používaní hrozí nebezpečenstvo vážneho úrazu, smrti a vzniku ma-
teriálnej alebo inej škody!

Ak je Váš bicykel vybavený elektronickým systémom Shimano Di2, vyhľadajte prosím 
technické informácie k  tomuto systému na webovej stránke spoločnosti Shimano: 
www.si.shimano.com.

NASTAVENIE POLOHY SEDLA, PREDSTAVCA A RIADIDIEL

Všetky funkčné časti bicykla sú nastavené od výrobcu a skontrolované Vaším predajcom, preto bicykel 
môžete používať hneď po zakúpení. Pred používaním bicykla upravte len polohu sedla a  riadidiel. 
Sedlo i riadidlá nastavte tak, aby poskytovali maximálne pohodlie, ale súčasne bezpečné ovládanie 
brzdiacich a riadiacich prvkov bicykla.

SEDLO

NASTAVENIE VÝŠKY SEDLA

Sadnite si na bicykel, kľuku dajte do polohy čo najnižšie k zemi. Nohu položte na pedál tak, aby sa 
päta oprela o pedál. Pri správnom nastavení sedla by noha mala byť natiahnutá a mierne pokrčená 
v  kolene. Pokiaľ by ste sedlo mali nastavené príliš vysoko, budete nadmerne zaťažovať svaly nôh 
a chrbta. Nízko nastavené sedlo spôsobuje nadmerné zaťaženie kolien a svalov stehien.

        UPOZORNENIE 

Minimálna výška sedla, meraná kolmicou na rovinu zeme, musí byť minimálne 635mm.

NASTAVENIE POLOHY SEDLA A SKLON SEDLA

Najvhodnejšou polohou sedla je poloha rovnobežná so zemou. Vyskúšajte niekoľko polôh sedla 

a nakoniec zvoľte takú, ktorá Vám bude najviac vyhovovať. Sedlo je taktiež možné posunúť dopredu 
bližšie k  riadidlám alebo dozadu. Sklon a  posunutie sedla nastavíte skrutkou na zámku sedlovky. 
Skrutku uvoľnite, sedlo posuňte dopredu alebo dozadu, nastavte vhodný sklon sedla a  skrutku 
dotiahnite. Skontrolujte dotiahnutie skrutky.

TELESKOPICKÁ SEDLOVKA

Nastaviteľná (teleskopická) sedlovka slúži pre rýchle nastavenie výšky sedla podľa terénu alebo pre 
uľahčenie nastupovania a  zostupovania z  bicykla. Ovláda sa páčkou z  riadidiel. Stlačením páčky 
ovládača sedlovky a následným zaťažením sedlovku zatlačíte do nižšej polohy. Sedlovku vysuniete 
stlačením ovládača a odľahčením sedla.

Nastavenie hĺbky zasunutia sedlovky nastavujte pri plne vysunutej polohe rovnako ako pri klasických 
pevných sedlovkách.

        UPOZORNENIE 

Bowden lanka pre ovládanie sedlovky vedúci od riadidiel ku sedlovej trubke je u niektorých bicyklov 
upnutý k rámu. V prípade posunutia sedlovky v sedlovej trubke je potrebné uvoľniť upnutie bowdenu 
tak aby bowden nebol príliš napnutý, aby sa nelámal a  aby nezasahoval do dráhy kľuky pedálu 
alebo kolesa. V prípade niektorých elektrobicyklov sú lanká vedené a uchytené vo vnútri rámu a sú 
dostupné po vybratí batérie. Sedlovku nevyťahujte ani nezatláčajte keď cítite odpor, môžete tým 
poškodiť bowdeny, sedlovku ale aj rám.

ÚDRŽBA TELESKOPICKEJ SEDLOVKY

ČISTENIE / MAZANIE - pre správnu činnosť sedlovky je dôležitá pravidelná údržba, hlavne trecích 
plôch. Prachovka a tesnenie, ktoré zabraňujú prístup nečistôt k trecím plochám, nesmú byť porušené 
a musia chrániť treciu plochu po celom obvode. Klzné plochy udržujte v čistote, po každej jazde prach 
alebo vlhkosť očistite jemnou utierkou a  premažte. Dbajte, aby pri čistení sedlovky nevnikla voda 
do medzery medzi vnútornými a vonkajšími časťami. Na čistenie nikdy nepoužívajte vysokotlakové 
čističe! Vlhkosť a nečistoty vo vnútri sedlovky majú nepriaznivý vplyv na jej činnosť. Pre zachovanie 
dokonalej činnosti sedlovky dodržujte nasledovné pokyny:

• Po každej jazde očistite klzné plochy sedlovky, prachovky a  tesnenia od nečistôt ako je prach, 
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vlhkosť alebo blato.
• Každých 25 hodín prevádzky (alebo vždy po jazde v extrémnych podmienkach vo vlhkom prostredí 

ako je blato, vlhký piesok):

1. Prachovky a tesnenia premažte teflonovým olejom.

2. Skontrolujte, či nie sú poškodené niektoré časti sedlovky. Ak zistíte, že niektoré časti sú 
opotrebované alebo poškodené, vymeňte ich za nové originálne diely.

Každých 50 hodín prevádzky - doporučujeme previesť servis sedlovky v odbornom servise

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Na sedlovke je vyznačená značka, ktorá označuje minimálne zasunutie sedlovky do rámu. Táto značka 
minimálneho zasunutia sedlovky do rámu nesmie byť viditeľná. Nikdy neupevňujte sedlovku do rámu 
bicykla pod túto značku! Skrutka podsedlovej objímky, alebo rýchloupínací mechanizmus sedlovky, 
musia byť utiahnuté tak, aby sa sedlovka v ráme nedala otáčať. Páčkou rýchloupínača pohybujte len 
do strán v polohách otvoriť (OPEN) alebo uzavrieť (CLOSE). Uzamknutým rýchloupínačom neotáčajte, 
môže dôjsť k jeho poškodeniu!

        UPOZORNENIE 

V prípade potreby použite KLS montážnu pastu pre karbónové komponenty. Rešpektujte doťahovacie 
momenty skrutiek podsedlovej obíjmky, v prípade nadmerného utiahnutia hrozí poškodenie rámu aj/
alebo obíjmky.

PREDSTAVEC A RIADIDLÁ

PREDSTAVEC BEZ ZÁVITU (PREDSTAVEC A-HEAD)

Predstavec typu „a-head“ sa upevňuje na krk vidlice a zaisťuje sa pomocou 2 imbusových skrutiek. 
Výška predstavca a  riadidiel sa nastavuje pomocou krúžkov, ktoré sa vkladajú medzi predstavec 
a  hlavové zloženie, poprípade výmenou predstavca za predstavec s  iným sklonom-uhlom. 
Predstavcom a-head sa zároveň nastavuje aj vôľa hlavového zloženia.
Uvoľnite 2 imbusové skrutky na objímke predstavca, ktoré zaisťujú predstavec na krku vidlice a takisto 

skrutku hlavového zloženia. Utiahnutím alebo povolením tejto skrutky nastavíte vôľu hlavového 
zloženia tak, aby sa vidlica otáčala zľahka, ale aby hlavové zloženie nemalo vôľu. Ako prvú utiahnite 
skrutku hlavového zloženia. Teraz nastavte smer predstavca a  predstavec utiahnite 2 imbusovými 
skrutkami na objímke predstavca.

Pred utiahnutím skontrolujte:
• či jednotlivé časti hlavového zloženia do seba správne zapadajú
• či krk vidlice je správne osadený v hlavovom zložení

1. imbusová skrutka
2. zámok a-head zloženia

3. horný kryt

4. vymedzovací kompresný
 krúžok
5. guličkové ložisko
 (cartridge)
6. horná miska

7. dolná miska

8. guličkové ložisko
  (cartridge)
9. tesnenie
10. dolný kužeľ

HLAVOVÉ ZLOŽENIE
(BEZ ZÁVITU)
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        UPOZORNENIE 

Pred jazdou skontrolujte, či imbusové skrutky na objímke predstavca sú pevne utiahnuté. Pre 
zachovanie správnej funkcie hlavového zloženia vášho bicykla je nutné pravidelne (podľa frekvencie 
jazdenia) hlavové zloženie premazať zodpovedajúcim mazacím tukom. Rozobratie a  opätovné 
zloženie a dotiahnutie hlavového zloženia tak, aby sa zachovala hladkosť chodu ložísk, vyžaduje určitú 
skúsenosť - odporúčame preto obrátiť sa na odborný servis.

V prípade potreby použite KLS montážnu pastu pre karbónové komponenty. Rešpektujte doťahovacie 
momenty skrutiek predstavca a riadidiel v prípade nadmerného utiahnutia hrozí poškodenie rámu aj/
alebo obíjmky.

ÚDRŽBA BICYKLA

Aby Váš bicykel spoľahlivo plnil svoju funkciu, chceli by sme Vám pripomenúť, že jeho používanie 
vyžaduje údržbu. Pravidelne kontrolujte, či matice a skrutky sú dostatočne utiahnuté.

Pri používaní a údržbe a manipulácii sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí bicykla ako napríklad, kolies, 
reťaze, brzdových kotúčov, pastorkov a prevodníkov, kladiek meniča, kľúk, plášťov a podobne. Môže 
dôjsť k zachyteniu a následnému poraneniu. Rovnako tak sa nedotýkajte vinutých pružín odpruženia 
a brzdových strmeňov, hrozí pomliaždenie, porezanie prípadne iné poranenie. Pri používaní, údržbe 
a inej manipulácii s bicyklom zvážte špecifické riziko zachytenia a používajte bicykel s ohľadom na 
toto riziko.

KĽUKY A PEDÁLE

Po prvých asi 20 km kľuky dotiahnite, takisto dotiahnite pedále ku kľukám. Skontrolujte, či skrutky 
prevodníkov sú pevne utiahnuté. Pri kľukách, kde os stredového zloženia je integrovaná s  pravou 
kľukou, skontrolujte, či skrutky na ľavej kľuke sú pevne utiahnuté.

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Zanedbanie kontroly dotiahnutia kľúk na osi stredového zloženia má za následok postupné 
uvoľňovanie kľúk na oske a  neopraviteľné poškodenie kľuky. Závada sa dá odstrániť len výmenou 
kľúk. Prípadnú demontáž a výmenu kľúk zverte odbornému cykloservisu.

Pedále musia byť dotiahnuté ku kľukám napevno, t. j. na doraz tak, aby sa osadenie pedálovej osky 
oprelo o  kľuku. Dotiahnutie pedálov treba pravidelne kontrolovať. V  opačnom prípade dochádza 
k uvoľneniu osky pedálu zo závitu kľuky a k postupnému poškodeniu závitu. Takto spôsobené závady 
nebudú uznané v rámci prípadného reklamačného konania!

MONTÁŽ PEDÁLOV

Pedále sú spravidla označené písmenami R - pravý pedál a L - ľavý pedál na oske každého pedálu.

1. Pred montážou závit na pedáloch i v kľukách namažte mazivom.
2. Naskrutkujte otáčaním v  smere chodu hodinových ručičiek v  pohľade od strany na ktorej 

sa nachádza pohonný mechanizmus bicykla pravý pedál (R) do závitu pravej kľuky (kľuka 
s prevodníkmi). Postupujte opatrne a dbajte, aby ste nepoškodili závit!

3. Naskrutkujte otáčaním proti smeru otáčania hodinových ručičiek v pohľade od strany na ktorej sa 
nachádzajú brzdné kotúče ľavý pedál (L) do závitu ľavej kľuky.

4. Utiahnite napevno kľúčom. Skontrolujte, či sa osadenie pedálovej osky oprelo o kľuku.

        UPOZORNENIE 

Nášľapné pedále a  pedále, pri ktorých sa noha upína klipsami s  remienkami, pevne spájajú nohu 
s pedálom, umožňujú efektívnejšie šliapanie a poskytujú väčšiu stabilitu počas jazdy. Tieto pedále 
vyžadujú použitie špeciálnej cyklistickej obuvi, ktorá je prispôsobená nášľapnému mechanizmu. 
Používanie takýchto pedálov vyžaduje zručnosť, preto vám odporúčame, aby ste si upínanie 
a vypínanie pedálov pred prvým použitím nacvičili a vyskúšali na bezpečnom mieste.

STREDOVÉ ZLOŽENIE

Stredové zloženie sa musí otáčať bez trenia a vôle. Pravidelne kontrolujte, či obidve misky stredového 
zloženia sú v ráme napevno utiahnuté a ložiská sú dostatočne namazané mazivom.

RADIACI SYSTÉM

Radiaci systém pozostáva z  radiacich pák (radiacich otočných rukovätí), ovládacích laniek, meniča, 
stredového prevodníka, pastorkov zadného náboja a  reťaze. Je nastavený od výrobcu, preto do 
systému zbytočne nezasahujte! Prevody preraďujte len pri šliapaní vpred. Nikdy neraďte nasilu!
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Jeho funkčnosť závisí hlavne od ľahkého chodu radiacich laniek v bowdenoch a prevodového systému 
(pastorky, prevodník, reťaz). Radiaci systém udržujte v čistote, lanká premazávajte olejom s prísadou 
teflonu, ktorá chráni lanká proti korózii, zabezpečuje hladký chod laniek a predlžuje tým ich životnosť. 

MENIČ

Menič preraďuje reťaz na pastorkoch zadného náboja a tým mení prevodový pomer medzi stredovým 
prevodníkom a  pastorkami. Menič ovládate pravou radiacou páčkou (pravou radiacou otočnou 
rukoväťou). Počas prevádzky môže dôjsť k rozladeniu radiaceho systému.

• NASTAVENIE DOLNÉHO DORAZU
Zaraďte na najmenší pastorok. Uvoľnite zaisťovaciu skrutku meniča, a  tým uvoľníte i  radiace lanko. 
Otáčaním skrutky pre dolný doraz (H, H- screw), nastavte vodiacu kladku meniča pod vonkajšiu hranu 
najmenšieho pastorku. Radiace lanko vložte do drážky pod zaisťovacou skrutkou meniča, napnite ho 
(uchytením do klieští) a skrutku utiahnite.

• NASTAVENIE HORNÉHO DORAZU
Zaraďte na najväčší pastorok. Otáčaním skrutky pre horný doraz (L, L-screw) nastavte vodiacu kladku 
meniča tak, aby sa dostala pod stred najväčšieho pastorku. Preskúšajte preradením reťaze na všetkých 
prevodoch.

MENIČ

skrutka pre horný doraz (L)
skrutka pre dolný doraz (H)

nastavovacia skrutka
zaisťovacia skrutka radiaceho lanka

vodiaca kladka meniča Guide
pulley

Tension
pulley

B-screw

H-screw
L-screw

• NASTAVENIE VZDIALENOSTI VODIACEHO KOLIESKA OD KAZETY
Pre správne fungovanie radenia je potrebné správne nastaviť vzdialenosť vodiaceho kolečka (guide 
pulley) od najväčšieho pastorku zadnej kazety. Túto vzdialenosť nastavíte B-skrutkou (B-screw). Pred 
nastavením preraďte zadnú prehadzovačku do najľahšieho stupňa (najväčší pastorok). Otáčaním 
v  smere hodinových ručičiek sa vodiace koliesko od pastorka vzďaľuje a  otáčaním proti smeru 
hodinových ručičiek sa koliesko k  pastorku približuje. Správna vzdialenosť je 5-6mm. Správnosť 
nastavenia skontrolujete preradením z druhého najväčšieho pastorka na najväčší. Radenie by malo 
byť hladké a bez zbytočného trenia reťaze o najväčší pastorok.

• VYLADENIE MENIČA
Nadvihnite zadné koleso a  otáčajte kľukami. Nastavovacou skrutkou meniča (vedie ňou bowden 
s lankom do meniča) otáčajte dovtedy, pokiaľ nedocielite hladký chod reťaze bez rušivých zvukov.

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Pred jazdou skontrolujte správne nastavenie dorazov meniča. Pri uvoľnení horného dorazu môže 
kladka meniča zachytiť výplet kolesa, čo má za následok okrem poškodenia výpletu a  meniča 
i nebezpečenstvo vážneho úrazu.

REŤAZ

Reťaz prenáša silu z pedálovej kľuky s prevodníkom cez pastorky na zadné koleso. Je to jedna z najviac 
namáhaných súčiastok Vášho bicykla, preto údržbe reťaze venujte zvýšenú pozornosť. Správne 
napnutie reťaze zabezpečuje zadný menič. Pravidelne ju čistite od mechanických nečistôt ako je 
prach alebo blato a premazávajte mazivom, ktoré na seba neviaže prach a ostatné nečistoty - predĺžite 
tým životnosť reťaze. Na mazanie reťaze odporúčame používať mazivo podľa poveternostných 
podmienok a prostredia v ktorom jazdíte - vhodný mazací prostriedok vám odporučí váš predajca. 
Jazdením dochádza k  postupnému naťahovaniu článkov reťaze. Opotrebovaná alebo poškodená 
reťaz môže následne poškodiť pastorky a prevodníky.

Pokiaľ jazdíte na Vašom bicykli v  zhoršených poveternostných podmienkach, hlavne vo vlhkom 
prostredí, po najazdení asi 1000 km je potrebné reťaz vymeniť za novú. Opotrebovanú reťaz vymeňte 
za novú zodpovedajúceho typu s rovnakým počtom článkov ako pôvodná reťaz.
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BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdový systém, ktorý pozostáva z  brzdových pák, hydraulických hadičiek, brzdových kotúčov, 
brzdových obložení a  brzdových strmeňov je jednou z  najdôležitejších súčastí Vášho bicykla. 
Stlačením pravej brzdovej páky ovládate zadnú brzdu, stlačením ľavej brzdovej páky ovládate prednú 
brzdu.

Brzdy sú nastavené od výrobcu, preto pokiaľ to nie je potrebné, vzhľadom na Vašu bezpečnosť do 
brzdového systému nezasahujte! Pravidelne kontrolujte opotrebovanie trecích plôch, brzdové 
obloženie, strmene a kotúče udržujte v čistote. Pri rozladení brzdového systému musíte brzdy znovu 
nastaviť, poprípade obrátiť sa na odborný cykloservis.

NASTAVENIE POLOHY BRZDOVÝCH PÁK

Aby ste brzdy mohli dokonale ovládať a  ich používanie bolo bezpečné, je možné nastaviť polohu 
brzdových pák na riadidlách:

1. Uvoľnite skrutky na objímke brzdových pák.
2. Nastavte najvhodnejšiu polohu brzdovej páky na riadidlách, aby ste ich mohli dokonale ovládať. 

Skrutky na objímke brzdových pák znovu utiahnite.

NASTAVENIE POLOHY-VZDIALENOSTI BRZDOVÝCH PÁK OD RIADIDIEL

Regulačná skrutka pre nastavenie vzdialenosti brzdovej páky od riadidiel sa nachádza vo vnútri 
brzdovej páky. Vzdialenosť brzdovej páky od riadidiel nastavíte podľa typu bŕzd:

• imbusovou skrutkou, ktorá sa nachádza vo vnútri brzdovej páky, alebo
• nastavovacou skrutkou, ktorá je integrovaná v brzdovej páke (spôsob prevedenia závisí od typu 

a výrobcu bŕzd).

        UPOZORNENIE 

Venujte zvýšenú pozornosť brzdeniu za mokra - brzdná dráha Vášho bicykla sa predĺži! Pred každou 
jazdou sa presvedčite, či je brzdový systém Vášho bicykla dokonale funkčný.

HYDRAULICKÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

Kotúčové brzdy Vášho bicykla sú nastavené od výrobcu a  skontrolované Vaším predajcom, preto 
bicykel môžete bezpečne používať.

Otáčaním nastavovacej alebo imbusovej skrutky brzdovú páku približujete k riadidlám alebo naopak, 
zväčšujete jej vzdialenosť od riadidiel.

ÚDRŽBA KOTÚČOVÝCH BŔZD

Ak nemáte potrebné skúsenosti a nástroje, odporúčame Vám, obrátiť sa na odborný servis. Neodborný 
zásah do systému môže znížiť brzdný účinok alebo spôsobiť zlyhanie bŕzd.

BRZDOVÝ KOTÚČ

Pravidelne kontrolujte stav brzdových kotúčov. Brzdením dochádza k opotrebovaniu kotúča, ktorého 
následkom sú nežiadúce ryhy. Poškodený kotúč vymeňte za nový.

        UPOZORNENIE 

Je dôležité nastaviť brzdový strmeň tak aby brzdové obloženie prichádzalo do kontaktu s kotúčom 
len v prípade brzdenia, v opačnom prípade bude dochádzať k nadmernému opotrebeniu brzdového 
obloženia, prehrievaniu kotúča a odporu proti zotrvačnosti pri jazde.

BRZDOVÉ OBLOŽENIE

Brzdením sa brzdové obloženie opotrebováva a brzdný účinok sa postupne znižuje. Ak sú brzdy pri 
brzdení hlučné, poprípade ak zistíte pokles účinnosti bŕzd, môže to znamenať, že brzdové obloženie 
je opotrebované a je potrebné ho vymeniť za nové. Vhodný typ brzdového obloženia Vám odporučí 
Váš predajca.

VÝMENA BRZDOVEJ KVAPALINY

Pokiaľ sa dostal vzduch do hydraulického systému Vašich bŕzd, ten môže byť príčinou zhoršeného 
brzdného účinku alebo zlyhania bŕzd. Preto je potrebné brzdový systém odvzdušniť, poprípade 
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naplniť novou brzdovou kvapalinou. Brzdové kvapaliny časom degradujú a  tým sa zhoršujú aj ich 
prevádzkové vlastnosti čo môže mať za následok zníženie účinnosti bŕzd. Odporúčame preto vymeniť 
tieto kvapaliny minimálne raz ročne, ak to výrobca neuvádza ináč.

        UPOZORNENIE 

Hydraulický systém kotúčových bŕzd je naplnený štandardnou brzdovou kvapalinou alebo 
minerálnym olejom. Tieto brzdové kvapaliny sa nesmú navzájom miešať. Pre doplnenie alebo 
výmenu brzdovej kvapaliny v hydraulickom systéme bŕzd je nutné použiť iba výrobcom doporučený 
typ brzdovej kvapaliny! Výmena brzdovej kvapaliny, poprípade výmena hadičky hydraulických 
bŕzd, vyžaduje zručnosť a  vhodné náradie, preto túto činnosť zverte kvalifikovaným mechanikom 
v odbornom servise.

        UPOZORNENIE 

Brzdové kvapaliny môžu spôsobiť podráždenie pokožky a  preto odporúčame neotvárať uzavretý 
hydraulický systém bŕzd.

ČISTENIE KOTÚČOVÝCH BŔZD

Brzdový kotúč, brzdy a brzdové obloženie udržujte v čistote. V prípade znečistenia olejom alebo inými 
mazivami, brzdový kotúč ihneď odmastite (najvhodnejšie prípravkom určeným na odmasťovanie 
brzdových kotúčov). Pri odmasťovaní kotúčov dbajte na to aby sa odmasťovací prípravok nedostal 
do kontaktu s ostatnými časťami bicykla (najmä rám, plášte a vidlica- môže sa tým poškodiť lak alebo 
guma a tým sa zníži životnosť týchto komponentov). Ak sú brzdové platničky znečistené brzdovou 
kvapalinou je potrebné ich vymeniť za nové!

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

1.  Pred každou jazdou vždy kontrolujte dokonalú funkčnosť brzdového systému. Viackrát stlačte 
brzdovú páku a presvedčite sa, či brzdový systém pracuje správne.

2. Pravidelne kontrolujte, či všetky skrutky brzdového systému sú utiahnuté napevno. Uvoľnenie 
skrutiek môže byť príčinou zlyhania brzdového systému.

3. Brzdový kotúč a brzdy sa brzdením zahrievajú. Nedotýkajte sa ich - môžete sa popáliť!
4. Naučte sa správne používať brzdy na Vašom bicykli. Príliš prudké brzdenie prednou brzdou môže 

znamenať pád a zranenie. Ak brzdy nie sú správne nastavené alebo sú nesprávne používané, môže 
dôjsť k vážnym zraneniam.

5. Kotúčové brzdy sú od výroby nastavené tak aby platničky dosadali dokonale na kotúč, avšak 
kotúčová brzda sa musí zabehnúť pre dosiahnutie čo najlepšieho brzdného účinku. Brzdu 
zabehnete viacerými krátkymi cyklami jemného až stredne silného zabrzdenia. Zabehnutie brzdy 
robte výlučne na bezpečnej rovinatej ploche bez premávky.

PREDNÉ A ZADNÉ KOLESO

Pred jazdou vždy skontrolujte, či je koleso bezpečne zaistené rýchloupínacím uzáverom, t.j. páčka 
rýchloupínacieho mechanizmu musí byť v polohe zatvoriť (CLOSE). Pri upínaní kolesa do rámu alebo 
vidlice postupujte nasledovne: Os rýchloupínacieho mechanizmu zasuňte do náboja kolesa. Dbajte 
na správnu orientáciu pružín (širšie konce pružín smerujú smerom von, čiže k  matici/páčke. Úzke 
konce smerujú k sebe navzájom). Os rýchloupínacieho mechanizmu naskrutkujte na upínaciu maticu 
v smere hodinových ručičiek. Rýchloupínací mechanizmus umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž 
a demontáž kolies bez použitia náradia. Pred jazdou skontrolujte, či je koleso vo vidlici vystredené. 
Maticu rýchloupínacieho mechanizmu utiahnite tak, aby páčka uzáveru pri zatváraní kládla odpor. 
Keď sa uzavrie rýchloupínací mechanizmus do zaistenej polohy, musí stlačiť konce vidlice. Páčkou 
rýchloupínacieho mechanizmu pohybujte len do strán, v  polohách otvoriť (OPEN) alebo zatvoriť 
(CLOSE). V žiadnom prípade uzatvoreným rýchloupínačom neotáčajte, môžete ho poškodiť!

KOTÚČOVÁ BRZDA

brzdový kotúč

brzda
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rám alebo vidlicu ďalej nepoužívajte, riskujete vážny úraz!

RÁM Z KARBONOVÉHO KOMPOZITU

Karbonový kompozit poskytuje rámu vysokú pevnosť, nízku hmotnosť, tlmenie vibrácií a tým vášmu 
bicyklu vynikajúce jazdné vlastnosti. Napriek týmto vlastnostiam, pri nadmernom preťažení alebo 
náraze, sa uhlíková štruktúra môže poškodiť - prasknúť.

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Pri správnom používaní majú rámy z  kompozitových materiálov vyššiu únavovú životnosť ako 
rámy z kovových materiálov. Je ale potrebné, aby ste takýto rám pravidelne kontrolovali, hlavne po 
akomkoľvek náraze alebo nehode. Ak zistíte poškodenie ako sú praskliny, rám ďalej nepoužívajte! 
Pri montáži komponentov na kompozitový rám postupujte opatrne, hlavne pri uťahovaní skrutiek 
podsedlovej objímky rámu, skrutiek mechanizmu zadnej stavby a zadnej osky. Dodržujte odporúčané 
krútiace momenty!

Karbónový rám, alebo iný komponent nevystavujte vysokej, ani extrémne nízkej teplote, mohlo by 
prísť k  štrukturálnym zmenám materiálu a  k  následnému prasknutiu. Poškodenie karbónu nemusí 
byť viditeľné, preto odporúčame vymeniť všetky karbónové komponenty ktoré boli vystavené 
extrémnym teplotám, alebo výraznému nárazu, hoci na pohľad poškodenie nevidieť.

        UPOZORNENIE 

Pokiaľ pri údržbe bicykla používate montážny stojan, nikdy bicykel neupevňujte za rám - stlačením 
rámu môže kompozitový materiál prasknúť.

V prípade servisného úkonu, ktorý vyžaduje použitie špeciálneho náradia odporúčame Vám obrátiť 
sa na odborný cykloservis.

ODPRUŽENÁ VIDLICA

Ak máte na Vašom bicykli odpruženú vidlicu, postupujte nasledovne:

Ak sú kolesá Vášho bicykla zaistené pevnými osami (typ: thru axle) tak sa uistite že sú tieto osy 
dostatočne utiahnuté. V prípade tohto prevedenia zaistenia kolesa je potrebné pre vybratie kolesa 
najprv úplne vyskrutkovať a vytiahnuť túto os.

Náboje kolies pravidelne kontrolujte, hlavne po jazde vo vlhkom a  blatistom prostredí. Os náboja 
by sa mala otáčať bez akéhokoľvek trenia a vôle. Pokiaľ tomu tak nie je ani po nastavení pomocou 
kužeľov a  poistných matíc osky, je potrebné náboj rozobrať, vyčistiť klzné dráhy guličiek a  guličky 
samotné, namazať novým vhodným mazivom a  spätne náboj zložiť a  nastaviť. Pokiaľ nemáte 
skúsenosti s demontážou nábojov, vzhľadom na zložitosť takéhoto úkonu, odporúčame Vám obrátiť 
sa na odborný cykloservis.

RÁFIKY

Pred jazdou skontrolujte, či kolesá bicykla sú správne vycentrované a ráfiky kolies nie sú poškodené. 
Používaním, poprípade nárazom, môžu vzniknúť na ráfiku ryhy a  praskliny. Jazda na poškodenom 
ráfiku je nebezpečná - poškodený ráfik vymeňte!

PLÁŠTE

Nikdy nejazdite na podhustených alebo prehustených plášťoch. Dodržujte hodnoty doporučeného 
hustenia, ktoré sú uvedené na bočných stenách každého plášťa. Prepočet meracích jednotiek tlaku 
uvedených na plášťoch: 100 kPa = 14,22 P.S.I. = 1 bar = 1 at

V prípade defektu, poškodenú dušu vymeňte za novú vždy s rovnakými parametrami - rozmery sú 
uvedené na každej duši alebo na bočných stenách plášťa.

Pred založením novej duše prekontrolujte plášť z vonkajšej aj vnútornej strany po celom obvode a tak 
isto aj ráfik po celom obvode a prípadné nečistoty či cudzie predmety ktoré mohli defekt spôsobiť 
odstráňte, tým predídete poškodeniu novej duše. Ak je na plášti trhlina, alebo iné poškodenie, plášť je 
potrebné okamžite vymeniť za nový s rovnakými parametrami.

RÁM A PREDNÁ VIDLICA

Pravidelne kontrolujte, či rám a vidlica Vášho bicykla nie sú poškodené. K poškodeniu rámu alebo 
vidlice (ohnutie alebo prasknutiu trubiek alebo zvarov) dochádza hlavne pri pádoch. Takto poškodený 
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NASTAVENIE TVRDOSTI PRUŽENIA

1. PRUŽINOVÁ VIDLICA

Jednotka pre nastavenie tvrdosti odpruženej vidlice je umiestnená v hornej časti pravej nohy vidlice. 
Pri odpruženej vidlici, ktorá je vybavená uzamykaním pruženia (Lockout), sa jednotka pre nastavenie 
tvrdosti nachádza na ľavej nohe vidlice. Postupným otáčaním v smere hodinových ručičiek nastavíte 
vyššiu tvrdosť vidlice, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa tvrdosť vidlice znižuje.

2. VZDUCHOVÁ VIDLICA

Tvrdosť pruženia vzduchových vidlíc sa nastavuje nahustením vzduchu do vzduchovej komory 
vidlice. Ventil pre hustenie vzduchu sa nachádza v hornej časti ľavej nohy vidlice.

Tlak vo vidlici je potrebné nastaviť podľa vašej prevádzkovej váhy (vaša váha s oblečením a ostatnou 
výbavou ktorú budete počas jazdy používať).

NASTAVENIE TVRDOSTI VIDLICE POMOCOU SAG

SAG udáva ponorenie vnútorných nôh vidlice do dolných nôh. Táto hodnota je uvádzaná ako 
percento celkového zdvihu vidlice. Na jednej z nôh sa nachádza gumený okružok spravidla výraznej 
farby, posuňte tento okružok na doraz k  tesneniam na vrchu spodných nôh. Bicykel voľne zaťažte 
(pomaly sadnite na bicykel a  pomaly sa postavte zo sedla tak aby vaše nohy ostali na pedáloch, 
iným spôsobom vidlicu nestláčajte a  nezaťažujte), opatrne z  bicykla zosadnite a  odmerajte hĺbku 
ponorenia. SAG by mal byť nastavený podľa disciplíny, ktorú jazdíte:

- pre lepšiu efektivitu pri šliapaní voľte tvrdšie nastavenie (15% - 20% SAG)
- pre lepšie pohlcovanie veľkých nerovností terénu voľte mäkšie nastavenie (20% - 25% SAG)

U niektorých modelov vidlíc sú odporúčané hodnoty tlaku v závislosti od váhy uvedené na priamo 
na vidliciach.

        UPOZORNENIE 

Vidlica je nastavená od výrobcu a skontrolovaná Vaším predajcom. Na hustenie vidlice je potrebná 

špeciálna vysokotlaková pumpa pre vzduchové vidlice s manometrom. Nastavenie a hustenie vidlice 
vyžaduje zručnosť a vhodné náradie, preto Vám odporúčame obrátiť sa na odborný cykloservis.

UZAMKNUTIE PRUŽENIA VIDLICE (LOCKOUT)

Niektoré vidlice majú hydraulický systém uzamknutia pruženia vidlice. Uzamknutie vidlice umožňuje 
redukovať pohupovanie vidlice pri šliapaní do pedálov, a tým dosiahnuť efektívnejšie šliapanie hlavne 
pri výjazdoch do kopca alebo pri šprinte.

Nastavovacia jednotka pre uzamknutie pruženia vidlice sa nachádza v hornej časti pravej nohy vidlice. 
Uzamknutie sa ovláda páčkou (s  označením Lockout). Otočením v  smere hodinových ručičiek sa 
pruženie vidlice uzamkne, otočením proti smeru hodinových ručičiek sa pruženie odblokuje a vidlica 
bude pracovať v normálnom režime.

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Uzamknutie pruženia vidlice je určené hlavne pre jazdu v menej náročnom teréne. Pri jazde v náročnom 
teréne je potrebné vidlicu odblokovať, inak môže dôjsť k poškodeniu systému uzamykania vidlice!

TLMENIE ODSKOKU VIDLICE (REBOUND)

Nastavovacou jednotkou pre tlmenie odskoku vidlice Rebound sa nastavuje rýchlosť, akou sa vidlica 
po stlačení vráti do pôvodnej polohy. Ovládanie pre Rebound sa nachádza v  spodnej časti pravej 
nohy vidlice. Otočením nastavovacej jednotky v smere hodinových ručičiek (pohľad zospodu vidlice) 
sa rýchlosť návratu do pôvodnej polohy spomaľuje (na vidlici označené +). Otočením proti smeru 
hodinových ručičiek sa rýchlosť zvyšuje (na vidlici označené -). Príliš pomalé tlmenie odskoku môže 
spôsobiť, že vidlica „nestíha“ kopírovať nerovnosti terénu, naopak príliš rýchly odskok spôsobuje príliš 
rýchle vrátenie vidlice a tým sa vytráca podstata funkcie tlmenia nerovností.

ÚDRŽBA VIDLICE

ČISTENIE/MAZANIE - pre správnu činnosť vidlice je dôležitá pravidelná údržba, hlavne trecích plôch 
medzi vnútornými a  vonkajšími nohami vidlice. Prachovka a  tesnenie, ktoré zabraňujú prístup 
nečistôt k  trecím plochám, nesmú byť porušené a  musia chrániť treciu plochu po celom obvode. 
Klzné plochy vnútorných nôh udržujte v čistote, po každej jazde prach alebo vlhkosť očistite jemnou 
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utierkou a premažte. Na vonkajšie čistenie vidlice používajte saponátový roztok a jemnú kefu. Dbajte, 
aby pri čistení vidlice nevnikla voda do medzery medzi vnútornými a vonkajšími nohami. Na čistenie 
nikdy nepoužívajte vysokotlakové čističe! Vlhkosť a nečistoty vo vnútri vidlice majú nepriaznivý vplyv 
na jej činnosť, nečistoty vo vidlici spôsobujú väčšie trenie medzi puzdrami a  vnútornými nohami 
vidlice, a tým znižujú životnosť jednotlivých dielov vidlice.

Pre zachovanie dokonalej činnosti vidlice dodržujte nasledovné pokyny:

• Po každej jazde očistite vnútorné nohy vidlice, prachovky a  tesnenia vnútorných nôh vidlice od 
nečistôt ako je prach, vlhkosť alebo blato.

• Každých 25 hodín prevádzky (alebo vždy po jazde v extrémnych podmienkach vo vlhkom prostredí 
ako je blato, vlhký piesok):

1. Prachovky a tesnenia premažte teflonovým olejom.
2. Skontrolujte, či všetky skrutky vidlice sú dostatočne utiahnuté.
3. Skontrolujte, či nie sú poškodené niektoré časti vidlice. Ak zistíte, že niektoré časti vidlice sú 

opotrebované alebo poškodené, vymeňte ich za nové originálne diely. Na poškodenej vidlici nikdy 
nejazdite!

• Každých 50 hodín prevádzky - preveďte servis vidlice v odbornom servise (SERVIS 1)
• Každých 100 hodín prevádzky -preveďte servis vidlice v odbornom servise (SERVIS 2)

SERVIS 1 - doporučené servisné úkony: kontrola funkčnosti vidlice, čistenie a  premazanie puzdier, 
premazanie kabeláže ovládania zamykania vidlice, kontrola uťahovacích momentov, kontrola tlaku 
vzduchu, kontrola stavu vidlice - opotrebovanie nôh, poškodenie častí vidlice.

SERVIS 2 - doporučené servisné úkony: SERVIS 1 + rozobratie vidlice, vyčistenie všetkých častí vidlice, 
premazanie prachoviek a olejových krúžkov, premazanie ovládania pre uzamykanie vidlice, kontrola 
tesnenia vzduchového ventila a tlaku vzduchu, kontrola uťahovacích momentov.

        UPOZORNENIE 

Na mazanie vidlice používajte teflonový olej a  mazivá s  obsahom teflonu. Nepoužívajte mazivá 
obsahujúce lítium, môžu poškodiť niektoré vnútorné časti vidlice. V prípade servisného úkonu, ktoré 
vyžaduje použitie špeciálneho náradia, ako je napr. demontáž vidlice, výmena puzdier vidlice a pod., 

doporučujeme Vám obrátiť sa na odborný cykloservis.

ZADNÁ PRUŽIACA JEDNOTKA - TLMIČ

Aj je Váš bicykel vybavený zadnou pružiacou jednotkou, postupujte nasledovne:

NASTAVENIE TVRDOSTI PRUŽENIA

Tvrdosť pruženia vzduchových tlmičov sa nastavuje nahustením vzduchu do vzduchovej komory 
tlmiča.

Tlak v  tlmiči sa nastavuje podľa prevádzkovej váhy jazdca. Ak ide o vzduchový tlmič tak sa na tlak 
vzťahujú rovnaké parametre nastavenia ako u vzduchových vidliciach. Ak je tlmič pružinový tak sa 
tvrdosť pruženia nastavuje predpätím (stlačením) pružiny. Pružina sa stláča otáčaním matice ktorá 
je na konci pružiny. Pružina musí mať neustále predpätie. Nepoužívajte bicykel v prípade, že pružina 
tlmiča je voľná alebo nedosadá dokonale na dosadacie plochy tlmiča.

        UPOZORNENIE 

Tlmič je nastavený od výrobcu a  skontrolovaný Vaším predajcom. Na hustenie tlmiča je potrebná 
špeciálna vysokotlaková pumpa s  manometrom. Nastavenie a  hustenie tlmiča vyžaduje zručnosť 
a vhodné náradie, preto Vám odporúčame obrátiť sa na odborný cykloservis.

UZAMKNUTIE PRUŽENIA TLMIČA (LOCKOUT) 

Funkcia Lockout umožňuje uzamknúť pruženie tlmiča, a  tým dosiahnuť efektívnejšie šliapanie pri 
výjazdoch do kopca alebo v ľahšom teréne. Uzamknutie pruženia tlmiča sa ovláda páčkou na spodnej 
strane tlmiča - má 2 polohy: otočením páčky do polohy „uzamknúť“ sa pruženie tlmiča uzamkne, 
otočením na opačnú stranu sa tlmič uvoľní a pracuje v režime pruženia.

        UPOZORNENIE 

Dlhodobé používanie uzamknutého pruženia tlmiča môže byť príčinou predčasného opotrebovania 
tlmiča.



SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE EBIKE

14

TLMENIE ODSKOKU TLMIČA (REBOUND)

Nastavovacou jednotkou pre tlmenie odskoku tlmiča Rebound sa nastavuje rýchlosť, akou sa tlmič po 
stlačení vráti do pôvodnej polohy.

Ovládanie pre Rebound sa nachádza v hornej časti tlmiča. Otočením nastavovacej jednotky v smere 
hodinových ručičiek sa rýchlosť návratu do pôvodnej polohy spomaľuje. Otočením proti smeru 
hodinových ručičiek sa rýchlosť zvyšuje.

        UPOZORNENIE 

Neprekračujte maximálne hodnoty tlaku uvedené na tlmiči!

Tlmič nikdy nerozoberajte! Ak máte podozrenie, že tlmič nepracuje správne, uniká olej, stráca 
schopnosť tlmiť nárazy, pri zaťažení vydáva neštandardné zvuky, odporúčame Vám obrátiť sa 
na odborný servis. Pred každou jazdou skontrolujte, či skrutky, ktorými je tlmič v  ráme upevnený, 
sú pevne utiahnuté. Tlmič udržujte v  čistote, po každej jazde prach alebo vlhkosť očistite jemnou 
utierkou. Na čistenie nikdy nepoužívajte vysokotlakové náradie! 

ÚDRŽBA TLMIČA:

• Po každej jazde očistite klzné plochy tlmiča a tesnenie od nečistôt ako je prach, vlhkosť alebo blato 
• Každých 25 hodín prevádzky (alebo vždy po jazde v extrémnych podmienkach vo vlhkom prostredí 

ako je blato, vlhký piesok):

1. Piest tlmiča, tesnenie a pohyblivé spoje tlmiča premažte teflonovým olejom
2. Skontrolujte, či nie sú poškodené niektoré časti tlmiča. Na poškodenom tlmiči nikdy nejazdite!

• Každých 50 hodín prevádzky - odporúčame Vám previesť servis tlmiča v odbornom cykloservise 

ZADNÝ NOSIČ

• Ak je rám bicykla vybavený otvormi na upevnenie nosiča, je možné namontovať zadný nosič.
• Vždy používajte nosič/detskú sedačku kompatibilnú s daným typom rámu.
• Vždy dodržujte pokyny výrobcu nosiča/sedačky a nosič/sedačku nepreťažujte.

• Nikdy bicykel nepreťažujte. Celková hmotnosť jazdca spolu s bicyklom, príslušenstvom a batožinou 
nesmie prekročiť maximálnu prípustnú hmotnosť vyznačenú na ráme elektrobicykla.

MONTÁŽ STOJANU

U niektorých modelov sú na ľavej reťazovej vzpere pripravené otvory pre montáž špeciálneho stojanu. 
V prípade, že na bicykli nie je príprava na montáž stojanu a napriek tomu chcete namontovať stojan 
iného typu, presvedčte sa, že montážou alebo používaním nedôjde k poškodeniu rámu, poškodeniu 
brzdových hadičiek, alebo elektrických káblov a že stojan ktorý budete používať je dostatočne pevný 
pre váhu vášho elektrobicykla.

MONTÁŽ PRÍVESNÉHO VOZÍKA

Bicykle Kellys nie sú špeciálne prispôsobené na použitie prívesného vozíka alebo prívesného bicykla. 
Pri používaní uvedeného alebo podobného príslušenstva sa riaďte pokynmi výrobcu prívesného 
vozíka alebo prívesného bicykla. 
Bicykel nepreťažujte! 

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Ak používate bicykel v  cestnej premávke za zníženej viditeľnosti, musíte ho dodatočne vybaviť 
osvetlením a odrazkami podľa predpisov platných v krajine, v ktorej ho používate. 
Pri jazde na bicykli vždy noste cyklistickú prilbu! Väčšina nehôd na bicykli má za následok práve 
úraz hlavy. Pri kúpe prilby dbajte na správnu veľkosť, prilba musí na hlave správne sedieť, v žiadnom 
prípade nesmie tlačiť. Kúpte si prilbu s nastaviteľným upínacím mechanizmom, ktorým sa prilba na 
hlave bezpečne zaistí.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE VÝROBKU

        UPOZORNENIE 

Pred montovaním dielov na bicykel demontujte batériu. V opačnom prípade môže dôjsť k zasiahnutiu 
elektrickým prúdom.

Počas nabíjania batérie, ktorá je nainštalovaná na bicykli, bicyklom nepohybujte. Sieťová zástrčka 
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nabíjačky batérie sa tým môže uvoľniť. Uvoľnená zástrčka nabíjačky, alebo nie úplne zastrčená do 
sieťovej zásuvky predstavuje riziko požiaru.

Pri používaní tohto výrobku nezabudnite postupovať podľa pokynov uvedených v  návode na 
obsluhu. Okrem toho sa odporúča, aby ste pri tom používali len originálne diely podľa pôvodnej 
špecifikácie resp. špecifikácie ktorú odporúča výrobca. Ak ostanú skrutky a matice uvoľnené alebo 
ak sa výrobok poškodí, bicykel môže počas jazdy náhle zlyhať a výsledkom môže byť vážne zranenie.
 
Produkt nerozoberajte. Akýkoľvek neodborný zásah môže mať za následok poranenie osôb.

        POZNÁMKA 

Na všetky konektory, ktoré sa nepoužívajú nasaďte kryty. Dbajte na to, aby všetky konektory boli suché 
a po jazde vo vlhkom prostredí prípadne po umývaní zabezpečte vysušenie všetkých konektorov. 
V  opačnom prípade môže zatečená alebo kondenzovaná voda spôsobiť koróziu súčiastok a  tým 
poruchu motora a batérie. Môže dôjsť najmä ku korózii kontaktov a tým ku skratu a nebezpečenstvu 
požiaru, alebo inému poškodeniu elektrických komponentov.

Produkt bol navrhnutý tak, aby bol vode-odolný a odolný voči podmienkam jazdy v mokrom počasí. 
Napriek tomu ho však úmyselne nedávajte do vody.

Inštaláciu a nastavenie produktu prekonzultujte s predajcom.

Bicykel neotáčajte naopak. Môže dôjsť k poškodeniu cyklistického počítača alebo prepínača radenia. 

Aby ste produkt nevystavili žiadnym nárazom, manipulujte s ním opatrne.

Hoci bicykel po vybratí batérie funguje ako štandardný bicykel, svetlo nebude v prípade pripojenia 
k  systému elektrického napájania svietiť a  v  prípade použitia elektronického radenia ani radiť. 
Uvedomte si, že používanie bicykla v takomto stave sa v niektorých krajinách Európskej Únie považuje 
za nedodržiavanie zákonov o cestnej premávke.

        UPOZORNENIE 

Ak sa vyskytnú akékoľvek poruchy alebo problémy, spojte sa s predajcom. Nikdy sa nepokúšajte sami 

upravovať systém, pretože to môže spôsobiť problémy pri jeho prevádzke.

JAZDA NA BICYKLI

1.  Zapnite napájanie. Nepokladajte nohy na pedále počas zapínania pohonu. Môže nastať systémová 
chyba.

2. Vyberte vami uprednostňovaný asistenčný režim.
3. Asistenčný režim začne pracovať, keď sa pedále začnú otáčať.
4. Asistenčný režim meňte podľa jazdných podmienok.
5. Pri parkovaní bicykla vypnite napájanie.

        UPOZORNENIE 

Kľúče od bicykla, ktoré ste dostali pri kúpe udržiavajte v čistote a chráňte pred koróziou. Pre prípad 
straty kľúča uchovajte jeho fotografiu s viditeľným číslom uvedeným na jeho kovovej časti. V prípade 
potreby bude nový kľúč vyrobený na základe týchto dát.

SNÍMAČ RÝCHLOSTI

Snímač rýchlosti meria rýchlosť otáčania kolies a  vysiela signály do displeja. Medzera medzi 
snímačom rýchlosti a  magnetovým špicom musí byť 1 mm až 15 mm (PANASONIC) alebo 3 mm 
až 17 mm (Shimano). Ak je medzera menšia ako uvedené hodnoty, alebo ak snímač rýchlosti nie je 
namontovaný, na displeji sa nezobrazí rýchlosť a pomocný pohon nebude riadne fungovať.

        UPOZORNENIE 

Pri jazde na bicykli musíte mať obidve ruky na riadidlách. Pri jazde bez rúk na riadidlách sa bicykel 
môže pohybovať nekontrolovane.

        DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Informácie o používaní a nastavení výrobkov, ktoré nenájdete v návode na obsluhu, vám poskytne 
miesto zakúpenia alebo predajca bicykla. Originálny návod na použitie systémov Shimano, ako aj 
návod predajcu určený pre profesionálnych a  skúsených cyklistických mechanikov nájdete na 
webovej lokalite výrobcu http://si.shimano.com.
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Tento výrobok nedemontujte ani neupravujte. Výrobok používajte v  zmysle miestnych zákonov 
a nariadení.

Tento návod alebo samostatne priložený návod výrobcu batérie obsahuje dôležité bezpečnostné 
a prevádzkové pokyny pre používanie batérií a nabíjačiek.

Kvôli bezpečnosti si pred používaním dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a kvôli správnemu 
používaniu ho dodržiavajte.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE BATÉRIE

Batéria slúži pre dodanie energie pohonnému systému. Môže sa používať iba s  originálnym 
pohonným systémom, s  ktorým bol bicykel zakúpený. Pri akomkoľvek nevhodnom použití môže 
dôjsť k poškodeniu batérie, systému alebo bicykla a tým k zraneniu jazdca.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE BATÉRIE

Batéria sa zapína a vypína spolu so systémom e-bike cez riadiacu jednotku.

Prípadne: ak chcete batériu zapnúť, stlačte tlačidlo na batérii; dlhé stlačenie tlačidla na batérii batériu 
vypne.

Ak sa batéria nepoužíva, vypne sa automaticky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Usmernenia ohľadne výmeny batérie získate u predajcu bicyklov alebo na mieste zakúpenia bicykla. 
Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov, aby ste predišli popáleninám alebo iným poraneniam 
spôsobeným únikom tekutín, prehrievaním, ohňom alebo explóziou.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

Batériu a kontakty udržiavajte čisté a suché. Ak sú kontakty špinavé, očistite ich suchým štetcom.

Batériu nečistite rozpúšťadlami (t. j. riedidlom, alkoholom, olejom, antikoróznou ochranou), čistiacimi 

prostriedkami alebo prúdmi vody.

Batériu nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami; pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo 
poučení o použití batérie osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Dajte pozor, aby sa deti s batériou nehrali.

Batériu nikdy neotvárajte ani nerozoberajte.

Batériu neskratujte.

Nerobte zmeny na batérii, kontaktoch a nabíjacích portoch na e-bicykli ani s nimi nemanipulujte.

Ochranu proti prasknutiu a membránu na vyrovnanie tlaku chráňte.

Dbajte na okolité podmienky.

Zabráňte tomu aby elektrobicykel bol vystavený veľkým zmenám teploty.

Nevhadzujte do ohňa

Nevystavujte batériu teplotám nad 50 °C

Nevystavujte batériu nadmernej vlhkosti a nedávajte ju do vody

Batériu nevyhadzujte spolu s bežným odpadom, patrí do špeciálnych kontajnerov

Predchádzajte úplnému vybitiu batérie (tzv. do prázdna) – skracuje sa tým jej životnosť 
a nie je možné uplatniť záruku

Informácie o batérii:
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Chráňte batériu pred teplom nad 80 °C, tiež pred nepretržitým slnečným žiarením a ohňom. Príliš 
vysoké teploty môžu spôsobiť vytekanie kvapaliny z  batérie a  poškodenie krytu batérie. Zabráňte 
kontaktu s tekutinou.

Uniknutý elektrolyt utrite nasiakavým kúskom látky. V  prípade veľkého uvoľnenia noste ochranný 
odev, plynovú masku proti organickým plynom, ochranné okuliare a ochranné rukavice.
Nepoužívajte batériu s chybným pripojovacím káblom alebo chybnými kontaktmi.

Ak e-bicykel dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu.

        NEBEZPEČENSTVO 

MANIPULÁCIA S BATÉRIOU

Batériu nedeformujte, neupravujte ani nerozoberajte; taktiež na koncovky batérie priamo neaplikujte 
spájku. V opačnom prípade môže dôjsť k unikaniu, prehrievaniu, prasknutiu alebo k vznieteniu batérie. 
Batériu nenechávajte v  blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače. Batériu neohrievajte ani ju 
nevhadzujte do ohňa. V opačnom prípade môže dôjsť k prasknutiu alebo k vznieteniu batérie.
Batériu nevystavujte silným nárazom, ani ňou nehádžte. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k prehrievaniu, 
prasknutiu alebo k požiaru.

Batériu neponárajte do sladkej ani do slanej vody ani žiadnej inej tekutiny a  zabráňte navlhnutiu 
svoriek batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k prehrievaniu, prasknutiu alebo k vznieteniu batérie. 

Pri pripájaní batérie skontrolujte, že na konektore batérie sa nenahromadila voda; až potom ju pripojte.
Na nabíjanie používajte kombináciu batérie a  nabíjačky uvádzanú výrobcom a  dodržiavajte 
podmienky nabíjania uvádzané výrobcom. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k prehrievaniu, prasknutiu 
alebo k vznieteniu batérie.

Pri nesprávnom použití môžu lítium-iónové batérie horieť a  explodovať. Dodržiavajte všetky 
bezpečnostné pokyny a inštrukcie, aby ste minimalizovali riziko.

        VÝSTRAHA 

Ak sa tekutina unikajúca z batérie dostane do očí, okamžite zasiahnutú oblasť dôkladne vypláchnite 

pitnou vodou (vodou z  vodovodu) bez trenia očí a  okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak tak 
neurobíte, tekutina z batérie môže vaše oči poškodiť.

Batériu nenabíjajte na miestach s vysokou vlhkosťou ani vo vonkajšom prostredí. V opačnom prípade 
môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Ak sa batéria po 6 hodinách nabíjania úplne nenabije, batériu okamžite odpojte zo zásuvky, čím 
zastavíte nabíjanie, a spojte sa s miestom zakúpenia. V opačnom prípade môže dôjsť k prehrievaniu, 
prasknutiu alebo k vznieteniu batérie.

Batériu nepoužívajte v prípade zreteľných poškriabaní alebo v prípade iného externého poškodenia. 
V opačnom prípade môže dôjsť k prasknutiu, prehrievaniu alebo k problémom s prevádzkou.

Rozsahy prevádzkových teplôt pre batériu sú uvedené v  tomto návode. Batériu nepoužívajte pri 
teplotách mimo týchto rozsahov. Ak sa batéria používa alebo skladuje pri teplotách mimo týchto 
rozsahov, môže dôjsť k požiaru, poraneniam alebo problémom počas prevádzky.

Batériu nenechávajte na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného žiarenia, vnútri vozidla 
počas horúceho dňa, ani na iných horúcich miestach. Dôsledkom môže byť unikanie tekutiny 
z batérie.

        UPOZORNENIE 

Ak unikajúca tekutina zasiahne vašu pokožku alebo odev, okamžite ich očistite čistou vodou. Uniknutá 
kvapalina môže poškodiť vašu pokožku

USKLADNENIE

Batériu uskladnite na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a zvierat.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Batériu neskladujte v blízkosti horúcich alebo horľavých predmetov. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Batériu neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
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Batériu skladujte na suchom mieste, mimo dosahu otvoreného ohňa a potravín.

Ak batériu nepoužívate, uschovajte ju mimo dosahu kovových predmetov. Mohli by spôsobiť 
premostenie kontaktov.

Batériu skladujte s  úrovňou nabitia približne 50%. Skontrolujte stav nabitia po troch mesiacoch 
a v prípade potreby nabite približne na 50%.

Dbajte na okolité podmienky.

Ak nevykonávate nabíjanie, na nabíjaciu zásuvku držiaka batérie vždy nasaďte kryt.

PREPRAVA

Pri prevážaní bicykla s elektrickým pohonom vo vozidle vyberte z bicykla batériu a bicykel uložte na 
stabilný povrch vozidla.

ZASIELANIE

Batéria je klasifikovaná ako nebezpečný tovar a  môže ju zabaliť a  odoslať iba zaškolený personál. 
V tejto veci sa obráťte na svojho predajcu.

CESTNÁ PREPRAVA

Súkromní používatelia majú povolené prepravovať batériu cestnou prepravou bez akýchkoľvek 
obmedzení.

Komerční používatelia alebo tretie strany, ktoré uskutočňujú prepravu, musia dodržiavať Európsku 
dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

LIKVIDÁCIA

Batériu nevyhadzujte do domového odpadu! V EÚ musia byť staré batérie recyklované ekologickým 
spôsobom. Batériu odovzdajte predajcovi alebo miestnemu zbernému miestu.

Aby ste predišli skratom, úplne vybite batériu a póly zakryte lepiacou páskou.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE K BATÉRIAM

V elektrobicykloch Kellys sa používajú batérie Shimano alebo batérie Kellys Re-charge od BMZ

Návod a podrobne informácie o batérii shimano nájdete na stránkach si.shimano.

Shimano

Informácie týkajúce sa likvidácie pre krajiny
mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v rámci Európskej 
únie. Pri likvidácii použitých batérií dodržiavajte 
miestne nariadenia. Ak si nie ste istí, spojte sa 
s miestom zakúpenia alebo s predajom bicyklov.

Rozsah prevádzkových teplôt počas vybíjania -10 - 50 °C

Rozsah prevádzkových teplôt počas nabíjania 0 - 40 °C

Odporúčaná skladovacia teplota 10 - 20 °C

Skladovacia teplota (batéria) -20 - 60 °C

Nabíjacie napätie 100 - 240 V AC

Čas nabíjania (z úrovne 0%) Podľa špecifikácie bicykla*

Typ batérie Lítium iónová

Menovitá kapacita Podľa špecifikácie bicykla*

Menovité napätie 36 V DC (Jednosmerný prúd)

Typ motora Bezkontaktný, jednosmerný prúd
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*Pre jednotlivé špecifikácie batérií a nabíjačiek sa líši čas nabíjania a menovitá kapacita. Informácie pre 
Váš systém nájdete na stránke si.shimano.com

Batérie KELLYS RE-CHARGE V10/K1

Popis výrobku:

A membrána na vyrovnanie tlaku
B pripojovacia zásuvka

Kapacita (menovitá) 22,8 Ah

Energia 820 Wh

Menovité napätie 36 V

Teplota počas nabíjania 0 - 45°C

Teplota počas vybíjania -20 - 50°C

Odporúčaná teplota skladovania (maximálna teplota skladovania) 10 - 25°C (-20 - 45°C)

Vlhkosť vzduchu pri skladovaní 0 - 80%

C kódovanie
D ochrana proti prasknutiu
E indikátor úrovne nabitia (tlačidlo)
F záručný štítok
G typový štítok

INDIKÁTOR STAVU NABITIA

Stlačením sa zobrazí stav nabitia. Pri vkladacej batérii je stav možné odčítať iba na ovládacom  paneli.

LED 1, 2, 3, 4, 5 Stav nabitia

 0% - 19%

 20% - 39%

 40% - 59%

 60% - 79%

 80% - 99%

 100%

ZOBRAZENIE STAVU POČAS NABÍJANIAZOBRAZENIE STAVU NABITIA

LED 1, 2, 3, 4, 5 Stav nabitia

 100% - 80%

 79% - 60%

 59% - 40%

 39% - 20%

 19% - 10%

 9% - 0%

Symbol Význam

 LED zapnuté

 LED vypnuté

 LED bliká

VYSVETLENIE SYMBOLOV



SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE EBIKE

20

OZNAČOVANIE

V prípade poškodeného alebo chýbajúceho štítku je záruka neplatná.

Vysvetlenie symbolov

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

Symbol Význam

Všeobecný výstražný symbol

Nehádzať do ohňa

Neponárať do tekutín

Chybné batérie nenabíjať

Postupujte podľa pokynov

Symbol lítium-iónovej batérie (obsahuje recyklovateľný materiál)

Vyhovuje príslušným európskym smerniciam

Nevhadzujte do domového odpadu

NASADENIE BATÉRIE

5. Skontrolovať, či je batéria pevne zaistená na svojom mieste

        UPOZORNENIE 

Po zamknutí nenechávajte kľúč v zámku. Môže dôjsť k jej strate alebo poškodeniu.
Pokiaľ je kľúč v zámku neotáčajte kľukami. Môže dôjsť k stretu kľúča s kľukou, a  tým k poškodeniu 
komponentov.

1. Zámok zamknúť 2. Zasuňte zásuvku batérie do konektora na držiaku

3. Batériu v zámku zaklapnúť
4. Kľúč vytiahnuť
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PORUCHY A CHYBY BATÉRIE

Chyba: Všetky LED blikajú a zobrazí sa kód o chybe
Riešenie: Poškodená batéria. Kontaktujte svojho špecializovaného predajcu.
Chyba: Jedna LED bliká
Riešenie: Nabite batériu.
Chyba: Batéria nefunguje
Riešenie:
Zapnite pomocou tlačidla.
Batéria je príliš studená: vložte do prostredia s izbovou teplotou.
Batéria je príliš teplá: nechajte ju vychladnúť.
Batéria je veľmi vybitá z dôvodu nesprávneho skladovania. Poraďte sa s predajcom.
Chyba: Príliš malý dosah
Riešenie:
Nízka teplota okolia: Menší dosah v chladnom počasí je normálny.
Strata kapacity v dôsledku nesprávneho skladovania alebo prirodzeného starnutia: vymeňte batériu. 
Ak nie je uvedené žiadne vyhovujúce riešenie, obráťte sa na svojho predajcu.

INFORMÁCIE V PRÍPADE NÚDZE

PRVÁ POMOC
Mechanické, tepelné alebo elektrické poškodenie môže spôsobiť únik chemikálií a toxických plynov. 
Príznaky zjavne spôsobené vdýchnutím alebo požitím spalín alebo kontaktom s  očami alebo 
pokožkou vyžadujú lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ
Okamžite vyvetrajte alebo sa nadýchajte čerstvého vzduchu, v horších prípadoch okamžite vyhľadajte 
lekára.

PO KONTAKTE S POKOŽKOU
Pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou.

PO KONTAKTE S OČAMI
Môže to spôsobiť podráždenie očí. Okamžite dôkladne vypláchnite oči vodou po dobu 15 minút, 
potom vyhľadajte lekára.

VYBERANIE BATÉRIE

Ak je batéria na vašom bicykli vyberateľná vytiahnutím zo spodnej rámovej trubky postupujte 
nasledovne:

1. Zámok odomknúť 2. Batériu nadvihnúť v priehlbine a potom ju vybrať 
smerom dozadu

1. Poistnú skrutku batérie vyskrutkovať 2. Batériu vytiahnuť
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uvedené napätie, môže dôjsť k  požiaru, explózii, dymeniu, prehrievaniu, zasiahnutiu elektrickým 
prúdom alebo k popáleninám.

Na nabíjanie používajte uvedenú kombináciu batérie a nabíjačky a dodržiavajte uvedené podmienky 
nabíjania. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k prehrievaniu, prasknutiu alebo k vznieteniu batérie.

        VÝSTRAHA 

Nabíjačku batérie a adaptér pravidelne kontrolujte; kontrolujte najmä akékoľvek poškodenie kábla, 
zástrčky a plášťa. Ak sú nabíjačka alebo adaptér poškodené, nepoužívajte ich kým nebudú opravené 
alebo vymenené za nové.

Tento prístroj (nabíjačka) nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im nie 
je zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť poskytnutý dozor alebo im neboli vydané pokyny 
týkajúce sa používania tohto prístroja.

Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti produktu.

Počas nabíjania batérie, ktorá je nainštalovaná na bicykli, dávajte pozor na nasledujúce:
- Pri nabíjaní nesmie byť na nabíjacej zásuvke držiaka batérie ani na nabíjacej zástrčke voda.
- Pred nabíjaním musí byť batéria v držiaku batérie zamknutá.
- Počas nabíjania nevyberajte batériu z držiaka batérie.
- Nejazdite s pripojenou nabíjačkou.

        VÝSTRAHA 

Počas pripájania a odpájania k/z elektrickej zásuvky držte vždy sieťový kábel za zástrčku. Ak nebudete 
sieťový kábel držať za sieťovú zástrčku, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k požiaru. 
Ak zo sieťovej zásuvky vychádza dym štipľavého zápachu alebo sa zástrčka zohrieva, prestaňte 
zariadenie používať a spojte sa s predajcom.

Počas búrky s  výskytom bleskov sa nedotýkajte kovových súčastí nabíjačky alebo adaptéra 
striedavého prúdu. V prípade zásahu bleskom môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

PO POŽITÍ
V  prípade prehltnutia obsahu otvoreného článku batérie nedávajte nič do úst, ak osoba rýchlo 
omdlie, je v bezvedomí alebo má záchvaty. Dôkladne vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. 
V  prípade samovoľného zvracania dajte osobu do predklonu, aby ste znížili riziko udusenia. Opäť 
vypláchnite ústa vodou. Okamžite vyhľadajte lekára.

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

        NEBEZPEČENSTVO 

• Splodiny horenia plyny môžu poškodiť zdravie. Hasiaca voda môže reagovať a  vytvárať vysoko 
toxický plyn.

• Bezpodmienečne zabráňte vdychovaniu plynov.
• Postavte sa na tú stranu ohňa, odkiaľ pochádza vietor. Ak to nie je možné, noste samostatný 

dýchací prístroj a vhodný ochranný odev.

1. Upozornite hasičov a nahláste požiar lítia.
2. Evakuujte všetky osoby z oblasti bezprostredného požiaru.
3. Na hasenie požiaru použite suché chemikálie, CO2, vodný postrek alebo komerčne dostupnú penu. 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A POKYNY PRE NABÍJAČKU BATÉRIE

        NEBEZPEČENSTVO 

Nabíjačku nenechajte navlhnúť ani ju nepoužívajte ak je vlhká; taktiež sa jej nedotýkajte ani ju nedržte 
vlhkými rukami. Ak toto nedodržíte, môže dôjsť ku problémom v rámci prevádzky alebo k zasiahnutiu 
elektrickým prúdom.

Nabíjačku počas používania nezakrývajte tkaninami. Ak to nedodržíte, môže dochádzať ku 
kumulovaniu tepla, a tým k prehrievaniu, deformácií skrinky alebo požiaru.

Nabíjačku nerozoberajte ani ju neupravujte. Ak toto nedodržíte, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým 
prúdom alebo k poraneniam.

Nabíjačku používajte v  spojení s  uvedeným napájacím napätím. Ak je napájacie napätie iné ako 
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Elektrickú zásuvku nepreťažujte spotrebičmi nad jej menovitú kapacitu a  používajte len elektrickú 
zásuvku pre napätie veľkosti 100 – 230 V  AC. V  prípade preťaženia elektrickej zásuvky pripojením 
veľkého počtu spotrebičov pomocou adaptérov môže dôjsť k prehrievaniu s dôsledkom požiaru.

Sieťový kábel ani sieťovú zástrčku nepoškodzujte. (Nepoškodzujte, neupravujte, nenechávajte blízko 
horúcich predmetov, neohýbajte, nestáčajte ani neťahajte; na hornú časť neklaďte ťažké predmety 
ani pevne nezväzujte.) V  prípade používania v  poškodenom stave môže dôjsť k  požiaru, zásahu 
elektrickým prúdom alebo k skratu.

Nabíjačku nepoužívajte v spojení s komerčne dostupnými elektrickými transformátormi navrhnutými 
na používanie v zahraničí, pretože môžu nabíjačku poškodiť. Sieťovú zástrčku vždy zastrčte na doraz. 
Pokiaľ to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru.

Ak je zástrčka mokrá, nezasúvajte ju ani ju nevyťahujte. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k zasiahnutiu 
elektrickým prúdom. Ak zo zástrčky vyteká voda, dôkladne ju osušte pred tým, než ju zasuniete. 
Batériu nenabíjajte na miestach s vysokou vlhkosťou ani v exteriéri. V opačnom prípade môže dôjsť 
k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

        UPOZORNENIE 

Pred čistením nabíjačky vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky a nabíjaciu zástrčku z batérie. 

Počas nabíjania nedovoľte, aby sa nabíjačka batérie dlhodobo dotýkala vašej pokožky na jednom 
mieste. Opomenutie môže mať za následok vznik popálenín od nízkej teploty, pretože teplota 
nabíjačky batérie sa môže počas nabíjania zvýšiť na 40 až 70 °C.

Pred používaním nabíjačky batérie si prečítajte všetky pokyny a  výstražné značky na nabíjačke 
batérie, batérii a produkte využívajúcom batériu.

Informácie o nabíjačke:

        POZNÁMKA 

Batériu možno nabíjať v rámci teplotného rozsahu uvedeného podľa odporúčania výrobcu batérie 
a nabíjačiek v tomto návode alebo v návode, ktorý bol pribalený. Nabíjačka pri teplotách mimo tohto 
rozsahu nebude fungovať a zobrazí sa chyba. (LED indikátor na nabíjačke bliká.)

Nepoužívajte vonku alebo v prostrediach s vysokou vlhkosťou.

Aby ste zabránili vystaveniu účinkom dažďa alebo vetra, batériu nabíjajte vo vnútri.

Nabíjačku batérie neklaďte počas používania na prašné miesta.

Pri používaní položte nabíjačku batérie na pevný čistý povrch, ako napríklad podlaha alebo stôl.

Na nabíjačku batérie ani na jej káble nedávajte žiadne predmety. Ničím ju taktiež nezakrývajte.

Káble nezväzujte.

Keď budete nosiť nabíjačku batérie, nedržte ju za káble.

Káble ani nabíjacie zástrčky nenapínajte nadmerne.

Len na použitie v interiéri

Nabíjačku nevyhadzujte spolu s bežným odpadom, patrí do špeciálnych kontajnerov

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - nabíjačku nerozoberajte

Dvojitá izolácia
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Nabíjačku batérie neumývajte ani ju neutierajte čistiacimi prostriedkami.

Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti produktu.

Počas nabíjania batérie namontovanej na bicykli dávajte pozor, aby ste nezakopli o kábel nabíjačky. 
Môže to viesť k poraneniu alebo spôsobiť prevrhnutie bicykla a poškodenie komponentov.

Po nabíjaní nezabudnite uzatvoriť uzáver nabíjacieho portu. Ak sa na nabíjací port zachytia cudzie 
materiály ako špina alebo prach, existuje riziko, že nabíjacia zástrčka nezapadne do nabíjacieho portu. 

NABÍJANIE BATÉRIE

Nabíjanie sa môže vykonávať kedykoľvek bez ohľadu na zostávajúcu úroveň nabitia. V dobe zakúpenia 
nie je batéria nabitá úplne. Pred jazdou batériu úplne nabite.

Ak sa batéria úplne vybila, čo najskôr ju nabite. Ak batériu necháte nenabitú, stav batérie sa zhorší 
a bude nepoužiteľná.

Ak nebudete na bicykli dlhodobo jazdiť, uskladnite ho tak, aby batéria zostala na 70 % nabitá. Okrem 
toho dbajte na to, aby sa batéria úplne nevybila tak, že ju budete každých 6 mesiacov nabíjať.

Nepoužívajte batériu v podmienkach, ktoré sa vymykajú rozsahu bežnej prevádzkovej teploty, inak 
batéria nemusí fungovať alebo sa jej výkon môže zhoršiť.

Ak je teplota batérie vysoká, nabíjanie bude trvať dlho.

Batériu nabíjajte len originálnou nabíjačkou. Batériu môžete nabiť priamo na bicykli, alebo samostatne. 

Pri nabíjaní samotnej batérie:

1. K nabíjacej zástrčke pripojte adaptér.
2. Sieťovú zástrčku nabíjačky zapojte do zásuvky.
3. Adaptér zapojte do nabíjacieho portu.
- Pred nabíjaním položte nabíjačku batérie na rovný a stabilný povrch, napríklad na podlahu.
- Pri zasúvaní adaptéra do nabíjacieho portu držte nabíjaciu zástrčku tak, aby smerovala nadol 

k adaptéru. Nabíjaciu zástrčku nezasúvajte do adaptéra v smere nahor.

V prípade nabíjania batérie, ktorá je nainštalovaná na bicykli:

1. Sieťovú zástrčku nabíjačky zapojte do napájacieho zdroja.
2. Nabíjaciu zástrčku zastrčte do nabíjacieho portu držiaka batérie.
- Stabilizujte bicykel, aby ste sa uistili, že počas nabíjania nespadne.

ŠTÍTOK

Niektoré dôležité informácie uvádzané v tomto návode na obsluhu sú aj na štítku nabíjačky batérie.

        UPOZORNENIE 

Pre batérie Shimano a Kellys re-charge sa používajú rozdielne nabíjačky. Líšia sa svetelnou indikáciou 
nabíjania, nabitia a chýb.

Pre informácie o  nabíjačkách systému shimano navštívte stránky si.shimano. Postupujte podľa 
kombinácie typu nabíjačky a batérie použitom na vašom elektrobicykli.

Nabíjačka pre batérie shimano

Po spustení nabíjania sa LED indikátor na nabíjačke rozsvieti. 

Svieti
Nabíjanie (do 1 hodiny po dokončení nabíjania)

Bliká
Chyba nabíjania

Nesvieti
Batéria je odpojená (1 hodina alebo viac
po dokončení nabíjania)
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Nabíjačka pre batérie kellys re-charge

Pre overenie správnej funkcie nabíjačky zapojte nabíjačku do elektrickej siete. Zelený LED indikátor 
začne blikať pomalým tempom (nabíjačka zapojená, ale nenabíja zariadenie). Zapojte nabíjačku do 
batérie. Zelený LED indikátor bude pokračovať v pomalom blikaní (batéria sa nabíja). Keď je napätie 
v batérii menej ako 25 V začne nabíjačka s pred-nabíjaním na 500 mA. Keď sa do 30 min. nedosiahne 
napätie 25 V nabíjačka automaticky skončí nabíjanie. V tomto prípade kontaktujte miesto zakúpenia 
bicykla.
Keď je batéria plne nabitá, nabíjačka vypne automaticky. Zelená LED dióda zostane neprerušene 
svietiť po krátku dobu.

SYSTÉM SHIMANO

Ak na vašom elektrobicykli používate systém SHIMANO, skontrolujte a  postupujte podľa týchto 
informácií alebo informácii zo stránok si.shimano:

FUNKCIE OBRAZOVKY/OVLÁDAČA:

Základné zobrazenie na obrazovke Zobrazuje stav bicykla s elektrickým pohonom a cestovné údaje. 
Počet prevodov a režim radenia sa zobrazujú len pri používaní elektronického radenia prevodov.

Stav
LED indikátor

Červené LED Zelené LED

Nečinný Vypnuté  Pomalé blikanie 

Pred nabitie Vypnuté  Blikanie 

Nabíjanie Vypnuté  Blikanie 

Plne nabité Vypnuté  Svieti (2 sekundy) 

Chyba nabíjania Bliká  Vypnuté 

Displej Shimano

A Indikátor nabitia batérie

B Ikona Bluetooth LE
Zobrazuje sa keď je cez Bluetooth pripojené externé zariadenie

C
Upozornenie na údržbu 
Indikuje, že je potrebné vykonať údržbu. Ak sa zobrazuje táto ikona, obráťte sa na miesto 
zakúpenia.

D
Automatické/ manuálne radenie prevodov
[A][Auto]: Zobrazí sa pre automatické radenie prevodov, [M][Manual]: Zobrazí sa pre 
manuálne radenie prevodov

E Zobrazenie polohy prevodu
Zobrazuje polohu aktuálneho prevodu

F Aktuálny asistenčný režim
Asistenčné režimy, ktoré sa dajú vybrať, sa líšia v závislosti od systému bicykla.

G
Zobrazenie údajov o jazde
Zobrazuje údaje o jazde, napríklad aktuálnu rýchlosť. Údaje o jazde, ktoré sa môžu zobra-
ziť, sa líšia v závislosti od systému bicykla.

H Aktuálna rýchlosť
Zobrazuje aktuálnu rýchlosť

I Displej automatického radenia prevodov
Zobrazí sa pre automatické radenie prevodov

J Zobrazenie režimu NASTAVENIE

K
Indikátor úrovne asistencie
Zobrazuje aktuálny asistenčný režim. Režim, ktorý poskytuje o to silnejšiu asistenciu, o čo 
je dlhšia dĺžka zobrazeného indikátora úrovne.

L Asistenčný režim pre chôdzu
Táto ikona sa zobrazí pri prepnutí na asistenčný režim pre chôdzu

M Aktuálny čas

N Ikona svetla
Signalizuje rozsvietenie svetla pripojeného k hnacej jednotke
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PREPÍNANIE MEDZI OPERÁCIAMI CYKLISTICKÉHO 
POČÍTAČA A REŽIMAMI SYTÉMU SHIMANO

X

XY

Z
Y

Na vykonávanie operácií na obrazovke cyklistického počítača a prepínanie režimov používajte tlačidlá 
na prepínači asistenčného režimu na ľavej strane riadidiel.

 SPUSTENIE SYSTÉMU: 

Stlačením tlačidla ZAP/VYP na displeji alebo na ráme sa zapne alebo vypne systém alebo zapne 
pomocný pohon alebo sa zobrazia rôzne ukazovatele. Rozsvieti sa úroveň nabitia batérie atď. 
Akonáhle začnete šliapať, pomocný pohon sa aktivuje.

V  prípade, že je systém zapnutý a  chcete ho vypnúť, stlačte a  krátko podržte na displeji alebo na 
riadiacej jednotke tlačidlo ZAP/VYP.

Ľavý prepínač
(predvolený: na asistenciu)

Pravý prepínač
(predvolený: na elektronické radenie)

X
Počas jazdy: zvýši asistenciu
Počas nastavenia: posúva kurzor ponuky 
nastavení, upravuje nastavenia a pod.

X Počas jazdy: radí prevody na zvýšenie 
odporu pedálov

Y
Počas jazdy: zníži asistenciu
Počas nastavenia: posúva kurzor ponuky 
nastavení, upravuje nastavenia a pod.

Y Počas jazdy: radi prevody na zníženie 
odporu pedálov

Tlačidlá Shimano

Cyklistický počítač

Z Tlačidlo funkcie. Počas jazdy: zmení zobrazenie údajov o jazde na cyklistickom počítači
Počas nastavenia: prepína medzi obrazovkami a potvrdzuje nastavenia

F Zapnutie/ vypnutie svetla

Cyklistický počítač Shimano
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        UPOZORNENIE 

Cestovný dosah je len orientačná vzdialenosť a  nemusí zodpovedať skutočnej vzdialenosti ktorú 
môžete ešte prejsť.

ZMENA ZOBRAZENIA ASISTENČNÉHO REŽIMU

Zobrazuje aktuálny asistenčný režim. Ak chcete prepínať asistenčné režimy, na prepínači asistenčného 
režimu stlačte tlačidlo Y (Asistenčný režim Y) alebo X (Asistenčný režim X) resp. asistenčný režim UP 
alebo DOWN.

Úrovne shimano

ASISTENČNÝ REŽIM WALK (CHÔDZA)

1. Stlačením tlačidla pre zníženie asistenčného režimu (ďalej len označený ako „DOWN“) prepnete 
asistenčný režim na „OFF“ (Vypnutý).

2. Znova na 2 sekundy stlačte tlačidlo DOWN, až kým sa nezobrazí „WALK“ (Asistenčný režim pre 
chôdzu).

3. Po stlačení a podržaní DOWN sa spustí asistenčný režim pre chôdzu.

Keď sa zobrazuje „WALK“ (Chôdza) na prepínači asistenčného režimu stlačte a podržte tlačidlo DOWN, 

HIGH (BOOST)

NORM (TRAIL)

ECO

OFF

WALK

ASISTENČNÝ REŽIM

HIGH (BOOST) NORMAL (TRAIL) ECO

Používajte, keď budete
potrebovať výkonný
asistenčný režim, ako
napríklad pri jazde hore 
prudkými svahmi.

Používajte, keď požadujete 
dočasnú asistenciu, napríklad, 
ak si chcete vychutnať
pohodlnú jazdu na miernom 
svahu alebo rovnom povrchu.

Používajte, keď si chcete
vychutnať dlhú jazdu
na rovnom povrchu. Keď 
šliapanie do pedálov nebude 
príliš silné, úroveň
asistenčného režimu sa zníži
a zníži sa spotreba energie.

Keď sa nabitie batérie zníži, úroveň asistenčného režimu sa zníži s cieľom predĺžiť jazdný dosah.

OFF

Ak je napájanie zapnuté, tento režim neposkytuje elektrický pohon. Pretože v spojení
s elektrickou asistenciou nedochádza k odberu energie, je užitočná na zníženie spotreby
energie z batérie, ak je batéria slabo nabitá.

WALK

Tento režim je užitočný hlavne ak tlačíte bicykel s ťažkou batožinou alebo s ním
vychádzate zo suterénu.



SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE EBIKE

28

čím spustíte funkciu asistenčného režimu pre chôdzu. Po uvoľnení tlačidla DOWN zastavíte funkciu 
asistenčného režimu pre chôdzu; funkciu asistenčného režimu pre chôdzu môžete zastaviť aj 
stlačením pre zvýšenie asistenčného režimu.

Ak tlačidlo DOWN nepoužijete dlhšie než 1 minútu, režim sa zmení na OFF (Vyp.).

Ak sa bicykel nebude pohybovať po zapnutí funkcie asistenčného režimu pre chôdzu, funkcia sa 
automaticky zastaví. Ak chcete funkciu asistenčného režimu pre chôdzu obnoviť, uvoľnite prepínač 
asistenčného režimu a  znova stlačte a  podržte tlačidlo DOWN. Funkcia asistenčného režimu pre 
chôdzu môže fungovať pre maximálnu rýchlosť 6 km/h. Úroveň asistenčného režimu a rýchlosť sa 
líšia v závislosti od polohy prevodu.

SYSTÉM PANASONIC GX ULTIMATE

Ak na vašom elektrobicykli používate systém PANASONIC E-bike, skontrolujte a  postupujte podľa 
týchto informácií:

Funkcie obrazovky/ovládača:

6
2

3

1

10
4

8 7

14 13

11

12
9

5

1. Tlačidlo voľby úrovne asistencie (/)
 Pre výber úrovne asistenčného režimu [HIGH] -vysoká, [STD] -stredná, [ECO] -nízka, [OFF] -vypnutý 

asistenčný systém, [AUTO] -automatický režim
2. Tlačidlo nočného režimu
 Zapína podsvietenie bočnej obrazovky. Slúži tiež pre zapnutie predného a zadného svetla.
3. Informačné tlačidlo
 Prepína medzi zobrazovanými hodnotami (napríklad prejdená vzdialenosť)
4. Tlačidlo so znakom bicykla (asistent tlačenia)
 Zapína režim asistenta tlačenia bicykla. Pre pomoc pri tlačení bicykla s  ťažkým nákladom do 

maximálnej rýchlosti 6 km/h.
5. Zobrazenie úrovne nabitia batérie
 Grafické znázornenie zostávajúceho nabitia batérie.
6. Označenie stavu USB pripojenia
 Zobrazí sa v prípade pripojenia externého zariadenia (napríklad telefón)
7. Ukazovateľ úrovne pomoci
 Vo forme grafu zobrazuje úroveň sily, ktorou systém napomáha jazdcovi.
8. Textový ukazovateľ
 Uvádza úroveň asistencie
9. Ukazovateľ nočného režimu
 Rozsvieti sa, keď je zapnutý nočný režim
10. Ukazovateľ momentálnej rýchlosti
11. Zobrazenie dát o jazde
12. Tlačidlo pre zapnutie systému
13. USB zásuvka
 Môže byť použitá pre nabíjanie externého zariadenia (telefón, cyklo svetlo s  nabíjateľnou 

batériou)
14. Gumená záslepka pre ochranu USB zásuvky

ZAPNUTIE SYSTÉMU ELEKTRICKÉHO BICYKLA

Systém zapnete tlačidlom napájania na bočnom displeji. Systém je pri spustení v režime OFF.

        POZOR 

Pred stisnutím tlačidla zapínania nepokladajte nohy na pedále. V  prípade, že budete pri zapínaní 
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šliapať na pedále môže dôjsť ku chybe snímača krútiaceho momentu alebo k slabej asistenčnej sile.
Pri zapínaní systému nestláčajte žiadne iné tlačidlo, môže to spôsobiť chybové hlásenie. V prípade, že 
k tomu dôjde stlačte znovu tlačidlo zapínania.

        UPOZORNENIE 

Behom jazdy nezapínajte/nevypínajte systém. V prípade, že asistenciu nepotrebujete, tlačidlami pre 
voľbu asistencie zvoľte úroveň OFF/NO ASSISTANCE/.
Funkcia asistencie elektrického systému nebude fungovať v nasledujúcich prípadoch:
- keď prestanete šliapať do pedálov
- po dosiahnutí rýchlosti 25 km/h (keď sa rýchlosť zníži pod túto úroveň, asistencia sa znovu zapne)
- keď sa batéria dostane do stavu „vybitá“
- keď prepnete do režimu OFF/NO ASSISTANCE

VYPNUTIE SYSTÉMU ELEKTRICKÉHO BICYKLA

Systém vypnete stlačením tlačidla napájania alebo po približne desiatich minútach nečinnosti sa 
systém vypne automaticky, aby sa šetrila energia.

ZOBRAZENIE NABITIA BATÉRIE

Zostávajúcu energiu v batérii môžete sledovať dvoma spôsobmi:

Plne nabité. Zostávajúca energia 91% - 100%.

Ubúdajúca energia.

Nabitie na úrovni 11% - 20%. Oznámenie o potrebe dobiť batériu.

Nabitie na úrovni 0% - 10%

Úplne vybitá batéria. Môžete pokračovať v jazde bez elektrickej asistencie, ale 
batériu dobite čo najskôr aby nedošlo k jej poškodeniu.

- neustále grafické zobrazenie v  pravom hornom rohu obrazovky (zobrazenie úbytku nabitia sa 
bude zobrazovať po 10%)

- tlačidlom „informácie“ prepnete na zobrazenie zostávajúceho nabitia, tu sa nabitie zobrazí číselne 
(zobrazenie úbytku nabitia sa bude zobrazovať po 1%)

TLAČIDLÁ PRE VÝBER ASISTENCIE

Tlačidlami / zvoľte vami požadovanú úroveň asistencie. Počas jazdy máte na vyber 5 úrovní 
asistencie:

[HIGH]: na rovných cestách a jazde do kopca aj s ťažkým nákladom. Je to najvýkonnejší režim asistencie 
ale spotreba energie je najvyššia

[AUTO]: režim, v ktorom systém automaticky volí spomedzi piatich úrovní asistencie v  závislosti na 
stave a profilu cesty. Oproti režimu [HIGH] šetrí energiu.

[STD]: štandardný režim pre jazdu po rovných cestách a  do kopca bez veľkého nákladu. Ponúka 
vyvážený výkon a spotrebu energie

[ECO]: predovšetkým pre jazdu po rovinách a do miernych kopcov. Ponuka najväčší dojazd ale výkon 
je nižší.

[OFF]: pre jazdu dole kopcom. Asistencia je vypnutá a energiu z batérie čerpá iba osvetlenie (ak je nim 
elektrobicykel vybavený)

Tlačidlo pre asistenciu pri chôdzi

Keď bicykel tlačíte, tak máte možnosť využiť asistenta chôdze. Aktivujete ho stlačením a  držaním 
tlačidla asistent chôdze. Tato funkcia pomáha pri rýchlostiach do 6 km/h.
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 TLAČIDLO INFORMÁCIE

Slúži na zobrazenie informácii o jazde a stave systému na hlavnom 
zobrazení.
[RYCHLOST]: zobrazuje aktuálnu rýchlosť
[BATERIA]: zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia v percentách
[DOJAZD]: zobrazuje približnú zostávajúcu vzdialenosť s asistenciou
[PRIEM. RYCHLOST]: zobrazuje priemernú rýchlosť vypočítanú 
z prejdenej vzdialenosti
[MAX RYCHLOST]: zobrazuje maximálnu rýchlosť
[VZDIALENOST]: zobrazuje prejdenú vzdialenosť od posledného 
vynulovania
[CELKOVY NAJAZD]: zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť
[KADENCIA]: zobrazuje otáčky kľuky počas jazdy

Vynulovanie hodnôt [TRIP], [AVG] a [MAX] je možné stlačením a podržaním tlačidla informácie pokiaľ sa 
tieto hodnoty nezmenia na 0. Tieto hodnoty nie je možné resetovať samostatne.

ZÁKLADNÉ NASTAVENIA SYSTÉMU

V tejto časti môžete zmeniť jazyk systému, jas obrazovky a nastavenie bicykla a taktiež nastaviť systém 
elektro bicykla do továrenských nastavení.

Do zobrazenia nastavení sa dostanete stlačením a  podržaním tlačidla  a  tlačidla „informácie“ 
súčasne pokiaľ sa nezobrazí obrazovka nastavení (približne 3 sekundy).

Späť na hlavnú obrazovku sa dostanete tlačidlom nočného režimu.

• [DISPLAY]
 o [BRIGHTNESS]
Nastavenie jasu obrazovky je možné vybrať z 10 úrovní. Môžete zvoliť zvlášť nastavenie pre denný 
a nočný režim. Nastavenie jasu nočného režimu je prístupné po zapnutí nočného režimu tlačidlom.
 o [LANGUAGE]
Jazyk sýtemu si môžete vybrať z  nasledujúcich možností: angličtina, nemčina, holandčina, 
francúzština, taliančina, španielčina, dánčina, slovenčina, poľština a čeština

[RYCHLOST]

[KADENCIA]

[BATERIA]
[DOJAZD]

[PRIEM. RYCHLOST]
[MAX RYCHLOST]

[VZDIALENOST]
[CELKOVY NAJAZD]











• [BIKE]
 o [UNIT]
Slúži na výber jednotiek rýchlosti: kilometre za hodinu alebo míle za hodinu
 o [WHEEL]
Nastavenie obvodu kolesa. Od správneho nastavenia tejto hodnoty závisí správne fungovanie senzoru 
otáčok a meranie rýchlosti a vzdialenosti. Nastaviť je možné v rozmedzí 1000 až 2499. Tento rozmer 
závisí od veľkosti kolesa ale aj od hrúbky plášťa, preto je dôležité nastavenie týchto hodnôt zakaždým, 
keď boli na elektrobicykel obuté nové plášte, a ktoré sa nezhodujú s pôvodnou špecifikáciou.
 o [ODO]
Je možné zmeniť hodnotu celkovej prejdenej vzdialenosti. Tlačidlami pre zmenu asistencie zvolíte 
hodnotu na mieste 10 000 a  tlačidlom informácie potvrdíte zvolenú hodnotu, a  tým sa zobrazí 
možnosť zmeniť hodnotu na mieste 1 000. Postup platí až kým sa dostanete na miesto 1tiek.

• [BLUETOOTH]
Typ: Bluetooth verzia 5.0
 o CPP
 o NAVIGATION
V prípade, že máte k displeju pripojené kompatibilné zariadenie s funkciou bluetooth a je podporovaná 
funkcia navigácie nastavením možnosti [ON] ju aktivujete a bude sa zobrazovať na hlavnej obrazovke.
 o KOMOOT

PREPOJENIE S KOMOOT

Systém elektro bicykla môžete prepojiť bezdrôtovo so zariadením, ktoré má funkciu Bluetooth 
(napr.: smartphone).
Pomocou mobilnej aplikácie komoot môžete vytvárať trasy a plánovať vašu cestu a následne túto 
cestu zobraziť vo forme navigačných šípok na obrazovke cyklopočítača. Odpadá tak potreba mon-
táže dodatočného držiaka pre smartphone a minimalistickým spôsobom zobrazenia trasy neviaže 
vašu pozornosť, a tým sa môžete naplno venovať vášmu okoliu a premávke.
Postup pre prepojenie zariadenia smartphone s cyklopočítačom:

PRÍPRAVA VÁŠHO SMARTPHONE:

Z Obchodu Play (Android) alebo App Store (IOS) si nainštalujte aplikáciu: 
Komoot: Route Planner & GPS.
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Otvorte aplikáciu. Po prečítaní podmienok používania, zvoľte z  možností súhlasiť alebo nesúhlasiť 
s podmienkami používania. V prípade nesúhlasu nebude spojenie s bicyklom možné.
V dolnej časti obrazovky zvoľte ikonu s názvom „Profile“. Po otvorení údajov o vašom profile prejdite 
do voľby „Nastavenia“. V nastaveniach v sekcii „Connections“ zvoľte možnosť „Bluetooth Connect“.

Nastavenie Komoot smartphone

QR Komoot Google play QR Komoot App Store PRÍPRAVA CYKLOPOČÍTAČA

Zapnite cyklopočítač. Z  hlavnej obrazovky sa prepnite do obrazovky nastavení, kde vyhľadajte 
položku „bluetooth“. Zobrazia sa štyri možnosti výberu:

• CPP - po otvorení tejto položky sa zobrazia možnosti CONNECT a  BACK (CPP je vypnuté). Ak je 
takýto stav na displeji, môžete sa zvolením BACK vrátiť do nastavení bluetooth.

• NAVIGATION - na obrazovke sa vám zobrazia nasledujúce možnosti: OFF a  BACK (navigácia je 
zapnutá).

• Komoot

V  aplikácií Komoot v  sekcii „My devices“ vyberte zariadenie s  názvom Panasonic a  6 čísel. Po 
kliknutí sa začne párovanie zariadení. Z možností vyberte „Panasonic e-bike“. Vaše zariadenie začne 
s vyhľadávaním dostupného zariadenia.

Pripájanie smartphone
Po kliknutí na voľbu „CONNECT“ začne cyklopočítač vyhľadávať 
vaše zariadenie. Keď sa na obrazovke objaví meno vášho 
zariadenia kliknite naň informačným tlačidlom.
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Pripájanie cyklopočítača

Keď je spojenie úspešné, na obrazovke cyklopočítača sa objaví nápis „PAIRING SUCCESSFUL“ 
v opačnom prípade sa objaví „PAIRING FAILED“

Úspešné pripojenie

V mobilnej aplikácii prejdite späť na záložku „Plan“
Trasu nastavíte zvolením štartovacieho bodu „A:“ a cieľa „B:“. Pre štartovací bod vyberte vašu aktuálnu 
polohu „current location“.

Nastavenie trasy

Na cyklopočítači prejdite späť na hlavnú obrazovku (tlačidlom nočného režimu). Informačným 
tlačidlom vyberte panel navigácie. Tento panel sa pridal medzi panely „CADENCE“ a „SPEED“

Komoot Navigácia

   CADENCE
       Komoot
   Navigácia

      SPEED
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Zobrazenie navigácie

PREPOJENIE S APLIKÁCIOU STRAVA

Aplikácia STRAVA: Run, Ride, Hike je jednou z najväčších sociálnych sietí pre zaznamenanie a zdieľanie 
športových aktivít. Slúži predovšetkým na zaznamenanie informácií o jazde a zdieľanie. Môžete tak 
zdieľať údaje o jazde medzi vašimi známymi a vo vašom profile môžete spätne sledovať váš osobný 
progres.

        UPOZORNENIE 

Aplikáciu STRAVA nie je možné priamo prepojiť so systémom elektrobicykla. Pre pripojenie je 
potrebná aplikácia Wahoo Fitness: Workout Tracker, ktorá bude slúžiť na zaznamenanie aktivity, ktorú 
je následne možné automatickým exportom zobraziť aj v aplikácii STRAVA.

Systém bicykla v tomto prípade slúži ako senzor na snímanie prejdenej vzdialenosti, rýchlosti a iných 
informácií.

PRÍPRAVA VÁŠHO ZARIADENIA:

Z  obchodu play (android) alebo app store (IOS) si nainštalujte aplikáciu STRAVA. Keď ste potvrdili 
súhlas s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov, vyplňte požadované osobné 
údaje.

Z  obchodu play (android) alebo app store (IOS) si nainštalujte aplikáciu WAHOO. V  prípade, že 

súhlasíte s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov, vyplňte požadované osobne 
údaje. Povoľte autorizáciu aplikácie STRAVA.

Vo vašom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a uistite sa, že je viditeľné pre ostatné zariadenia. Zvoľte 
vyhľadávanie zariadení.

Na cyklopočítači zvoľte v nastavení Bluetooth možnosť CPP a zapnite. Začne sa vyhľadávať zariadenie 
Bluetooth.

V  zozname dostupných zariadení vo vašom smartphone zvoľte Panasonic a  špecifických 6 čísel 
a povoľte spojenie.

Keď je spojenie úspešné zobrazí sa na obrazovke počítača nápis „PAIRING SUCCESFULL“. Keď je funkcia 
Bluetooth aktívna tak sú v nastavení CPP zobrazené možnosti „DISCONNECT a BACK“.

V aplikácii Wahoo pridajte senzor (cyklopočítač vášho elektrobicykla).

Začnite nahrávať jazdu.

Po skončení a uložení informácií o jazde sa údaje exportujú do aplikácie STRAVA.

        UPOZORNENIE 

V prípade zapnutej funkcie CPP a Komoot súčasne môže nastať problém s komunikáciou zariadení 
a navigačné šípky sa nemusia zobrazovať dobre.

        NEBEZPEČENSTVO 

Pri jazde môže nastať chyba spojenia alebo iný problém. Keď v  tomto prípade potrebujete použiť 
mobilné zariadenie, urobte tak až po zastavení na bezpečnom mieste mimo premávky a iných miest 
kde by ste mohli ohroziť bezpečnosť a dynamiku premávky.

        UPOZORNENIE 

Pri používaní mobilných aplikácii je potrebný stály GPS signál a  stabilne pripojenie na internet 
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cez WiFi alebo internet v  mobile. Tieto služby môžu byt spoplatnené. Pre informácie o  cenách 
a objemoch mobilných internetových dát kontaktujte svojho poskytovateľa mobilných služieb, alebo 
poskytovateľa WiFi. Spoločnosť KELLYS nezodpovedá za nezrovnalosti v účtovaní týchto služieb.
Pohonný systém a  systém elektronického radenia ako aj osvetlenie (ak je nim bicykel vybavený) 
a displej elektrobicykla fungujú aj v prípade straty mobilného signálu a GPS signálu.

NABÍJANIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ Z OBRAZOVKY SYSTÉMU

Systém Panasonic dovoľuje nabíjanie externých zariadení (napríklad mobilný telefón) cez USB 
z batérie elektrobicykla.

Postup pri nabíjaní externého zariadenia:

1. Zapnite systém elektrobicykla
2. Vytiahnite gumenú záslepku MicroUSB na cyklopočítači
3. Pripojte USB OTG kábel/adaptér do zásuvky MicroUSB
4. Pripojte externé zariadenie
5. Nabíjanie začne automaticky po pripojení a v hornej časti hlavnej obrazovky sa objaví znak USB 

pripojenia

Parametre USB výstupu: 5V DC, max. 1 A

        UPOZORNENIE 

Počas nabíjania položte externé zariadenie na stabilný povrch. V opačnom prípade môže dôjsť k pádu 
zariadenia a tým k poškodeniu.

Niektoré externé zariadenia nie je možné nabíjať týmto spôsobom. Pripojenie bolo testované na 
viacerých zariadeniach, napriek tomu nemusí byť kompatibilné s vašim zariadením.

Pred pripojením zálohujte dáta pretože v prípade chyby pripojenia môže dôjsť k ich strate.

Nepripájate zariadenie počas dažďa alebo vo vlhkom prostredí.

Po nabíjaní uzatvorte USB zásuvku gumenou záslepkou.

Pri pripájaní sa presvedčte, že pripájaná zástrčka je správne orientovaná.
V prípade, že je zariadenie pripojené do cyklopočítača počas jazdy na elektrobicykli, majte zariadenie 
bezpečne upnuté v  na to uspôsobenom držiaku v  blízkosti cyklopočítača (na riadidlách alebo na 
hornej rámovej trubke blízko hlavového zloženia). Počas jazdy sa musíte držať oboma rukami riadidiel 
bicykla.

        NEBEZPEČENSTVO 

Dbajte na to aby nabíjací kábel bol maximálne taký dlhý ako je nevyhnutné. Keď bude kábel príliš dlhý, 
môže sa zachytiť o výplet kolesa, brzdový kotúč alebo iné pohybujúce sa časti bicykla, a tým spôsobiť 
poškodenie, externého zariadenia, cyklopočítača alebo ostatných komponentov bicykla.

PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA BLUETOOTH

Zariadenie nepoužívajte v  miestach, kde sa vyskytujú magnetické polia, statická elektrina alebo 
rušenie rádiovými vlnami. V  prípade použitia v  blízkosti týchto zariadení môže dôjsť k  prerušeniu 
komunikácie alebo k omeškaniu signálu.
Frekvenčné pásmo 2,4 GHz, ktoré využíva tento výrobok je taktiež využívané priemyselnými, 
vedeckými a lekárskymi zariadeniami, ako napríklad mikrovlnné pece a lokálne rádiostanice, ktoré sa 
používajú k identifikácii pohybujúcich sa predmetov na výrobných linkách a na ďalších podobných 
miestach.
Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sa nenachádzate v blízkosti rádiovej stanice používanej na 
identifikáciu pohybujúcich sa objektov, určenej rádiovej stanice alebo amatérskej rádiovej stanice.
V prípade, že toto zariadenie spôsobuje rušenie rádiových staníc mali by ste okamžite zmeniť miesto, 
kde ho používate alebo zastaviť používanie rádiových vĺn (vypnúť funkciu Bluetooth na oboch 
zariadeniach)

OBMEDZENIE POUŽITIA

Nie je zaručené, že toto zariadenie bude bezdrôtovo komunikovať  s každým zariadením Bluetooth. 
Toto zariadenie podporuje bezpečnostné funkcie, ktoré zodpovedajú štandardom Bluetooth®, ale 
zabezpečenie nemusí byt dostatočné v závislosti na prostredí použitia a podrobnostiach nastavenia. 
Spoločnosť Panasonic a  spoločnosť Kellys bike company nenesú zodpovednosť za únik dát 
a informácii, ku ktorým dôjde počas bezdrôtovej komunikácie.
Toto zariadenie predpokladá obecné použitie a nie je navrhnuté ani vyrobené pre použitie na účely 
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s vysokým bezpečnostným rizikom. Tieto účely použitia sú také,  ktoré si vyžadujú vysokú úroveň 
bezpečnosti pri kontrolách, zahrňujúcich priame riziko ohrozenia života alebo zranenie (napr.: 
riadenie jadrových reakcii v jadrových elektrárňach, automatické riadenie lietadiel, lekárske zariadenia 
pre podporu života, riadenie štartovania v raketových systémoch a zbraniach).

CHYBOVÉ KÓDY SYSTÉMU

Pohonná jednotka je nadmerne zaťažená a systém vstúpil do chráneného 
režimu.
• Znížte kolísanie rýchlosti, aby ste uľahčili zaťaženie počas jazdy. Po 
krátkom čase sa teplota vráti do normálu a pomoc sa obnoví.
• Keď systém vstúpi do chráneného režimu (pri použití v horúcich, 
slnečných podmienkach atď.), je pomocná sila obmedzená. Elektrobicykel 
však môžete naďalej používať ako obvykle. Ak sa displej po krátkom čase 
znova nerozsvieti, obráťte sa na vášho predajcu.

Chyba v komunikácii medzi bočným displejom a pohonnou jednotkou.
• Požiadajte vášho predajcu o opravu.

Batéria je nadmerne zaťažená a systém vstúpil do chráneného režimu.
• Znížte kolísanie rýchlosti, aby ste uľahčili zaťaženie počas jazdy. Po 
krátkom čase sa teplota vráti do normálu a pomoc sa obnoví.
• Keď systém vstúpi do chráneného režimu (pri použití v horúcich, 
slnečných podmienkach atď.), je pomocná sila obmedzená. Váš 
elektrobicykel však môžete naďalej používať ako obvykle. Ak sa displej po 
krátkom čase znova nerozsvieti, obráťte sa na vášho predajcu.

Komunikácia s batériou neprebieha správne.
• Odstráňte nečistoty z kontaktov batérie. Ak sa tým problém nevyrieši, 
obráťte sa na vášho predajcu.

Chyba pohonnej jednotky.
• Požiadajte vášho predajcu o opravu.

Snímač rýchlosti nesprávne detekuje signál.
• Vypnite a znovu zapnite zariadenie. Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte 
sa na vášho predajcu.

Ochrana funkcie napájania USB je aktívna.
• Vypnite a znovu zapnite zariadenie. Ak sa tým problém nevyrieši, nie je 
možné túto funkciu s vaším zariadením použiť.

Ak sa vyskytne viac chýb súčasne, [W-0] sa vynechá a chybové symboly sa 
zobrazia v zozname. Pozrite príslušné chybové položky pre podrobnosti.

Ak obrazovka po zapnutí bočného displeja úplne zbelie, znamená to, že 
došlo k chybe softvéru.
• Požiadajte vášho predajcu o opravu.

Ak obrazovka po zapnutí bliká bielo, znamená to, že došlo k chybe EEPROM.
• Požiadajte vášho predajcu o opravu.
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MOTOR

Motor nerozoberajte a  nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. V  dôsledku toho by mohlo dôjsť 
k poškodeniu alebo prehriatiu.

Ak motor otvoríte bez oprávnenia, stratí sa tým záruka.

Motor používajte iba pre elektrobicykle. Používanie motora na iné účely môže spôsobiť poranenie. 
V prípade (napríklad, ak je náboj pripevnený príliš pevne alebo je reťaz zachytená), že sa pri otáčaní 
kolies počas chôdze kľuka otáča, čo bude mať za následok, že elektrobicykel bude mať aktivovaný 
senzor otáčania. To môže spôsobiť nebezpečné situácie. Preto sa odporúča počas otáčania kolies 
elektrobicykla pri chôdzi pomocný pohon vypnúť (OFF/NO ASSIST).

OBSLUHA MOTORA

Keď zapnete pomocný pohon a elektrobicykel sa uvedie do pohybu, bude mu pomáhať motor.

Množstvo ťažnej sily generovanej motorom závisí od troch faktorov:

• Množstvo sily, ktorú vynaložíte na šliapanie do pedálov.
Pomocný pohon sa bude úmerne zvyšovať podľa toho ako intenzívne budete šliapať do pedálov. 
Senzor sily to zaznamená a bude dodávať viac energie.
Motor sa prispôsobí vynaloženému výkonu a vybranej úrovni pomocného pohonu.

• Akú úroveň pomocného pohonu ste si zvolili
Pri najvyššej úrovni pomocného pohonu HIGH/VYSOKÁ, vám bude motor najviac pomáhať, ale tiež 
spotrebuje najviac energie. Ak sa rozhodnete pre úroveň STANDARD/ŠTANDARDNÁ, motor dodá 
o  niečo menej energie. Ak zvolíte možnosť ECO/EKONOMICKÁ, výkon pomocného pohonu bude 
najmenší, ale poskytne vám najväčší dojazd. Režim AUTO/AUTOMATICKÁ poskytuje ideálny výkon 
pomocného pohonu v závislosti od vstupného krútiaceho momentu cyklistu.

• Ako rýchlo jazdíte
Vždy, keď jazdíte na elektrobicykli a  zvyšujete rýchlosť, pomocný pohon sa zvyšuje, až kým 
nedosiahne maximálnu rýchlosť tesne pred najvyššou rýchlosťou pomocného pohonu. Pomocný 
pohon sa potom automaticky zníži a vypne pri akomkoľvek prevodovom stupni pri rýchlosti približne 

Stáli ste na pedáli, keď ste stlačili tlačidlo napájania?
• Zapnite bočný displej stlačením tlačidla napájania bez toho, aby ste stáli 
na pedáli.

Originálna batéria (z doby kúpy) nebola zistená. 
• Vložte originálnu batériu (z doby zakúpenia).

Chyba v komunikácii medzi bočným displejom a pohonnou jednotkou. 
• Požiadajte vášho predajcu o opravu.

Chyba pohonnej jednotky.
• Požiadajte vášho predajcu o opravu.

V dôležitej súčasti je chyba.
• Pusťte tlačidlo so znakom bicykla a zapnite napájanie. Ak sa tým problém 
nevyrieši, požiadajte o opravu vášho predajcu.

Toto je chyba softvéru pohonnej jednotky.
• Požiadajte vášho predajcu o opravu.
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25 km/h (± 10 %). V  závislosti od zvolenej úrovne pomocného pohonu sa prechod medzi jazdou 
s pomocným pohonom a bez neho objaví viac alebo menej náhle.

 DIAGNOSTIKA A ODSTRÁNENIE PORÚCH 

Komponenty vo vašom elektrickom systéme sú neustále a  automaticky kontrolované. V  prípade 
poruchy sa na displeji zobrazí zodpovedajúci chybový kód. Ak je to potrebné, pohon motora sa 
automaticky vypne. Ak áno, môžete pokračovat v  jazde, ale funkcia pomocného pohonu počas 
chôdze sa už neaktivuje. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, môžete ho vyriešiť vykonaním nápravy 
uvedenej v tabuľke. Tabuľku chýb nájdete na webových stránkach KELLYS v časti PODPORA & MEDIA. 

ODPORÚČANIE NA UMÝVANIE A ÚDRŽBU

        VÝSTRAHA 

Frekvencia údržby sa bude líšiť v  závislosti na jazdných podmienkach. Reťaz pravidelne čistite 
a  použite na to vhodný čistič reťaze. Na odstránenie hrdze nikdy nepoužívajte alkalické ani kyslé 
čistiace prípravky. Použitie takýchto čistiacich prípravkov môže viesť k poškodeniu reťaze a následne 
k  vážnemu poraneniu. Komponenty hnacieho ústrojenstva (najmä reťaz, kazetové pastorky, 
prevodník) po objavení korózie vymeňte za nové s rovnakými parametrami. V prípade ich požívania 
môže dôjsť k  ich poškodeniu a  taktiež k  nadmernému opotrebovaniu ostatných komponentov čo 
môže mať za následok nehodu a vážne zranenia.

Bicykel nečisťte vysokotlakovým čistením. Ak sa voda dostane do ktorejkoľvek súčasti, dôsledkom 
budú prevádzkové problémy.

Na čistenie produktov nepoužívajte riedidlá ani žiadne iné rozpúšťadlá. Takéto látky môžu povrchy 
poškodiť.

Ozubené kolieska je nutné pravidelne umývať čistiacim prostriedkom určeným pre tento účel. Okrem 
toho, čistenie reťaze a jej namazanie môže byť účinným spôsobom predĺženia životnosti ozubených 
koliesok a reťaze.

Na čistenie batérie a plastového krytu používajte vo vode namočenú a dobre vyžmýkanú tkaninu.

        UPOZORNENIE 

Uistite sa, že počas umývania nie je pripojená nabíjačka do elektrickej siete.

Pravidelne zbavujte elektrobicykel nečistôt. Na čistenie používajte kefku a  vlažnú vodu, 
predĺžite tak jeho životnosť. Dávajte pozor, aby sa nedostalo príliš veľa vody do blízkosti batérie. 
Predchádzajte nahromadeniu nečistôt blízkosti magnetického senzora (pri prevodníku na pravej 
strane elektrobicykla). Na čistenie nepoužívajte vysokotlakové vodné čističe. Po každom čistení 
elektrobicykel osušte pomocou mäkkej handričky.

Okrem pravidelného čistenia by ste nemali zanedbávať ani pravidelné premazávanie reťaze - 
predídete tak vzniku korózie a  zaistíte správny chod meniča. Odporúčame, aby ste si vhodný typ 
vazelíny vyžiadali u svojho predajcu.

Záruka na produkty sa nevzťahuje, ak ide o  prirodzené opotrebovanie v  dôsledku štandardného 
používania a starnutia.

ASISTENČNÁ SILA

Ak nastavenie nebude správne, napríklad ak je reťaz príliš napnutá, nemusí sa získavať správna 
asistenčná sila. V takom prípade sa spojte s miestom zakúpenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa manipulácie a údržby, ako aj odporúčanými prípravkami 
pre čistenie a mazanie sa spojte s miestom zakúpenia.

        UPOZORNENIE 

Všetky mechanické súčasti bicykla podliehajú opotrebovaniu a  sú vystavené veľkému namáhaniu. 
Rôzne materiály a  súčasti môžu reagovať na opotrebovanie alebo únavu namáhaním rôznymi 
spôsobmi. Ak sa prekročí plánovaná životnosť nejakej súčasti, táto súčasť môže náhle zlyhať 
a  spôsobiť zranenie jazdca. Akákoľvek forma trhlín, rýh alebo zmena sfarbenia veľmi namáhaných 
oblastí indikuje, že sa dosiahla životnosť súčasti a táto súčasť sa má vymeniť.

Všetky farby na bicykloch KELLYS sú ošetrené príslušnou formou ochrany pred pôsobením UV žiarenia, 
aby bola zabezpečená najvyššia možná stálosť farieb. Spôsob ochrany sa môže meniť v závislosti od 
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materiálu, na ktorom sú farby použité. Upozorňujeme spotrebiteľov a zákazníkov, že napriek použitiu 
najvyššej možnej úrovni ochrany pred UV žiarením môžu farby časom zmeniť svoj odtieň a/alebo 
vyblednúť. Neskladujte preto bicykle KELLYS na miestach, kde budú vystavené priamemu slnečnému 
žiareniu a teda aj zvýšenému UV žiareniu. Predĺžite tak životnosť UV ochrany a farby zostanú dlhšie 
sýte. Zmena sýtosti farieb a ich možné vyblednutie nie je vadou tovaru.

Pri výmene jednotlivých dielov na bicykli používajte iba originálne komponenty

Príjemnú jazdu Vám praje

KELLYS

ZÁRUKY
Predávajúci poskytuje na tento bicykel záruku 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.

PODMIENKY ZÁRUK
Záručná doba sa predlžuje o dobu vykonávania záručnej opravy. Po dobu trvania záruky budú všetky 
závady spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou a montážou opravené bezplatne.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA ZÁVADY VZNIKNUTÉ:
• zavinením užívateľom - poškodenie výrobku neodborným zostavením - repasiou (napr.: 

nedostatočné zasunutie sedlovej trubky do rámu a  predstavca do vidlice, nedostatočné 
utiahnutie pedálov v  kľukách), nesprávnym používaním a  zanedbaním starostlivosti o  bicykel 
(napr.: nedotiahnuté kľuky k  stredovej ose, nevhodné uskladnenie), poškodenie vzniknuté 
haváriou, neodbornou opravou, nesprávnou údržbou bicykla, poškodenie vzniknuté zámenou 
komponentov za nekompatibilné s danou výbavou bicykla, technickým zásahom do rámu bicykla;

• bežným opotrebovaním gumových častí bicykla (napr.: plášte, duše, brzdové gumičky);
• mechanickým poškodením-opotrebovaním pri bežnom používaní bicykla (napr.: poškodenie 

laku).
• bežným opotrebovaním tesnení a puzdier pružiacich jednotiek bicykla.

        UPOZORNENIE 

Povinnosťou predávajúceho je skontrolovať funkčnosť všetkých častí bicykla. Výrobca nie je zodpovedný za 
akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie, zavinené chybným zostavením alebo nesprávnou údržbou po 
vyexpedovaní výrobku, t. j. nedostatočným predpredajným servisom u predávajúceho.

Záručný list je príslušenstvom výrobku zodpovedajúceho výrobného čísla. Vo vlastnom záujme preto záručný 
list dôkladne uschovajte.
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PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA RÁM BICYKLA

Spoločnosť KELLYS BICYCLES s.r.o. poskytuje na rám zakúpeného bicykla po uplynutí zákonom danej 
24-mesačnej záručnej doby predĺženú záruku pre prvého majiteľa uvedeného v tomto záručnom liste 
po dobu ďalších 36 mesiacov, maximálne však do 60 mesiacov odo dňa kúpy bicykla prvým majiteľom 
uvedeným v tomto záručnom liste (ďalej iba „predĺžená záruka“), a to za týchto podmienok:

• prvý majiteľ uvedený v  tomto záručnom liste musí byť fyzická osoba, ktorá bicykel zakúpila 
pre svoju osobnú rekreačnú potrebu (nie k  podnikaniu, či pre inú zárobkovú činnosť alebo pre 
pretekárske potreby) a pre svoju osobnú rekreačnú potrebu bicykel používa; táto predĺžená záruka 
je neprevoditeľná na ďalšiu osobu – v prípade, že prvý majiteľ bicykla prevedie vlastnícke právo 
k bicyklu na ďalšiu osobu, predĺžená záruka zaniká,

• bicykel bude zaregistrovaný v  systéme spoločnosti KELLYS BICYCLES s. r. o. na stránke 
www. kellysbike.com do 60 dní od kúpy a registrované údaje budú zhodné s údajmi na záručnom 
liste bicykla,

• prvý majiteľ predloží pri uplatňovaní reklamácie správne vyplnený originál záručného listu 
a originál dokladu o kúpe bicykla,

• bicykel bude po dobu trvania celej záručnej doby včítane predĺženej záručnej doby podrobený 
pravidelným každoročným technickým prehliadkam v odbornom servise a v záručnom liste bude 
o týchto prehliadkach vykonaný záznam, pričom prvá garančná prehliadka musí byť vykonaná po 
prejdení 100 km. Komponenty, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu pri používaní bicykla, 
ktoré bude nutné pri garančných prehliadkach vymeniť a  servisné práce s  tým súvisiace, hradí 
kupujúci (prvý majiteľ),

• bicykel predkladaný k  reklamácii musí byť v  nezmenenej farebnej kombinácii a  reklamo-vaný 
rám nesmie byť predkladaný k  reklamácii samostatne (demontovaný). Komponenty alebo 
komponentové zostavy, ak sú v  priebehu používania bicykla menené, musia byť v  súlade 
s pôvodnou špecifikáciou bicykla,

• predmetom predĺženej záruky je iba konštrukcia rámu, nie lak rámu,
• komponenty bicykla, ktoré je nutné následne vymeniť v  dôsledku zmenených priemerov rúrok 

vymeneného rámu a servisné práce s tým súvisiace, hradí kupujúci (prvý majiteľ),
• predĺžená záruka sa nevzťahuje na karbónové rámy a pri rámoch celoodpružených sa predĺžená 

záruka nevzťahuje na zadnú tlmiacu jednotku, ani na žiadne pohyblivé uloženia rámov (vahadlo, 
čapy).

Nevyhnutným predpokladom pre vznik práva z  predĺženej záruky na rám bicykla je to, že všetky 

vyššie uvedené podmienky budú splnené bezo zvyšku. V prípade, že ktorákoľvek z vyššie uvedených 
podmienok nebude splnená, a  to hoci len čiastočne, práva z  predĺženej záruky na rám bicykla 
nevzniknú.

Výrobca sa zaručuje, že v priebehu plynutia predĺženej záručnej doby, vymení na svoje náklady rám 
bicykla, ktorého príčinou vady je materiálová alebo výrobná chyba. Výrobca výslovne prehlasuje, že 
v priebehu predĺženej záručnej doby kupujúcemu – vyššie uvedenému prvému majiteľovi bicykla - 
žiadne iné práva, než nárok na výmenu rámu bicykla, za podmienok definovaných v tomto záručnom 
liste v kapitole „Predĺžená záruka na rám bicykla“, nevzniknú a výrobca žiadne iné práva predĺženou 
zárukou neposkytuje.
Z  dôvodu obmedzenej dostupnosti pôvodného modelu reklamovaného rámu môže byť doba 
dodania nového rámu dlhšia ako 30 dní, pričom sa výrobca zaväzuje, že bude podľa jeho možností 
najkratšia možná. Výrobca si vyhradzuje právo dodať rám z  aktuálnej produkcie s  podobnými 
technickými parametrami v rovnakej kvalite, ale nie rovnakej farby.

Kontaktnou osobou pre uplatňovanie predĺženej záruky je predajca bicykla – predajca je oprávnený 
rozhodnúť, či bude reklamácia uznaná a ako bude vybavená.

Táto nadštandardná predĺžená záručná doba je dobrovoľným aktom spoločnosti KELLYS BICYCLES 
s.r.o. a  nevzťahujú sa na ňu ustanovenia Občianskeho zákonníka ani iných všeobecne platných 
právnych predpisov, ale platia pre ňu výlučne podmienky uvedené v tomto záručnom liste, v kapitole 
„Predĺžená záruka na rám bicykla“.

Práva z predĺženej záruky na rám bicykla zaniknú, ak nebudú uplatnené po dobu vyššie definovanej 
predĺženej záručnej doby.
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Komponent – umiestnenie Moment [Nm]

Os zadného kolesa 8 - 12

Os predného kolesa 8 - 12

Objímka sedlovky (rám z uhlíkových vlákien) 5 - 6

Predstavec (2 skrutky objímky krku vidlice) 5 - 6

Predstavec (objímka riadidiel) 5 - 6

Kľuky Shimano (hviezdicová skrutka) 0,7 - 1,5

Kľuky Shimano (2 skrutky s vnútorným šesťhranom) 12 - 14

Kľuky typu ISIS (motory PANASONIC) 40 - 60

Radiace páčky (objímka riadidiel) 2,4 - 3

Brzdové páčky (objímka riadidiel) 4 - 6

Objímka cyklopočítača/ objímka ovládača cyklopočítača 0,5

Post mount brzdový strmeň 10 - 12

Košík na fľašu Max. 4

Skrutkové osky a matice zadnej stavby 22 - 25

Skrutka upínania batérie 12 - 14

Skrutka upínania tlmiča 10 - 12

Hák prehadzovačky - THEOS F, THEOS R, ESTIMA X 22 - 25

Hák prehadzovačky - TYGON, TAYEN 5 - 6

ODPORÚČANÉ KRÚTIACE MOMENTY PRE UŤAHOVANIE SKRUTIEK KOMPONENTOV

Používajte tieto odporúčané krútiace momenty pre dotiahnutie skrutiek, pokiaľ na komponentoch 
alebo originálnej užívateľskej príručke komponetov nie je uvedená iná hodnota.
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EBIKE

SK
 

ES Vyhlásenie o zhode
 Výrobca:
 KELLYS BICYCLES s. r. o.

Týmto vyhlasuje, že nasledujúce produkty

Názov produktu: Elektrický bicykel PEDELEC

Model:

spĺňajú všetky potrebné požiadavky smernice 
Európskeho parlamentu o strojových 
zariadeniach (2006/42/ES).

Navyše, uvedené produkty spĺňajú všetky 
požiadavky smernice 2014/30/EU (nariadenie 
o elektromagnetickej kompatibilite).

Boli použité uvedené normy:

EN 15194:2017 Bicykle. Bicykle na elektrický 
pohon. Bicykle EPAC;

ISO 4210-2 Bicykle. Bezpečnostné požiadavky 
na bicykle.

Technická dokumentácia je uložená na adrese: 
KELLYS BICYCLES s. r. o., Slnečná cesta 374,
922 01 Veľké Orvište, Slovenská republika.

Dátum vydania: 2. 1. 2022

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

Peter Divinec
Konateľ
/Executive manager

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
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