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Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek elektrokolo NOX! 

Zakoupením tohoto výrobku NOX jste získali nejen mimořádné 
elektrokolo s vysokou kvalitou a výkonem, ale také kus naší pěkné 

firemní historie.

Srdečně vás vítáme v naší rodině NOX – od teď píšete historii s námi!

Váš tým NOX



 

4

Rám Odpružení

A Horní rámová trubka G Odpružená vidlice

B Trubka řídítek H Tlumič rámu

C Dolní rámová trubka

D Spodní trubka zadní stavby
E Horní vzpěra zadní stavby
F Sedlová trubka
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1 Řídítka s ovládacími prvky 7 Středový pohon
2 Představec řídítek 8 Jednotka motoru
3 Lanka / hydraulická vedení 9 Řetězový převod
4 Přední kolo 10 Kotoučová brzda zadní
5 Kotoučová brzda přední 11 Zadní kolo
6 Akumulátor 12 Sedlo se sedlovkou
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1 Řídítka s ovládacími prvky 9 Řetězový převod s řetězem
2 Představec řídítek 10 Kotoučová brzda zadní
3 Lanka / hydraulická vedení 11 Zadní kolo
4 Přední kolo 12 Sedlo se sedlovkou
5 Kotoučová brzda přední 13 Osvětlení
6 Akumulátor 14 Blatníky
7 Středový pohon 15 Stojánek
8 Jednotka motoru 16 Nosič
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1 Řídítka s ovládacími prvky 9 Nábojová převodovka s řemenem
2 Představec řídítek 10 Kotoučová brzda zadní
3 Lanka / hydraulická vedení 11 Zadní kolo
4 Přední kolo 12 Sedlo se sedlovkou
5 Kotoučová brzda přední 13 Osvětlení
6 Akumulátor 14 Blatníky
7 Středový pohon 15 Stojánek
8 Jednotka motoru 16 Nosič
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O TOMTO NÁVODU

O TOMTO NÁVODU

1 �Návod�si�přečtěte�a�uschovejte
Tento Originální návod k použití, dále jen „návod“, je nedílnou 
součástí tohoto elektrokola.

Na rozdíl od normy EN 15194 jsou všechna zde popsaná elektricky pohá-
něná jízdní kola (EPAC*) shrnuta pod pojem elektrokolo**.
Vždy, když se v tomto návodu obecně hovoří o „elektrokole“, je míněn 
každý zde popsaný model EPAC.
Všechny obrázky v tomto návodu jsou ilustrativní, proto jednotlivé detaily 
na vašem elektrokole mohou vypadat jinak, než je v tomto návodu 
vyobrazeno.
Tento návod obsahuje veškeré důležité informace týkající se bezpečnosti 
a používání elektrokola. Návod zohledňuje předpisy platné v Evropské unii.
Než poprvé použijete své elektrokolo, pečlivě si přečtěte kompletní návod, 
všechny další související návody výrobce ke komponentům, zejména 
bezpečnostní pokyny.
V případě, že se nebudete řídit tímto návodem a všemi dalšími souvisejí-
cími návody výrobce ke komponentům, můžete způsobit poranění sobě 
nebo jiné osobě a/nebo věcné škody.
Tento návod a všechny související návody výrobce ke komponentům 
uschovejte pro pozdější použití a mějte ho vždy po ruce.
Pokud předáte své elektrokolo třetí osobě, spolu s ním musí být předán i 
tento návod a všechny související návody výrobce ke komponentům.
Tento návod a všechny související návody výrobce ke komponentům si 
můžete ve formátu PDF stáhnout na stránkách výrobce.

* „Electrically Power Assisted Cycles“= EPAC.
** „Pedal electric cycle“= pedelec (elektrokolo).
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2 Související�dokumenty
Kromě tohoto návodu se řiďte vždy také návody výrobce ke komponentům. 
které jsou namontované na vašem elektrokole.
K tomuto návodu jsou vždy přiloženy i návody výrobce k dalším 
komponentům, kterými se musíte řídit. Např.:

• elektrokolo: jednotka pohonu, ovládací část, akumulátor 
a nabíječka

• Brzdy
• Odpružená vidlice
• Řazení
• atd.

Tyto návody výrobce jako doplnění tohoto návodu jsou nedílnou součástí 
technické dokumentace k tomuto elektrokolu.
Pokud jste neobdrželi samostatné návody výrobce k jednotlivým kompo-
nentům, požádejte o ně výrobce vašeho elektrokola.

3 Označení�a�význam�bezpečnostních�a�varovných�
upozornění

Bezpečnostní a varovná upozornění popisují nebezpečí , která mohou 
nastat při manipulaci a používání elektrokola, a obsahují pokyny, jak se 
takovým nebezpečím vyvarovat.
Bezpečnostní pokyny jsou shrnuty v odstavci „Bezpečnost“. Varovná 
upozornění jsou uvedena vždy přímo u jednotlivých kroků činnosti, popř. u 
procesu, z něhož vyplývá potencionální nebezpečí.
Pro bezpečné používání elektrokola jsou zásadní jak bezpečnostní pokyny, 
tak varovná upozornění týkající se určité činnosti. Je proto bezpodmínečně 
nutné, abyste si pečlivě přečetli všechna bezpečnostní a varovná 
upozornění a obsah si zafixovali, abyste tak předešli rizikům při manipulaci 
s elektrokolem a při jeho používání.
V závislosti na možných důsledcích v případě nedodržování pokynů jsou 
bezpečnostní a varovná upozornění v tomto návodu označena takto:
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�VÝSTRAHA
Signální slovo „Výstraha“ označuje ohrožení středním stupněm rizika: 
Nedodržení bezpečnostních a varovných upozornění této kategorie může 
mít za následek smrt nebo těžká poranění.

�POZOR�(VAROVÁNÍ)
Signální slovo „Pozor (varování)“ označuje ohrožení nízkým stupněm rizika: 
Nedodržení bezpečnostních a varovných upozornění této kategorie může 
mít za následek střední nebo lehká poranění.

UPOZORNĚNÍ

Signální slovo „Upozornění“ označuje nebezpečí spojená s věcnými 
škodami: Nedodržení bezpečnostních a varovných upozornění této kate-
gorie může mít za následek poškození vašeho elektrokola nebo způsobit 
jiné věcné škody.

i Tento symbol označuje užitečné dodatečné informace k mani-
pulaci a používání elektrokola.
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4 Vysvětlení�symbolů�a�značek

V každém případě si přečtěte návod.

Označení výrobků, které se mohou používat jen ve vnitřním 
prostředí.
VÝSTRAHA! V případě použití ve vlhkém prostředí a při kontaktu 
s kapalinami vzniká nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Elektrické zařízení odpovídá třídě ochrany II:
Přístroj má zdvojenou nebo zesílenou izolaci jako ochranu před 
zásahem elektrickým proudem.

Výstraha před horkými povrchy.
VÝSTRAHA! Při dotyku vzniká nebezpečí popálení, při kontaktu 
s hořlavými materiály nebezpečí vzniku požáru.

Symbol pro stejnosměrný proud (DC).

Symbol pro střídavý proud (AC).

Elektrická zařízení s tímto označením se nesmí likvidovat 
v domácím nebo směsném odpadu. Spotřebitelé mají ze zákona 
povinnost likvidovat elektrická zařízení s tímto označením na 
vhodných sběrných místech za účelem ekologické recyklace.

Akumulátory a baterie s tímto označením se nesmí likvidovat 
v domácím nebo směsném odpadu. Spotřebitelé mají ze zákona 
povinnost likvidovat akumulátory a baterie s tímto označením na 
vhodných sběrných místech za účelem ekologické recyklace.

Označení materiálů určených k recyklaci. Obal likvidujte podle 
druhů materiálů. Lepenku a karton odevzdejte do sběrného 
papíru, fólie k recyklaci.

Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné 
předpisy Evropského hospodářského společenství.
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5 Typový�štítek
Typový štítek pro vaše elektrokolo vám nalepí do vašeho servisního 
průkazu váš specializovaný prodejce kol  viz kapitola  „Servisní knížka“ na 
straně 114.

Zobrazení symbolů Typový štítek
1 Jméno a adresa výrobce

2 Označení modelu

3 Sériové číslo – viz rám

4 Rok výroby / Rok modelu

5 DIN EN 15194 Jízdní kola – Jízdní kola podporovaná elektromotorem – EPAC

ISO 4210-2 Jízdní kola – Bezpečnostně technické požadavky na jízdní kola

6 Hmotnost elektrokola (EPAC)

7 Jmenovitý výkon motoru (250 W) /
maximální rychlost přípomoci (25 km/h)

8 Maximální povolená celková hmotnost* viz kapitola 11 „Maximální 
povolená celková hmotnost“ na straně 31 

9 Symboly viz kapitola 3 „Označení a význam bezpečnostních a varovných 
upozornění“ na straně 14 a viz kapitola 4 „Vysvětlení symbolů a značek“ 
na straně 16

* Maximální povolená celková hmotnost elektrokola (součet elektrokolo + jezdec + zatížení) 
nesmí být v žádném případě překročena.

5

1

3
2

7
8

9

6
4
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BEZPEČNOST

6 Účel�použití
Výrobce či odborný prodejce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé 
nesprávným použitím. Elektrokolo používejte jen tak, jak je uvedeno v 
tomto návodu. Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením 
a může způsobit nehody, těžká poranění nebo poškození elektrokola a jeho 
komponentů.
V případě použití elektrokola v rozporu s určením zanikají nároky na záruku.
Zásadně�platí:

• Vaše elektrokolo je určen pro jednoho jezdce.
• Pozice sedla na elektrokole musí být správně nastavena v závislosti 

na velikosti těla jezdce.
• Maximální povolená celková hmotnost vašeho elektrokola nesmí 

být překročena.
• Za účelem správného použití elektrokola v silničním provozu musí 

být dodrženy předpisy jednotlivých zemí a regionů viz kapitola 10.3 
„Bezpečnostní pokyny pro jízdu v silničním provozu“ na straně 30.

• Vaše elektrokolo je schváleno pro použití s dětskou sedačkou a/
nebo vozíku (dětský, nákladní, pro psy atd.), pokud je tak zazna-
čeno v servisní knížce jízdního kola viz kapitola  „Servisní knížka“ 
na straně 114.

Dále platí specifické předpisy pro správné použití pro příslušné kategorie 
vašeho elektrokola viz kapitola 7 „Kategorizace“ na straně 19.
Možné příklady nesprávného použití jsou:

• Manipulace s elektropohonem elektrokola nebo jeho změny.
• Používání elektrokola s dětskou sedačkou a/nebo vozíkem, pokud 

k tomu není určeno.
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7 Kategorizace
Pokud si nejste jistí nebo nevíte, do které kategorie* vaše elektrokolo patří, 
obraťte se na svého specializovaného prodejce.

Kat. specifické předpisy ke 
správnému použití

typické 
příklady**

2 Jízdní kola kategorie 2 jsou určena pro:
• použití na dehtu nebo dlážděné Silnice a cesty;
• použití na štěrku a nezpevněných cestách se 

středním sklonem;
• skoky z výšky max. 15 cm.   

Pneumatiky mohou na krátkou dobu ztratit 
kontakt se zemí.

Městské kolo
Trekové kolo
Cross-trekové 
kolo 
Nákladní kolo,
Junior kolo 24"
Dětské kolo 20"

3 Jízdní kola kategorie 3 jsou určena pro:
• použití jako jízdní kola kat. 2;
• použití na nerovných a/nebo obtížných 

cestách, které 
vyžadují pokročilou techniku řízení,

• skoky z výšky max. 61 cm.

Horské kolo 
[CrossCountry/
Marathon/
Tour]
Gravel
Cyklokrosové
All Track

4 Jízdní kola kategorie 4 jsou určena pro:
• použití jako jízdní kola kat. 2 a 3;
• sjezdy v nerovném terénu maximální rychlostí 

40 km/h,
• skoky z výšky max. 122 cm.

Horské kolo 
[Allmountain]

5 Jízdní kola kategorie 5 jsou určena pro:
• použití jako jízdní kola kat. 2, 3 a 4;
• extrémní skoky;
• sjezdy na nerovném terénu 

při rychlosti vyšší než 40 km/h.

Horské kolo 
[Enduro/
Freeride/
Downhill]

* Kategorizace odpovídá rozdělení mnoha výrobců založeném na mezinárodním standardu ASTM 
F2043-13. Při konkrétních dotazech k vašemu modelu se obraťte na zákaznický servis výrobce.

** Zde uvedené příklady typů jízdních kol se vždy týkají jak modelů jízdních kol bez elektrického 
pohonu, tak modelů jízdních kol s elektrickým pohonem (elektrokola). 
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8 Nesprávná�použití
Pro zajištění bezpečného používání elektrokola se vyvarujte následujících 
nesprávných použití:

 ► použití elektrokola pro závody, skoky, akrobatické kousky nebo triky, 
pokud to kategorie jízdního kola vylučuje;
 ► neodborné opravy a údržby;
 ► nesprávné použití akumulátorů;
 ► konstrukční změny na elektrokole oproti stavu při dodání, zejména 
tunning a další manipulace s elektrokolem;
 ► otevírání a změny všech komponentů elektrokola;
 ► nabíjení mimo teplotní rozsah stanovený výrobcem;
 ► hluboké vybití akumulátoru v důsledku dlouhých přestávek v nabíjení 
nebo nesprávného skladování akumulátoru mimo optimální skladovací 
teplotu stanovenou výrobcem.
 ► Teploty prostředí nižší než +10 °C a vyšší než +40 °C mohou snížit jízdní 
dosah.
 ► Obzvláště vysoké a obzvláště nízké teploty prostředí mohou z dlouho-
dobého hlediska urychlit opotřebení akumulátoru nebo ho dokonce 
poškodit.

i Nesprávná použití elektrokola mohou vést k zániku nároků na 
záruku.
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9 Zbytková�rizika
Při používání elektrokola se nelze vyvarovat určitých přetrvávajících zbyt-
kových rizik – navzdory pečlivě vypočítané konstrukci výrobce a dodržování 
specifikací pro zamýšlené použití uživatelem.
Vy sami můžete tato zbytková rizika snížit pouze dodržováním všech 
bezpečnostních a varovných upozornění, ale nelze je zcela vyloučit. Je proto 
důležité, abyste si byli vědomi přítomnosti zbytkových rizik při používání 
elektrokola.
Mezi nepředvídatelná zbytková rizika při používání zde popsaného elek-
trokola patří:
Nebezpečí�poranění

• nepředvídatelné jízdní manévry a/nebo nesprávné chování ostat-
ních účastníků silničního provozu;

• překvapivé nebo náhle změny vlastností vozovky, např. namrzající 
vlhkost nebo ledovka;

• nepředvídatelné vady materiálu nebo známky opotřebení, které 
mohou vést k rozbití komponentů elektrokola nebo k poškození 
jejich funkce.

Nebezpečí�požáru
• Vnitřní, neviditelné poškození může způsobit vznícení akumulátoru 

a předmětů v okolí.
Nebezpečí�poškození

• Pokud hoří akumulátoru, uniká kyselina fluorovodíková s kouřovým 
plynem. Kyselina fluorovodíková je silně leptavá a trvale poškozuje 
povrchy.
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10 Bezpečnostní�pokyny

10.1 Všeobecné�bezpečnostní�pokyny

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud nebudete postupovat podle níže uvedených pokynů, které 
pomáhají snižovat obecné riziko úrazů a poranění, hrozí vám a 
případně dalším osobám zvýšené riziko vážných poranění.

 »Elektrokolo používejte, pouze pokud jste obeznámeni s jeho 
manipulací a funkcemi a vždy dodržujte pokyny pro správné použití 
vašeho elektrokola.
 »Při používání jakéhokoli povoleného speciálního vybavení nebo 
speciálních konstrukcí mějte na paměti, že se v důsledku toho může 
změnit způsob manipulace s vaším elektrokolem, a podle toho 
přizpůsobte váš styl jízdy. Při použití nástavců na řídítka (hrazd) 
nebo aero řídítek, může být přístup k ovládacím prvkům omezen a 
brzdná dráha může být delší než obvykle.
 » Jezděte s předvídavostí, abyste mohli včas rozpoznat události a 
reagovat na ně.
 »Svůj styl jízdy a rychlost vždy přizpůsobte aktuálním povětrnostním 
podmínkám a vlastnostem povrchu vozovky.
 »Zejména mějte na paměti, že na hladkých, mokrých, kluzkých nebo 
znečištěných vozovkách může být brzdná dráha delší a pneumatiky 
mají menší přilnavost.
 »Věnujte pozornost ostatním účastníkům silničního provozu a jezděte 
defenzivním stylem jízdy.
 »Před použitím elektrokolo vždy vizuálně zkontrolujte, abyste zjistili, 
zda je vhodné k řízení. Ujistěte se, že vaše elektrokolo a jeho součásti 
nevykazují žádné praskliny, rýhy, poškození nebo změny barvy.
 »Ujistěte se, že jsou bezpečnostní prvky na elektrokole (např. brzdy) 
správně nastavené a funkční.
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 »Nikdy nepoužívejte elektrokolo, pokud jsou poškozené bezpečnostní 
komponenty (např. brzdy) nebo pokud nefungují správně.
 »Nikdy nevyměňujte komponenty na elektrokole bez schválení 
a neprovádějte žádné změny ani opravy na elektrokole nebo 
jednotlivých součástech. Poškozené elektrokolo nechejte opravit 
odborným prodejcem a poškozené díly vyměňujte pouze za vhodné 
originální náhradní díly.
 »Pokud nemůžete sami provést práce na elektrokole popsané v 
návodu (např. provést určitá nastavení atd.), pokud si nejste jisti 
nebo nemáte správné nářadí, obraťte se na svého odborného 
prodejce.
 »Pokud došlo k nehodě nebo pádu nebo pokud bylo vaše elektrokolo 
vystaveno nadměrnému zatížení, obraťte se na svého odborného 
prodejce s žádostí o odbornou prohlídku vašeho elektrokola.

�POZOR�(VAROVÁNÍ)
Nebezpečí poranění při nošení nevhodného oděvu!
Pohyblivé části elektrokola mohou zachytit oděv. V případě nevhodně 
zvoleného oděvu na elektrokolo tedy může dojít k poranění. 

 »Při jízdě na elektrokole noste pokud možno těsně přiléhavé oblečení, 
vyvarujte se širokých kalhot, šatů nebo sukní.
 »Zajistěte, aby pohyblivé díly elektrokola nemohly zachytit široké 
kusy oblečení, např. použijte spony na kalhoty.
 »Pozor, aby vám nevisely volné šňůrky, tkaničky apod.
 »Noste obuv s protiskluzovou podrážkou, aby se vám noha nesmekla 
z pedálu.
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UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození v případě nesprávného použití!
Pokud elektrokolo nepoužíváte v souladu s předpisy pro správné 
použití, riskujete, že se komponenty rychleji opotřebí či rozbijí.

 »Vždy respektujte povolenou maximální hmotnost elektrokola (vč. 
jezdce a popř. zavazadel). Povolená celková rychlost nesmí být 
překročena.
 »Ujistěte se, že je správný tlak v pneumatikách, a je-li to nutné, 
upravte jej.
 »Nejezděte hlubokými místy s vodou, pokud to není v souladu se 
správným použitím vašeho elektrokola explicitně povoleno.

10.2 Bezpečnostní�pokyny�k�elektropohonu�a�jeho�komponentům

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Z důvodu konstrukce a koncepce se elektrokolo chová v mnoha 
ohledech jinak než běžné jízdní kolo bez elektropohonu. Podceníte-li 
toto odlišné chování, vystavujete sebe a jiné osoby zvýšenému riziku 
těžkého poranění.

 »Respektujte odlišné chování elektrokola a nepodceňujte riziko, které 
z něj vyplývá.
 »S elektrokolem nejdříve nacvičte typické jízdní situace, jako rozjezd 
a brzděni, jízda do zatáček a odbočování apod.
 » Informujte se popř. o platných národních předpisech pro elektrokola 
a dodržujte je.
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�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu zásahem elektrickým proudem a nebezpečí 
poranění!
V případě nesprávné manipulace s elektrokolem, resp. jeho 
elektropohonem, můžete utrpět zásah elektrickým proudem a/nebo 
těžká poranění.

 »Než začnete provádět práce na elektrokole, přepravovat ho nebo než 
ho na delší dobu odstavíte, vždy z něj vyjměte akumulátor, abyste 
tak zabránili situaci, kdy vy nebo jiná osoba uvedete elektropohon 
nedopatřením do chodu.
 »Na elektropohonu neprovádějte žádné změny, nemanipulujte s ním. 
V žádném případě se nesnažte zvýšit výkon elektropohonu!
 »Na komponentech elektropohonu v žádném případě svévolně 
neprovádějte změny ani je neměňte.
 »V žádném případě sami neotvírejte komponenty elektropohonu. 
Komponenty elektropohonu jsou bezúdržbové. Případné nutné 
opravy elektropohonu nechte provést výhradně autorizovaným 
prodejcem.
 »Komponenty elektropohonu nechte autorizovaným prodejcem 
vyměnit výhradně za originální náhradní díly.
 »Funkci „podpora při přesouvání“ použijte jen tehdy, pokud 
elektrokolo přesouváte: V případě aktivované podpory při 
přesouvání musíte elektrokolo držet oběma rukama a kola musí 
mít kontakt se zemí, jinak hrozí nebezpečí poranění. Nepoužívejte 
podporu při přesouvání, pokud na elektrokole sedíte.
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�VÝSTRAHA
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
Při nesprávné manipulaci s elektrickým proudem a komponenty 
vedoucími el. proud, můžete utrpět zásah elektrickým proudem.

 »Před každým použitím nabíječky, síťového kabelu a zástrčky je 
zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Nabíječku nepoužívejte, pokud 
jste zjistili poškození nebo pokud se domníváte, že je poškozená.
 » Je-li poškozen síťový kabel nabíječky, musí ho výrobce, zákaznický 
servis výrobce nebo jiná kvalifikovaná osoba vyměnit, aby nedošlo 
k ohrožení.
 »Dejte pozor, abyste síťový kabel nabíječky neskřípli nebo ho nepoložili 
přes ostré hrany.
 »Nabíječku zapojte jen do řádně instalované a dobře přístupné 
zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá údaji uvedenému na nabíječce.
 »Nabíječku používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.
 »Ujistěte se, že síťové napětí síťové přípojky odpovídá údaji na 
nabíječce.
 »Nabíječku, akumulátor a konektory akumulátoru na elektrokole 
nenechávejte přijít do styku s vodou a jinými kapalinami.
 »Komponenty elektropohonu (zejména konektory na akumulátoru a 
nabíječce) udržujte v čistém stavu.
 »Při vytahování síťového kabelu nebo kabelu nabíječky ze zásuvky za 
kabely netahejte, ale vždy přidržte příslušnou zástrčku.
 »Na zástrčky síťového kabelu a kabelu od nabíječky nikdy nesahejte 
mokrýma nebo vlhkýma rukama.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí exploze!
Při nesprávné manipulaci s akumulátorem může dojít k jeho explozi.

 »Akumulátor uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně a jiných tepelných 
zdrojů.
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�VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru!
Při nesprávné manipulaci s akumulátorem a nabíječkou můžete 
způsobit požár.

 »Nabíječku používejte pouze pod dohledem a výlučně v suchých 
vnitřních prostorách.
 »Akumulátor a nabíječka se mohou během nabíjení zahřát: Hořlavé 
materiály uchovávejte mimo dosah akumulátoru a nabíječky, 
nabíječku při nabíjení akumulátoru umístěte na nehořlavý podklad.
 »K nabíjení akumulátoru používejte výlučně originální nabíječku.
 »Nabíječku používejte výlučně k nabíjení originálních akumulátorů. 
Jiné akumulátory s ní nenabíjejte.
 »Po nabíjení vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 »Řiďte se případně dalšími bezpečnými pokyny na nabíječce.
 »Akumulátor neskladujte v bezprostřední blízkosti kovových 
předmětů, např. mincí, kancelářských sponek, šroubků apod. 
Kovové předměty mohou akumulátor zkratovat. Zkratem může 
vzniknout požár.
 »Akumulátor nezkratujte.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí poleptání a poranění!
Při nesprávné manipulaci s akumulátorem může dojít k poleptání a/
nebo poranění vás či jiných osob.

 »Po nárazu nebo pádu nechte akumulátor zkontrolovat 
autorizovaným prodejcem, aby zjistil, zda nedošlo k (neviditelným) 
poškozením, kterým by popř. mohla z akumulátoru unikat kyselina 
nebo jedovaté plyny.
 »V žádném případě neotvírejte, nerozmontovávejte, nedeformujte 
akumulátor či jeho kryt, ani do nich nevrtejte.
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 »Poškozeného akumulátoru se dotýkejte jen s ochrannými rukavicemi.
 »Při kontaktu s poškozeným akumulátorem noste ochranné brýle 
a ochranný oděv, abyste se vyvarovali kontaktu s kyselinou z 
akumulátoru.
 »Při kontaktu s kyselinou z akumulátoru postižené místo ihned 
důkladně opláchněte pod dostatečným proudem vody. Po 
opláchnutí vyhledejte lékaře, zejména v případě kontaktu s očima 
a/nebo pokud byly zasaženy sliznice (např. nosní sliznice).
 »Pokud akumulátor začne hořet, postupujte následovně: Okamžitě se 
vzdalte od hořícího akumulátoru, pokud možno co nejvíce zakryjte 
místo požáru a přivolejte hasiče. Nikdy se nepokoušejte hořící baterii 
hasit sami vodou!

�VÝSTRAHA
Nebezpečí vlivu na lékařské přístroje!
Akumulátor a nabíječka (např. jejich magnetické přípojky) mohou 
negativně ovlivnit funkci kardiostimulátoru.

 »Akumulátor a nabíječku uchovávejte mimo dosah kardiostimulátorů, 
popř. osob, které ho mají, a osoby s kardiostimulátorem upozorněte 
na toto nebezpečí.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí pro určité skupiny osob (např. děti)!
Děti nebo osoby s tělesným či duševním postižením se mohou při 
manipulaci s akumulátorem a/nebo nabíječkou nebo pokud mají 
přístup k elektrokolu, těžce poranit, neboť nedokážou správně 
odhadnout určitá rizika.

 »Nabíječku nesmí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud nejsou pod 
dohledem nebo nejsou poučeny o bezpečném používání nabíječky 
a pokud nepochopily nebezpečí z toho plynoucí.
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 »Děti si nesmí s akumulátorem nebo nabíječkou hrát.
 »Děti nesmí výrobek čistit a provádět jeho údržbu bez dozoru.
 »Děti nesmí akumulátor vytahovat nebo měnit.
 »Akumulátor a nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí.
 »Elektrokolo zajistěte a uložte tak, aby k němu neměly přístup 
neoprávněné osoby (zejména děti).

�POZOR�(VAROVÁNÍ)
Nebezpečí popálení!
Jednotka motoru se během provozu zahřívá. Při kontaktu s horkou 
jednotkou motoru si můžete přivodit popáleniny.

 »Při manipulaci s jednotkou motoru postupujte opatrně.
 »Než se budete dotýkat jednotky motoru, nechte motor zcela 
vychladnout.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Nesprávnou manipulací můžete elektropohon nebo jeho komponenty 
poškodit.

 »Všechny komponenty elektropohonu a elektrokola nechte vyměnit 
pouze za komponenty shodné konstrukce nebo jiné komponenty 
výslovně schválené výrobcem, aby nedošlo k poškození ostatních 
komponent nebo elektrokola.
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10.3 Bezpečnostní�pokyny�pro�jízdu�v�silničním�provozu

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud nebudete postupovat podle níže uvedených pokynů, které 
pomáhají snižovat obecné riziko úrazů a poranění, vystavujete sebe 
a popř. jiné osoby zvýšenému riziku.

 »Než použijete své elektrokolo v silničním provozu, ujistěte se, že 
odpovídá předpisům příslušné země. K účasti v silničním provozu 
musí být elektrokolo vybavena dvěma nezávislými brzdami a 
zvonkem.
 »Dodržujte místní a regionální předpisy silničního provozu. Informace 
o aktuálně platných předpisech silničního provozu v dané zemi nebo 
regionu. získáte např. na ministerstvu dopravy.
 »Při jízdě používejte cyklistickou přilbu schválenou podle normy DIN 
EN 1078 (se značkou CE).
 »Pro jízdu si oblékněte světlé oblečení a zlepšete svou viditelnost tím, 
že budete nosit reflexní prvky.
 »Elektrokolo nepoužívejte, pokud jste požili alkohol, omamné 
prostředky nebo léky, které vás ovlivňují.
 »Během jízdy nepoužívejte mobilní přístroje, např. smartphony nebo 
tablety.
 »Během jízdy se soustřeďte. Nenechte se rozptýlit činnostmi, např. 
rozsvěcením světla. Takové činnosti provádějte po zastavení.
 »V žádném případě nejezděte v silničním provozu bez držení či pouze 
s jednou rukou na řídítkách.
 » Jezděte po vyznačených cyklostezkách.
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11 Maximální�povolená�celková�hmotnost

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Přetížením elektrokola se mohou rozlomit nebo selhat komponenty 
důležité pro bezpečnost a může tak dojít k úrazům a poraněním. 

 »Nepřekračujte v žádném případě maximálně povolenou celkovou 
hmotnost elektrokola.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Přetížení elektrokola může způsobit materiální škody.

 »Nepřekračujte v žádném případě maximálně povolenou celkovou 
hmotnost elektrokola.

Vaše elektrokolo má stanovenou maximálně povolenou hmotnost, kterou 
musíte při používání zohlednit.
Údaj o maximální povolené celkové hmotnosti najdete na typovém štítku 
na vašem elektrokole a v servisní knížce, viz kapitola  „Servisní knížka“ na 
straně 114.
Maximální povolená celková hmotnost se vypočítává ze součtu následují-
cích hmotnostních údajů:
elektrokolo + jezdec + zavazadla/dětská sedačka = maximální povolená 
celková hmotnost.
Pokud použijete přívěsný vozík, počítá se celková hmotnost vozíku (vozík 
+ náklad) do celkové hmotnosti elektrokola a musí tak být v maximální 
povolené celkové hmotnosti zohledněn.
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12 Upozornění�k�utahovacím�momentům

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nesprávné utažení šroubových spojů může vést k únavě materiálu a 
poškození šroubových spojů. 

 »Pokud zjistíte volné šroubové spoje, elektrokolo nepoužívejte.
 »Šroubové spoje musí být řádně dotaženy momentovým klíčem a 
správnými hodnotami utahovacího momentu.

Pro správné dotažení šroubových spojů je nutné dodržet hodnoty utaho-
vacího momentu. K tomu potřebujete momentový klíč s odpovídajícím 
rozsahem nastavení.
Správný utahovací moment šroubového spoje závisí na materiálu a 
průměru šroubového spoje a také na materiálu a konstrukci součástí.

 ► Pokud nemáte žádné zkušenosti s momentovým klíčem nebo nemáte 
vhodný momentový klíč, nechte zkontrolovat volné šroubové spoje u 
svého odborného prodejce.
 ► Jednotlivé komponenty elektrokola jsou označeny informacemi o 
utahovacích momentech nebo značením pro hloubku zasunutí. Těmito 
údaji a značeními se bezpodmínečně řiďte.
 ► Pokud si šroubové spoje utahujete sami, ověřte, zda je vaše elektrokolo 
vybaveno komponenty vyrobenými z hliníku nebo karbonuviz kapitola  
„Servisní knížka“ na straně 114.
 ► Pozor na speciální utahovací momenty u součástí vyrobených z hliníku 
nebo karbonu.

Údaje k utahovacím momentům montážních dílů naleznete na 
komponentech.
Více informací najdete v návodu ke komponentům, který je součástí 
dodávky.
Pokud nějaký údaj k utahovacím momentům chybí, zeptejte se svého 
prodejce.
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13 Údržba�a�opotřebení

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nesprávná nebo nepovolená montáž a údržba mohou poškodit vaše 
elektrokolo nebo jeho součásti.

 »Nepřeceňujte své technické schopnosti. Montážní a údržbové práce, 
zejména výměnu komponentů a náhradních dílů, nechte provést 
autorizovaným prodejcem. 
 »V žádném případě na elektrokole či jeho komponentech neprovádějte 
žádné práce či změny, pokud nemáte potřebné odborné znalosti a 
nářadí.

13.1 Opotřebení

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nadměrné opotřebení, únava materiálu nebo uvolněné šroubové 
spoje mohou vést k poruchám funkčnosti a způsobit nehody nebo 
vážné pády.

 »Elektrokolo pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho opotřebení.
 »Pokud zjistíte praskliny, deformace nebo změny barev, elektrokolo 
nepoužívejte.
 »Pokud zjistíte nadměrné opotřebení nebo volné šroubové spoje, 
elektrokolo nepoužívejte.
 »Pokud zjistíte nadměrné opotřebení, volné šroubové spoje, 
praskliny, deformace nebo změny barev, nechte elektrokolo ihned 
zkontrolovat svým prodejcem.

Vaše elektrokolo a jeho komponenty jsou vystaveny opotřebení a vysokým 
zatížením.
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Použité materiály mají ze své povahy různé vlastnosti opotřebení.
Opotřebení komponentů z hliníku, karbonu nebo kompozitu může 
posoudit pouze váš specializovaný prodejce, viz kapitola 14 „Upozornění 
ke komponentům z karbonu“ na straně 34.

 ► Komponenty, které podléhají opotřebení, nechte posoudit vaším 
prodejcem.
 ► Pravidelně kontrolujte stav všech dílů podléhajících opotřebení.
 ► Pravidelně čistěte díly podléhající opotřebení a věnujte jim péči.

13.2 Výměna�komponentů

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Výměna komponentů nebo špatně zvolené náhradní díly mohou 
způsobit vadnou funkčnost elektrokola.

 »Komponenty nechte vyměnit pouze autorizovaným prodejcem.
 »Komponenty a náhradní díly nechte vyměnit pouze za originální díly.

14 Upozornění�ke�komponentům�z�karbonu

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Poškození materiálu v důsledku neviditelných prasklin nebo deformací 
po pádu nebo přetížení.

 »Pokud se domníváte, že vaše elektrokolo je poškozeno, nepoužívejte 
ho.
 »Po přetížení nebo po pádu nechte komponenty z karbonu 
zkontrolovat svým prodejcem, i když nevykazují viditelná poškození.
 »Komponenty z karbonu, i když nebyly vystaveny přetížení, nechte 
pravidelně kontrolovat svým prodejcem.
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UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Škody na materiálu nebo zvýšené opotřebení špatnou péčí o 
komponenty z karbonu.

 »Zamezte kontaktu komponentů z karbonu s tukem a olejem.

Komponentům, jako jsou rám, vidlice, řídítka a oběžná kola z karbonu tvrdé 
nárazy, pády a napnutí velmi škodí. Vnitřní struktura materiálu se může 
výrazně změnit, aniž by to bylo viditelné.

 ► Komponenty z karbonu nechte kontrolovat v pravidelných intervalech 
svým prodejcem.
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PŘED�UVEDENÍM�DO�PROVOZU
Váš odborný prodejce elektrokolo kompletně sestavil, provedl všechna 
seřízení podle vaší výšky a hmotnosti a vysvětlil vám fungování a funkce 
komponentů.
Elektrokolo je tak připraveno k jízdě.

15 Seznámení�se�s�elektrokolem
1. Než se s elektrokolem vydáte na delší cesty a/nebo s ním vyjedete do 

silničního provozu, proveďte s ním zkušební jízdu mimo silniční provoz.
 ª Tak se seznámíte s jízdními vlastnostmi svého elektrokola.
 ª Vyzkoušejte brzdy tak, že nejdříve zabrzdíte v nízké rychlosti. Pokud 
se při tom cítíte jistě, zvyšujte rychlost jízdy a vyzkoušejte různé 
manévry brzdění.

 ª Přeřazujte mezi různými rychlostními stupni a seznamte se s jejich 
jízdními vlastnostmi. Musíte být schopni zařadit rychlostní stupeň 
tak, aby řazení nerozptýlilo vaši pozornost.

 ª Ujistěte se, že nastavená poloha sedla je pohodlná i na dlouhých 
cestách a že můžete během jízdy bezpečně ovládat brzdové páčky 
a ovládací prvky na řídítkách.

2. V případě potřeby brzděte kotoučovými brzdami viz kapitola 24.7 
„Brzdění kotoučovou brzdou“ na straně 57. 

3. Pokud si nepřejete zachovat přednastavené přiřazení pro přední nebo 
zadní brzdy, nechte v případě potřeby nechat svého specializovaného 
prodejce přiřazení brzdových páček změnit.
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16 Kontrola�elektrokola�před�jízdou

i
Zde popsaná kontrola komponentů by měla být provedena 
před každou jízdou.
Informace k půlročním pravidelným kontrolám komponentů 
najdete viz kapitola 47.4 „Pravidelná kontrola komponentů elek-
trokola“ na straně 103.

 ► Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda níže uvedené součásti fungují 
správně a zda nejsou poškozené.
 ► Požádejte svého prodejce o výměnu součástí, pokud zjistíte, že:

• funkčnost komponentů je negativně ovlivněna,
• komponenty jsou poškozené, 
• komponenty vykazují nadměrné opotřebení.

Brzdy:
 ► Postupně kontrolujte, zda jsou přední a zadní kola bezpečně zajištěna, 
když zatáhnete příslušnou brzdovou páčku nebo aktivujete zadní brzdu.

Řazení:
 ► Zvedněte zadní část pedálů tak, aby bylo zadní kolo pohyblivé, a pomocí 
pedálů mírně rozpohybujte zadní kolo.
 ► Vyzkoušejte řazení všech rychlostních stupňů: Řazení musí jít snadno, 
nemělo by vykazovat žádné blokování nebo neobvyklé zvuky.

Rám,�vidlice�a�sedlovka:
 ► Zkontrolujte součásti, zda nejsou poškozené a zda nejsou opotřebené, 
např. zda nevykazují praskliny, deformace nebo změny barvy (vizuální 
kontrola).

Rychloupínací�zařízení:
 ► Zkontrolujte, zda jsou rychloupínáky bezpečně zajištěné a zavřené.
 ► Zkontrolujte, zda je přednapětí rychloupínáků dostatečně pevné.

Šroubové�a�zásuvné�spoje
 ► Zkontrolujte, zda jsou šroubové a zásuvné spoje bezpečně uzavřeny 
(vizuální kontrola).
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Středový�pohon:
 ► Zvedněte zadní část pedálů tak, aby bylo zadní kolo pohyblivé, a pomocí 
pedálů mírně rozpohybujte zadní kolo.
 ► Zkontrolujte, zda středový pohon správně funguje a je bezpečně 
upevněn.

Řídítka�a�představec�řídítek:
 ► Zkontrolujte, zda řídítka a představec řídítek sedí pevně ve svých upev-
něních a nehýbou se v nich.
 ► Zkontrolujte součásti, zda nejsou poškozené a zda nejsou opotřebené, 
např. zda nevykazují praskliny, deformace nebo změny barvy (vizuální 
kontrola).

Pneumatiky:
 ► Zkontrolujte dostatečný tlak v pneumatikách.
 ► Zkontrolujte, zda na pneumatikách nejsou trhliny nebo cizí tělesa.

Ráfky�a�paprsky:
 ► Zkontrolujte, zda ráfky nejsou poškozené a opotřebené, např. zda nevy-
kazují praskliny, deformace (vizuální kontrola).
 ► Zkontrolujte, zda jsou paprsky rovnoměrně napnuté.

17 Nastavení�optimální�pozice�posedu

�POZOR�(VAROVÁNÍ)
Nebezpečí poranění!
Nesprávně nastavená pozice posedu může vést ke svalovému napětí 
a bolesti kloubů. Pokud máte omezený přístup k ovládacím prvkům na 
řídítkách kvůli nesprávně nastavené pozici posedu, zvyšuje se riziko 
nehod.

 »Pokud si nejste jistí, nechte si svým prodejcem správně nastavit 
pozici posedu.
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Pro nastavení optimální pozice posedu mohou hrát roli různé faktory, např.:
• velikost těla jezdce,
• velikost a geometrie rámu elektrokola,
• nastavení sedla a řídítek,
• popř. podmínky použití (např. převažující použití ke sportovním 

účelům).
Orientačními body pro nastavení optimální pozice sezení jsou:

• úhel paže a kolena (stehna) mají 90°, pokud je pedál v horní pozici. 
Spodní noha je mírně pokrčená.

• Koleno se nachází nad osou předního pedálu, pokud je pedál v 
přední pozici.

• Ruce jsou napnuté a mírně pokrčené směrem ven.
• Záda nejsou svisle k sedlovce.

Optimální pozice posedu

90°

90°

90°

 ► Sedlo a řídítka nastavte tak, abyste dosáhli optimální pozici posedu 
na elektrokole, která odpovídá vašim požadavkům (viz kapitola 36 
„Nastavení sedla“ na straně 78 a viz kapitola 38 „Nastavení řídítek“ na 
straně 83).
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STŘEDOVÝ�POHON

18 Všeobecné�informace
Pojem „středový pohon“ označuje proces nebo sestavu, kterou poháníte 
své elektrokolo (šlapáním):
Šlapete do pedálů a síla vynaložená při šlapání se přenáší na oběžné kolo 
řetězem (řetězovým pohonem). Takto poháněné oběžné kolo uvádí do 
pohybu zase vaše elektrokolo jako celek.

i Zpravidla se u poháněného kola jedná o zadní kolo. 

19 Řetězový�pohon

19.1 Funkčnost�a�manipulace

Komponenty řetězového pohonu
1 Řetěz 2 Převodník

3 Pastorek

3 2

1

Řetěz vašeho elektrokola prochází přes dvě ozubená kola, jejichž zuby 
zasahují vždy do volných otvorů jednotlivých článků řetězu, z nichž se řetěz 
skládá.
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Ozubené kolo ve výši pedálů, které při šlapání rotuje, označujeme jako 
převodník. Rotace převodníku se přenáší řetězem na takzvaný pastorek na 
ose oběžného kola. Pomocí rotujícího pastorku rotuje i oběžné kolo, čímž 
je poháněno celé vaše elektrokolo a dává se tak do pohybu.

i
Díky složení řetězu z jednotlivých článků je v podstatě možná 
otevřít jeden řetěz a znovu ho zavřít. 
Vložením dalších článků je možné řetěz rozšířit nebo odebráním 
jednotlivých článků zase zkrátit, abychom tak dosáhli optimální 
délky řetězu.  

19.2 Opotřebení�a�údržba

Z důvodu funkčnosti a konstrukce řetězového pohonu podléhají určité míře 
opotřebení zejména následující komponenty:

• Převodník a pastorek
Pokud jsou z důvodu oděru materiálu opotřebovány převodník a/
nebo pastorek, je řetěz přes příslušné ozubené kolo veden méně 
spolehlivě a snadno pak může z kola vyskočit.

• Řetěz, resp. články řetězu
Jsou-li z důvodu oděru materiálu opotřebované články řetězu, volné 
otvory pro uchycení zubů se rozšiřují. Řetěz je pak přes příslušné 
ozubené kolo veden méně spolehlivě a může z něj snadno vyskočit. 
Může tak vzniknou dojem, že se řetěz rozšířil.
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Možné známky opotřebení na komponentech řetězového pohonu
1 Převodník 2 Pastorek
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 ► Pravidelně kontrolujte převodníky, pastorek a řetěz, zda nevykazují 
známky opotřebení.
 ► Pro výměnu převodníků či pastorku se obraťte na svého prodejce.
 ► Pokud máte dojem, že se řetěz rozšířil, nebo pokud si všimnete známek 
opotřebení článků řetězu, obraťte se na svého odborného prodejce a 
nechte řetěz správně seřídit nebo vyměnit.

19.3 Čištění�a�péče

 ► Chraňte komponenty řetězového pohonu od nečistot nebo je pravi-
delně čistěte, aby nedošlo ke ztrátě funkčnosti řetězového pohonu.

 ª Řetěz čistěte pomocí čistého, popř. lehce naolejovaného hadříku.
 ª Ozubená kola čistěte popř. měkkým kartáčem.
 ª Řetěz promažte univerzálním olejem:
– po té, co jste řetěz vyčistili, 
– když řetěz (nadměrně) zmokl,
– pravidelně každých 15 provozních hodin.

 ► Ujistěte se, že komponenty řetězového pohonu nejsou poškozené.
 ► Pokud součásti řetězového pohonu vykazují těžko odstranitelné nečis-
toty nebo pokud zjistíte, že jsou součásti řetězového pohonu poško-
zené, kontaktujte svého odborného prodejce.
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20 Řemenový�pohon

20.1 Funkčnost�a�manipulace

Komponenty řemenového pohonu
1 Řemen 2 Přední řemenice s lemem kotouče

3 Zadní řemenice s lemem kotouče

3 2

1

Rotace předního řemenového kotouče se přes řemen přenáší na zadní 
řemenový kotouč na ose oběžného kola. Pomocí rotujícího řemenového 
kotouče rotuje i oběžné kolo, čímž je poháněno celé vaše elektrokolo a 
dává se tak do pohybu.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Poškození řemene nesprávnou manipulací.

 »Dbejte na to, aby řemen nebyl přiskřípnutý, zkroucený, ohnutý 
dozadu, vytočený ven, zauzlovaný nebo používaný jako zámek.
 »Při montáži nesmíte řemen navíjet přes zuby předního řemenového 
kotouče nebo ho nasazovat pomocí páky, např. šroubovákem.
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Druhy poškození

20.2 Opotřebení�a�údržba

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Poškození řemene použitím nesprávného nářadí.

 »Napnutí řemene se smí měřit a seřizovat jen pomocí originálního 
nářadí výrobce.

V závislosti na jízdním výkonu a jízdních podmínkách podléhají součásti 
řemenového pohonu určitému opotřebení.

Možné známky opotřebení na komponentech řemenového pohonu
1 Řemen 2 Řemenice








21



45

STŘEDOVÝ POHON

 ► Pravidelně kontrolujte řemenice a řemen, zda nevykazují známky 
opotřebení.
 ► Pro výměnu opotřebených řemenic nebo řemenů se obraťte na svého 
prodejce.
 ► Napnutí řemene nechte pravidelně kontrolovat a seřizovat svým 
prodejcem.

20.3 Čištění�a�péče

Chraňte řetězový pohon od nečistot nebo pravidelně čistěte jeho kompo-
nenty, aby nedošlo ke ztrátě funkčnosti řetězového pohonu.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Poškození řemenového pohonu čištěním ostrými nebo agresivními 
čisticími prostředky.

 »Řemenový pohon čistěte jen vodou a měkkým kartáčem.
 »Pokud součásti řemenového pohonu vykazují těžko odstranitelné 
nečistoty nebo pokud zjistíte, že jsou součásti řemenového pohonu 
poškozené, kontaktujte svého odborného prodejce.
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SPECIFIKA�ELEKTROPOHONU

i Tento odstavec podává informace, které musíte zohlednit u 
elektrokola na rozdíl od běžného kola.
Podrobný popis elektropohonu v závislosti na modelu a jeho 
komponentech, včetně všech příslušných podrobností a také 
bezpečnostní a varovná upozornění specifická pro daný model, 
najdete v samostatném návodu výrobce elektropohonu.

 ► Řiďte�se kromě tohoto návodu k elektrokolu také samo-
statným�návodem�výrobce�elektropohonu.

21 Všeobecné�informace�/�komponenty
Na rozdíl od běžných jízdních kol mají elektrokola elektrický pomocný 
motor, který pomáhá jezdci při řízení elektrokola nebo ulevuje jezdci při 
šlapání.
Jako elektrický pohon jsou v tomto návodu shrnuty komponenty, kterými 
se provozuje a ovládá elektromotorická podpora. Jsou to:

• elektrický pomocný motor
(jako jednotka motoru),

• akumulátor
(pro dodání energie elektrického pomocného motoru),

• nabíječka
(k nabíjení akumulátoru),

• ovládací jednotka
(pro ovládání / řízení elektrického pohonu),

• displej
(pro zobrazení jízdních parametrů, možnosti nastavení atd.).
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Komponenty elektropohonu na elektrokole
1 Jednotka motoru 3 Akumulátor
2 Snímač rychlosti 4 Ovládací jednotka / displej

31

4

2

Dalšími komponenty elektrického pohonu se elektrokolo zásadně liší v 
několika bodech od běžného kola bez elektrického pohonu.

• Podstatně vyšší hmotnost elektrokola a odlišné rozložení hmot-
nosti mají vliv na chování při řízení.

• Elektrický pohon výrazně ovlivňuje chování při brzdění.
• Z důvodu vyšších brzdných sil může být opotřebení brzdových 

komponent na elektrokole větší.
• Pravděpodobně budete s elektrokolem jezdit vyšší průměrnou 

rychlostí a můžete se odvážit vydat se na náročnější trasy.
 ► Před prvním použitím elektrokola je nutné se s ním dobře seznámit.
 ► V žádném případě nepodceňujte základní rozdíly mezi jízdním kolem 
bez elektropohonu a elektrokolem, především pak, pokud ještě s 
manipulací s elektrokolem nemáte žádné zkušenosti viz kapitola 15 
„Seznámení se s elektrokolem“ na straně 36.
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22 Informace�k�použití

i
Jednotlivé kroky k ovládání elektrokola jsou podrobně popsány 
v samostatném návodu k elektropohonu.
Najdete tam mimo jiné informace:
• k obsluze elektrického pohonu 

(např. jak zapnout a vypnout elektropohon, nastavení / 
změna síly podpory při šlapání, provedení nastavení atd.),

• k manipulaci s akumulátorem 
(např. jak vložit / vytáhnout akumulátor z elektrokola, jak 
nabít akumulátor, doby nabíjení, ochranná zařízení atd.)

• k zobrazením na displeji a/nebo ovládacím prvkům,
• k výstražným a kontrolním světýlkům (např. na akumulá-

toru, displeji).

22.1 Způsob�fungování

Když je elektrický pohon vašeho elektrokola zapnutý, elektrický pomocný 
motor vás podporuje při jízdě na elektrokole. Od rychlosti 25 km/h se 
vypne elektrická podpora při šlapání, takže při rychlosti 25 km/h jedete 
bez podpory motoru pouze vlastními silami. Rychlost se zjišťuje senzorem 
rychlosti a magnetu na paprsku na zadním kole.
Jak silná je podpora šlapání od motoru, závisí na tom, jak silně šlapete. Pokud 
do pedálů nešlapete, pak nemáte ani podporu elektrickým pohonem. 
Jedinou výjimkou je zde funkce „pomoc při přesouvání“: Aktivujete-li tuto 
pomoc, při přesouvání elektrokola získáte podporu motoru až do rychlosti 
6 km/h. Tato podpora se výslovně nesmí používat k pohonu elektrokola, 
když na něm jezdec sedí, ale výlučně k přesouvání kola. Elektrokolo při tom 
musíte držet bezpečně oběma rukama a všechna kola musí mít kontakt se 
zemí.
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22.1.1 Jízda�bez�elektrického�pohonu

Vaše elektrokolo můžete (dále) používat jako běžné jízdní kolo bez elektric-
kého pohonu, např. pokud se akumulátor během delší jízdy vybije, pokud 
vědomě vypnete elektrický pohon nebo zvolíte úroveň podpory „žádná“.
Pokud používáte elektrokolo bez vloženého akumulátoru, musí být zajiš-
těno, že držák akumulátoru nebo konektory uvnitř jsou chráněny před 
nečistotami a poškozením, např. vhodným krytem.

22.2 Dojezd�/�plánování�tras

Jak dlouho, resp. jak daleko se svým elektrokolem dojedete, než se vybije 
akumulátor, záleží na několika faktorech. Rozhodující roli tu hraje mimo 
jiné:

• který stupeň podpory je nastaven.
• jakou (jízdní) rychlostí se pohybujete.
• druh pneumatik a nastavený tlak v pneumatikách.
• okolnosti na zvolené trase. 
• povětrnostní podmínky.
• celková hmotnost elektrokola, jezdce a zavazadel.
• Stav a stáří akumulátoru.

 ► Se svým elektrokolem se seznamte postupně mimo silnice a silný 
provoz.
 ► Než se vydáte na delší túru, prověřte maximální dojezd svého elektro-
kola za různých vnějších podmínek, plánujte opatrně. Přesný dojezd 
elektrokola není možné přesně stanovit ani před zahájením jízdy, ani 
během ní.

22.3 Skladovací�a�provozní�teploty

 ► Při odstavení elektrokola dbejte na provozní a skladovací teploty pro 
komponenty elektropohonu. Nevystavujte elektrokolo se vsazeným 
akumulátorem přímému slunci, neboť akumulátor by se mohl půso-
bením extrémních teplot poškodit a dokonce explodovat.
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23 Všeobecné�informace
Vaše elektrokolo je vybaveno minimálně dvěma brzdami, které nezávisle 
na sobě působí na přední kolo (přední brzda) a na zadní kolo (zadní brzda). 
Použitím brzd můžete elektrokolo zabrzdit, resp. zastavit.  K brzdění dojde 
tak, že brzdová jednotka zabrzdí příslušné kolo, čímž se zabrzdí elektrokolo 
jako celek.
Jednotku brzdy na kole ovládáte zpravidla pomocí brzdové páčky, která je 
namontována na řídítkách.

23.1 Přiřazení�brzdových�páček

i
Zde uvedené přiřazení brzdových páček platí pro elektrokola, 
která disponují dvěma brzdovými páčkami na řídítkách. 
U elektrokol se zadní brzdou, které mají na řídítkách pouze 
jednu brzdovou páčku, je brzdová páčka umístěna zpravidla 
na levé části řídítek a ovládá přední brzdu.

Brzdové páčky na řídítkách jsou ve své základní konfiguraci přiřazeny 
následovně:

• Brzdová páčka vlevo → ovládá brzdu�předního�kola.
• Brzdová páčka vpravo → ovládá brzdu�zadního�kola.

 ► Před zahájením jízdy se s přiřazením brzdových páček dobře seznamte. 
Pokud chcete přiřazení brzdových páček změnit, obraťte se na svého 
prodejce.



51

BRZDY

23.2 Varovná�upozornění�k�použití�brzd

Následující varování se vztahují na používání brzd na vašem elektrokole 
bez ohledu na typ nebo typy brzd, kterými je vaše elektrokolo vybaveno.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Při jízdě na hladkých, mokrých, kluzkých nebo znečištěných vozovkách 
mají pneumatiky nižší přilnavost k povrchu. Tím se snižuje výkon 
brzd, vaše brzdná dráha se prodlouží a pokud prudce zabrzdíte, vaše 
elektrokolo může jít do smyku.

 »Svůj styl jízdy a rychlost vždy přizpůsobte aktuálním 
povětrnostním podmínkám a vlastnostem povrchu vozovky.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Zabrzdíte-li prudce přední brzdou, můžete se se svým elektrokolem 
převrátit nebo spadnout.

 »Při jízdě ve vysoké rychlosti používejte přední brzdu velmi opatrně.
 »Vždy brzděte zároveň přední i zadní brzdou. Zejména při jízdě ve 
vysoké rychlosti si uvědomte, že elektrokolo nesmíte brzdit prudce 
pouze přední brzdou.
 » Intenzitu, tedy sílu brzdění, vždy přizpůsobte jízdní situaci.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud při určitých jízdních manévrech prudce zabrzdíte zadní brzdou, 
zadní kolo se může zablokovat a vy můžete spadnout.

 »V jízdě do zatáčky používejte zadní brzdu opatrně.
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�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud je vaše elektrokolo vybaveno nevhodnými nebo nesprávnými 
brzdovými destičkami, může být brzdný výkon příliš nízký nebo příliš 
silný nebo může brzda téměř úplně ztratit svoji funkčnost a úplně 
selhat.

 »Brzdové komponenty, např. při opravě, nechte vyměnit vždy za 
originální náhradní díly.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Je-li vaše elektrokolo vybaveno takzvaným modulátorem síly, dochází 
ke změně brzdného výkonu brzdy předního kola. Je-li modulátor síly 
nesprávně nastaven nebo na brzdy s modulátorem síly nejste zvyklí, 
zvyšuje se nebezpečí, že při brzdění ztratíte kontrolu a/nebo spadnete.

 »Seznamte se mimo silniční provoz s funkcí a obsluhou brzdy a 
modulátoru síly.
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24 Kotoučová�brzda

24.1 Přehled�a�označení�dílů

Komponenty kotoučové brzdy
1 Brzdový kotouč 4 Uchycení brzd
2 Adaptér 5 Sedlo brzdy
3 Hydraulické vedení

2

1

4

4

3

5

24.2 Způsob�fungování

Brzdný účinek kotoučové brzdy vzniká tím, když se brzdí kotoučovou brzdou 
namontovanou na náboji tím, že zatáhnete za brzdovou páčku.
Brzdění kotoučové brzdy přebírá brzdový třmen upevněný na rámu: 
V něm se nachází brzdové destičky, které jsou stlačovány při zatáh-
nutí za brzdovou páčku z obou stran proti brzdovému kotouči.  
Přenos síly probíhá zpravidla hydraulicky: Při zatažení za brzdovou páčku 
vzniká tlak na brzdovou kapalinu v hydraulickém vedení. Brzdová kapalina 
přenáší tento tlak až k brzdovému třmeni a stlačí brzdové destičky proti 
brzdovému kotouči.
V závislosti na modelu lze brzdnou sílu od brzdové páčky realizovat na 
hydraulicky řízený brzdový třmen i mechanicky.
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24.3 Varovná�upozornění�k�použití�kotoučových�brzd

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud se součásti kotoučové brzdy opotřebují, aniž byste si toho 
všimli, může to vést ke ztrátě funkčnosti kotoučové brzdy.

 »Pravidelně (každoročně po 500 provozních hodinách nebo po 1 000 
km) kontaktujte svého odborného prodejce, aby vám zkontroloval 
a případně vyměnil kotoučovou brzdu (kotoučové brzdy).

�VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění rotujícími brzdovými destičkami a ostrými 
hranami!
Brzdové kotouče mají ostré hrany a mohou způsobit těžká řezná 
poranění. Rotující brzdové kotouče mohou oddělit končetiny.

 »Nesahejte do rotujícího brzdového kotouče.
 »Pokud manipulujte s brzdovým kotoučem nebo pracujete v jeho 
blízkosti, noste ochranné rukavice.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Snížení brzdné síly hydraulického brzdového systému.

 »Brzdovou kapalinu nechte pravidelně měnit svým specializovaným 
prodejcem.
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�POZOR�(VAROVÁNÍ)
Nebezpečí popálení při kontaktu s horkými brzdovými kotouči!
Brzdové kotouče se mohou od slunečního záření a během provozu 
velmi zahřát, zejména při intenzivním používání brzd (např. při jízdě 
ze svahu nebo při prudkém brzdění).

 »Než začnete s brzdovým kotoučem manipulovat, popř. pracovat v 
jeho blízkosti, nechte ho nejdříve zchladit.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
V závislosti na intenzitě používání může časem dojít k „zasklení“ 
brzdových destiček kotoučové brzdy, což může snížit brzdný 
účinek a mohou se objevit rušivé zvuky (pískání). K zasklení může 
dojít i tehdy, když plně brzdíte s novými brzdovými destičkami.  
Při montáži či demontáži příslušného kola můžete také poškodit 
komponenty kotoučové brzdy.

 »Při delších sjezdech se snažte pravidelně prudce a relativně silně 
brzdit, abyste uvolnili zasklené brzdové destičky. Při tom vždy dbejte 
na to, abyste uvedený jízdní, popř. brzdný manévr provedli bezpečně.
 »Než začnete elektrokolo používat, vyzkoušejte brzdění kotoučovou 
brzdou mimo silniční provoz, pokud je kotoučová brzda, popř. vaše 
elektrokolo nové a po té, co jste vyměnili brzdové destičky (viz 
kapitola 24.7 „Brzdění kotoučovou brzdou“ na straně 57).
 »S montáží nebo demontáží kola, na jehož náboji je namontována 
kotoučová brzda, se vždy obraťte na svého prodejce.



BRZDY

56

24.4 Opotřebení�a�údržba

Z důvodu funkčnosti a konstrukce kotoučové brzdy podléhají určité míře 
opotřebení zejména následující komponenty:

• brzdové destičky,
• brzdové kotouče,
• brzdová kapalina (hydraulika),
• popř. brzdové lanko kotoučové brzdy.

 ► Pravidelně kontrolujte, zda brzdové destičky, brzdový kotouč a popř. 
brzdové lanko nevykazují známky opotřebení.
 ► Obraťte se prosím na svého prodejce,

 ª pokud si nejste jisti nebo nevíte, jak poznat či udržet hranici 
opotřebení brzdových destiček. V závislosti na modelu je vaše 
elektrokolo při dodávce vybaveno zkušební pomůckou,

 ª abyste mohli zkontrolovat či nechat opravit hydrauliku kotoučové 
brzdy.

 ª pro výměnu opotřebených dílů a následné opětovné nastavení 
kotoučové brzdy.

24.5 Čištění�a�péče

 ► Chraňte komponenty kotoučové brzdy od nečistot nebo je pravidelně 
čistěte, aby nedošlo ke ztrátě funkčnosti, resp. snížení brzdného výkonu 
kotoučové brzdy.

 ª Znečištěné komponenty čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
 ª Kotoučové brzdy pravidelně čistěte teplou vodou, aby na nich 
neulpěly (hrubší) nečistoty.

24.6 Ovládání�brzd

i
Pokud brzdíte téměř současně přední i zadní brzdou, můžete 
své elektrokolo během brzdění lépe ovládat a zkrátit brzdnou 
dráhu.

 ► Zatáhnutím brzdové páčky směrem k rukojeti řídítek zabrzdíte příslušné 
kolo.
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 ª Brzdovou páčku přitahujte silněji nebo úplně, abyste zvýšili nebo 
maximalizovali brzdnou sílu („plné brzdění“).

 ª Abyste snížili brzdnou sílu nebo přestali brzdit, táhněte za brzdovou 
páčku méně silně nebo ji pusťte.

24.7 Brzdění�kotoučovou�brzdou

 ► Než začnete běžně používat své elektrokolo, zabrzděte novou koto-
učovou brzdou nebo kotoučovou brzdou vybavenou novými brzdovými 
destičkami.

 ª Dbejte při tom na to, 
• abyste brzdění kotoučovou brzdou realizovali mimo silniční 

provoz, 
• popř. se řiďte dalšími údaji výrobce k brzdění kotoučovou 

brzdou,
• abyste během brzdění zůstali z bezpečnostních důvodů vždy 

sedět v sedle a
• během brzdění elektrokolo nezabrzďujte úplně, ale pouze snižte 

tempo na rychlost chůze, jak je uvedeno následovně.
 ª Zrychlete jízdu elektrokola na rychlost asi 24 km/h a následně 
zabrzděte silně a rovnoměrně až na rychlost chůze. Kola se při tom 
nesmí zablokovat!

 ª Tento postup opakujte až 50x. Zjistíte zvyšující se brzdný účinek.
 ª Po brzdění nebo před první jízdou nechte brzdové kotouče a brzdové 
destičky vychladnout.

 ª Po brzdění kotoučovou brzdou zkontrolujte dosah a popř. seřiďte:
vzdálenost mezi rukojetí řídítek a brzdovou páčkou musí být alespoň 
1 cm a vy musíte brzdovou páčku během jízdy ovládat bezpečně, 
aniž byste ruku sundali z řídítek.

 ª Pokud je účinek kotoučové brzdy po brzdění nedostatečný nebo 
pokud při brzdění uslyšíte neobvyklé zvuky, obraťte se na svého 
odborného prodejce.



BRZDY

58

24.8 Kontrola�kotoučové�brzdy

 ► Zkontrolujte, zda brzdová páčka a brzdové komponenty jsou bezpečně 
upevněné.

 ª Volné šroubové spoje popř. utáhněte.
 ª Pokud zjistíte nebo máte dojem, že se součástky uvolnily, obraťte 
se na svého prodejce. ať vám brzdy seřídí.

 ► Ujistěte se, že je brzdová páka namontována a nasměrována na rukojeť 
řídítek tak, abyste ji mohli pohodlně používat při řízení.

 ª V případě potřeby uvolněte upevnění brzdové páčky a upravte její 
směr. Následně opět brzdovou páčku utáhněte.

 ► Zkontrolujte vzdálenost mezi plně zabrzděnou brzdovou páčkou a 
řídítky: vzdálenost musí být minimálně 1 cm.

 ª Pokud je vzdálenost menší než 1 cm, požádejte svého prodejce, ať 
vám brzdu seřídí.

 ► Při zatažení za příslušnou brzdovou páku zkontrolujte, zda se kolo 
zablokuje.

 ª Pokud není kolo při zatáhnutí za brzdovou páčku dostatečně zabrz-
děno nebo blokováno, obraťte se na svého odborného prodejce.

 ► Zkontrolujte, jak se brzdové destičky pohybují směrem k brzdovému 
kotouči a od něj, když zatáhnete a poté uvolníte brzdovou páku: Brzdové 
destičky by se měly pohybovat rovnoměrně a symetricky.
 ► Kontrolujte opotřebení brzdových destiček: Brzdové destičky by se měly 
rovnoměrně opotřebovávat po obou stranách brzdového kotouče.

 ª Pokud je opotřebení brzdových destiček nerovnoměrné nebo 
šikmé, požádejte svého prodejce, ať vám brzdu zkontroluje.

 ► Zatáhněte brzdovou páčku co nejvíce směrem k rukojeti řídítek a zkont-
rolujte, zda nevytéká z hydraulického vedení nebo z připojovacích bodů 
k jiným součástem brzdová kapalina.

 ª Pokud brzdová kapalina uniká, požádejte svého odborného prodejce 
o kontrolu či údržbu brzdy a nechte ji správně seřídit.
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ŘAZENÍ

25 Všeobecné�informace
Pomocí řazení můžete přizpůsobit svoji kadenci šlapání a úsilí potřebné k 
pohánění elektrokola v závislosti na jízdní situaci. Při tom funguje v závis-
losti na modelu řadicí mechanismus, který ovládáte příslušnými ovládacími 
prvky.
Zásadně platí:
nízký stupeň = velké úsilí / nízká frekvence šlapání
vysoký stupeň = nízké úsilí/vysoká frekvence šlapání

26 Řetězový�převod

26.1 Přehled�a�označení�dílů

Komponenty řetězového převodu
1 Řetěz 4 Přesmykač
2 Převodníky 5 Přehazovačka
3 Pastorek 6 Hydraulické vedení

5

3

6

4

1 2

26.2 Způsob�fungování

U řetězového převodu působí na řetěz řadicí mechanismus:
V závislosti na modelu má elektrokolo s řetězovým převodem 1–3 různě 
velké převodníky ve výši pedálů a 7–12 různě velkých pastorků na náboji 
zadního kola. 
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Různé rychlostní stupně jsou výsledkem různých kombinací převodníků/
pastorků, přes které může řetěz probíhat („překlad“ řetězu).
Vysoký�překlad�(vysoké�úsilí/nízká�frekvence�šlapání):
Probíhá-li řetěz přes menší pastorek, je šlapání pro jezdce náročnější, ale 
elektrokolo ujede na jednu otáčku šlapání větší vzdálenost.
Nízký�překlad�(malé�úsilí/vysoká�frekvence�šlapání):�Probíhá-li řetěz přes 
větší pastorek, je šlapání pro jezdce snadnější, ale elektrokolo ujede na 
jednu otáčku šlapání kratší vzdálenost.
Přesmykač je konstrukční díl na úrovni pedálů, kterými je řetěz veden z 
jednoho převodníku na druhý, přehazovačka zodpovídá za změnu z jednoho 
pastorku na druhý.
Přesmykač a přehazovačku, tedy nastavení požadovaného stupně, ovlá-
dáte zpravidla ovládacími prvky na řídítkách.

26.3 Opotřebení�a�údržba

Při pravidelné údržbě a péči vykazují komponenty řetězových převodů 
obvykle malé známky opotřebení.

 ► Převodníky a pastorky jsou namontovány od největší po nejmenší 
velikost z vnitřní strany směrem k vnější straně. Pamatujte, že řetěz se 
opotřebovává rychleji, pokud je úhel, pod kterým řetěz běží, příliš strmý 
(např. pokud řetěz běží přes největší převodník a nejmenší pastorek). 
Vyvarujte se takové kombinaci, abyste zabránili zbytečnému opotře-
bení řetězu.
 ► Řetězový převod pravidelně kontrolujte viz kapitola 26.6 „Kontrola 
řetězového převodu“ na straně 61.
 ► Obraťte se na svého prodejce, pokud chcete nechat provést údržbu 
řetězového převodu, když:

• při řazení vycházejí neobvyklé zvuky,
• máte při řazení problémy,
• řetěz opakovaně padá.

26.4 Čištění�a�péče

 ► Chraňte komponenty řetězového převodu od nečistot nebo je pravi-
delně čistěte, aby nedošlo ke ztrátě funkčnosti řetězového převodu.
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 ª Ovládací komponenty čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
 ª Hrubé znečištění odstraňte z převodníků a pastorků, dále z přesmy-
kače a přehazovačky mírně navlhčeným hadříkem nebo měkkým 
kartáčem. 

 ª Po vyčištění namažte převodníky, pastorky, přesmykač a přehazo-
vačku univerzálním olejem.

26.5 Ovládání�řetězového�převodu

i  ► Během řazení nešlapejte (silně) do pedálů.

 ► Řazení ovládacím prvkem pro přesmykač: Přesmykač posune řetěz na 
požadovaný převodník.
Pro převody do kopce se doporučuje malý převodník, zatímco pro 
ploché úseky nebo sjezdy se doporučuje větší převodník.
 ► Řazení ovládacím prvkem pro přehazovačku: Přehazovačka posune 
řetěz na požadovaný pastorek.
Čím menší pastorek, tím vyšší je přesunutí řetězu viz kapitola 26.2 
„Způsob fungování“ na straně 59.

26.6 Kontrola�řetězového�převodu

 ► Pravidelně kontrolujte komponenty řetězového převodu, abyste zabrá-
nili ztrátě funkčnosti a předešli zbytečnému opotřebení.

 ª Ujistěte se, že řemen, převodníky, pastorky, přesmykač, přehazo-
vačka a lanka řazení jsou nepoškozené.

 ª Ujistěte se, že řetěz a přehazovačka mají dostatečný odstup od 
zadního kola, popř. od paprsků.

 ª Ujistěte se, že přesmykač je ve svislé pozici směrem k pastorkům a 
není ohnutý.

 ª Zkontrolujte napnutí řetězu: řetěz nesmí být prověšený. Když 
přesmykač opatrně posunete směrem dopředu (ve směru pedálů), 
když ho pak pustíte, musí se sám vrátit do původní pozice.

 ª Zvedněte zadní část pedálů tak, aby bylo zadní kolo pohyblivé, a 
pomocí pedálů mírně rozpohybujte zadní kolo.
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 ª Vyzkoušejte řazení všech rychlostních stupňů: Řazení musí jít 
snadno, nemělo by vykazovat žádné blokování nebo neobvyklé 
zvuky.

 ► Obraťte se prosím na svého prodejce, aby:
• vyměnil případně poškozené nebo opotřebované komponenty 

řetězového převodu a následně řetězový převod opět seřídil.
• zkontroloval řetězový převod a popř. ho seřídil, pokud při kontrole 

zjistí nesrovnalosti.

27 Nábojová�převodovka

27.1 Způsob�fungování

Nábojová převodovka je namontovaná na náboji zadního kola. Ovládá se 
pomocí otočného řazení s ukazatelem rychlostního stupně na pravé straně 
řidítek.
Počet rychlostních stupňů závisí na modelu.

27.2 Opotřebení�a�údržba

Při pravidelné údržbě a péči vykazují komponenty nábojové převodovky 
obvykle malé známky opotřebení.

 ► Nábojový převod pravidelně kontrolujte viz kapitola 27.5 „Kontrola 
nábojového převodu“ na straně 63.
 ► Obraťte se na svého prodejce, pokud chcete nechat provést údržbu 
řetězového převodu, když:

• při řazení vycházejí neobvyklé zvuky,
• máte při řazení problémy.

27.3 Čištění�a�péče

 ► Chraňte komponenty nábojového převodu od nečistot nebo je pravi-
delně čistěte, aby nedošlo ke ztrátě funkčnosti nábojového převodu.

 ª Ovládací komponenty čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
 ª Hrubé nečistoty odstraňte mírně navlhčeným hadříkem nebo 
měkkým kartáčem. 
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27.4 Ovládání�nábojového�převodu

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Poškození nábojového převodu chybnou manipulací.

 »Při řazení nikdy nešlapejte silou do pedálů.
 »Při řazení nešlapejte pozpátku.
 »Před stoupáním včas podřaďte.

 ► Pro přeřazení na nižší či vyšší stupeň otočte otočným řazením do poža-
dované pozice.
 ► Pokud nemáte žádné zkušenosti nebo si nejste jisti, jak ovládat nábo-
jový převod, požádejte o vysvětlení svého odborného prodejce.

27.5 Kontrola�nábojového�převodu

 ► Pravidelně kontrolujte komponenty nábojového převodu, abyste 
zabránili ztrátě funkčnosti a předešli zbytečnému opotřebení.

 ª Ujistěte se, že řemen, řemenice a lanka řazení jsou nepoškozené.
 ª Zvedněte zadní část pedálů tak, aby bylo zadní kolo pohyblivé, a 
pomocí pedálů mírně rozpohybujte zadní kolo.

 ª Vyzkoušejte řazení všech rychlostních stupňů: Řazení musí jít 
snadno, nemělo by vykazovat žádné blokování nebo neobvyklé 
zvuky.

 ► Obraťte se prosím na svého prodejce, aby:
• vyměnil popř. poškozené nebo opotřebované komponenty nábo-

jového převodu a následně opět seřídil nábojový převod.
• zkontroloval nábojový převod a napnutí řemene a popř. ho seřídil, 

pokud při kontrole zjistí nesrovnalosti.
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28 Všeobecné�informace
Kola vašeho elektrokola se skládají z následujících komponentů:

• náboj,
• paprsky,
• ráfek,
• pneumatiky.

27,5“ X 2.8“      

Kola
1 Náboj 3 Ráfek
2 Paprsky 4 Pneumatiky

1

4

3

2

Kola jsou při jízdě zatěžována vahou jezdce a nerovnostmi vozovky.
 ► Po zajetí elektrokola se obraťte na svého prodejce, aby kola zkontro-
loval a popř. vycentroval, v závislosti na tom, ke kterému případu dojde 
dříve, nejpozději po:

• ujetí prvních 300 km,
• 15 hodinách v provozu,
• 3 měsících.

 ► Jednou za půl roku kola zkontrolujte, zda jsou v řádném stavu: 
kola nesmí být poškozená a musí být správně vycentrovaná.
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28.1 Ráfky�a�paprsky

Správné a rovnoměrné napnutí ráfků stabilizuje obvodové házení kol. 
Pokud obvodové házení kola něco ovlivňuje, je ohrožena stabilita ráfku, 
který pak může prasknout.
Pokud rychle přejedete přes překážky (např. přes obrubník) nebo se uvolní 
nipel paprsku, může dojít ke změně napnutí paprsků.

28.2 Druh�pneumatik

Pneumatiky a ráfky nejsou zpravidla vzduchotěsné, ale obsahují duše, která 
se přes ventilek plní vzduchem. Výjimkou jsou zde pouze pláště a ráfky 
UST, což jsou vzduchotěsné systémy, které neobsahují duši. Údaj o velikosti 
pneumatiky (mm nebo II) se zpravidla nachází zboku pneumatiky.

28.3 Typy�ventilků

V závislosti na tom, jaký ventilek, popř. duši plášť má, potřebujete k nahuš-
tění pláště správnou koncovku ventilku či adaptér.

 ► U svého prodejce se popřípadě informujte, jakou koncovku či adaptér 
pro své pláště potřebujete.

Typy ventilků
1 Presta ventilek, galuskový ventilek 

(Sclaverand)
3 Autoventilek (Schrader)

2 Klasický ventilek (Dunlop)

1 2 3
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Presta�ventilek,�galuskový�ventilek�(Sclaverand)
 ► Ventilek otevřete otáčením šroubu ventilku nahoru (proti směru hodi-
nových ručiček).
 ► Vzduch z pláště vypustíte zamáčknutím šroubu ventilku dovnitř (bez 
nasazené koncovky/adaptéru).
 ► Ventilek uzavřete otáčením šroubu ventilku dolů (po směru hodinových 
ručiček).

Klasický�ventilek�(Dunlop)
 ► Vzduch z pláště vypustíte otáčením horní matky ventilku nahoru (proti 
směru hodinových ručiček).
 ► Vložku ventilku vyměníte otáčením horní matky ventilku úplně nahoru 
(proti směru hodinových ručiček).
 ► Ventilek uzavřete otáčením matky ventilku úplně dolů (po směru hodi-
nových ručiček).

Autoventilek�(Schrader)
 ► Vzduch z pláště vypustíte stisknutím pístu ve vnitřní části ventilku.

28.4 Tlak�v�plášti

i Tlak v plášti ovlivňuje valivý odpor a odpružení elektrokola.

Na svých pláštích najdete zpravidla dvě hodnoty jako údaj pro maximální 
tlak v plášti.

Nižší hodnota platí pro:
• lehké jezdce,
• jízdy na nerovném povrchu.

Vyšší hodnota platí pro:
• těžší jezdce,
• jízdy na rovném povrchu.

 ► Tlak v plášti pravidelně kontrolujte.
 ª Pokud tlak v plášti neodpovídá uvedeným údajům nebo není vhodný 
pro plánovaný druh jízdy, pláště dohustěte nebo vzduch odpusťte.
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29 Varovná�upozornění�ke�kolům

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud nejsou kola vycentrovaná (obvodové házení), ale vytvářejí 
osmici, vzniká vyšší riziko úrazu a poranění, ráfek může prasknout, 
ráfkové brzdy se mohou zablokovat.

 »Pokud kola nejsou vycentrovaná nebo vytvářejí osmice, obraťte se 
na svého prodejce, ať vám kola vycentruje.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Znečištěné nebo chybějící osvětlení negativně ovlivňují vaši viditelnost 
v silničním provozu. Existuje zvýšené riziko nehody.

 »Odstraňte nečistoty ze světel a opotřebovaná nebo chybějící světla 
ihned vyměňte.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud během jízdy prasknou poškozené pláště, hrozí zvýšené riziko 
úrazu a poranění.

 »Pravidelně kontrolujte, zda pláště nevykazují poškození a opotřebení.
 »V případě, že jsou pláště poškozené, elektrokolo nepoužívejte.
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�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Při jízdě s nesprávným tlakem v pláštích (příliš vysoký nebo příliš nízký) 
hrozí zvýšené riziko úrazu a poranění.

 »Řiďte se údaji o maximálním a minimálním tlaku pro vaše pláště.
 »Pokud si nejste jistí ohledně správného tlaku pro vaše pláště, obraťte 
se na svého prodejce.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Použití nevhodných plášťů může negativně ovlivnit funkčnost 
komponentů elektrokola nebo ji narušit.

 »Pokud máte dotazy k velikosti plášťů nebo si nejste jistí, obraťte se 
na svého prodejce.

30 Huštění�plášťů
1. Použijte hustilku s vhodnou koncovkou ventilku / s vhodným adap-

térem pro váš ventilek.
2. Z ventilku sejměte čepičku ventilku.
3. Manometrem nebo hustilkou s ukazatelem tlaku zkontrolujte tlak v 

pláštích.
4. Pláště nahustěte nebo upusťte vzduch tak, abyste dosáhli správného 

tlaku v pláštích.
5. Na ventilek opět nasaďte čepičku ventilku.
6. Následně zkontrolujte, zda je spodní matka ventilku správně a 

pevně našroubovaná. Matku ventilku popřípadě pevně utáhněte 
(ve směru hodinových ručiček).
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31 Pravidelná�kontrola
 ► Pláště kontrolujte. 

 ª Dbejte při tom na to, zda:
• pláště nemají trhliny nebo poškození.
• profil plášťů je ve správném rozsahu nebo není příliš sjetý a pláště 

se tak nemusí vyměnit.
 ª Obraťte se na svého prodejce, aby vám vyměnil poškozené nebo 
opotřebované pláště.

 ► Zkontrolujte ráfky.
 ª Zkontrolujte, zda ráfky nevykazují trhliny nebo poškození.
 ª V závislosti na modelu jsou na ráfcích prohloubeniny, jejichž pomocí 
zjistíte meze opotřebení.
Pomocí nehtu nebo párátka zkontrolujte, zda je v ráfku prohlubeň. 
Pokud prohlubeň téměř nebo vůbec necítíte, bylo dosaženo meze 
opotřebení a ráfek musí být vyměněn.

 ª Obraťte se na svého prodejce, aby vám zjistil opotřebení karbono-
vých ráfků.

 ª Obraťte se na svého prodejce, aby vám vyměnil poškozené nebo 
opotřebované ráfky.

 ► Zkontrolujte napnutí paprsků.
 ª Napnutí paprsků zkontrolujete tak, že opatrně stlačíte k sobě vždy 
dva paprsky: paprsky musí být stejně silně napnuté.

 ª Pokud zjistíte, že se jednotlivé paprsky uvolnily, obraťte se na svého 
prodejce, aby vám paprsky vypnul.



ODPRUŽENÍ

70

ODPRUŽENÍ

32 Všeobecné�informace
Odpružení individuálně přizpůsobené jezdci zvyšuje jízdní komfort a 
bezpečnost jízdy na nerovných površích.
V závislosti na modelu je vaše elektrokolo vybaveno:

• odpruženou vidlicí místo běžné přední vidlice. 
Odpružená vidlice tlumí otřesy a nerovnosti povrchu vozovky na 
předním kole viz kapitola 33 „Odpružená vidlice“ na straně 74.

• odpruženou zadní stavbu kola.
Zadní odpružení tlumí otřesy a nerovnosti povrchu vozovky na 
zadním kole viz kapitola 34 „Odpružená zadní stavba kola“ na 
straně 76.

• odpruženou sedlovkou.
Odpružení sedlovky tlumí otřesy a nerovnosti povrchu vozovky na 
sedlovce viz kapitola 35 „Odpružená sedlovka“ na straně 77.

Odpružené komponenty
1 Odpružená vidlice 2 Odpružená zadní stavba kola

3 Odpružená sedlovka

3 2

1
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32.1 Způsob�fungování�a�pojmy

Při propružení klesají teleskopy příslušného odpružení do svých úchytů a 
stlačují k sobě pružiny uvnitř komponentů odpružení. Při odpružení vnitřní 
pružina posunuje teleskop opět do své původní pozice.
U pružiny se jedná v závislosti na modelu o mechanickou pružinu z oceli 
nebo titanu viz kapitola 32.2 „Mechanické odpružení“ na straně 71 nebo o 
pneumatickou pružinu se vzduchovými komorami viz kapitola 32.3 „Pneu-
matické odpružení“ na straně 72.
Nastavením síly odpružení určíte, jak silně bude odpružená vidlice při 
zátěži pružit, popř. jak silně je její odpor proti zapružení.
Hydraulické tlumiče zajišťují kontrolované a nastavitelné odpružení. 
Nastavením stupně tlaku a tahu tlumičů lze určit rychlost, jakou pružina 
propružuje, popř. odpružuje. Obecně platí: Čím silnější je stupeň stlačení 
nebo tahu tlumiče, tím pomaleji se pohybuje odpružená vidlice; čím slabší 
je nastavení, tím hladším způsobem / rychleji se odpružená vidlice přesune 
zpět do původní polohy.
Pojem Sag (ang. „klesnout“) označuje zanoření tlumičů vahou těla jezdce. 
Zpravidla se optimální hodnota sag vidlice pohybuje kolem 15–30 % 
celkové dráhy pružiny: Pokud jezdec sedí v sedle, odpružení by se mělo 
propružit jen o několik málo milimetrů.

32.2 Mechanické�odpružení

Pokud má vaše elektrokolo mechanické odpružení s ocelovými nebo tita-
novými pružinami, můžete obvykle upravit napětí pružiny sami, pokud 
máte potřebné znalosti.
1. Sejměte krytku na teleskopech vytažením směrem nahoru.
2. Pomocí mince otáčejte otočným knoflíkem na teleskopu:

• ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili přednapnutí pružiny.
• proti směru hodinových ručiček, abyste snížili přednapnutí pružiny.

 ª Dávejte při tom pozor, aby napnutí pružiny bylo po obou stranách 
nastaveno stejně.
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3. Pokud máte při nastavování odpružení problémy nebo si nejste jistí, 
obraťte se na svého prodejce.

32.3 Pneumatické�odpružení

Pokud je vaše elektrokolo vybaveno pneumatickým odpružením se vzdu-
chovými komorami, musíte ho zpravidla před prvním použitím nahustit.

 ► K nahuštění použijte vhodnou hustilku. Ohledně vhodné hustilky si 
nechte si popřípadě poradit svým prodejcem.
 ► Napnutí pneumatické pružiny si nechte vždy nastavit svým prodejcem 
viz kapitola 32.3 „Pneumatické odpružení“ na straně 72.

32.4 Varovná�upozornění�k�odpružení

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nesprávně nastavené odpružení může mít negativní vliv na přilnavost 
vašeho elektrokola k povrchu (v závislosti na příslušných vlastnostech 
vozovky), čímž může stoupnout riziko úrazů a poranění. Při nesprávné 
manipulaci s napnutými komponenty odpružení se můžete poranit.

 »Nechte provést základní nastavení odpružení svým prodejcem.
 »Odpruženou vidlici, tlumiče rámu zadní stavby kola a odpruženou 
sedlovku nechte vymontovat a opravit výhradně svým prodejcem.
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UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Neodborným nastavením, popř. neodbornou manipulací se mohou 
komponenty odpružení poškodit.

 »Nechte nastavit komponenty pneumatického odpružení svým 
prodejcem.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Neodborně nastavené odpružení může ovlivnit váš jízdní komfort a 
poškodit elektrokolo.

 »Nechte si zkontrolovat odpružení vašeho elektrokola specializovaným 
prodejcem, pokud zjistíte při propružování či odpružování neobvyklé 
zvuky či tvrdé nárazy.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Trvalým aktivováním funkce Lock-Out (uzamčení odpružení) se 
zvyšuje opotřebení příslušných komponentů odpružení.

 »Funkci uzamčení používejte jen tehdy, pokud to citelně změní 
chování při jízdě.
 » Jakmile to jízdní situace umožní, funkci uzamčení opět deaktivujte.
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32.5 Péče�o�odpružení

 ► Kluzné plochy a těsnění odpružení udržujte v čistotě.
 ª Nečistoty omyjte čistým, popř. mírně naolejovaným hadříkem.

 ► Po čištění naneste na kluzné plochy menší množství maziva, např. 
univerzálního oleje. Ohledně vhodného maziva či čisticích prostředků 
si nechte si popřípadě poradit svým prodejcem.

 ª Po promazání proveďte pět stlačení odpružení, aby propružilo. 
 ª Přebytečné mazivo pak odstraňte pomocí čistého hadříku.

 ► Pokud při propružování a odpružuvání zjistíte neobvyklé zvuky nebo 
máte pocit, že odpružení nemá při propružování odpor, nechte odpru-
žení zkontrolovat svým prodejcem.

33 Odpružená�vidlice
Vzhledem k tomu, že odpružená vidlice tlumí otřesy a nerovný povrch 
vozovky na předním kole, zůstává přední kolo na zemi a zvyšuje se trakce. 
Elektrokolo tak lépe kontrolujete a máte vyšší jízdní komfort na nerovných 
cestách.

33.1 Nastavení�napnutí�pružiny

 ► Pokud má vaše elektrokolo odpruženou vidlici s ocelovými nebo titano-
vými pružinami, můžete obvykle upravit napnutí pružiny sami, pokud 
máte potřebné znalosti viz kapitola 32.2 „Mechanické odpružení“ na 
straně 71.
 ► Pokud má vaše elektrokolo pneumatickou odpruženou vidlici se 
vzduchovými komorami, nechte vždy napnutí pružiny nastavit svým 
prodejcem viz kapitola 32.3 „Pneumatické odpružení“ na straně 72.
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33.2 Použití�funkce�Lock-Out�(uzamykání)

i
Funkcí Lock-Out můžete odpruženou vidlici kompletně uzam-
knout, např. pokud šlapete silně do pedálů a odpružení může 
zhoršit vaši jízdu a popř. jízdní komfort.

 ► Pozor ale na to, že tlumiče se mohou zanořit i s aktivovanou 
funkcí uzamykání v případě nerovností vozovek až o 15 mm.

V závislosti na modelu aktivujte či deaktivujte funkci uzamykání otočným 
knoflíkem na horní straně odpružené vidlice nebo pomocí ovládacího 
prvku na řídítkách*.

 ► Pro aktivaci funkce uzamykání otočte otočným knoflíkem o jednu 
čtvrtinu otočení ve směru hodinových ručiček, popř. použijte příslušný 
ovládací prvek.
 ► Pro deaktivaci funkce uzamykání otočte otočným knoflíkem o jednu 
čtvrtinu otočení proti směru hodinových ručiček, popř. použijte 
příslušný ovládací prvek.

33.3 Zkrácení/prodloužení�zdvihu�pružiny

Chcete-li zkrátit zdvih pružiny:
1. stiskněte a držte stlačené tlačítko „Push“.
2. Tlačte shora na řídítka, aby se odpružená vidlice zanořila.

Čím více tlačíte odpruženou vidlici do jejího uchycení, tím kratší bude 
zdvih pružiny.

* Jak funkci uzamykání aktivujete či deaktivujete, závisí na příslušném typu odpružené vidlice. 
Pokud je odpružená vidlice na vašem modelu vybavena odlišnými nebo dalšími možnostmi 
ovládání, podívejte se do příslušné dokumentace výrobce nebo se obraťte na svého odborného 
prodejce.
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3. Nastavení zafixujete tím, že pustíte tlačítko „Push“.
Chcete-li prodloužit zdvih pružiny:
1. stiskněte a držte stlačené tlačítko „Push“.
2. Držte pevně přední kolo a současně zvedejte řídítka nahoru, aby se 

odpružená vidlice vynořila.
Čím výše vytahujete odpruženou vidlici z jejího uchycení, tím delší bude 
zdvih pružiny.

3. Nastavení zafixujete tím, že pustíte tlačítko „Push“.

34 Odpružená�zadní�stavba�kola

34.1 Nastavení�napnutí�pružiny

i
Nastavit odpruženou zadní stavbu kola vyžaduje odborné 
znalosti.

 ► Pokud neumíte nastavit odpruženou zadní stavbu kola 
nebo si nejste jistí, obraťte se na svého prodejce.

 ► Pokud má vaše elektrokolo odpruženou zadní stavbu kola s ocelovými 
nebo titanovými pružinami, můžete obvykle upravit napnutí pružiny 
sami, pokud máte potřebné znalosti viz kapitola 32.2 „Mechanické 
odpružení“ na straně 71.
 ► Pokud má vaše elektrokolo pneumatické odpružení se vzduchovými 
komorami, nechte vždy napnutí pružiny nastavit svým prodejcem viz 
kapitola 32.3 „Pneumatické odpružení“ na straně 72.
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35 Odpružená�sedlovka

35.1 Nastavení�napnutí�pružiny

i
Správně nastavit odpruženou sedlovku vyžaduje odborné 
znalosti.

 ► Pokud neumíte nastavit odpruženou sedlovku nebo si 
nejste jistí, obraťte se na svého prodejce.

min. 1 cm

1. Odpruženou sedlovku vytáhněte ze sedlové trubky.
2. Na spodní části sedlovky otáčejte nastavovacím šroubem

• ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili napnutí pružiny.
• proti směru hodinových ručiček, abyste snížili napnutí pružiny.

Při nastavování dejte pozor na to, abyste nastavovací šroub příliš nevy-
šroubovali: Nastavovací šroub se musí nacházet alespoň 1 cm uvnitř 
odpružené sedlovky.

3. Pokud máte při nastavování odpružené sedlovky problémy nebo si 
nejste jistí, obraťte se na svého prodejce. 
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SEDLO
Sedlo by mělo mít takový tvar, který vyhovuje zamýšlenému použití i 
osobním preferencím a fyzickým vlastnostem jezdce. 
Je-li sedlo optimálně seřízeno, může jezdec snadno dosáhnout na všechny 
ovládací prvky na řídítkách v pohodlné poloze vsedě a může se opřít 
nohama o zem.

36 Nastavení�sedla

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud nedodržíte minimální zásuvnou hloubku pro sedlovku, může 
sklouznout nebo se zlomit.

 »Dodržujte minimální zásuvnou hloubku sedlovky.
 »V žádném případě sami nezkracujte sedlovku.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Pokud nedodržíte stanovenou minimální výšku vysunutí sedlovky, 
mohou se poškodit komponenty elektrokola.

 »U skládacích kol dejte pozor na to, aby sedlovka nevyčnívala přes 
konec sedlové trubky.
 »Při seřizování výšky sedla dávejte pozor na to, aby kabely, bovdenová 
lanka apod. v trubce sedla nebyly poškozeny.

i

Minimální zasunovací hloubka sedlovky
Na sedlovce elektrokola se zpravidla nachází značka, která 
zobrazuje, v jaké minimální hloubce má být sedlovka zasunuta 
do sedlové trubky. 
Pokud jste správně nastavili výšku sedla, značka pro minimální 
hloubku zasunutí sedlovky již nesmí být viditelná, ale musí být 
uvnitř trubky sedla.
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i
Minimální výška vysunutí sedlovky
V závislosti na modelu najdete další informace o minimální 
výšce vysunutí sedlovky pro vaše elektrokolo. 
Příslušná hodnota udává, jak vysoko můžete sedlovku vysu-
nout ze sedlové trubky.

Abyste dosáhli správného nastavení pro vaši individuální polohu vsedě, 
můžete změnit jak výšku, tak sklon / orientaci sedla.

36.1 Nastavení�výšky�sedla

36.1.1 Upínání�rychloupínákem

Nastavení výšky sedla (upevnění rychloupínákem)

1. Páčku rychloupínáků vyklopte směrem ven.
2. Sedlo nastavte do požadované výšky. 

 ª Dodržte minimální zásuvnou hloubku sedlovky.
3. Jakmile nastavíte sedlo do správné výšky, zarovnejte ho, aby bylo 

souběžně s rámem.
4. Pro fixování nastavení zavřete páčku rychloupínáku směrem dovnitř, 

musí přiléhat k sedlové trubce.
 ª Pokud páčku rychloupínáku nelze zavřít až k trubce sedla, můžete 
snížit přednapětí tak, že otočíte nastavovací šroub proti směru 
hodinových ručiček.
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 ª Následně znovu zavřete páčku rychloupínáku dovnitř, dokud 
nepřiléhá k sedlové trubce a zavřete podsedlovou objímku s 
rychloupínákem.

5. Zkontrolujte, zda se sedlo neotáčí.
 ª Pokud můžete sedlem pootočit, zvyšte předpětí rychloupínáku tak, 
že otočíte nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček.

36.1.2 Upínání�upínacím�šroubem/upínacími�šrouby

Nastavení výšky sedla (upevnění upínacím šroubem(šrouby))

1. Vyšroubujte upínací šroub (šrouby) proti směru hodinových ručiček, 
dokud nebude možné sedlem pohybovat v trubce sedla.

2. Sedlovku nastavte do požadované výšky. 
 ª Dodržte minimální zásuvnou hloubku sedla.

3. Jakmile nastavíte sedlo do správné výšky, zarovnejte ho, aby bylo 
souběžně s rámem.

4. Pro fixaci nastavení pevně zašroubujte upínací šroub ve směru hodi-
nových ručiček.

 ª Pozor na utahovací moment upínacího šroubu.
5. Zkontrolujte, zda se sedlo neotáčí.

 ª Pokud se sedlo otáčí, zkontrolujte podsedlovou objímku s 
rychloupínákem.
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36.2 Nastavení�sklonu�sedla

Nastavení sklonu sedla (různé možnosti upevnění)

V závislosti na modelu můžete změnit sklon sedla a v případě potřeby sedlo 
posunout dále dopředu nebo dozadu.
1. Povolte šroub(y) na sedlovce o jednu až dvě otáčky proti směru hodi-

nových ručiček.
2. Posuňte sedlo do požadované pozice.

 ª U modelů s několika šrouby si uvědomte, že abyste mohli upravit 
sklon sedla, možná budete muset otáčet uvolněnými šrouby proti 
sobě.

3. Pro fixaci nastavení pevně zašroubujte šroub(y) na sedlovce ve směru 
hodinových ručiček. 

 ª Pozor na utahovací moment šroubu(ů).
4. Zkontrolujte, zda sedlem nelze otočit.

 ª Pokud jde sedlem otočit, obraťte se na svého prodejce.
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37 Všeobecné�informace

Komponenty řídítek
1 Řídítka 3 Řízení/ložisko hlavy řízení
2 Představec řídítek 4 Trubka řídítek

5 Přední vidlice

1

2

4

3

3
5

Pomocí řídítek otáčíte trubkou přední vidlice do požadovaného směru a 
řídíte tak své elektrokolo.
Kromě řídítek a vidlice jsou pro řízení elektrokola důležité následující 
komponenty:

• Představec řídítek: držák řídítek
• Trubka řídítek: uchycení vidlice do rámu
• Řízení/ložisko hlavy řízení: upevnění, které drží vidlici uvnitř trubky 

řízení a ta se otáčí
Představec řídítek má v závislosti na modelu jeden vnější a jeden vnitřní 
šroub.
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Představce řídítek – druhy upevnění
A Vnější upínání B Vnitřní upínání

A B

U některých modelů můžete individuálně nastavit sklon představce řídítek.
 ► Chcete-li změnit sklon představce řídítek, obraťte se na svého prodejce.

38 Nastavení�řídítek

38.1 Nastavení�výšky�řídítek

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nesprávným nastavením řídítek může dojít k narušení funkce a 
stability řídítek. Hrozí riziko úrazu a poranění.

 »Dodržujte utahovací momenty.
 »Dodržujte minimální zásuvnou hloubku představce řídítek.
 »Nastavení výšky řídítek u představce řídítek pomocí vnějšího upnutí 
vyžaduje odborné znalosti; obraťte se na svého odborného prodejce.
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 ► Pro nastavení výšky řídítek u představce�řídítek�s�vnitřním�upnutím 
postupujte následovně.

 ª Z představce řídítek sejměte horní krytku.
 ª Na představci řídítek (1–2 otočení proti směru hodinových ručiček) 
uvolněte šroub.

 ª Představec řídítek vytáhněte nahoru nebo zasuňte dolů do poža-
dované výšky. 
Řiďte se při tom značkou k minimální hloubce zásuvu představce 
řídítek: Značka nesmí být vidět.

 ª Šroub v představci řídítek pevně utáhněte (ve směru hodinových 
ručiček).
Řiďte se utahovacími momenty.

 ª Krytku pak opět nasaďte na představec řídítek.

Představec řídítek s vnitřním upínáním
1 Značka (minimální hloubka zásuvu)

1
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38.2 Nastavení�směru�řídítek�a�ložiska�hlavy�řízení

38.2.1 Představec�řídítek�s�vnějším�upínáním

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Pokud se nastavení směru řídítek u představce řídítek s vnějším 
upínáním provede neodborně, může se poškodit ložisko hlavy řízení.

 »Horní šroub na představci řídítek s vnějším upínáním utáhněte 
pouze tak pevně, aby bylo ložisko hlavy řízení pevně zafixováno, ale 
ložisko a řídítka se mohla volně pohybovat.

1. Odstraňte krytku na horní straně představce řídítek.
2. Uvolněte šroub na horní straně představce řídítek (jedno otočení proti 

směru hodinových ručiček).
3. Na svorce uvolněte jeden šroub (několik otočení proti směru hodino-

vých ručiček), aby šlo řídítka otočit proti přednímu kolu.
4. Nastavte ložisko hlavy řízení podle následujícího postupu.

 ª Postupně a pomalu zašroubujte šroub na horní straně představce 
řídítek (na jeden krok asi o ⅛ otáčky ve směru hodinových ručiček).

 ª Ruční brzdu pro přední kolo držte stisknutou. 
Pokud se teď budete pokoušet pohybovat elektrokolem dopředu 
a dozadu, musí být ložisko hlavy řízení zafixováno a nesmí mít vůli.

 ª Nadzvedněte elektrokolo za rám.
Pokud se teď rám nahýbá do jedné strany, musí být přední kolo v 
této pozici pohyblivé a samo od sebe se musí naklánět doleva, popř. 
doprava.

5. Řídítka seřiďte v úhlu 90° k přednímu kolu.
6. Zašroubujte šroub na představci řídítek ve směru hodinových ručiček a 

zafixujete tak nastavení směru řídítek a ložiska hlavy řízení. 
Řiďte se utahovacími momenty.

7. Krytku pak opět nasaďte na horní stranu představce řídítek.
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4

2

3

2

1

Představec řídítek s vnějším upínáním
1 Představec řídítek 3 Šrouby
2 Ložisko hlavy řízení 4 Krytka

38.2.2 Představec�řídítek�s�vnitřním�upínáním

i Pro nastavení ložiska hlavy řízení potřebujte dva otevřené klíče 
s šířkou klíče v závislosti na modelu.

1. Odstraňte krytku na horní straně představce řídítek.
2. Uvolněte šroub na horní straně představce řídítek (½ otočení proti 

směru hodinových ručiček).
3. Řídítka seřiďte v úhlu 90° k přednímu kolu.
4. Zašroubujte šroub uvnitř ve směru hodinových ručiček a zafixujete tak 

nastavení směru řídítek. Řiďte se utahovacími momenty.
5. Krytku pak opět nasaďte na horní stranu představce řídítek.



87

ŘÍDÍTKA

6. Nastavte ložisko hlavy řízení podle následujícího postupu.
 ª Uvolněte kontramatku (několik otočení proti směru hodinových 
ručiček).

 ª Utáhněte objímku ložiska (ve směru hodinových ručiček).
 ª Ruční brzdu pro přední kolo držte stisknutou. 
Pokud se teď budete pokoušet pohybovat elektrokolem dopředu 
a dozadu, musí být ložisko hlavy řízení zafixováno a nesmí mít vůli.

 ª Nadzvedněte elektrokolo za rám.
Pokud se teď rám nahýbá do jedné strany, musí být přední kolo v 
této pozici pohyblivé a samo od sebe se musí naklánět doleva, popř. 
doprava.

 ª Objímku ložiska držte pevně jednou rukou a druhou rukou utahujte 
kontramatku (ve směru hodinových ručiček), a tak zafixujete nasta-
vení ložiska hlavy řízení. 
Řiďte se utahovacími momenty.

7. Řídítka seřiďte.
8. Ještě jednou zkontrolujte, zda jsou řídítka seřízena ve správném úhlu 

90° k přednímu kolu.

5

4
2

3

1

Představec řídítek s vnitřním upínáním
1 Krytka 4 Kontramatka
2 Objímka ložiska 5 Představec řídítek
3 Trubka řídítek
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39 Osvětlení

39.1 Všeobecné�informace

Je-li elektrokolo součástí silničního provozu, musí být vybaven následujícím 
osvětlením:

• světlomet, 
• zadní světlo,
• odrazky na pedálech, 
• boční odrazky na předním a zadním kole, popř. reflexní proužky, 
• bílá odrazka vpředu, 
• červená odrazka vzadu.

Komponenty osvětlení na jízdním kole
1 Světlomet/odrazka vpředu* 3 Odrazky na pedálech
2 Boční odrazky 4 Zadní světlo/zadní odrazka vzadu*

* různá místa montáže

3 2

2

14

 ► Elektrokolo používejte v silničním provozu jen tehdy, je.li vybaveno 
všemi komponenty osvětlení podle národních a regionálních požadavků. 
 ► Informujte se o příslušných státních zákonech a předpisech.
 ► Vadné osvětlení nechte vyměnit svým prodejcem.
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V závislosti na modelu jsou světlomet a zadní světlo poháněny následovně:
• dynamem (bočním dynamem nebo nábojovým dynamem),
• samostatnou baterií nebo akumulátorem v příslušném kompo-

nentu osvětlení,
• elektrickou energií elektropohonu.

39.2 Místa�montáže

V závislosti na modelu jsou světlomet a zadní světlo namontované na 
jednom z následujících míst:

světlomet
• na trubce hlavy řízení,
• nad blatníkem,
• na vidlici.

zadní�světlo
• nad nosičem,
• na blatníku,
• na vzpěře rámu.

39.3 Zapnutí�a�vypnutí�osvětlení

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Při jízdě s nedostatečným osvětlením nebo bez osvětlení vás ostatní 
účastníci silničního provozu mohou špatně vidět a nebezpečí (např. 
překážky) poznáte příliš pozdě. Hrozí zvýšené riziko úrazu a poranění.

 »Při jízdě za špatné viditelnosti (např. mlha, soumrak) nebo ve tmě 
vždy zapněte osvětlení.
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�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud vás rozptyluje zapínání světel během jízdy, existuje zvýšené 
riziko úrazu a zranění.

 »Osvětlení zapněte před zahájením jízdy nebo zastavte a až pak 
zapněte světla.

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Svítí-li světlomet příliš vysoko, můžete oslnit protijedoucí účastníky 
silničního provozu. Hrozí riziko úrazu a poranění.

 »Seřiďte světlomet tak, abyste osoby v protisměru tímto světlem 
neoslnili.

i Při zapnutí světlometu se automaticky zapne zpravidla i zadní 
světlo.

Osvětlení�poháněné�bočním�dynamem
 ► Osvětlení aktivujete tak, že tlačíte shora na bod odporu na dynamu, 
takže dynamo přiléhá na boční stranu ráfku.
 ► Osvětlení deaktivujete tak, že dynamo odtahujete od boční strany 
ráfku, takže jde zpět do původní pozice.

Osvětlení�poháněné�nábojovým�dynamem�nebo�samostatnou�baterií
 ► Osvětlení aktivujte tak, že zapnout/vypnout nastavíte na pozici I�(ZAP).
 ► Osvětlení deaktivujte tak, že zapnout/vypnout nastavíte na pozici O 
(VYP).

Osvětlení�poháněné�elektropohonem
 ► Osvětlení zapnete v závislosti na modelu na displeji nebo na ovládací 
jednotce.
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40 Zvonek

i
V závislosti na modelu je vaše elektrokolo při dodání vybaveno 
zvonkem. Pokud není vaše elektrokolo vybaveno zvonkem, 
můžete ho bezpečně dovybavit. 

 ► V případě potřeby se obraťte pro radu na svého prodejce.

Abyste mohli během jízdy vydávat akustické signály ostatním účastníkům 
silničního provozu, musí být vaše elektrokolo, pokud ho používáte v 
provozu, vybaveno odpovídajícím zvonkem.

 ► Požádejte svého specializovaného prodejce o výměnu zvonku, pokud 
nemůžete generovat se zvonkem připojeným k vašemu elektrokolu 
jasně slyšitelný signál.
 ► Zvonek umístěte na řídítka tak, abyste na něj pohodlně dosáhli, aniž 
byste museli sundávat ruku z rukojeti řídítek.
 ► Zatáhněte za páčku zvonku a po té ji uvolněte, tím se vytvoří signál.
 ► Připevněte zvonek na řídítka tak, abyste na něj během jízdy pohodlně 
dosáhli, aniž byste museli pustit ruku z rukojeti řídítek.
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41 Nosič

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím nosiče zavazadel 
můžete poškodit komponenty elektrokola.

 »Pokud chcete své elektrokolo dovybavit volitelným nosičem 
zavazadel, ujistěte se, že je vaše elektrokolo pro to vhodné. Nosič 
nechte namontovat svým specializovaným prodejcem.
 »K dovybavení nebo změně vybavení použijte pouze nosiče 
certifikované podle normy EN ISO 11243.
 »Na nosiči zavazadel neprovádějte žádné technické změny. To může 
mít negativní vliv na stabilitu.
 »Při nakládání nákladu na nosič se řiďte maximální nosností nosiče a 
maximální povolenou celkovou hmotností elektrokola.

Na nosiči můžete převážet lehká zavazadla, ta jsou při tom upevněna k 
nosiči pomocí třmenové svorky nebo upínacími popruhy. 
Maximální nosnost nosiče zavazadel je zpravidla:

• 25 kg na zadní nosič zavazadel
• 7, popř. 12 kg na přední nosič zavazadel

 ► Z údaje vyraženého na nosiči zavazadel ověřte maximální nosnost 
nosiče zavazadel, popř. se obraťte na svého odborného prodejce.
 ► Při používání nosiče zavazadel se řiďte informacemi uvedenými v viz 
kapitola 50.1 „Použití nosiče zavazadel“ na straně 109.
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42 Stojánek

i
V závislosti na modelu je vaše elektrokolo při dodání vybaveno 
stojánkem. 

 ► Pokud není vaše elektrokolo vybaveno stojánkem, obraťte 
se na svého prodejce. Ten vám poskytne informace o tom, 
zda můžete své elektrokolo dovybavit stojánkem.

Když zastavíte, můžete své elektrokolo podepřít stojánkem tak, aby zůstalo 
ve svislé poloze.

 ► Pokud chcete odstavit své elektrokolo: Elektrokolo pevně držte, nohou 
vyklopte stojánek tak, aby zacvakl, a opatrně o něj elektrokolo opřete.

 ª Ujistěte se, že elektrokolo na stojánku drží bezpečně a nehrozí, že 
se převrátí.

 ► Pokud chcete znovu použít odstavené elektrokolo nebo s ním chcete 
pohybovat: Elektrokolo držte pevně a nohou sklopte stojánek směrem 
nahoru, aby zapadl.

V závislosti na modelu upravte nastavení(směr stojánku, aby na něm elek-
trokolo stálo bezpečně.

 ► Pokud vaše elektrokolo nestojí bezpečně, seřiďte stojánek.
 ► Pokud máte při nastavování stojánku problémy nebo si nejste jistí, 
obraťte se na svého prodejce.
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43 Rychloupínák
Komponenty elektrokola upevněné rychloupínákem můžete rychle a bez 
nástroje nastavit, vymontovat či namontovat.

43.1 Otevření�a�zavření�rychloupínáku

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nesprávně uzavřené nebo nesprávně seřízené rychloupínáky se 
mohou během jízdy otevřít, takže příslušné součásti již nebudou 
bezpečně upevněny.

 »Před jízdou se ujistěte, že jsou všechny rychloupínáky dostatečně 
zavřeny a jsou v kontaktu s konstrukční částí nebo rámem.
 »Kola upevněná rychloupínacími osami* demontujte a montujte sami 
pouze tehdy, pokud máte dostatečné znalosti. Jinak se obraťte na 
svého prodejce.

�POZOR�(VAROVÁNÍ)
Nebezpečí poranění!
Pokud nepozorně manipulujete s rychloupínákem, můžete si rozdrtit 
prsty.

 »Při otevírání a zavírání rychloupínáků buďte opatrní a dávejte si 
pozor na prsty.

 ► Rychloupínák otevřete tak, že táhnete páčku rychloupínáku směrem 
ven (pryč od konstrukčního dílu, ke kterému v zavřeném stavu přiléhá).
 ► Rychloupínák zavřete tak, že zaklapnete páčku rychloupínáku proti 
příslušnému konstrukčnímu dílu, aby k němu co nejvíce přiléhal.
 ► Upravte nastavení rychloupínáku, pokud si všimnete, že rychloupínák 
bezpečně nedrží příslušnou součást na svém místě, nebo pokud se 
rychloupínák zavírá příliš snadno.

* Rychloupínací osy označují osy předního a zadního kola, které se zavírají pomocí rychloupínáků.
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 ► Pokud při otevírání nebo zavírání rychloupínáku uslyšíte neobvyklé 
zvuky, zkontrolujte nastavení a stav rychloupínáku. Opotřebované 
nebo poškozené rychloupínáky nechte vyměnit svým prodejcem za 
originální náhradní díly.

43.2 Nastavení�rychloupínáku

1. Otevřete páčku rychloupínáku.
2. Otočte upínacím šroubem o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.
3. Zavřete páčku rychloupínáku.
4. Zkontrolujte, zda rychloupínák nyní bezpečně fixuje svůj komponent.

Postup opakujte tak dlouho, dokud rychloupínák v zavřeném stavu 
nebude bezpečně fixovat svůj komponent.

 ª Pokud komponent nelze bezpečně zafixovat, obraťte se na svého 
prodejce.

Nastavení rychloupínáku
1 Stahovací šroub 2 Páčka rychloupínáku

2

1
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44 Uložení�elektrokola

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Pokud dojde k náhodnému spuštění elektropohonu nebo pokud k 
vašemu elektrokolu mají přístup děti nebo osoby s fyzickým nebo 
mentálním postižením, může dojít k úrazům a vážným poraněním.

 »Než elektrokolo na delší dobu odstavíte nebo uskladníte, vždy 
vyjměte akumulátor.
 »Elektrokolo zajistěte a uložte tak, aby k němu neměly přístup 
neoprávněné osoby (zejména děti).

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Nesprávným uložením můžete elektropohon nebo jeho komponenty 
poškodit.

 »Respektujte skladovací teplotu pro komponenty elektropohonu, 
aby nedošlo k jejich poškození a poškození funkčnosti.
 »Řiďte se údaji o skladování uvedených v příslušných pokynech 
výrobce pro elektrický pohon (zejména akumulátor) a příp. pro další 
komponenty elektrokola.
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1. Než elektrokolo na delší dobu odstavíte, vyčistěte ho viz kapitola 47.3 
„Čištění elektrokola a péče o něj“ na straně 103.

2. Pokud má vaše elektrokolo přehazovačku, přeřaďte na malý převodník 
vpředu a nejmenší pastorek kolo vzadu, abyste co nejvíce odlehčili 
bovdenová lanka.

3. Elektrokolo uchovávejte na suchém místě, chráněné před mrazem a 
velkými teplotními rozdíly.

 ª Elektrokolo popřípadě zavěste za rám, aby nedošlo k poškození kol.
4. Akumulátor, nabíječku a případně další součásti uchovávejte oddě-

leně od elektrokola a řiďte se údaji uvedenými v příslušných návodech 
výrobců.



PŘEPRAVA

98

PŘEPRAVA

45 Přeprava�elektrokola

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Při náhodném spuštění elektrického pohonu může dojít k úrazům a 
vážným poraněním.

 »Než elektrokolo na delší dobu odstavíte nebo uskladníte, vždy 
vyjměte akumulátor.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Nesprávnou přepravou můžete elektrokolo a elektropohon nebo jeho 
komponenty poškodit.

 »Zajistěte elektrokolo tak, aby během přepravy nemohlo sklouznout 
nebo spadnout.
 »Akumulátor přepravujte opatrně a dbejte na to, aby byl zabezpečen 
před nárazy a údery.
 »Před přepravou elektrokola vyjměte kromě akumulátoru i další 
citlivé součásti (např. displej), nebo součásti ochraňte jiným 
způsobem, aby nedošlo k poškození během přepravy.
 »Řiďte se údaji o přepravě uvedenými v příslušných pokynech výrobce 
pro elektrický pohon a příp. pro další komponenty elektrokola.
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1. Elektropohon případně vypněte a z elektrokola vyjměte akumulátor.
2. Je-li vaše elektrokolo vybaveno kotoučovou brzdou, která má přepravní 

jištění, použijte ho.
 ª Obraťte se na svého prodejce a nechte si vysvětlit manipulaci s 
přepravním jištěním.

3. Pro přepravu uložte elektrokolo na nosič jízdních kol. Při tom se řiďte 
údaji v návodu výrobce k nosiči na jízdní kola a popř. k dalším součástem.

 ª Používejte výhradně schválené nosiče jízdních kol, na nichž elektro-
kolo lze přepravovat ve vzpřímeném stavu. 

 ª Pro informace o vhodných nosičích jízdních kol se případně obraťte 
na svého prodejce.

Pokud plánujete přepravu elektrokola autobusem, letadlem, lodí nebo 
vlakem:

 ► Přes nástupem k jízdě se informujte u příslušné dopravní společnosti o 
přepravních podmínkách pro akumulátor a elektrokolo.
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46 Likvidace�elektrokola

Pro likvidaci elektrokola platí směrnice EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 
2012/19/EU) a o odpadních akumulátorech (směrnice 
2006/66/ES), podle nichž se musí příslušné součásti 
třídit a odevzdat k ekologické likvidaci.
Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost vrátit elek-
trická a elektronická zařízení i akumulátory a baterie 
na konci životnosti na veřejná sběrná místa zřízená pro 
tento účel nebo do specializované prodejny.

1. Vyjměte z elektrokola akumulátor pro napájení jednotky elektro-
pohonu a v případě potřeby všechny ostatní akumulátory a baterie 
namontované v elektrokole, dále všechny součásti a ovládací prvky, 
které obsahují akumulátor nebo baterie.

2. Elektrokolo (bez akumulátorů/baterií) likvidujte jako odpadní elektrické 
zařízení.

 ª Více informací o bezplatných sběrných místech pro odpadní elek-
trická zařízení a/nebo sběrných místech, která odpadní elektrická 
zařízení recyklují, získáte od městského nebo místního úřadu.

 ª Než odevzdáte své elektrokolo na sběrném místě, v případě 
potřeby odstraňte osobní údaje uložené na příslušenství. Toto je 
vaše odpovědnost.

3. Vyjmutý akumulátor a všechny ostatní akumulátory a baterie vyjmuté 
z elektrokola zlikvidujte jako nebezpečný odpad ve firmě zabývající se 
recyklací odpadů nebo na sběrném místě ve vašem městě nebo obci.
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JAK�MANIPULOVAT�S�ELEKTROKOLEM

47 Přehled�jednotlivých�kroků�ovládání

i
Tento odstavec shrnuje a stručně popisuje potřebné provozní 
kroky k používání elektrokola.
Podrobný popis jednotlivých funkcí a procesů, včetně všech 
příslušných podrobností a varování, najdete v příslušných 
samostatných odstavcích k příslušným komponentům.

 ► Před prvním použitím elektrokola si důkladně přečtěte 
samostatné podrobné odstavce. Nestačí přečíst si jen tento 
odstavec „Jak manipulovat s elektrokolem“!
 ► Do samostatných detailních odstavců nahlédněte, pokud:

• si nejste jisti ohledně používání,
• máte problémy s používáním.

47.1 Příprava

S�elektrokolem�jedete�poprvé
1. Seřiďte správně sedlo a řídítka, abyste zaujali při jízdě na elektrokole 

správnou pozici viz kapitola 36 „Nastavení sedla“ na straně 78 a viz 
kapitola 38 „Nastavení řídítek“ na straně 83.

2. Seznamte se s elektrokolem viz kapitola 15 „Seznámení se s elektro-
kolem“ na straně 36.

3. Před zahájením jízdy zkontrolujte komponenty svého elektrokola viz 
kapitola 16 „Kontrola elektrokola před jízdou“ na straně 37.

Manipulaci�s�elektrokolem�již�znáte�nebo�s�ním�pravidelně�jezdíte
 ► Před zahájením jízdy zkontrolujte komponenty svého elektrokola viz 
kapitola 16 „Kontrola elektrokola před jízdou“ na straně 37.
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47.2 Použití�elektrokola

i
Pokud brzdíte téměř současně přední i zadní brzdou, můžete 
své elektrokolo během brzdění lépe ovládat a zkrátit brzdnou 
dráhu.

1. Brzdy viz kapitola 24.6 „Ovládání brzd“ na straně 56
 ► Zatáhnutím brzdové páčky směrem k rukojeti řídítek zabrzdíte příslušné 
kolo.

 ª Brzdovou páčku přitahujte silněji nebo úplně, abyste zvýšili nebo 
maximalizovali brzdnou sílu („plné brzdění“).

 ª Abyste snížili brzdnou sílu nebo přestali brzdit, táhněte za brzdovou 
páčku méně silně nebo ji pusťte.

2. Změna rychlostního stupně viz kapitola  „Řazení“ na straně 59
 ► Pomocí ovládacího prvku pro řazení rychlostních stupňů přepněte vyšší 
nebo nižší rychlostní stupeň.

3. Přeprava zavazadel viz kapitola 50 „Přeprava zavazadel“ na straně 108
 ► Zavazadla převážejte na nosiči na zavazadla nebo ve vozíku. Pro 
bezpečné uschování zavazadel používejte vhodné tašky na jízdní kola.

4. Jízda s dítětem/přeprava dítěte viz kapitola 49 „Jízda s dítětem“ na 
straně 105
 ► Na elektrokole přepravujte děti výlučně ve vhodné dětské sedačce 
nebo v přívěsném vozíku pro děti.



103

JAK MANIPULOVAT S ELEKTROKOLEM

47.3 Čištění�elektrokola�a�péče�o�něj

 ► Elektrokolo, popř. komponenty namontované na elektrokole pravi-
delně čistěte.

• Středový pohon / komponenty
viz kapitola  „Středový pohon“ na straně 40,

• Elektropohon 
viz kapitola  „Specifika elektropohonu“ na straně 46 a viz návod 
výrobce k elektropohonu,

• Přední a zadní brzda 
viz kapitola 24.5 „Čištění a péče“ na straně 56,

• Komponenty řazení 
viz kapitola  „Řazení“ na straně 59.

47.4 Pravidelná�kontrola�komponentů�elektrokola

 ► Jednou za půl roku zkontrolujte stav a funkčnost komponentů namon-
tovaných na elektrokole:

• Středový pohon / komponenty
viz kapitola  „Středový pohon“ na straně 40,

• Elektropohon 
viz kapitola  „Specifika elektropohonu“ na straně 46 a viz návod 
výrobce k elektropohonu,

• Přední a zadní brzda 
viz kapitola 24.4 „Opotřebení a údržba“ na straně 56 a  
viz kapitola 24.8 „Kontrola kotoučové brzdy“ na straně 58,

• Komponenty řazení 
viz kapitola  „Řazení“ na straně 59.



JAK MANIPULOVAT S ELEKTROKOLEM

104

48 Po�pádu

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Poškozené komponenty elektrokola se mohou bezprostředně zlomit 
nebo selhat jiným způsobem a poškozené komponenty elektrického 
pohonu mohou představovat dalekosáhlá nebezpečí.

 »Pokud je vaše elektrokolo poškozeno nebo se domníváte, že je 
poškozeno, nepoužívejte ho.
 »Po pádu nebo nehodě nechte elektrokolo zkontrolovat vaším 
specializovaným prodejcem. Poškozené komponenty nechte 
vyměnit za vhodné originální náhradní díly.
 »V žádném případě se nepokoušejte sami narovnat ohnuté díly.

Nehody a pády mohou mít za následek poškození elektrokola, která na 
první pohled nevidíte, např. vlasové praskliny. Nebezpečí „neviditelných 
poškození“ je velké především u karbonových komponentů. Vlákna nebo 
laky se mohou odlupovat nebo být ovlivněny jiným způsobem, čímž by byla 
ohrožena pevnost a stabilita komponentu.

 ► Po pádu nechte vždy komponenty z karbonu vyměnit specializovaným 
prodejcem za vhodné originální díly.
 ► Pokud dojde k pádu s vloženým akumulátorem: Akumulátor již nepou-
žívejte, ale vyměňte za vhodný originální akumulátor. Při tom se řiďte i 
návodem výrobce k elektropohonu.
 ► Po lehčím pádu, např. pokud se elektrokolo převrátí, zkontrolujte stav 
a funkčnost komponentů namontovaných na vašem elektrokole sami.
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49 Jízda�s�dítětem

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Dojde-li k nehodě nebo pádu, je nebezpečí úrazu dětí cestujících s 
vámi velmi vysoké.

 »Vždy dbejte na to aby každé dítě, které vezete s sebou – ať už v 
dětské sedačce nebo ve vozíku – mělo vhodnou cyklistickou přilbu.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Nesprávným použitím dětských sedaček a/nebo přívěsných vozíků 
můžete poškodit komponenty elektrokola.

 »Při jízdě s dětmi se řiďte maximální nosností dětské sedačky, popř. 
dětského vozíku a maximální povolenou celkovou hmotností 
elektrokola.
 »Nepoužívejte dětské sedačky nebo dětské vozíky s nevhodnými 
elektrokoly.

Chcete-li ke svému elektrokolu použít dětskou sedačku nebo dětský vozík, 
musí se jednat o kategorii elektrokola 2 nebo 3 viz kapitola 6 „Účel použití“ 
na straně 18.
Nevhodné�pro�použití�s�dětskou�sedačkou�/�dětským�vozíkem�jsou:

• elektrokola mimo kategorie 2 nebo 3.
• Elektrokola s karbonovým rámem

49.1 Jízda�na�kole�s�dítětem�v�dětské�sedačce

 ► Používejte vhodnou certifikovanou dětskou sedačku, která je vhodná 
pro vaše dítě a jeho požadavky.
 ► Dětskou sedačku upevněte výlučně na rámu, v žádném případě ji 
neupevňujte na nosiči zavazadel.
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 ► Ujistěte se, že pružiny sedla a pružiny sedlovky, popř. všechny další 
komponenty jsou kompletně zakryté. Nesmi hrozit riziko, že by dítě do 
nich mohlo sáhnout a skřípnout si prsty či se jinak poranit.

Jízda na kole s dítětem v dětské sedačce

49.2 Jízda�na�kole�s�dítětem�v�dětském�vozíku

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
S vozíkem je vaše elektrokolo podstatně delší a vyšší hmotností se 
mění jízdní vlastnosti a zejména chování při brzdění.

 »S vozíkem nejezděte příliš rychle a jezděte rovnoměrnou rychlostí.
 »Pamatujte, že vyšší hmotnost zvyšuje vaši brzdnou dráhu a podle 
toho upravte své chování při brzdění.

i
Nejvyšší možnou bezpečnost poskytují dětské vozíky 
certifikované podle DIN EN 15918 se stabilní kabinou pro 
cestujícího a bezpečnostními popruhy.

 ► Používejte vhodný certifikovaný dětský vozík, který splňuje potřeby 
vašeho dítěte. 

 ª Ujistěte se, že dětský vozík má vhodný zádržný systém, který zajiš-
ťuje bezpečnost vašeho dítěte během jízdy.

 ª Ujistěte se, že je dětský vozík vybaven osvětlením, které odpovídá 
národním a regionálním předpisům.
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 ► Řiďte se návodem výrobce k dětskému vozíku. Dodržujte zejména 
maximální počet dětí, které smějí být ve vozíku přepravovány.
 ► Dodržujte maximální zatížení vozíku:

• 40 kg pro nezabrzděný vozík.
• 80 kg pro zabrzděný vozík.

Celková hmotnost vozíku (vozík + náklad) se počítá do celkové hmot-
nosti elektrokola a musí být zohledněna v maximální povolené celkové 
hmotnosti, viz kapitola 11 „Maximální povolená celková hmotnost“ na 
straně 31.
 ► K dětskému vozíku připevněte pružnou tyč se signální vlajkou. Tyč by 
měla mít délku nejméně 1,5 m, aby vlaječka upozorňovala ostatní 
účastníky silničního provozu na vozík.
 ► Vydejte se na zkušební jízdu mimo silniční provoz, abyste si zvykli na 
změněné jízdní vlastnosti při jízdě s vozíkem.

Jízda na kole s dítětem v dětském vozíku
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50 Přeprava�zavazadel

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nesprávnou přepravou zavazadel ohrožujete bezpečnost silničního 
provozu. Hrozí zvýšené riziko úrazu a poranění.

 »Na řídítka neupevňujte žádná zavazadla. Výjimkou jsou vhodné 
speciální tašky na řídítka.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození!
Nesprávným použitím nosiče zavazadel a/nebo vozíků můžete 
poškodit komponenty elektrokola.

 »Při přepravě zavazadel se řiďte maximální nosností nosiče zavazadel, 
popř. dětského vozíku a maximální povolenou celkovou hmotností 
elektrokola.
 »Nepoužívejte nosiče zavazadel a/nebo vozíky s elektrokoly, které 
pro to nejsou vhodné.

Chcete-li ke svému elektrokolu použít vozík, musí se jednat o model elek-
trokola kategorie 2 nebo 3 viz kapitola 6 „Účel použití“ na straně 18.
Nevhodné�pro�použití�s�vozíkem�jsou:

• elektrokola mimo kategorie 2 nebo 3.
• elektrokola s karbonovým rámem.
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50.1 Použití�nosiče�zavazadel

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
Nesprávným naložením nákladu na nosič zavazadel ohrožujete 
bezpečnost silničního provozu. Hrozí zvýšené riziko úrazu a poranění.

 »Zavazadla na nosiči zajistěte, aby z nosiče nespadla nebo nesklouzla. 
K zajištění použijte výhradně nepoškozené upínací popruhy apod.
 »Dbejte na to, aby těžiště zavazadla bylo uprostřed. 
 »Používejte výlučně vhodné tašky na jízdní kola ze specializované 
prodejny.
 »Uvědomte si, že jízdní vlastnosti elektrokola se z důvodu vyšší 
hmotnosti mohou změnit.

�POZOR�(VAROVÁNÍ)
Nebezpečí poranění!
Do svorek si můžete skřípnout prsty, odmrštěné upínací popruhy vás 
mohou zasáhnout a poranit.

 »Svorky a napínací pásy nepouštějte najednou, ale opatrně je veďte 
do volné polohy/délky.

 ► Náklad na nosič zavazadel uložte tak, aby nebyly zakryty žádné osvět-
lovací prvky (světlomety, zadní světla, odrazky).
 ► Při nakládání těžších zavazadel se ujistěte, že jsou např. umístěny v 
zavazadlech co nejníže, aby měla zavazadla nízké těžiště.
 ► Vždy dbejte na to, aby upínací popruhy apod. byly bezpečně upevněny 
a nemohly se dostat do pohyblivých dílů.
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50.2 Použití�vozíku

�VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu a poranění!
S vozíkem je vaše elektrokolo podstatně delší a vyšší hmotností se 
mění jízdní vlastnosti a zejména chování při brzdění.

 »S vozíkem nejezděte příliš rychle a jezděte rovnoměrnou rychlostí.
 »Pamatujte, že vyšší hmotnost zvyšuje vaši brzdnou dráhu a podle 
toho upravte své chování při brzdění.

 ► Řiďte se návodem výrobce k vozíku.
 ► Řiďte se pokyny k dětskému vozíku, viz kapitola 49.2 „Jízda na kole s 
dítětem v dětském vozíku“ na straně 106.
 ► Naložte vozík tak, aby těžiště zavazadel bylo uprostřed.
 ► Zavazadla ve vozíku zajistěte, aby z něj nevypadla nebo nesklouzla. K 
zajištění použijte výhradně nepoškozené upínací popruhy apod.
 ► Při nakládání těžších kusů se ujistěte, že jsou umístěny v zavazadlech co 
nejníže, aby měla zavazadla nízké těžiště.
 ► Vždy dbejte na to, aby zavazadla, upínací popruhy apod. byly bezpečně 
upevněny a nevyčnívaly z vozíku.
 ► Dodržujte maximální zatížení vozíku:

• 40 kg pro nezabrzděný vozík.
• 80 kg pro zabrzděný vozík.

Celková hmotnost vozíku (vozík + náklad) se počítá do celkové hmot-
nosti elektrokola a musí být zohledněna v maximální povolené celkové 
hmotnosti, viz kapitola 11 „Maximální povolená celková hmotnost“ na 
straně 31.
 ► Vydejte se na zkušební jízdu mimo silniční provoz, abyste si zvykli na 
změněné jízdní vlastnosti při jízdě s vozíkem.
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POTVRZENÍ�O�PROVEDENÉ�PROHLÍDCE
1. Prohlídka – Po cca 200 km/100 provozních hodinách nebo 2 měsících

Provedené úkony, vyměněné/opravené díly:

Datum, razítko / podpis prodejce:

2. Prohlídka – Po cca 1 000 km/500 provozních hodinách nebo 1 roce
Provedené úkony, vyměněné/opravené díly:

Datum, razítko / podpis prodejce:

3. Prohlídka – Po cca 2 000 km/1 000 provozních hodinách nebo 2 letech
Provedené úkony, vyměněné/opravené díly:

Datum, razítko / podpis prodejce:
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4. Prohlídka – Po cca 3 000 km/1 500 provozních hodinách nebo 3 letech
Provedené úkony:

Datum, razítko / podpis prodejce:

5. Prohlídka – Po cca 4 000 km/2 000 provozních hodinách nebo 4 letech
Provedené úkony, vyměněné/opravené díly:

Datum, razítko / podpis prodejce:

6. Prohlídka – Po cca 5 000 km/2 500 provozních hodinách nebo 5 letech
Provedené úkony, vyměněné/opravené díly:

Datum, razítko / podpis prodejce:
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SERVISNÍ�KNÍŽKA
Typový štítek:

Číslo rámu: .......................................................................
Kategorie vozidla podle 
použití k určenému účelu:   2    3    4    5 

Povolená celková hmotnost v kg: .......................................................................
Karbonové komponenty

 bez  Rám

 Řídítka  ..................................................................
Pohon EPAC

 BROSE Drive-S Mag Unit  FAZUA Drive-Pack

 BROSE Drive-S Alu Unit  ..................................................................
Displej EPAC

 BROSE Allround  BMZ středový displej DS103

 FAZUA Evation 1.0  BMZ Sporty 14d

 Marquardt Comfort 4311  ..................................................................
Pohon

 Pohon řetězu  Pohon řemene
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Řazení

 Řetězový převod  Nábojová převodovka
Odpružení

 Full Suspension (plně odpružené)  Hardtail (odpružení vpředu)
Kola

 Pevná osa  Rychloupínák
Velikost ráfku  27,5“    29“
Velikost pneumatik .......................................................................
Typ ventilku (při dodání)  klasický ventilek    Presta ventilek     Autoventilek

Osvětlení

 Nábojové dynamo  Světla

 EPAC (akumulátor)  ................................................
Nosič

 bez  vzadu
 lze dovybavit  není vhodný na nosič

Dětská sedačka

 vhodné pro dětskou sedačku  není vhodné pro dětskou sedačku
Provoz vozíku

 pouze s adaptérem na konci 
vidlice

 není vhodné pro provoz vozíku

Specifika

 Vozidlo není schváleno pro provoz ve veřejném silničním provozu
 Vozidlo je schváleno pro provoz ve veřejném silničním provozu, bylo namontováno 

následující vybavení:

Datum, razítko / podpis prodejce:
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PROTOKOL�O�PŘEDÁNÍ

Prodejce

Předání elektrokola uvedeného v servisní knížce proběhlo po:
• finální montáži elektrokola,
• kontrole všech šroubových spojů,
• kontrole funkčnosti všech komponentů,
• odstranění přebytečného tuku a oleje,
• zkušební jízdě,
• seřízení elektrokola podle potřeb zákazníka,
• poučení zákazníka o použití,
• upozornění zákazníka na provedení inspekční prohlídky po 200 km,
• upozornění zákazníka, aby si před prvním použitím přečetl originální návod k 

použití a všechny související návody ke komponentům.

Datum, razítko / podpis prodejce:

Zákazník

Název

Jméno

Ulice

PSČ/obec

• Servisní knížka byla vyplněna specializovaným prodejcem
• Elektrokole bylo seřízeno mně na míru
• Byla mi vysvětlena základní obsluha elektrokola
• Byl mi předán originální návod k použití a všechny související 

návody ke komponentům

Místo, datum

Podpis zákazníka
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