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1. Úvod
Srdečně gratulujeme ke koupi elektrokola Dykeson.
Děkujeme co nejsrdečněji za Tvoji koupi našeho elektrokola Dykeson a přejeme Ti hodně radosti při jeho používání.
Nech si prosím od svého specializovaného prodejce vysvětlit všechny důležité funkce a přečtěte si pečlivě každý z těchto
návodů k obsluze. Mimoto Tě prosíme, aby si se před první jízdou v silničním provozu dobře seznámil s ovládacími prvky
systému a jízdním chováním svého elektrokola.
Při pochybnostech, co se týká montáže nebo seřízení tvého elektrokola, se před uvedením do provozu bezpodmínečně
obrať na svého místně příslušného specializovaného prodejce.

1.1 Co je to elektrokolo

Za elektrokolo považujeme jakékoliv jízdní kolo, které je vybaveno elektromotorem, řídící jednotkou a baterií coby zdrojem
energie. Pohonná jednotka plní roli jakéhosi pomocníka, který jezdci pomáhá při šlapání a stará se o jeho pohodlí. Obecně
přitom platí, že dopomoc motoru může být aktivována pouze tehdy, pokud jezdec sám aktivně otáčí klikami, tedy šlape.
Pohyb klik je snímán speciálním senzorem umístěným ve středovém složení. Maximální rychlost elektrokola s asistencí
motoru činí přibližně 25 km/h. Po dosažení této rychlosti se motor automaticky vypne a vy pokračujete dál jako na kterémkoliv jiném jízdním kole. Pokud vám dojde baterie nebo máte elektromotor vypnutý, do cíle můžete pokračovat za využití
vlastních sil bez jakéhokoliv dalšího odporu.
Elektromotor je možné uvést do pohybu také pomocí ovládacího tlačítka či akcelerátoru, avšak pouze do maximální povolené rychlosti 6 km/h. Tato funkce bývá označována jako asistent chůze a využijete ji při jakékoliv manipulaci s elektrokolem. Dosažení vyšší rychlosti není možné bez aktivního přičinění jezdce.
Na každé elektrokolo, které svými vlastnostmi odpovídá evropské normě EN 15194-1, se z hlediska zákona o provozu na
pozemních komunikacích pohlíží jako na běžné jízdní kolo.
Pro jízdu na takovém elektrokole nepotřebujete řidičské oprávnění, můžete se bez obav pohybovat po cyklostezkách a cyklistická přilba je povinná pouze do osmnácti let věku. Používání cyklistické přilby přesto důrazně doporučujeme všem
uživatelům elektrokola bez rozdílu.

1.2 První činnosti po nákupu

V případě ztráty nebo odcizení elektrokola je enormně důležité, abyste dostatečně zdokumentovali jeho identifikační parametry. K nim patří nejen fotografie kola, ale i důkladné zaznamenání identifikačního čísla rámu a baterie. Identifikační
číslo rámu naleznete na čele rámu. Identifikační číslo baterie naleznete na štítku na horní straně baterie.
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2. Tvoje Elektrokolo
Rám

Sedlo

Dykeson rám je vyrobený z ušlechtilých slitin hliníku.

Originální sedla Dykeson jsou šitá z umělé kůže v čer-

Elegantně se klene mezi koly a je oporou pro schránku

né nebo hnědé barvě. Pohlaďte lesklý povrch klasic-

elektromotoru i pro každý typ postavy jezdce.

kého odpruženého retro sedla, které bude dostatečně
pohodlné i pro delší cestu.

Gripy

Baterie

Černé a hnědé kožené designovky s kruhovým prů-

řezem a černou koncovkou. Konstruované pro pevný

Jako pohon elektromotoru Bafang slouží lithium-ion-

široký úchop, který zajistí absolutní kontrolu při.

tové akumulátory od českých mistrů z Moravy. Kapacita baterie je 14,5 ampérhodin. Dle našich zkušeností
tedy ujedete 80 kilometrů při průměrném režimu zapínání a vypínaní elektromotoru.

LCD displej Dykeson

Váš průvodce na cestách po městě nebo
širém kraji. Hlídá stav baterie tak, abyste
v klidu dojeli tam, kam potřebujete. Ukazu-

je také aktuální rychlost a dojezd. Displej

Pneumatiky

ve vyšší verzi výbavy také kontroluje tlak
v pneumatikách. Originální displej Dykeson

Odolný ráfek je obut do fat bike plášťů

je voděodolný a je vyrobený z velmi pevného

o průměru 26 palců s impozantní šíř-

materiálu.

kou 4 palce. Silniční vzorek a zvolené
rozměry zaručují komfortní jízdu na

Světlo

kostkách i šotolině s překvapivě nízkým valivým odporem. Můžete zvolit

Přední svítilna je zlepšovákem Dykeson.

i retro design s bílými ráfky i boky

Tělo, včetně výkonné žárovky, jsme vzali

plášťů.

z motorkářského světa a úchyt a ovládání jsme přizpůsobili konstrukčním
specifikům elektrokola. Svítilna
poskytuje bezpečný
pohled do tmy
a díky tomu se
možná budete
raději vracet
v noci, než
za dne.

Vidlice

Přehazovačka Shimano

Dvojitá přední vidlice s kombinovaným pružinovo-pá-

Firmu založil japonský technik Shozaburo Shimano

kovým odtlumením vás snadno rozmazlí. Tam, kde by

v roce 1921. Stal se expertem na metalurgii a výrobou

to mělo drncat, pojedete naprosto komfortně. Vidlice

kvalitních volnoběžek. Od 80. let společnost určuje

je vyrobená z oceli a navržená ve fortelním retro stylu.

standardizační trendy v celém průmyslu. Dnes patří
Shimano k největším výrobcům součástek pro kola
na světě.

Brzdy Tektro

Motor Bafang

Výroba prvních brzd započala v roce 1986. Dnes firma

Už deset let společnost Bafang vyvíjí komponenty

vyvíjí nejkvalitnější brzdové systémy pro jízdní kola

a kompletní systémy pro elektrická vozidla. Kromě

na světě. Filozofií společnosti je víra v lidskou přes-

vysoce kvalitních motorů nabízí produktovou řadu

nost. Každý výrobek je prověřen designovaným nej-

také pro E-motocykly a elektrické skútry. Bafang se

zkušenějším technikem firmy.

zaměřuje na prémiový segment trhu a stal se spolutvůrcem trendů v evropském průmyslovém designu.
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3. Displej / Ovládání displeje
Definice tlačítek
LCD má čtyři tlačítka

– ON / OFF, Nastavení, Nahoru, Dolů

ON / OFF



Nastavení

SET

Nahoru



Dolů



Shrnutí funkcí displeje
LCD poskytuje širokou škálu funkcí a indikátorů, které odpovídají potřebám uživatele.
Uvedený obsah naleznete níže.

1.

ON / OFF

9.

2.

Aktuální zobrazení

9.1 Celková vzdálenost

3.

km/h

9.2 Trip 1 (vzdálenost)

4.

Indikátor podsvícení

9.3 Trip 2 (vzdálenost)

5.

Asistence při chůzi 6 km/h

10. Doba jízdy

6.

PAS úroveň asistence motoru

11. Baterie

7.

Indikátor chyb

12. Definice kabelu

8.

Nastavení

13. Automatický spánek po pěti minutách
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8.

Nastavení úrovně asistence motoru

9.

Indikace chyb

10. Nastavení

Nahoru



ON / OFF



Nastavení

SET

Dolů



4.

Aktuální rychlost

5.

km/h

6.

Indikátor podsvícení

7.

6 km/h

3.

Řídicí sekce

11. Indikátor vzdálenosti
11.1 Celková vzdálenost (ODO)
11.2

Trip 1

11.3

Trip 2

11.4

Zbývající vzdálenost

12. Doba jízdy

13. Baterie
13.1

Úroveň nabití baterie

13.2

Napětí baterie

13.3

Kapacita baterie (%)

13.4

Nabíjení a vybíjení baterie

14. Doba jízdy
15. Automatické vypnutí po pěti minutách

Oblast plného zobrazení

www.dykeson.cz

Oblast normálního zobrazení
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8. Nastavení 0
Přenastavení Jízdy 1 (Trip 1)

10. Indikátor času vypnutí
Parametr času jízdy se automaticky nastaví na rychlost

Stisknutím tlačítka DOLŮ vynulujete trasu 1, pak bude

> 5 km/h. po vypnutí

ikona TRIP1 blikat na hodnotu 1 HZ, mezitím bude vynulována trasa 1.

11. Ukazatel baterie

8.1 Nastavení 1
Nastavení průměru kola
Zvolte přesnou hodnotu průměru kola, abyste zajistili
přesnost zobrazení rychlosti a počtu najetých kilometrů.

8.2 Nastavení 2
KM/H nebo MPH

11.1 Ukazatel zbytkové kapacity
baterie

Zvolte KM/H nebo MPH pro rychlost a počet kilometrů,
na displeji se zobrazí aktuálně vybrané jednotky.

Rámeček baterie má pět segmentů. Každý segment
představuje 20 % kapacity baterie. Když je kapacita

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte parametr, přidržte tlačítko SET na 1 sekundu pro uložení a ukončení.

plná, je zobrazeno všech pět segmetnů. Při slabé baterii
bude rámeček baterie blikat. Znamená to, že stav baterie je velmi nízký a baterie musí být okamžitě dobita.

9. Indikátor vzdálenosti
Když je displej zapnutý, stisknutím tlačítka SET se přepíná informace o displeji, naopak ukazuje: ODO, vypnutí 1 a vypnutí 2.

9.1 ODO
Hodnota ODO zaznamenává počet kilometrů při jízdě,
protože kumulovaná hodnota nemůže být vynulována.

11.2 Kapacita baterie

9.2 Jízda 2 (Trip 2)

Zobrazuje aktuální napětí baterie. Panel zobrazuje kapacitu pro výchozí nastavení.

Jízda 2 zobrazí poslední jízdní vzdálenost po zapnutí
displeje po dobu 30 s, poté ji automaticky resetuje a začne zaznamenávat aktuální vzdálenost.
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12. Definice kabelu
1. ČERVENÁ: Baterie plus
2. ČERNÁ: Baterie mínus
3. ZELENÁ: UART-SEND (TXD)
4. MODRÁ: UART-RECEIVE (RXD)
5. ŽLUTÁ: UZAVŘENO

13. Automatický režim spánku po pěti minutách
Pokud je rychlost jízdy po dobu 5 minut 0 km/h, systém se uvede do režimu spánku.

Tabulka kódů chyb
Kód chyby odpovídá definici poruchy

Chybový kód

Definice

2

Chyba nebo poškození MOS

3

Zastavení motoru

4

Pod napětím

5

Chyba brzdy (detekce startu)

7

Chyba škrticí klapky

8

Chyba 3, 5, 8

9

Nad vysokým napětím (45 V)

10

Chyba při přijímání komunikačního regulátoru

15

Chyba při přijímání komunikace

www.dykeson.cz
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4. Baterie a nabíječka
LUCID 14,5 Ah / 522 Wh, Li-ion 36 V

4.1 Návod k obsluze
Použití akumulátoru

Lithiové články a akumulátory jsou určeny k používání jako nabíjitelné a opakovaně použitelné zdroje elektrické energie.
Li-ion akumulátory jsou nejvýhodnější volbou pro nejrůznější mobilní aplikace, jako jsou elektrokola, e-skútry nebo elektromobily. Akumulátor LUCID je určen pro pohon elektrokol. Je sestaven z nejkvalitnějších značkových článků Samsung
nebo Panasonic, zaručujících jejich dlouhou životnost a kapacitu.

Možná nebezpečí
Nebezpečí zkratu a následného požáru
Nabité i nenabité články obsahují velké množství elektrické energie, která může při zkratování kontaktů způsobit elektrické jiskry nebo elektrický oblouk a od rozžhavených kontaktů a vodičů může dojít k zapálení hořlavých látek.
Nebezpečí úrazu stejnosměrným proudem
Při spojení většího množství článků a akumulátorů do série roste nebezpečí úrazu stejnosměrným elektrickým proudem.
V žádném případě se nedotýkejte elektrických vodičů nebo jiných komponent pod napětím!

Výstrahy

Chraňte před neodbornou manipulací. Chraňte před dětmi. Chraňte před vniknutím vody a jiných tekutin. Chraňte
proti přebití a proti úplnému vybití (řídí si integrovaný BMS modul). Akumulátory nerozebírejte, s poškozenými
akumulátory nemanipulujte. V žádném případě nečistěte elektrokolo vodou s připojeným akumulátorem!

Nabíjení
Prvotní nabíjení

Nové akumulátory jsou z výroby částečně nabity (cca 20–30 %), avšak před prvním použitím je nutné nabít baterie na plnou
kapacitu. Kapacita akumulátorů v prvních cyklech postupně ještě mírně roste. V prvních několika cyklech doporučujeme
vyhnout se prudkému vybíjení až na minimální kapacitu.

Běžné nabíjení

Jelikož Li-ion akumulátory nemají paměťový efekt, je nabíjení možné provádět kdykoliv. Opakované krátké nabíjecí cykly
životnost baterie nikterak výrazně nemění (v rámci +/- 5 %).
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Parametry nabíječky

Pro nabíjení Li-ion akumulátorů používejte pouze k tomu určenou nabíječku. Použití nabíječky pro jiné typy akumulátorů
(olověných atd.) je nepřípustné a znamenalo by poškození nebo zničení akumulátoru, na které se nevztahuje záruka!
K nabití 36 V Li-ion aku je dodávána k tomu určená nabíječka 36 V / 4 A s nabíjecím napětím 42 V.
POZOR, nikdy nenechávejte nabíječku po nabití zapojenou v akumulátoru, aniž by byla zapojena také v síti. Nabíječka
postupně akumulátor vybíjí a pokud by byla zapojena příliš dlouho (více dnů), mohla by akumulátor podbít pod kritickou
mez a zničit jej. Nabíjecí větev není chráněna proti podbití!

Integrovaný BMS (Battery Management system)

Jedná se o integrovaný elektronický obvod, který monitoruje akumulátor a řídí jeho chod. Obsahuje ochranu proti přebití,
proti úplnému vybití, proti zkratu a obsahuje balanční obvody. Řídí celý proces nabíjení a vybíjení jednotlivých článků a má
největší zásluhu na dlouhé životnosti akumulátoru a jeho bezpečném provozu.V akumulátoru plast/Shark všech typů je
použit BMS obvod typu L-B77-13S/25 A-1201.

Jak dosáhnout co nejdelší životnosti akumulátoru
•

v době dlouhého nepoužívání udržovat akumulátor alespoň částečně nabitý (ideálně 60–70 %)

•

udržovat akumulátor v suchém a stabilním prostředí bez výrazných teplotních extrémů

•

nevystavovat akumulátor extrémnímu teplu

•

vyvarovat se zkratování nebo přepólování akumulátoru

•

nepřekračovat maximální povolený vybíjecí proud (uveden na štítku)

•

vůbec nepoužívat rekuperaci energie při brzdění

Vysoký nabíjecí proud při rekuperaci článkům akumulátoru škodí a výrazně snižuje jejich životnost.

Likvidace použitých akumulátorů

Výrobce těchto akumulátorů je zapojen do systému zpětného odběru elektroodpadu REMA Systém.
Použitý akumulátor nesmí přijít do běžného odpadu, musí být odevzdán na k tomu určeném místě (sběrný dvůr atd.). Více
informací o likvidaci použitých akumulátorů najdete na webu www.remabattery.cz.

Li-ion akumulátory v plastovém zátavu – corepack

Plastový obal akumulátoru, verze pro montáž do dalšího obalu pro zajištění mechanické ochrany a ochrany proti vodě.
POZOR NA SPRÁVNOU POLARITU PŘI ZAPOJOVÁNÍ (červený vodič = “+“, černý = “-“)!
Originální DC výstupní kabel nenahrazujte jinou kabeláží, při pájení by se mohl poškodit DC out konektor!

www.dykeson.cz
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Ovládání akumulátoru – Zapnutí/vypnutí akumulátoru

Akumulátor se zapíná pomocí signálového vývodu. Na něj lze připojit tlačítko, spínací skříňku apod.

Nabíjecí konektor

Ochrana zkratová

Corepack má vyvedený nabíjecí konektor typu T-plug.
Na jeho protikus lze instalovat libovolný nabíjecí konek-

ANO

Balancování článků

tor dle přání zákazníka.

ANO

Provozní teplota

-20 až +45 °C

Skladovací teplota**

0 až +35 °C

Tavná pojistka 30 A

Pro případ kritického selhání elektronických ochran akumulátoru je uvnitř akumulátoru tavná pojistka 30 A. Tato pojistka
je uživatelsky nevyměnitelná a je třeba akumulátor svěřit servisu, který zjistí především důvod spálení pojistky před její
výměnou.

Technické parametry
Model

LUCID 14,5 Ah / 522 Wh

Nominální kapacita

14,5 Ah / 522 Wh

Využitelná kapacita*

14,2 Ah

Nominální napětí

36 V

Nabíjecí napětí

42 V

Nominální vybíjecí proud

20 A

Max. vybíjecí proud (5 s)

40 A

Max. nabíjecí proud

4A

Ochrana nadproud / podbití

ANO / ANO

* Každý existující akumulátor má nominální kapacitu, které lze dosáhnout pouze při ideálních podmínkách vybíjení (laboratorní podmínky za stálé ideální teploty a s nízkým vybíjecím prudem). V běžném provozu ale nominální kapacitu nejde
nikdy zcela využít, a proto ještě udáváme tzv. využitelnou kapacitu, tedy kapacitu, kterou lze skutečně v reálných provozních podmínkách využít. Čím je vybíjecí proud vyšší, tím je nižší využitelná kapacita. Měření využitelné kapacity probíhá
při konstantním vybíjecím proudu 15 A a pokojové teplotě.
** Akumulátor neskladujte nikdy zcela vybitý. Před uskladněním nabijte na 70–100 %. Neskladujte v extrémních teplotách
pod bodem mrazu a naopak ani při příliš vysokých teplotách nad 35 °C (optimální teplota je 0–20 °C). Oboje má významný
vliv na životnost akumulátoru. Neskladujte ve vlhkém prostředí!
Pozn.: Kapacita a tedy i dojezd při nízkých venkovních teplotách pod 0 °C se znatelně snižují. Například při teplotě -10 °C lze
využít jen zhruba 60 % kapacity akumulátoru. Jakmile je akumulátor opět provozován v teplotách nad 0 °C, původní kapacita
akumulátoru se obnoví.
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4.2 Faktory ovlivnující dojezd

Dojezdovou vzdálenost elektrokola ovlivňuje mnoho různých faktorů, a proto je velmi těžké určit, kolik kilometrů na jedno
nabití to které elektrokolo urazí.
Mezi klíčové faktory řadíme:
•

profil trasy (rovinatý terén vs. dlouhá prudká stoupání)

•

počasí – teplota, protivítr (ideální teplota je okolo 20 °C, bezvětří)

•

hmotnost jezdce a nákladu (větší hmotnost = větší spotřeba)

•

technický stav kola (dobře seřízené a promazané kolo klade menší odpor)

•

tlak v pneumatikách (podhuštěné pneumatiky = větší spotřeba)

•

styl jízdy (čím více síly vynaložíte, tím méně spotřebuje motor)

•

zvolený režim asistence (vyšší mód = větší spotřeba)

•

aktuální kapacita baterie (vyšší kapacita = větší dojezd)

DOPORUČENÍ

Pro dosažení maximálního dojezdu dbejte o technický stav Vašeho elektrokola a udržujte doporučený tlak v pneumatikách. Velmi důležitý je také stav baterie, proto o ni pečujte dle tohoto manuálu. Snažte se využívat co nejnižší
režim asistence tak, aby Vám byla jízda příjemná, ale abyste zbytečně nespotřebovávali energii z baterie.
Zvolením správného převodového stupně můžete při vynaložení stejné síly zvýšit rychlost a prodloužit dojezd.

4.3 PŘEPRAVA BATERIE

Pro přepravu baterií platí požadavky předpisů o nebezpečných nákladech. Nepoškozené baterie mohou soukromí uživatelé
přepravovat na komunikacích bez splnění dalších podmínek.
Při přepravě komerčními uživateli nebo při přepravě třetími osobami se musí dodržovat zvláštní požadavky na balení
a označení (např. předpisy ADR).
Baterie zasílejte pouze tehdy, pokud nemají poškozený kryt. Volné kontakty zalepte a baterii zabalte tak, aby se v obalu
nepohybovala. Zásilkovou službu upozorněte, že se jedná o nebezpečný náklad.

4.4 SKLADOVÁNÍ BATERIE

Baterii skladujte na suchém a dobře větraném místě, mimo přímé sluneční záření a jiné tepelné zdroje, při teplotě v rozsahu od -10 do 40 °C. Ideální podmínky jsou mírný chlad, ne však mráz.
V případě skladování v chladném prostředí je nutné baterii před uvedením do provozu nechat zahřát na optimální provozní
teplotu (20 °C).
Baterii nenechte nikdy zcela vybitou. Mohla by se tím trvale poškodit.
Při dlouhodobém skladování (například v zimním období) udržujte baterii plně nabitou. Neskladujte ji trvale připojenou
k nabíječce ani umístěnou na elektrokole.
Lithiové baterie se při nečinnosti postupně vybíjejí (cca 5–10 % kapacity za měsíc). Proto baterii 1× za 2–3 měsíce znovu
dobijte.
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5. Údržba a čištění
5.1 Údržba

Pravidelná údržba elektrokola
•

Věnujte pozornost pravidelné údržbě svého elektrokola. Jen tak dosáhnete jeho bezproblémového fungování, prodloužíte jeho životnost a zajistíte bezpečí nejen sobě, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

•

Udržujte elektrokolo a všechny jeho komponenty čisté

•

Použijte pouze doporučené a vyzkoušené čisticí materiály

•

Pravidelně mažte řetěz vhodnými oleji

•

Pokud budete elektrokolo používat také v zimním období, po každé jízdě jej pečlivě očistěte od soli. Zvýšenou pozornost
věnujte kontaktům baterie a dalším konektorům elektrovýbavy.

•

Při jakékoliv manipulaci s elektrokolem dávejte pozor, aby nedošlo k poškození kabelů elektrického systému. Poškozené kabely představují riziko úrazu elektrickým proudem.

•

Pravidelně kontrolujte správné dotažení všech spojů a funkčnost brzd. Pozornost věnujte také všem ostatním komponentům a ujistěte se, zda nejsou poškozené či opotřebené.

5.2 Čištění

Pokud vaše kolo nebo jakákoli součást jednotky elektrokola je špinavá, nezapomeňte před čištěním kola sejmout baterii.
Součásti vyčistěte měkkým, navlhčeným hadrem a neutrálním čisticím prostředkem nebo roztokem prostředku na nádobí
a vody. Nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič. Nikdy nenechejte přijít baterii do přímého kontaktu s vodou. Je-li potřeba
vyčistit baterii, použijte například navlhčenou houbu. Nikdy k čištění nepoužívejte průmyslová rozpouštědla nebo agresivní chemikálie.
Před zasunutím baterie nezapomeňte řádně vysušit kontakty na spodním držáku baterie a na baterii.

VAROVÁNÍ!

Pokud baterie přijde do styku s větším množstvím vody než při běžném dešti či sněžení, hrozí nebezpečí výbuchu.
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6. Poskytnutí záruky
6.1 Postup při reklamaci
•

Reklamaci elektrokola nebo baterie uplatňujte vždy u svého prodejce.

•

Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi se zapsanými výrobními čísly rámu a baterie, uveďte důvod reklamace a popis závady.

6.2 Záruční podmínky
•

24 měsíců na rám a komponenty elektrokola – vztahuje se na výrobní vady a vady materiálu mimo běžné opotřebení
používáním.

•

24 měsíců na životnost baterie.

•

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele.

6.3 Podmínky záruky
•

Elektrokolo musí být používáno výhradně k účelu, pro který bylo vyrobeno.

•

Elektrokolo musí být používáno, skladováno a udržováno podle tohoto uživatelského manuálu.

6.4 Nárok ze záruky zaniká
•

Bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku došlo vinou uživatele (havárií, neodbornou manipulací nad rámec tohoto uživatelského manuálu, neodborným zásahem do konstrukce elektrokola či do zapojení elektrického systému, špatným
uskladněním apod.).

•

Uplynutím záruční doby.

•

Jedná-li se o běžné opotřebení používáním (např. pneumatiky, řetězy, kazety, převodníky, brzdové destičky, držátka
a tak dále).

•

Elektrokolo musí být nabíjeno v pravidelném intervalu alespoň jednou za tři měsíce, aby baterie neztrácela svoji kapacitu.

Upozornění

Záruční plnění zaniká okamžitě při nesprávném použití popř. při použití v rozporu s určením – nebo při nehodách.
Neodborná manipulace s elektrokolem nad rámec tohoto manuálu, použití neoriginálních dílů (např. jiná baterie),
zásah do konstrukce elektrokola či do zapojení elektrického systému může mít za následek poškození elektrokola
a ztrátu záruky.
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7. Montáž a demontáž kola
7.1 Montáž a demontáž kola s motorem

Z důvodu přepravy či servisu může v budoucnu nastat situace, kdy budete potřebovat demontovat kolo s integrovaným
motorem. Nejprve rozpojte konektor motoru, který se nachází přibližně 20 cm od vstupu do motoru. Poté povolte brzdovou
čelist (pokud je použita), přeřaďte na nejmenší pastorek (u zadního motoru), klíčem č. 18 povolte matice motoru a kolo
vyjměte z patek.
Při zpětné montáži postupujte v přesně obráceném pořadí.
Při montáži kola s integrovaným motorem dbejte na správnou pozici středové osy vybráním směrem dolů. Kabel musí do
motoru vstupovat zespodu.
V opačném případě by se po něm mohla do motoru dostat voda a dojít k poškození motoru.
Při zapojování konektoru dávejte pozor, aby vylisované šipky na obou částech konektoru směřovaly proti sobě. Konektor
spojte dostatečnou silou. Nedostatečné zasunutí může způsobit nefunkčnost motoru nebo poškození konektoru.

7.2 Jak odmontovat přední kolo

Chcete-li sejmout přední kolo, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Uchopíme rychloupínák a silou ho uvolníme
2. Tlačíme směrem dolů
3. Z druhé strany uchopíme pojistnou matici rychloupínáku
4. Tlakem směrem do leva vyšroubujeme pojistnou matici rychloupínáku
5. Kolo se následně uvolní svojí váhou z vidlice

1

2

4

5

3

Jak znovu namontovat
přední kolo

Chcete-li přední kolo namontovat zpět,
postupujte podle výše uvedených kroků, jen v opačném pořadí.
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8. Místní legislativa
Silniční provoz elektricky asistovaných jízdních kol – elektrokol (nazývaných též v německy mluvících zemích „pedelec“
a v anglofonních zemích „e-bike“) se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 168/2013 (Nařízení o schvalování
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek).
Ze schvalovacího procesu (homologace) jsou mimo jiné vyňaty dopravní prostředky, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů (článek 2, oddíl 1h směrnice:
Šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším
nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h; Dopomoc elektromotoru může být tedy
aktivována pouze při aktivním šlapání, akcelerátor může elektrokolo uvést pouze do rychlosti 6 km/h z klidového stavu
(viz norma EPAC níže, v případě šlapání může být jeho výkon až do maximální asistované rychlosti). V září 2009 začala ve
všech zemích EU platit specifická norma, která dále zpřesňuje požadavky na elektrický obvod, elektrické kabely a spoje
elektrokola, testování baterií, elektromagnetickou kompatibilitu, řízení výkonu, maximální rychlost, které je možné díky
elektrickému motoru dosáhnout a na měření maximálního výkonu. Tato norma má označení ČSN EN 15194 a je též známá
pod zkratkou EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles).
Pokud elektrokolo splňuje omezení dané Směrnicí a plní požadavky zmíněné Normy (existuje atestace v akreditované
zkušebně a je vystaveno prohlášení o shodě), je z hlediska českého Zákona o provozu na pozemních komunikacích na elektrokola pohlíženo jako na jízdní kola bez elektrické asistence. Pokud je elektrokolo vybaveno zákonným příslušenstvím
(světla, odrazky, zvonek) může být provozováno na pozemních komunikacích, ale též na vyhrazených cyklostezkách a trasách určených výhradně pro jízdní kola. Pro jezdce od 18 let výše není na elektrokole povinné nošení ochranné helmy (která je specificky v městském cyklo-provozu dle výzkumů ECF efektivní ochrannou pomůckou pouze ve 3 % případů kolize).
V případě, že rychlost nebo výkon elektrokola přesahuje limity stanovené normou EPAC, nejedná se dále o elektrokolo,
ale o malý skútr, na nějž se vztahují omezení daná vyhláškou Ministerstva dopravy (tedy povinnost provedení typových
zkoušek, registrační značka, pojištění, helma a provoz pouze na komunikacích určených).
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Pravidlo, že pouze elektrokola s maximální rychlostí 25 km/h a s 250 watty jmenovitého výkonu motoru jsou vyjmuta
z povinnosti provádění typových zkoušek (homologace) nadále platí (viz. bod h). Z tohoto pravidla ale Komise učinila ještě
další výjimky. Povinnost typové zkoušky se dále nevztahuje na:
(a) vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h; (tedy akcelerátor může pracovat samostatně pouze
do této rychlosti).
(b) vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými silami, civilní obranou, požární službou, sílami odpovědnými
za udržování veřejného pořádku a havarijní lékařskou službou
(c) vozidla primárně určená pro off-road použití a určena pro jízdu na nezpevněných plochách.
(d) jízdní kola s pedály, který jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW,
jehož výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, kdy vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo dříve,
jestliže cyklista přestane šlapat.
(e) vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými silami, civilní obranou, požární službou, silami odpovědnými
za udržování veřejného pořádku a havarijní lékařskou službou
(g) vozidla primárně určená pro off-road použití a určené pro jízdu na nezpevněných plochách.
(h) jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW,
jehož výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo
dříve, jestliže cyklista přestane šlapat.

Z toho vyplývá, že pro použití na veřejných komunikacích platí dále limit 250 W, při využití modelu elektorkola u nějž
výrobce jednoznačně deklaruje pohyb mimo veřené komunikace na nezpevněných cestách je možné využít silnější motorizaci elektorkola.
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