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VÁŽENÍ UŽÍVATELIA BICYKLA CTM S ELEKTROPOHONOM.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu elektrobicykla CTM. Na našich elektrobicykloch inštalujeme spoľahlivé komponenty, značkové motory s výkonom do 250W s maximálnym krútiacim momentom až do 95 Nm a tiež kvalitné a
moderné Li-on batérie s vysokou kapacitou a výdržou. Tieto sú buď integrované v ráme, alebo v nosiči. Výkonné a
spoľahlivé hydraulické brzdy Vám zas doprajú istotu a dostatočnú kontrolu nad rýchlosťou. Pri dosiahnutí konštrukčnej
rýchlosti 25km/h, riadiaca jednotka bezpečne vypne motor a preruší elektrickú asistenciu pri pedálovaní.
Vyrabáme viac typov elektrobicyklov a každý je určený pre iné použitie. Nesprávna voľba bicykla a jeho použitie v
nevhodných podmienkach, môže byť nebezpečná. Doporučujeme Vám pred kúpou konzultovať Vaše požiadavky na
prevádzku a použitie s odborným predajcom.
HORSKÉ CTM  ELEKTROBICYKLE  (MTB HARDTAIL)
bicykel s priemerom kolies 26“, 27,5“alebo 29“ s neodpruženým rámom. Použité býva len predné odpruženie a to väčšinou v rozsahu od 80 mm do 120 mm zdvihu. Prevedenie bŕzd môže byť v kotúčovej verzii, alebo klasické „V brake“
ráfikové. Používa sa na jazdu mimo spevnených komunikácii, kde sa môžu nachádzať malé prekážky a nerovnosti. Nie
je určený na extrémnu záťaž, zjazd, skákanie a pod.
HORSKÉ CTM  ELEKTROBICYKLE CELOODPRUŽENÉ (FULLSUSPENSION)
Na rozdiel od predošlého typu horského bicykla má celoodpružený bicykel s priemerom kolies 26“, 27,5“ alebo 29“ odpruženie aj v zadnej časti. Je viac variant riešení tzv. prepákovania zadnej stavby a uloženia zadného tlmiča. Výhodou
celoodpruženého bicykla je skutočnosť, že lepšie kopíruje nerovný povrch pri jazde a tým zabezpečuje lepšie ovládanie a brzdenie. Používa sa na jazdu mimo spevnených komunikácií, kde sa môžu nachádzať stredne veľké prekážky
a nerovnosti. Nie je určený na extrémnu záťaž, zjazd, skákanie a podobne.
TERÉNNE ELEKTROBICYKLE (KROSOVÉ)
Tento typ bicyklov s kolesami veľkosti 28“ je určený na asfalt, spevnené cesty a do ľahkého terénu. Aj tieto bicykle
môžu byť vybavené prednou odpruženou vidlicou, väčšinou s menším zdvihom, ako je tomu u horských bicyklov.
Konštrukcia rámu je prispôsobená vzpriamenejšiemu posedu jazdca oproti posedu na horskom bicykli. Krosové bicykle sú v poslednej dobe stále populárnejšie a bývajú označované aj ako najvhodnejší bicykel pre cykloturistiku. Nie
sú vhodné pre skoky, alebo terén v ktorom nájde uplatnenie horský bicykel.
CESTOVNÉ ELEKTROBICYKLE (TREKINGOVÉ)
Cestovné bicykle sú určené na asfaltové a spevnené cesty. Sú podobné krosovým bicyklom, len sú vybavené doplnkami, ako blatníky, nosiče batožín, osvetlenie a odrazky. Vzhľadom na svoju výbavu, sú vhodné ako dopravný prostriedok na verejných komunikáciách. Nie sú vhodné do terénu.
MESTSKÉ BICYKLE
Vzhľadom na konštrukciu a plnú výbavu, ako sú blatníky, svetlá, nosič, stojan, prípadne príručný košík, sa tieto bicykle
hodia najmä na  asfaltové, alebo spevnené cesty v oblastiach s malou členitosťou terénu. U mestských bicyklov býva
niekedy použité radenie prevodov v zadnom náboji. Táto kategória sa nehodí pre športové účely.
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ELEKTROMOTOR
BAFANGM420
AJEHOVÝHODY

Funkcia elektro pohonu môže byť ovplyvnená pôsobenímsilnéhomagnetickéhopoľa,prípadnevonkajšímprostredím, ktoré ovplyvňuje elektrické izolačné vlastnosti
výrobku, napr. slané prostredie, vysoká vlhkosť, alebo
pôsobenímžieraviny.

•spoľahlivosťsystému,jednoducháobsluha
•vysokýkrútiacimomentaž80Nm,vhodnýajprehorskýterén
•vysokáefektivita,jednoduchýservis,tichýchod

PROSTREDIE
Elektromotor funguje normálne pri týchto podmienkachprostredia:
• Vonkajšiateplota:-5°C+40°C
• Relatívnavlhkosť:15%–90%

INFORMÁCIE
Naobalesanachádzaetiketastýmitoinformáciami:
MMG332.250-typmotora
14010001
  •1401-dátumvýroby,Január2014vtomtoprípade
  •0001-sériovéčíslovýroby,od0000do9999
36V-napätievhodnéprepohonnýsystém
250W-výkonmotoru

ZÁKLADNÉTECHNICKÉPARAMETRE
Napätie(DCV)


Výkon(W) 


Efektivita(%)


Maximálnykrútiacimoment(Nm) 
Reťazovékoleso


Hlučnosť(dB)


Stupeňodolnostivočiprachu/vode
Certifikát 



36V
250W
≥80%
≥80
38T(odporúčané)
<55
IP66
CEROHS/EN14766/EN14764/REACH/STNEN15194:2017

INŠTALÁCIASYSTÉMU

prednéreťazovékoleso
displej

externýrýchlostnýsenzor

ovládanie
elektromotor

batéria
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BATÉRIALI-ONSČLÁNKAMISAMSUNG36V
ZÁKLADNÉPARAMETRE
Nominálnenapätie

36DCV

Rozsahnapätia

28V~42V

Hmotnosť

3,36kg

Menovitýprúd

17,5Ah

Kapacita

630Wh

Dobanabíjania

4-6hod.

Životnýcyklus

600-800cyklov
(nabitieavybitie)

Dojazd

min.60-120km
(podľaterénu
astupňaasistencie

Typbatériovýchčlánkov

SamsungLi-on

FAKTORYVPLÝVAJÚCENAMAXIMÁLNYDOJAZDELEKTROBICYKLA
•valivýodporpneumatík(pneumatikynesmúbyťpodhustené)
•celkováhmotnosťelektrobicykla,jazdcaanákladu
•stavbatérie(čibolapredjazdoubatériaúplnenabitá+čímvyššípočetvybíjacíchcyklovmábatériazasebou,
týmsaúmernezmenšujejejkapacita)
•profilapovrchtrasy(čímväčšieprevýšenie,horšípovrchciest,týmjekratšícelkovýdojazd)
•režimjazdy(ktorýzostupňovasistenciemáteprijazdenastavený)
•plynulosťjazdy(odporvzduchuasilaprotivetra)
•vonkajšiateplota(čímjenižšiateplota,týmjemenšiaaktuálnakapacitabatérie)

INDIKÁTORNABITIABATÉRIE
Indikátornabitiabatériesanachádzanaviditeľnommiestebočnejstranybatérie,vjejhornejčasti.Nabitiebatérie
skontrolujetestlačenímapodržanímtlačidlaON/OFF,pričomsarozsvietifarebnádióda.
Diódaindikujenabitiebatérietromifarbami:
-modráfarba-plnenabitá/dostatočnáúroveňnabitia
-zelenáfarba-strednáúroveňnabitia
-červenáfarba-nedostatočnáúroveňnabitia
PodržanímtlačidlaON/OFFzistítestavnabitiabatérie
Farebnýpásgrafickyznázorňujeintenzitunabitia
Farebnádiódaindikujestavnabitiabatérie

Výrezbatérie(LEDindikátory)
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NABÍJANIEBATÉRIE
Nabíjaniebatériesavykonávaprostredníctvomurčenejkompatibilnejnabíjačky.Vstupnýkonektornanabitiebatériesanachádzanaviditeľnommiestezbočnejstranybatérie.Pootvorenígumovejkrytkyzapojímedokonektora
nabíjačku.
Keďsabatériapoužívasnekompatibilnýmsystémom,hrozínebezpečenstvopožiaru,alebovýbuchu.Neotvárajte,
nerozoberajtebatériu,hrozírizikoskratuanáslednepožiaru,alebovýbuchu.Likvidáciapoužitýchbatériípodlieha
aktuálnymnárodnýmpredpisom.Prosím,prečítajtesipredpoužitíminštrukciekbatériinaetiketebatérie.Batériu
nabíjajtelensnabíjačkamidodávanýmiodznačkyBAFANGakompatibilnýmsuvedenýmtypombatérie.Batériunenabíjajtedlhšie,akojemaximálnaúroveňnabitia,ktorájeindikovanánakontrolnomLEDpanely.Batériabynemalabyť
dlhodobovystavenásilnémuslnku,abysapredišlojejprehrievaniu.Batériamusíbyťskladovanámimodosahudetí.
Nedovoľtedeťommanipulovaťsbatériouanabíjačkou.Nezabaľujtejudovodivéhomateriálu,môžedôjsťkpriamemukontaktukovusbatériouanáslednekuskratu.Akjebatériaprinabíjaníneprirodzenehorúca,vypnitejuznabíjačkyakontaktujtevýrobcu.Pripoškodeníbatériesanedotýkajtevytekajúcehoelektrolytu,môžepoškodiťpokožku.
Akjebatériaúplnevybitá,čonajskôrjunabite-môžedôjsťkjejpoškodeniu,alebostratekapacity.

Konektornanabitiebatérie

Prevybratiebatériestlačtezámok/lock
umiestnenýnarámeelektrobicyklanadbatériou

NABÍJAČKA
Po zapojení nabíjačky do siete indikuje jedna červená
LEDstavZAPNUTÉ(POWER)adruháLEDsvietinačerveno
lenpočasnabíjaniabatérie,atododoby,kedyelektronika vyhodnotí maximálny stupeň nabitia a LED začne
svietiťnazeleno.Nabíjaniesaautomatickypreruší.Vytiahnitenabíjačkuzosiete.Abystepredišliúrazu,neotvárajte kryt nabíjačky. Opravu prenechajte autorizovanémuservisu.Prednabíjanímsiprečítajteinštrukcie.
Používajte len originálnu nabíjačku, ktorú ste dostali
kelektrobicyklu.Počasnabíjanianabíjačkuneprikrývajte. Nenechávajte nabíjačku trvalo pripojenú do siete.
Chráňtenabíjačkuodtepelnýchzdrojov.Počasnabíjania
zabezpečtedostatočnévetranie.

Celkovýpohľad
nanabíjačku

Štítoknabíjačky
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FAREBNÝLCDDISPLEJ
DPC18.UART
Hmotnosť 

Menoviténapätie

Prevádzkováteplota 
Skladovaciateplota

Stupeňochrany

Doporučenávlhkosťpriskladovaní
USBport 










200g
36Vl43V/48V
-20°C–45°C
-30°C–70°C
IP65
30-70%
5V500mA

OVLÁDAČ
A-TlačítkoON/OFF
B-Tlačítkoprepínaniarežimov
C-Tlačítkoasistentarežimov
D-Tlačítkonazapnutieprednéhoazadnéhosvetla
(akjenimibicykelvybavený)

C

B

D

A

ÚDAJENADISPLEJI/OVLÁDANIE
1
1.Údajaktuálnehočasu
2.ZobrazenieUSBpripojenia
3.Indikáciazapnutiaosvetlenia
4.Zobrazenierýchlostnejstupnice
5.Výberrežimov
 -čiast.vzdialenosťTRIP
 -celkovávzdialenosťODO
 -maximálnadosiahnutárýchlosťMAX
 -priemernárýchlosťAVG
 -zostávajúcavzdialenosťRANGE
 -spotrebaenergieCALORIES
 -čas(TIME)
6.Údajoúrovninabitiabatérie
7.Údajookamžitejrýchlosti
8.Zobrazeniestupňaasistencie
9.Celkováprejdenávzdialenosť
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2
3

7

4

8
5
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PREVÁDZKA
TLAČÍTKOZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnitenapájaniebatérie,podržtetlačidloON/OFFpodobu2sekúndazapnitedisplej.OpätovnýmstlačenímapodržanímtlačidlaON/OFFdisplejvypnete.Pokiaľsabicykelnepoužívá,displejsaautomatickyvypnepo5minútach.

PREPÍNANIEREŽIMOV

Krátkymstlačenímtlačidla„i“môžeteprepínaťmedzijednotlivýmirežimamiTRIP/ODO/MAX/AVG/RANGE/CALORIES/
TIME.Vrežimuručnéhoradeniakrátkostlačtetlačidlo"+"alebo"–"anastavtepožadovanúúroveňpomocoupedálovéhoasistenta.Úroveň0-5.Prvotnénastavenieje1.

PODSVIETENIEDISPLEJA

Na2sekundypodržtetlačidlo(symbolsvetla)azapnitepodsvieteniedispleja.Ďalšímstlačenímapodržanímtlačidla
svetlapodsvieteniedisplejavypnite.Je5úrovníjasu.Vtmavomprostredísapodsvietenieautomatickyzapne.

REŽIMASISTENTCHÔDZE

Podržtetlačidlo"–"avstúptedomožnosti"Asistentchôdze".Nadisplejisazobrazísymbolrežimu(človekvedľabicykla).Uvoľnenímtlačidla"–"tentorežimopustíte.

UŽIVATELSKÉNASTAVENIE
1.Unit/Jednotka
2.Brightness/Jas
3.AutzoOff/Automatickévypnutie
4.MaxPas(Početúrovníasistencie
5.PowerView/Zobrazenievýkonu
Displaysetting
Nastaveniedispleja

6.SocView/Zobrezenieúrovnenabitiabatérie
7.TripReset/ResetprejdutejvzdialenostiTRIP
8.Wheel/Obvodkolesa
9.SpeedLimit/Obmedzenierýchlosti(max.25km/hod)
10.AlSensitivity/Citlivosťpedálovéhoasistenta

Setting/Nastavenie

11.Password/Heslo
12.SetClock/Nastaveniehodín

Information/Informácie

BatteryInfo/Informácieobatérii
ErrorCode/Chybovýkód

Exit/Koniec
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VSTUP DO ROZHRANIA „NASTAVENIA“
Po zapnutí displeja dvakrát krátko za sebou stlačte tlačidlo „i“ a vstúpte do rozhrania „NASTAVENIA“. Obsahuje 3 možnosti: Nastavenie displeja (Display setting), Informácie (Information) a koniec (Exit). Krátkym stlačením tlačidla „+“ alebo „–„ vyberte požadovanú možnosť. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vstúpite do ponuky. Zvoľte
možnosť KONIEC a krátko stlačte tlačidlo „i“ pre odchod z rozhrania. Dvojitým krátkym stlačením tlačidla „i“ opustíte
nastavenia. V obidvoch prípadoch sa pri odchode uložia nastavená dáta.

NASTAVENIE DISPLEJA /DISPLAY SETTING
Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vojdete do ponuky. V tomto rozhraní je 12 možností voľby.

1. NASTAVENIE KM/MÍLA (UNIT)

Krátko stlačte tlačidla + alebo – a vyberte ponuku „Jednotky“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte
a vojdete do ponuky. Stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte medzi Metric (metrický-km)/Imperial (britský-míle). Krátkym
stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vrátite sa naspäť do ponuky „Jednotky“. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre
návrat do hlavného rozhrania.

2. NASTAVENIE JASU DISPLEJA (BRIGHTNESS)

Krátko stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku „Jas“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vojdete
do ponuky. Ďalším krátkym stlačením tlačidla + alebo – vyberte požadovanú hodnotu 100 %/75 %/50%/30 %/10 %.
Po výbere hodnoty znova krátko stlačte tlačidlo „i“ a uložte nastavenia a vráťte sa naspäť do nastavenia jasu. Dvakrát
krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného rozhrania.

3. NASTAVENIE ČASU AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA (AUTO OFF)

Krátko stlačte tlačidla + alebo – a vyberte ponuku „Automatické vypnutie“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť
potvrdíte a vrátite sa naspäť do ponuky. Ďalším krátkym stlačením tlačidla + alebo - vyberte jednu z možností OFF
(vypnuté) /9/8/7/6/5/4/3/2/1minút. Po výbere hodnoty znova krátko stlačte tlačidlo „i“ pre uloženie nastavenia
a vrátenia sa naspäť do nastavení Automatického vypnutia. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného
rozhrania.

4. NASTAVENIE STUPŇOV ASISTENCIE (MAX PAS)

Krátko stlačte tlačidla + alebo – a vyberte ponuku „Nastavenie stupňov asistencie“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte. Ďalším krátkym stlačením tlačidla + alebo – vyberte požadovaný počet stupňov: 3, 5, alebo 9. Po výbere
hodnoty znova krátko stlačte tlačidlo „i“ a uložte nastavenia a vráťte sa naspäť do nastavenia Stupne asistencie. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného rozhrania.

5. NASTAVENIE ZOBRAZENIA VÝKONU (POWER VIEW)

Krátko stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku „Zobrazenie výkonu“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte. Ďalším krátkym stlačením tlačidla + alebo – vyberte medzi režimom výstupného zobrazenia: Výkon, alebo Prúd.
Po výbere možnosti znova krátko stlačte tlačidlo „i“ a uložte nastavenie a vráťte sa naspäť do ponuky Zobrazenie výkonu. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného rozhrania.

6. NASTAVENIE ZOBRAZENIA ÚROVNE NABITIA BATÉRIE (SOC VIEW)

Krátko stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku „Zobrazenie úrovne nabitia batérie“. Krátkym stlačením tlačidla „i“
možnosť potvrdíte a vojdete do ponuky. Ďalším krátkym stlačením tlačidla + alebo – vyberte medzi režimom Percentá,
alebo Napätie. Po výbere možnosti znova krátko stlačte tlačidlo „i“ a uložte nastavenie a vráťte sa naspäť do ponuky
Zobrazenie úrovne nabitia batérie. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného rozhrania.

7. NASTAVENIE VYNULOVANIA PREJDENEJ VZDIALENOSTI - TRIP, MAXS, AVG (TRIP RESET)

Krátko stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku „Resetovanie prejdenej vzdialenosti TRIP“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vojdete do ponuky. Ďalším krátkym stlačením tlačidla + alebo – vyberte medzi režimom
ÁNO, alebo NIE. Resetovanie prejdenej vzdialenosti TRIP zahrňuje maximálnu prejdenú vzdialenosť MAXS, priem. rýchlosť AVG a prejdenú vzdialenosť TRIP. Po výbere možnosti opäť krátko stlačte tlačidlo „i“ a uložte nastavenie a vráťte sa
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naspäť do nastavenia Resetovanie prejdenej vzdialenosti TRIP. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného
rozhrania. Pri vypnutí displeja, alebo vypnutí napájania, sa tieto dáta automaticky nevynulujú.

8. OBVOD KOLESA (WHEEL)

Len zobrazenie informácie. Výrobcom je nastavený aktuálny obvod kolesa.

9. SPEED LIMIT (OBMEDZENIE RÝCHLOSTI)

Len zobrazenie informácie. Povolená maximálna konštrukčná rýchlosť 25 km/hod s asistenciou elektropohonu. Po
prekročení 25km/hod riadiaca jednotka vypína elektropohon. Je zakázané akokoľvek zasahovať do výrobných nastavení pre max konštrukčnú rýchlosť (25km/hod) s asistenciou elektromotora.

10. NASTAVENIE ÚROVNE PEDÁLOVÉHO ASISTENTA (AL SENSITIVITY)

Krátko stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku „Citlivosť pedálového asistenta“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vojdete do ponuky. Ďalším krátkym stlačením tlačidla + alebo – vyberte požadovanú úroveň asistenta
0/1/2/3/4/5/OFF (vypnuté). Možnosť Vypnuté, znamená ukončenie funkcie pomoci. Stupeň 5 je najvyšší stupeň pomoci pedálového asistenta. Po výbere požadovaného stupňa pomoci znova krátko stlačte tlačidlo „i“ a uložte nastavenia a vráťte sa do nastavenia Citlivosť pedálového asistenta. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného
rozhrania.

11. NASTAVENIE HESLA PRE ZAPNUTIE (PASSWORD)

Krátko stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku „Heslo“. Stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vojdete do ponuky. Stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku Vstupné heslo. Stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vstúpite
do ponuky. Stlačením tlačidla + alebo – vyberte možnosť OFF (vypnuté), alebo ON (zapnuté) podľa nižšie uvedeného
postupu.
VSTUPNÉ HESLO: Vojdite do ponuky Vstupné heslo a vyberte možnosť Zapnuté. Stlačte tlačidlo „i“ a na displeji
sa zobrazí vstupné heslo. Stlačte tlačidlo + alebo – pre prepnutie medzi 0-9. Stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte. Po zadaní vstupného hesla sa nové heslo znova zobrazí v rozhraní. Pre zadanie nového hesla opakujte
vyššie uvedený postup. Po nastavení hesla sa po 2 sekundách rozhranie automaticky vráti do pôvodnej ponuky.
Dvakrát stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného rozhrania.
ZMENA HESLA: Po nastavení hesla sa do ponuky Heslo pridá ďalšia možnosť Zmena hesla. Stlačte tlačidlo + alebo
– a vyberte ponuku Zmena hesla. Stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vojdete do ponuky. Displej vás vyzve na zadanie aktuálneho hesla v rozhraní. Pokiaľ desaťkrát zadáte chybné heslo, displej sa automaticky vypne.
Nasledujúci krok je rovnaký, ako pri zadaní vstupného hesla. Keď ukončíte zmenu hesla, po 2 sekundách sa rozhranie automaticky vráti do pôvodnej ponuky. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného rozhrania.
VYPNUTIE HESLA: Vojdite do ponuky Vstupné heslo, vyberte možnosť Vypnuté a krátko stlačte tlačidlo „i“. Displej
vás vyzve k zadaniu aktuálneho hesla v rozhraní. Pokiaľ desaťkrát zadáte chybné heslo, displej sa automaticky
vypne. Pokiaľ zadáte správne heslo, displej heslo potvrdí a vypne funkciu Vstupné heslo. Po 2 sekundách sa displej automaticky vráti do pôvodnej ponuky. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre návrat do hlavného rozhrania.

12. NASTAVENIE ČASU (SET CLOCK)

Krátko stlačte tlačidlo „+“ alebo „–„ a vyberte ponuku „Nastavenie času“. Krátkym stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte. Ďalším krátkym stlačením tlačidla „+“ alebo „–„ vyberte požadovanú hodnotu: hod/min. Stlačením „i“ sa posúvate
o krok. Po nastavení správneho času, dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ pre uloženie a návrat do hlavného rozhrania.

VSTUP DO ROZHRANIA INFORMÁCIE (INFORMATION)

V ponuke Nastavenie stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku Informácie. Stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte
a vstúpite do ponuky.
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INFORMÁCIE O BATÉRII (BATTERY INFO)
Stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku Informácie o batérii. Stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vstúpite
do ponuky. Vyberte možnosť Ďalšia strana (Next Page) a potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla „i“, a tým vstúpite
do ďalšej ponuky. Pokiaľ nie sú k dispozícii žiadne dáta, na displeji sa zobrazí --. V nižšie uvedenej tabuľke môžete
vidieť jednotlivé informácie a ich vysvetlenie. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo „i“ v krátkom intervale, pre návrat do
hlavného rozhrania.
ZOBRAZENÁ 
INFORMÁCIA

VYSVETLENIE

ZOBRAZENÁ 
INFORMÁCIA

Temp

aktuálna teplota

Cycle Times

doba cyklu

Total Volt

napätie batérie

Max Uncharge Time

max doba vybitia

Current

prúd

Last Uncharge Time

posledný čas vybitia

ResCap

zostávajúca kapacita batérie

Total Cell

počet článkov

FullCap

kapacita batérie pri plnom nabití

Cell Voltage 1

napätie článku 1

VYSVETLENIE

CHYBOVÉ HLÁSENIA
Krátko stlačte tlačidlo + alebo – a vyberte ponuku Chybové kódy. Stlačením tlačidla „i“ možnosť potvrdíte a vojdete
do ponuky. E-CODE zobrazí informácie o posledných 10 chybách. E-CODE 1 indikuje poslednú chybu. V pamäti je
možné uchovať maximálne 10 záznamov. Chybová hláška 00 znamená, že nevznikla žiadna chyba. Tabuľka chybových kódov je nižšie rozpísaná. Pokiaľ je detekovaná chyba, na displeji sa zobrazí príslušný symbol. Displej vie
detekovať a zobraziť niektoré poruchy elektrobicykla.
Displej vie detekovať a zobraziť niektoré poruchy elektrobicykla.

10

KÓD
CHYBY

POPIS CHYBY

NÁVOD
PRE ODSTRÁNENIE CHYBY

“07“

Ochrana pred vysokým napätím

Skontrolujte napätie batérie

“08“

Porucha snímača motoru

Nechajte to skontrolovať vašim predajcom

“10“

Teplota motoru prekročila maximálnu 
povolenú hodnotu

Prestaňte jazdiť a počkajte kým sa motor schladí

“12“

Porucha so snímačom prúdu vo vnútri regulátora

Nechajte vášho predajcu skontrolovať regulátor

“13“

Chyba so snímačom teploty vnútri batérie

Skontrolujte batériu

“21“

Chyba snímača rýchlosti

Skontrolujte pozíciu snímača

“22“

Komunikačná chyba BMS

Vymeňte batériu

“25“

Chyba signálu od senzora krútiaceho momentu

Vymeňte senzor

“30“

Chyba komunikácie

1. Skontrolujte konektory medzi EB-BUS a regulátorom
2. Vymeňte regulátor

ELEKTROMOTORBAFANG
M500(MMG520.250)AJEHO
VÝHODY
•spoľahlivosťsystému,jednoducháobsluha
•vysokýkrútiacimomentaž95Nm,vhodnýajprehorskýterén
•vysokáefektivita,jednoduchýservis,tichýchod

PROSTREDIE
Elektromotor funguje normálne pri týchto podmienkachprostredia:
• Vonkajšiateplota:-5°C+40°C
• Relatívnavlhkosť:15%–90%

Funkciaelektropohonumôžebyťovplyvnenápôsobením silného magnetického poľa, prípadne vonkajším
prostredím,ktoréovplyvňujeelektrickéizolačnévlastnosti výrobku, napr. slané prostredie, vysoká vlhkosť,
alebopôsobenímžieraviny.

INFORMÁCIE
Naobalesanachádzaetiketastýmitoinformáciami:
MMG520.250-typmotora
14010001
  •1401-dátumvýroby,Január2014vtomtoprípade
  •0001-sériovéčíslovýroby,od0000do9999
36V-napätievhodnéprepohonnýsystém
250W-výkonmotoru

ZÁKLADNÉTECHNICKÉPARAMETRE




Napätie(DCV)


Výkon(W) 


Efektivita(%)


Maximálnykrútiacimoment(Nm) 
Reťazovékoleso


Hlučnosť(dB)


Stupeňodolnostivočiprachu/vode
Certifikát 



36V
250W
≥80%
≥80
38T(odporúčané)
<55
IP66
CEROHS/EN14766/EN14764/REACH/STNEN15194:2017

INŠTALÁCIASYSTÉMU
prednéreťazovékoleso
externýrýchlostnýsenzor
elektromotor

batéria

displej

ovládanie
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BATÉRIALI-ONSČLÁNKAMISAMSUNG36V
ZÁKLADNÉPARAMETRE
Nominálnenapätie

36DCV

Rozsahnapätia

28V~42V

Hmotnosť

3,65kg

Menovitýprúd

17,5Ah

Kapacita

630Wh

Dobanabíjania

4-6hod.

Životnýcyklus

600-800cyklov
(nabitieavybitie)

Dojazd

min.60-120km
(podľaterénu
astupňaasistencie

Typbatériovýchčlánkov

SamsungLi-on

FAKTORYVPLÝVAJÚCENAMAXIMÁLNYDOJAZDELEKTROBICYKLA
•valivýodporpneumatík(pneumatikynesmúbyťpodhustené)
•celkováhmotnosťelektrobicykla,jazdcaanákladu
•stavbatérie(čibolapredjazdoubatériaúplnenabitá+čímvyššípočetvybíjacíchcyklovmábatériazasebou,
týmsaúmernezmenšujejejkapacita)
•profilapovrchtrasy(čímväčšieprevýšenie,horšípovrchciest,týmjekratšícelkovýdojazd)
•režimjazdy(ktorýzostupňovasistenciemáteprijazdenastavený)
•plynulosťjazdy(odporvzduchuasilaprotivetra)
•vonkajšiateplota(čímjenižšiateplota,týmjemenšiaaktuálnakapacitabatérie)
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NABÍJANIEBATÉRIE
Nabíjanie batérie sa vykonáva prostredníctvom určenej kompatibilnej nabíjačky. Vstupný konektor na nabitie
batériesanachádzanaviditeľnommiestezbočnejstranybatérie.Pootvorenígumovejkrytkyzapojímedokonektoranabíjačku.
Keď sa batéria používa s nekompatibilným systémom,hrozí nebezpečenstvo požiaru, alebo výbuchu.
Neotvárajte, nerozoberajte batériu, hrozí riziko skratu
a následne požiaru, alebo výbuchu. Likvidácia použitýchbatériípodliehaaktuálnymnárodnýmpredpisom.
Prosím,prečítajtesipredpoužitíminštrukciekbatérii
na etikete batérie. Batériu nabíjajte len s nabíjačkami dodávanými od značky BAFANG a kompatibilným s
uvedeným typom batérie. Batériu nenabíjajte dlhšie,
akojemaximálnaúroveňnabitia,ktorájeindikovanána
kontrolnomLEDpanely.Batériabynemalabyťdlhodobo
vystavená silnému   slnku, aby sa predišlo jej prehrievaniu. Batéria musí byť skladovaná mimo dosahu detí.
Nedovoľtedeťommanipulovaťsbatériouanabíjačkou.
Nezabaľujtejudovodivéhomateriálu,môžedôjsťkpriamemukontaktukovusbatériouanáslednekuskratu.
Akjebatériaprinabíjaníneprirodzenehorúca,vypnite
juznabíjačkyakontaktujtevýrobcu.Pripoškodeníbatérie sa nedotýkajte vytekajúceho elektrolytu, môže
poškodiťpokožku.

Konektornanabitiebatérie

Akjebatériaúplnevybitá,čonajskôrjunabite-môžedôjsťkjejpoškodeniu,alebostratekapacity.

NABÍJAČKA
Po zapojení nabíjačky do siete indikuje jedna červená
LEDstavZAPNUTÉ(POWER)adruháLEDsvietinačerveno
lenpočasnabíjaniabatérie,atododoby,kedyelektronikavyhodnotímaximálnystupeňnabitiaaLEDzačnesvietiťnazeleno.Nabíjaniesaautomatickypreruší.Vytiahnitenabíjačkuzosiete.Abystepredišliúrazu,neotvárajte
krytnabíjačky.Opravuprenechajteautorizovanémuservisu.Prednabíjanímsiprečítajteinštrukcie.
Používajte len originálnu nabíjačku, ktorú ste dostali
kelektrobicyklu.Počasnabíjanianabíjačkuneprikrývajte. Nenechávajte nabíjačku trvalo pripojenú do siete.
Chráňtenabíjačkuodtepelnýchzdrojov.Počasnabíjania
zabezpečtedostatočnévetranie.
Celkovýpohľad
nanabíjačku

Štítoknabíjačky
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FAREBNÝLCDDISPLEJ
DPC18.UART
Hmotnosť 


Menoviténapätie


Prevádzkováteplota 

Skladovaciateplota 

Stupeňochrany


Doporučenávlhkosťpriskladovaní
USBport 



200g
36Vl43V/48V
-20°C–45°C
-30°C–70°C
IP65
30-70%
5V500mA

ÚDAJENADISPLEJI
OVLÁDANIE
1.Výberrežimov
 -čiast.vzdialenosťTRIP
 -celkovávzdialenosťODO
 -maximálnadosiahnutárýchlosťMAX
 -priemernárýchlosťAVG
 -zostávajúcavzdialenosťRANGE
 -výkonPOWER
 -spotrebaenergieCALORIES
 -čas(TIME)
2.Údajookamžitejrýchlosti
3.Údajoúrovninabitiabatérie
4.Zobrazeniestupňaasistencie
5.ZobrazenieUSBpripojenia
6.Indikáciazapnutiaosvetlenia

4
6
5
3
2

1
ON/OFF/MODE

PREVÁDZKA
TLAČÍTKOON/OFF/MODE

Zapnitenapájaniebatérie,podržtetlačidloON/OFFpodobu2sekúndazapnitedisplej.OpätovnýmstlačenímapodržanímtlačidlaON/OFFdisplejvypnete.Pokiaľsabicykelnepoužívá,displejsaautomatickyvypnepo5minútach.

PREPÍNANIEINFORMÁCIÍOJAZDE

Krátkym stlačením tlačidla „ON/OFF/MODE“ môžete prepínať medzi jednotlivými informáciami o jazde TRIP/ODO/
MAX/AVG/RANGE/CALORIES/POWER/TIME.

PREPÍNANIEREŽIMOVASISTENCIE

Vrežimeručnéhoradeniakrátkostlačtetlačidlo"+"alebo"–"anastavtepožadovanúúroveňpomocoupedálového
asistenta.Úroveň0,1,2,3,4,5,boost."0"predstavujenajnižšiuúroveňasistenciea"boost"najvyššiuúroveň.

REŽIMASISTENTCHÔDZE

Krátkymstlačenímtlačítka"–"sacezrežimyasistenciedostaneteažnarežim"asistentchôdze".Asistentaaktivujetestlačenímastálymdržanímtlačítka"–".
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ÚDRŽBAELEKTROBICYKLAAVŠEOBECNÉUSTANOVENIA
Náročnejšiuopravuaúdržbuponechajtenaodbornýservis.Pridlhodobomskladovaníodložtenabitúbatériuna
suchéabezpečnémiesto.Nedovoľte,abysabatériaúplnevybila.Ideálnejebatériupočasdlhodobéhoskladovania
udržiavať v cca 80 % stave nabitia. Pri čistení (umývaní) elektrobicykla nedovoľte, aby voda prenikla do elektrozariadenia.Hrozínenávratnépoškodenieelektrickýchzariadeníbicykla.Nepoužívajtenaumývanievysokotlakové
zariadeniaatiežnepoužívajteagresívnečistiaceprostriedky.ZabezpečteVášelektrobicykelprotineoprávnenému
použitiu vhodným zámkom, alebo iným bezpečnostným zariadením. Nevymieňajte originálne komponenty bez
konzultáciesodbornýmservisom.
Nenastavujteanezasahujtedovýrobnýchnastaveníelektrozariadenia.Vprípade,ženeodbornýmzásahomzmeníte
továrenskénastavenia,výrobcanemôženiesťzodpovednosťzapoškodeniaelektrobicykla,aleboprípadnéúrazy.
UPOZORNENIE:Veľmidôležitépreposúdenieprípadnejreklamácienajednotlivédiely,jevykonaniegarančnej
prehliadkyupredajcuponajazdenícca100kmpokúpebicykla.Tátojedôležitázdôvodukontrolyfunkčnosti
adotiahnutiaspojovjednotlivýchdielov.
ElektrobicykelCTMmusíbyťpredfinálnympredajomkoncovémuzákazníkovivybalenýzprepravnéhoobalu,skontrolovanýanastavený.Predajcaposkytnekupujúcemuodbornúinštruktážofunkciáchaúdržbeelektrobicykla.

ZÁRUČNÉPODMIENKY
Tentonávodpojednávalenopopise,nastaveniach,údržbeaovládaníelektrokomponentovnaVašomelektrobicykli.Spolusozakúpenýmelektrobicyklomsteobdržaliajvšeobecnýnávodnaúdržbuaobsluhubicyklaatiež
všeobecnézáručnépodmienky.

ZÁRUČNÉPODMIENKYNAELEKTROKOMPONENTY

(okrembatérie)

Záručnádobaje24mesiacovoddátumukúpyariadiasaustanoveniamiObčianskehoaObchodnéhozákonníka.
Vzťahujúsanavýrobnéchybyelektro-komponentov,mimobežnéopotrebeniepoužívaním.

ZÁRUČNÉPODMIENKYNABATÉRIU
Záručnádobanaživotnosťbatérie,ktorústesizakúpilispoluselektrobicyklom,je6mesiacovoddátumupredaja
t.z.,žepočastejtodobyneklesnemenovitákapacitabatériepod70%svojejcelkovejudávanejkapacity.Natento
parametermávplyvajpočetnabíjacíchcyklovatiežspôsobskladovaniaaúdržbybatérie.
Nauplatnenieprípadnejreklamáciejepotrebnýriadnevyplnenýzáručnýlistatieždokladokúpe.

IlustračnáfotografiasetuBAFANGM420

IlustračnáfotografiasetuBAFANGM500
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VÁŽENÍ UŽIVATELÉ JÍZDNÍHO KOLA CTM S ELEKTROPOHONEM.
Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup elektrokola CTM. Na našich elektrokolech instalujeme spolehlivé kom- ponenty, značkové motory s výkonem do 250W s maximálním točícím momentem až do 80 Nm a taktéž kvalitní moderní Li-on baterie s vysokou kapacitou a výdrží. Ty jsou buď integrované v rámě, a nebo v nosiči. Výkonné a spolehlivé hydraulické brzdy Vám zase dopřejí jistotu a dostatečnou kontrolu nad rychlostí. Při dosažení konstrukční rych l
osti 25km/h, řídící jednotka bezpečně vypne motor a přeruší elektrickou asistenci při šlapání.
Vyrábíme víc typů elektrokol a každý je určený pro jiné použití.
VAROVÁNÍ: Nesprávna volba jízdního kola případně jeho použití v nevhodných podmínkách, může být nebezpečná.
Doporučujeme Vám před nákupem konzultovat Vaše požadavky k použití s odborným prodejcem.
HORSKÉ CTM ELEKTROKOLA (MTB HARDTAIL)
Jízdní kolo s průměrem kol 26“, 27,5“a nebo 29“ s neodpruženým rámem. Použité býva jen přední odpružení a to
vět- šinou v rozsahu od 80 mm do 120 mm zdvihu. Provedení brzd může byt v kotoučové verzi a nebo klasické „V
brake“ráfkové. Používa se na jízdu mimo zpevněných komunikací, kde se mohou nacházet malé překážky a nerovnosti. Neni určený na extrémní zátěž, sjezd, skákání a pod.
HORSKÉ CTM JÍZDNÍ KOLA CELOODPRUŽENÉ (FULLSUSPENSION)
Na rozdÍL od předešlého typu horského kola má celoodpružené kolo s průměrem kol 26“, 27,5“ alebo 29“ odpružení
i v zadní části. Je víc variant řešení tzv. přenastavení zadní stavby a uložení zadního tlumiče. Výhodou celoodpruženého kola je skutečnost, že lépe kopíruje nerovný povrch při jízdě a tým zabezpečuje lepší ovládání a brzdění.
Používa se na jízdu mimo zpevněných komunikací, kde se mohou nacházet stredně velké prekážky a nerovnosti.
Neni určený na extrémní zátěž, sjezd, skákaní a podobně.
TERÉNNÍ ELEKTROKOLA (KROSOVÉ)
Tento typ jídních kol s kolami velikosti 28“je určený na asfalt, zpevněné cesty a do lehkého terénu. I tyhle kola mohou
být vybavené přední odpruženou vidlicí, většinou s menším zdvihem, jak je tomu u horských kol. Konstrukce rámu
je prizpůsobená vzpřímenějšímu posedu jezdce oproti posedu na horském kole. Krosové kola jsou v poslední době
stále populárnější a bývajú označované i jako nejvhodnejší kolo pro cykloturistiku. Nejsou vhodné pro skoky, a nebo
terén v kterém najde uplatnění horské kolo.
CESTOVNÍ ELEKTROKOLA (TREKINGOVÉ)
CestovnÍ kola jsou určené na asfaltové a zpevněné cesty. Jsou podobné krosovým kolám, jen jsou vybavené doplňkami, jako blatníky, nosiče, osvětlení a odrazky. Vzhledem na svoji výbavu, jsou vhodné jako dopravný prostředek na
veřejných komunikacích. Nejsou vhodné do terénu.
MĚSTSKÉ KOLA
Vzhledem na konstrukci a plnou výbavu, jako j sou blatníky, světla, nosič, stojan, případně, příruční košík, se tyto
jízdní kola hodí nejvíc na asfaltové, nebo zpevněné cesty v oblasti s malou členitostí terénu. U městských jízdních
kol bývá někdy použité řazení převodů v zadním náboji. Tato kategorie se nehodí pro sportovní účely.
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ELEKTROMOTORBAFANG
M420(MMG332.250)
AJEHOVÝHODY

Funkceelektropohonumůžebýtovlivněnapůsobením
silného magnetického pole, případne venkovním prostředím, které ovlivňuje elektrické izolační vlastnosti
výrobku, např.slané prostředí, vysoká vlhkost, a nebo
pôsobenížíraviny.

•spolehlivostsystému,jednoducháobsluha
•vysokýkroutícímomentaž80Nm,vhodnýiprohorský
terén
•vysokáefektivita,jednoduchýservis,tichýchod

PROSTŘEDÍ
Elektromotorfungujenormálněpritěchtopodmínkách
prostředí:
•Venkovníteplota:-5°C+40°C
•Relatívnívlhkost:15%–90%

INFORMACE
Naobalesenacházíetiketastěmitoinformacemi:
MMG332.250-typmotora
14010001
   1401-datumvýroby,Leden2014vtomtopřípadě
   0001-sériovéčíslovýroby,od0000do9999
36V-napětivhodnépropohonný
250W-výkonmotoru

ZÁKLADNÍTECHNICKÉPARAMETRY




Napětí(DCV)


Výkon(W) 


Efektivita(%)


Maximálníkrouticímoment(Nm) 
Řetezovékolečko


Hlučnost(dB)


Stupeňodolnostivůčiprachu/vodě
Certifikát 



36V
250V
≥80%
≥80
38T(doporučené)
<55
IP66
CEROHS/EN14766/EN14764/REACH/STNEN15194:2017

INSTALACESYSTÉMU
prědnířetězovékolečko
externírýchlostnísenzor
elektromotor

baterie

displej

ovládaní
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BATERIELI-ONSČLÁNKAMISAMSUNG36V
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Nominální napětí

36 DCV

Rozsah napětí

28V ~ 42V

Hmotnost

3,36 kg

Menovitý prúd

17,5 Ah

Kapacita

630 Wh

Doba nabíjaní

4-6 hod.

Životní cyklus

600-800 cyklov
(nabití a vybití)

Dojezd

min. 60 -120 km
(podle terénu
a stupně asistence

Typ bateriových článkŮ

Samsung Li-on

FAKTORYKTERÉMAJÍVLIVNAMAXIMÁLNÍDOJEZDELEKTROKOLA
•valivýodporpneumatik(pneumatikynesmíbýtpodhustěné)
•celkováhmotnosťelektrokola,jezdceanákladu
•stavbaterie(jestlibylapředjízdoubaterieplněnabitá+čímvyššípočetvybíjecíchcyklúmábateriezasebou,tím
seúměrnězmenšujejejíkapacita)
•profilapovrchtrasy(čímvětšípřevýšení,horšípovrchcest,tímjekratšícelkovýdojezd)
•režimjízdy(kterýzestupňůasistencemátepřijízděnastavený)
•plynulostjízdy(odporvzduchuasílaprotivětru)
•venkovníteplota(čímjenižšíteplota,tímjemenšíaktuálníkapacitabaterie)

INDIKATORNABITÍBATERIE
Indikatornabitíbateriesenacházínaviditelnémmístězbočnístranybaterie,vjejíhorníčásti.NabitíbateriezkontrolujetestlačenímapodrženímtlačítkaON/OFF,přičemžserozsvítíbarevnádioda.
Diodaindikujenabitíbaterietřemibarvami:
-modrábarva-plněnabitá/dostatečnáúroveňnabití
-zelenábarva-středníúroveňnabití
-červenábarva-nedostatečnáúroveňnabití
PodrženímtlačítkaON/OFFzjistítestavnabitíbaterie
Barevnýpásgrafickyznázorňujeintenzitunabití
Barevnádiodaindikujestavnabitíbaterie

Výřezbaterie(LEDindikatory)
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NABÍJENÍBATERIE
Nabíjeníbaterieseprovádíprostřednictvímurčenékompatibilnínabíječky.Vstupníkonektornanabitíbateriesa
nacházínaviditelnémmístězbočnístranybaterie.Pootevřenígumovékrytkyzapojímedokonektoranabíječku.
Kdyžsebateriepoužívásnekompaktibilnímsystémem,hrozínebezpečípožáru,anebovýbuchu.Neotevírejte,nerozebírejtebaterii,hrozírizikozkratuanásledněpožáru,nebovýbuchu.Likvidacepoužitýchbateriípodléháaktuálním
národnímpřed-pisům.Prosímpřečtětesipředpoužitíminstrukcekbateriinaetiketěbatérie.Bateriinabíjejtejens
nabíječkamidodávanýmiodznačkyBAFANGakompatibilnímsuvedenýmtypembaterie.Bateriinenabíjejtedéle,než
jemaximálníúroveňnabití,kterájeindikovanánakontrolnímLEDpanelu.Bateriebynemělabýtdlouhodoběvystavená
silnémuslunku,abysezamezilojejímupřehřívání.Bateriemusíbytskladovánamimodosahudětí.Nedovoltedětem
manipulovatsbateriíanabíječkou.Nezabalujtejidovodivéhomateriálu,můžedojítkpřímemukontaktukovusbaterií
anásledněkezkratu.Jestližejebateriepřinabíjenínepřirozeněhorká,vypnětejiznabíječkyakontaktujtevýrobce.Při
poškozeníbateriesenedotýkejtevytékajícíhoelektrolytu,můžepoškoditpokožku.
Jestližejebaterieúplněvybitá,conejdřívejinabijte,můžedojítkjejímupoškozeníanebokeztrátěkapacity.

Konektor na nabití batérie

Pro vyjmutí baterie zmáčkněte zámek/lock
umístěný na rámu elektrokola nad baterií.

NABÍJEČKA
PozapojenínabíječkydosítěindikujejednačervenáLED
stavZAPNUTÉ(POWER)adruháLEDsvítínačervenojen
podobunabíjeníbaterie,atododoby,neželektronika
vyhodnotímaximálnístupeňnabitíaLEDzačnesvítitna
zeleno. Nabíjení se automaticky přeruší. Vytáhněte nabíječkuzesítě,abyjstepředešlyúrazu,neotvírejtekryt
nabíječky.Opravupřenechejteautorizovanémuservisu.
Přednabíjenímsipřečtěteinstrukce.
Používejte jen originální nabíječku, kterou jste dostaly
k elektrokolu. Podobu nabíjení nabíječku nepřikrývejte. Nenechávejte nabíječku trvale připojenou do sítě.
Chraňtenabíječkuodtepelnýchzdrojú.Podobunabíjení
zabezpečtedostatečnévětrání.

Celkovýpohlednanabíječku Štíteknabíječky
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BAREVNÝLCDDISPLEJ
DPC18.UART
Hmotnost 


Jmenoviténapětí


Provozníteplota


Skladovacíteplota


Stupeňochrany


Doporučenávlhkostpřiskladování 
USBport 



OVLADAČ
A-TlačítkoON/OFF
B-Tlačítkopřepínanírežimů
C-Tlačítkoasistentarežimů
D-Tlačítkoprozapnutípředníhoazadníhosvětla
(pokudjejimikolovybaveno)

200g
36Vl43V/48V
-20°C–45°C
-30°C–70°C
IP65
30-70%
5V500mA

C

B

D

A

ÚDAJENADISPLEJI/OVLÁDÁNÍ
1
1.Údajaktuálníhočasu
2.ZobrazeníUSBpřipojení
3.Indikacezapnutíosvětlení
4.Zobrazenírýchlostnístupnice
5.VýběrrežimŮ
 -část.vzdálenostTRIP
 -celkovávzdálenostODO
 -maximálnídosaženárychlostMAX
 -prŮměrnárýchlostAVG
 -zbývajícívzdálenostRANGE
 -spotřebaenergieCALORIES
 -čas(TIME)
6.Údajoúrovninabitíbaterie
7.Údajookamžitérychlosti
8.Zobrazenístupněasistence
9.Celkováujetávzdálenost
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PROVOZ
TLAČÍTKOZAPNUTÍ/VYPNUTI

Zapnětenapájeníbaterie,podržtetlačítkoON/OFFpodobu2vteřinazapnětedisplej.OpětovnýmstisknutímapodrženímtlačítkaON/OFFdisplejvypnete.Pokudsekolonepoužívá,displejseautomatickyvypnepo5minutách.

PŘEPÍNÁNIREŽIMŮ

Krátkýmstisknutímtlačítka„i“můžetepřepínatmezijednotlivýmirežimyTRIP/ODO/MAX/AVG/RANGE/CALORIES/TIME.
Vrežimuručníhořazeníkrátcestisknětetlačítka"+"nebo"–"anastavtepožadovanouúroveňpomocipedálového
asistenta.Úroveň0-5.Pokudjezapnutýdisplej,výchozínastaveníje1.

ZAPNUTÍOSVĚTLENÍAPODSVÍCENÍDISPLEJE

Stiskněteana2vteřinypodržtetlačítko(symbolsvětlo)azapnětesvětlaapodsvícenídispleje.Opětovmýmstisknutímapodrženímtlačítkasvětlaapodsvícenídisplejevypněte.Je5úrovníjasupodsvícenídispleje,zekterýchmůže
uživatelvybírat(lzenastavitvnabídceJas).Pokudjedisplejzapnutývtmavémprostředí,podsvícenídisplejeisvětla
seautomatickyzapnou.Pokudsepodsvícenídisplejeasvětlovypnouručně,jetřebajezaseručnězapnout.

REŽIMASISTENTCHŮZE

Stiskněteapodržtetlačitko"–"avstuptedonabídky“Asistentchůze”.Nadisplejisezobrazísymbolrežimu(človek
vedlejízdníhokola).Uvolněnímtlačítkatentorežimopustíte.

UŽIVATELSKÉNASTAVENÍ
1.Unit/Jednotka
2.Brightness/Jas
3.AutzoOff/Automatickévypnutie
4.MaxPas(Početúrovníasistencie
5.PowerView/Zobrazenívýkonu
Displaysetting
Nastavenídispleje

6.SocView/Zobrezaníúrovnenabitíbaterie
7.TripReset/ResetujetévzdálenostiTRIP
8.Wheel/Obvodkola
9.SpeedLimit/Obmedzenierychlosti(max.25km/hod)
10.AlSensitivity/Citlivostpedálovéhoasistenta

Setting/Nastavení

11.Password/Heslo
12.SetClock/Nastaveníhodin

Information/Informace

BatteryInfo/Informaceobaterii
ErrorCode/Chybníkod

Exit/Konec
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VSTUP DO ROZHRANÍ "NASTAVENÍ"
Po zapnutí displeje dvakrát krátce za sebou stiskněte tlačítko „i“ a vstupte do rozhraní NASTAVENÍ. Rozhraní ob-sahuje
3 nabídky: Nastavení displeje (Display setting), Informace (Information) a konec (Exit). Krátce stiskněte tlačítka + nebo
– a vyberte požadovanou nabídku. Krátkým stisknutím tlačítka ,,i” možnost potvrdíte a vstoupíte do nabídky. Zvolte
možnost KONEC a krátce stiskněte tlačítko „i“ pro odchod z rozhraní. Dvojitým krátkým stisknutím tlačítka „i“ opustíte
nastavení. V obou případech se při odchodu uloží nastavená data. Pokud po více jak 20 sekundách nečinnosti opustíte rozhraní, nebudou uložena žádná data.

NASTAVENÍ DISPLEJE (DISPLAY SETTING)
V nabídce Nastavení krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte Nastavení displeje.
Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrdíte a vstoupíte do nabídky. V tomto rozhraní je 12 možností volby.

1. NASTAVENÍ JEDNOTEK KM/MÍLE (UNIT)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte nabídku Jednotky. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrdíte
a vstoupíte do nabídky. Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte mezi Metric (metrický - km) / Imperial (britský
míle). Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrdíte a vrátíte se zpět do nabídky Jednotky. Dvakrát krátce stiskněte
tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní.

2. NASTAVENÍ JASU DISPLEJE (BRIGHTNESS)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte nabídku Jas. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrdíte a vstoupíte
do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo – vyberte požadovanou hodnotu 100 % / 75 % 50% / 30 % / 10
%. Po výběru hodnoty opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vraťte se zpět do nastavení jasu. Dvakrát
krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní.

3. NASTAVENÍ ČASU AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ (AUTO OFF)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte nabídku Automatické vypnutí. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost
potvrdíte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte jednu z možností OFF (vypnuto)
/9/8/7/6/5/4/3/2/1. Jednotkou je minuta. Po výběru hodnoty opět krátce stiskněte tlačítko „i“ pro uložení nastavení
a vracení se zpět do nastavení Automatického vypnutí. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5
s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní.

4. NASTAVENÍ ÚROVNÍ ASISTENCE (MAX PAS)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte nabídku Nastavení úrovní asistence. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrdíte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo – vyberte požadovaný počet úrovní
3, 5 nebo 9. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vraťte se zpět do Nastavení úrovní asistence. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní.

5. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ VÝKONU (POWER VIEW)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte nabídku Zobrazení výkonu. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrdíte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo – vyberte mezi režimy výstupního zobrazení
Výkon nebo Proud. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vraťte se zpět do nastavení Zobrazení výkonu. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního
rozhraní.

6. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE (SOC VIEW)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte nabídku Zobrazení úrovně nabití baterie. Krátkým stisknutím tlačítka „i“
možnost potvrdíte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo – vyberte mezi režimem zobrazení Procenta nebo Napětí. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vraťte se zpět do
nastavení Zobrazeni úrovně nabití baterie. Dvakrát krátce stiskněte „i“ tlačítko (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat
zpět do hlavního rozhraní.

7. NASTAVENÍ VYNULOVÁNÍ UJETÉ VZDÁLENOSTI TRIP, MAXS, AVG (TRIP RESET)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo – a vyberte nabídku Resetování ujeté vzdálenosti TRIP. Krátkým stisknutím tlačítka
„i“ možnost potvrdíte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo – vyberte mezi možnos-
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tí ANO nebo NE. Nabídka Resetování ujeté vzdálenosti TRIP zahrnuje maximální ujetou vzdálenost MAXS, průměrnou rychlost AVG a ujetou vzdálenost TRIP. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení
a vraťte se zpět do nastavení Resetování ujeté vzdálenosti TRIP. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní. Při vypnutí displeje ani vypnutí napájení se výše zmiňovaná data
automaticky nenulují.

8. OBVOD KOLA (WHEEL)

Pouze zobrazení informace. Výrobcem je nastaven aktuální obvod kola.

9. SPEED LIMIT (LIMIT RYCHLOSTI)

Pouze zobrazení informace. Nastavená maximální konstrukční rychlost 25 km/h s pomocí elektropohonu. Po překročení 25 km/h, řídící jednotka vypne elektropohon.

10. NASTAVENÍ ÚROVNĚ PEDÁLOVÉHO ASISTENTA (AL SENSITIVITY)

Stiskněte + nebo – tlačítko a vyberte "Citlivost pedálového asistenta". Krátkým stisknutím "i" je potvrzení a vstup do
menu. Krátce stiskněte + nebo – chcete-li vybrat požadovanou úroveň asistenta 0/1/2/3/4/5/OFF (vypnuto). Úroveň 5
je nejvyšší úroveň pomoci pedálového asistenta. Po výběru požadovaného stupně asistence, znovu krátce stiskněte
tlačítko "i" a uložte nastavení a vraťte se do Průvodce nastavení pedálového asistenta. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko
"i" pro návrat do hlavního rozhraní.

11. NASTAVENÍ HESLA (PASSWORD)

Stiskněte + nebo – tlačítko a vyberte "Heslo". Možnost listování "i" pro potvrzení a vstup do menu. Stiskněte tlačítko +
nebo - a vyberte Vstupní heslo. Stisknutím "i" možnost potvrdit a vstup do menu. Sltačením tlačítka + nebo – vyberte
možnost OFF/vypnuto/ nebo OFF/zapnuto/ (povoleno) podle níže uvedeného postupu.
VSTUPNÍ HESLO: Vstupte do menu a vyberte možnost heslo vstup povolen. Stisknutím klávesy "i" a na displeji se
zobrazí vstupní heslo. Stiskněte tlačítko + nebo – k přepínání mezi 0-9. Stisknutím tlačítka "volbu potvrďte. Po zadání hesla, nové vstupní heslo je zobrazen v rozhraní. Chcete-li zadat nové heslo, opakujte výše uvedený postup.
Poté, co jste nastavili heslo, po 2 sekundách, rozhraní se automaticky vrátí do původní nabídky. Stiskněte tlačítko
"i" pro návrat do hlavního rozhraní.
ZMĚNA HESLA: Po nastavení hesla v menu Heslo se přidá další možnost Změnit heslo. Stiskněte + nebo - tlačítko
a vyberte možnost Změna hesla.Stlačením tlačidla,,i”. možnost potvrdíte a vejdete do ponuky. Displej vás vyzve 
k zadání aktuálního hesla v rozhraní. Pokud zadáte nesprávné heslo 10 krát, displej se automaticky vypne. Další
krok je stejný jako při zadávání vstupního hesla. Po změně hesla, po 2 sekundách, rozhraní se automaticky vrátí
do původní nabídky. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko "i" pro návrat do hlavního rozhraní.
VYPNUTÍ HESLA: Vejděte do nabídky Vstupní heslo , vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko "i". Displej vás
vyzve k zadání aktuálního hesla v rozhraní. Pokud zadáte nesprávné heslo 10 krát, displej se automaticky vypne.
Pokud jste zadali správné heslo,dispej heslo potvrdí a vypne funkci Vstupné heslo. Po 2 sekundách se displej
automaticky vrátí do původní nabídky. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko "i" pro návrat do hlavního rozhraní.

12. NASTAVENÍ ČASU (SET CLOCK)

Krátce stiskněte tlačítko "+" nebo "-" tlačítko a vyberte "nastavení času". Krátkym slačením tlačidla "i" výběr potvrdíte.
Další krátké stisknutí tlačítka "+" nebo "-" vyberte požadovanou hodnotu: hod/min. Stlačením "i" se posouváte o další
krok. Po nastavení správného času, dvakrát krátce stiskněte tlačítko "i" pro uložení a návrat do hlavního rozhraní.

PŘÍSTUP K ROZHRANÍ (INFORMATION)

V nabídce Nastavení stiskněte + nebo – tlačítko a vyberte informace. Stlačním tlačítko "i" možnost potvrdíte a vstoupíte do menu.
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INFORMACE O BATÉRII (BATTERY INFO)
Zmáčněte tlačítko + a nebo – a vyberte nabídku - Informace o baterii. Zmáčknutím tlačítka „i“ možnost potvrdíte
a vstoupíte do nabídky. Vyberte možnost Další strana (Next Page) a potvrďte ji krátkým stlačením tlačítka „i“, a tím
vstoupíte do další nabídky. Pokud nejsou k dispozici žádné data, na displeji se zobrazí --. V nižší uvedené tabulce
můžete vidět jednotlivé informace a jejich vysvětlení. Dvakrát krátce zmáčkněte tlačítko „i“ v krátkém intervale, pro
návrat do hlavního rozhraní.
ZOBRAZENÁ 
INFORMACE

VYSVĚTLENÍ

ZOBRAZENÁ 
INFORMACE

Temp

aktuální teplota

Cycle Times

doba cyklu

Total Volt

napětí baterie

Max Uncharge Time

max doba vybití

Current

proud

Last Uncharge Time

poslední čas vybití

ResCap

zbývajíci kapacita baterie

Total Cell

počet článkŮ

FullCap

kapacita baterie při plnem nabití

Cell Voltage 1

napětí článku 1

VYSVĚTLENÍ

CHYBOVÉ HLÁSENÍ
Krátce stlačte tlačítko + a nebo – a vyberte nabídku Chybové kódy. Stlačením tlačítka „i“ možnost potvrdíte a vstoupíte do nabídky. E-CODE zobrazí informace o posledních 10 chybách. E-CODE 1 indikuje poslední chybu. V paměti je
možné uchovat maximálně 10 záznamů. Chybová hláška 00 znamená, že nevznikla žádná chyba. Tabulka chybových
kó-dú je níže rozepsaná. Pokud je detekovaná chyba, na displeji se zobrazí příslušný symbol. Displej umí detekovat
a zobrazit některé poruchy elektrokola.
Displej umí detekovat a zobrazit některé poruchy elektrokola.
KÓD
CHYBY

POPIS CHYBY

ŘEŠENÍ CHYBY

“07“

Ochrana proti vysokému napětí

Zkontrolujte napětí baterie

“08“

Porucha snímače motoru

Nechejte zkontrolovat vašim predajcem

“10“

Teplota motoru dosáhla maximální 
bezpečné hodnoty

Zastavte a počkejte, dokud se motor schladí

“12“

Porucha se snímačem proudu uvnitř regulátora

Nechajte vášho predajce zkontrolovat regulátor

“13“

Chyba se snímačem teploty uvnitř baterie

Zkontrolujte baterii

“21“

Chyba snímače rychlosti

Zkontrolujte pozici snímače

“22“

Komunikační chyba BMS

Vyměňte batérii

“25“

Chyba signalu od senzore krúticího momentu

Vyměňte senzor

“30“

Chyba komunikace

1. Zkontrolujte konektory mezi EB-BUS a regulátorem
2. Vyměňte regulátor
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ELEKTROMOTORBAFANG
M500(MMG520.250)
AJEHOVÝHODY

Funkceelektropohonumůžebýtovlivněnapůsobením
silného magnetického pole, případne venkovním prostředím, které ovlivňuje elektrické izolační vlastnosti
výrobku, např.slané prostředí, vysoká vlhkost, a nebo
pôsobenížíraviny.

•spolehlivostsystému,jednoducháobsluha
•vysokýkroutícímomentaž95Nm,vhodnýiprohorský
terén
•vysokáefektivita,jednoduchýservis,tichýchod

PROSTŘEDÍ
Elektromotorfungujenormálněpritěchtopodmínkách
prostředí:
•Venkovníteplota:-5°C+40°C
•Relatívnívlhkost:15%–90%

INFORMÁCIE
Naobalesenacházíetiketastěmitoinformacemi:
MMG520.250-typmotora
14010001
  •1401-datumvýroby,Leden2014vtomtopřípadě
  •0001-sériovéčíslovýroby,od0000do9999
36V-napětivhodnépropohonný
250W-výkonmotoru

ZÁKLADNÍTECHNICKÉPARAMETRY




Napětí(DCV)............................................36V
Výkon(W)...................................................250W
Efektivita(%)..............................................≥80%
Maximálníkrouticímoment(Nm)...........≥80
Řetezovékolečko........................................38T(doporučené)
Hlučnosť(dB)............................................<55
Stupeňodolnostivůčiprachu/vodě.........IP66
Certifikát....................................................CEROHS/EN14766/EN14764/REACH/STNEN15194:2017

INSTALACESYSTEMU
prědnířetězovékolečko
externírýchlostnísenzor
elektromotor

baterie

displej

ovládaní
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BATERIELI-ONSČLÁNKAMISAMSUNG36V
ZÁKLADNÍPARAMETRY
Nominálnínapětí

36DCV

Rozsahnapětí

28V~42V

Hmotnosť

3,65kg

Menovitýprúd

17,5Ah

Kapacita

630Wh

Dobanabíjaní

4-6hod.

Životnícyklus

600-800cyklov
(nabitíavybití)

Dojezd

min.60-120km
(podleterénu
astupněasistence

Typbatériovýchčlánkov

SamsungLi-on

FAKTORYKTERÉMAJÍVLIVNAMAXIMÁLNÍDOJEZDELEKTROKOLA
•valivýodporpneumatik(pneumatikynesmíbýtpodhustěné)
•celkováhmotnosťelektrokola,jezdceanákladu
•stavbaterie(jestlibylapředjízdoubaterieplněnabitá+čímvyššípočetvybíjecíchcyklúmábateriezasebou,
tímseúměrnězmenšujejejíkapacita)
•profilapovrchtrasy(čímvětšípřevýšení,horšípovrchcest,tímjekratšícelkovýdojezd)
•režimjízdy(kterýzestupňůasistencemátepřijízděnastavený)
•plynulostjízdy(odporvzduchuasílaprotivětru)
•venkovníteplota(čímjenižšíteplota,tímjemenšíaktuálníkapacitabaterie)
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NABÍJENÍBATERIE
Nabíjeníbaterieseprovádíprostřednictvímurčenékompatibilnínabíječky.Vstupníkonektornanabitíbateriesa
nacházínaviditelnémmístězbočnístranybaterie.Pootevřenígumovékrytkyzapojímedokonektoranabíječku.
Kdyžsebateriepoužívásnekompaktibilnímsystémem,
hrozínebezpečípožáru,anebovýbuchu.Neotevírejte,
nerozebírejtebaterii,hrozírizikozkratuanásledněpožáru, nebo výbuchu. Likvidace použitých baterií podléháaktuálnímnárodnímpřed-pisům.Prosímpřečtěte
si před použitím instrukce k baterii na etiketě batérie.
BateriinabíjejtejensnabíječkamidodávanýmiodznačkyBAFANGakompatibilnímsuvedenýmtypembaterie.
Bateriinenabíjejtedéle,nežjemaximálníúroveňnabití,
kterájeindikovanánakontrolnímLEDpanelu.Baterieby
nemělabýtdlouhodoběvystavenásilnémuslunku,aby
sezamezilojejímupřehřívání.Bateriemusíbytskladována mimo dosahu dětí. Nedovolte dětem manipulovat s baterií a nabíječkou. Nezabalujte ji do vodivého
materiálu, může dojít k přímemu kontaktu kovu s bateriíanásledněkezkratu.Jestližejebateriepřinabíjení
nepřirozeněhorká,vypnětejiznabíječkyakontaktujte
výrobce.Připoškozeníbateriesenedotýkejtevytékajícíhoelektrolytu,můžepoškoditpokožku.
Konektorpronabitíbaterie
Jestližejebaterieúplněvybitá,conejdřívejinabijte,můžedojítkjejímupoškozeníanebokeztrátěkapacity.

NABÍJEČKA
PozapojenínabíječkydosítěindikujejednačervenáLED
stavZAPNUTÉ(POWER)adruháLEDsvítínačervenojen
podobunabíjeníbaterie,atododoby,neželektronika
vyhodnotímaximálnístupeňnabitíaLEDzačnesvítitna
zeleno. Nabíjení se automaticky přeruší. Vytáhněte nabíječkuzesítě,abyjstepředešlyúrazu,neotvírejtekryt
nabíječky.Opravupřenechejteautorizovanémuservisu.
Přednabíjenímsipřečtěteinstrukce.
Používejte jen originální nabíječku, kterou jste dostaly
k elektrokolu. Podobu nabíjení nabíječku nepřikrývejte. Nenechávejte nabíječku trvale připojenou do sítě.
Chraňtenabíječkuodtepelnýchzdrojú.Podobunabíjení
zabezpečtedostatečnévětrání.

Celkovýpohled
nanabíječku

Štíteknabíječky
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BAREVNÝLCDDISPLEJ
DPC18.UART
Hmotnost 


Jmenoviténapětí


Provozníteplota


Skladovaciateplota 

Stupeňochrany


Doporučenávlhkostpřiskladování
USBport 



200g
36Vl43V/48V
-20°C–45°C
-30°C–70°C
IP65
30-70%
5V500mA

ÚDAJENADISPLEJI
OVLÁDÁNÍ
1.VýběrrežimŮ
 -část.vzdálenostTRIP
 -celkovávzdálenostODO
 -maximálnídosaženárychlostMAX
 -průměrnárychlostAVG
 -zbývajícívzdálenostRANGE
 -vykonPOWER
 -spotřebaenergieCALORIES
 -čas(TIME)
2.Údajookamžitérychlosti
3.Údajoúrovninabitíbaterie
4.Zobrazenístupněasistence
5.ZobrazeníUSBpřipojení
6.Indikacezapnutíosvětlení

4
6
5
3
2

1
ON/OFF/MODE

PROVOZ
TLAČÍTKOZAPNUTÍ/VYPNUTI

Zapnětenapájeníbaterie,podržtetlačítkoON/OFFpodobu2vteřinazapnětedisplej.OpětovnýmstisknutímapodrženímtlačítkaON/OFFdisplejvypnete.Pokudsekolonepoužívá,displejseautomatickyvypnepo5minutách.

PŘEPÍNÁNIINFORMACÍOJÍZDĚ

Krátkýmstisknutímtlačítka„ON/OFF/MODE“můžetepřepínatmezijednotlivýmiinformacemiojízdeTRIP/ODO/MAX/
AVG/RANGE/CALORIES/POWER/TIME.

PŘEPÍNÁNIREŽIMŮASISTENCE

Vrežimuručníhořazeníkrátcestisknětetlačítka"+"nebo"–"anastavtepožadovanouúroveňpomocipedálového
asistenta.Úroveň0,1,2,3,4,5,boost."0"představujenajnižšíúroveňasistencea"boost"najvyššíúroveň.

REŽIMASISTENTCHŮZE

Krátkýmstisknutímtlačitka"–"sepřesrežimyasistencedostanetedonabídky“Asistentchůze”.Asistentjeaktivovánstisknutímastálýmdrženímtlačítka"–".
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ÚDRŽBAELEKTROKOLAAVŠEOBECNÉUSTANOVENÍ
NáročnejšíopravuaúdržbuVašehoelektrokolapřenechtenaodbornýservis.Přidlouhodobémskladováníodložtenabitoubateriinasuchéabezpečnémísto.Nedovolte,abysebaterieúplněvybila.Ideálníjebateriipodobu
dlouhodobéhoskladováníudržovatvcca80%stavunabití.Přičištění(umývání)elektrokolanedovolte,abyvoda
pronikladoelektrozařízení.Hrozínenávratnépoškozeníelektrickýchkomponentůkola.Nepoužívejtenaumývání
vysokotlakovézařízeníatéžnepoužívejteagresívníčistícíprostředky.PojízdězabezpečteVášeelektrokoloproti
neoprávněnémupoužitívhodnýmzámkem,anebojinýmvhodnýmbezpečnostnímzařízením.Nevyměňujteoriginálníkomponentybezkonzultacesodbornýmservisem.Nevyměňujtetéžvýrobcemdoporučenýanamontovaný
přednýpřevodníkazadnívolnoběžnévícekolo(změnapočtuzubů,způsobízměnupřevodu),můžebýtnarušené
správnéfungovaníavýkonmotoruatakyVašebezpečnost.
Nenastavujteanezasahujtedodrobnýchnastaveníelektrokola.Vpřípadě,ženeodbornýmzásahemzměnítetovárnínastavení,změnusoftwaru,anebojinýchparametrů,výrobcenemůženéstzodpovědnostzapoškozeníelektrokola,anebopřípadnězpůsobenéúrazyaškodyzpůsobenéneodbornýmzásahem.
UPOZORNENIE: Velmi důležité pro posouzení případnej reklamace na jednotlivé díly, je vykonaní garanční
prohlídkyuprodejceponajazdenícca100kmpokoupěkola.Tatojedůležitázdůvodukontrolyfunkčností
adotáhnutíspojovjednotlivýchdílŮ.
ElektrokoloCTMmusíbýtpředfinálnímprodejemkoncovémuzákazníkovivybalenýzpřepravníhoobalu,zkontrolovanýanastavený.Prodejceposkytnekupujícimuodborníinstruktážofunkcíchaúdržběelektrokola.

ZÁRUČNÍPODMÍNKY
Tentonávodpojednávájenopopisu,nastaveních,údržběaovládáníelektrickékomponentynaVašemelektrokole.
Spolusezakoupenýmelektrokolemjsteobdrželiivšeobecnýnávodnaúdržbuaobsluhukolaatakévšeobecné
záručnípodmínky.

ZÁRUČNÍPODMÍNKYNAELEKTRICKÉKOMPONENTY

(kroměbaterie)
Záručnídobaje24měsícůoddatakoupěařídíseustanovenímiobčanskéhoaobchodníhozákoníku.Vztahujísena
výrobnívadyelektro-komponent,mimoběžnéopotřebenípoužíváním.

ZÁRUČNÍPODMÍNKYNABATERII

Záručnídobanaživotnostbaterie,kteroujstesizakoupilispoluselektrokolem,je6měsícůoddataprodejet.z.,že
běhemtétodobyneklesnejmenovitákapacitabateriepod70%svécelkovéudávanékapacity.Natentoparametr
mávlivipočetnabíjecíchcyklůatakézpůsobskladováníaúdržbybaterie.
Nauplatněnípřípadnéreklamacejenutnýřádněvyplněnýzáručnílistatakédokladokoupi.

IlustračnífotosetuBAFANGM420

IlustračnífotosetuBAFANGM500
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PÔVODNÉ ES VYHLÁSENIE O ZHODE / ORIGINAL EC DECLARATION OF CONFORMITY
vydané podľa smernice o strojových zariadeniach č. 2006/42/ES
zo dňa 17.5.2006 (Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.)
VÝROBCA / MANUFAKTURER
BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovensko
IČO/Business ID: 34111115
ICDPH/VAT number: SK2020381176
tel: 00421 32 7763363, e-mail: ctm@ctm.sk
Prehlasujeme, že nasledovné označený výrobok na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako
nami do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám
nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VÝROBKU / PRODUCT IDENTIFICATION :
CTM bicykel s elektrickým pohonom EPAC
TYP CTM / TYPE CTM: PULZE, METRIC
Špeciﬁkácia / speciﬁcation: RUBY PRO 27,5” (29”), RUBY XPERT 27,5” (29”), PULZE PRO 27,5” (29”),
PULZE XPERT 27,5”(29”) SENZE, SENZE TREK, METRIC LADY (C, X), WIRE, WIRE XPERT, WIRE PRO,
REZIST, REZIST XPERT, REZIST PRO, E-TERRA 26" (28"), AREON, AREON XPERT, LYTH, LYTH XPERT
(výrobné číslo každého modelu je uvedené na ráme)
POPIS A URČENIE FUNKCIE STROJA:
EPAC je bicykel, kde pedálovaniu jazdca pomáha malý elektromotor. Tento bicykel vám poskytne asistenciu len vtedy, keď pedálujete. Bicykle tohto typu majú maximálny trvalý výkon 0,25 kW, z ktorého je výstup
postupne znižovaný a nakoniec prerušený, keď EPAC dosiahne rýchlosť 25 km/h, alebo skôr, keď cyklista
prestane pedálovať.
Príslušné nariadenia vlády (NV) a smernice: NV č. 436/2008 Z. z. - ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia (2006/42/ES)
NV č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (2014/35/EÚ) NV č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EÚ).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (RoHS) o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach je požiadavkou na výrobky umiestňované na trh
Európskeho spoločenstva.
POUŽITÉ NORMY PRI POSUDZOVANÍ ZHODY / STANDARDS USED FOR CONFORMITY ASSESSMENT: EN ISO 12100; EN 15194; EN 60335-2-29; EN 55014 - 1; EN 55014 - 2; EN 50581.
Výrobok je bezpečný za podmienok obvyklého a určeného použitia uvedeného v návode na obsluhu.
Meno/adresa osoby oprávnenej na zostavenie súboru techni ckej dokumentácie: Kamil Vrábel, Jiráskova
165/4, 916 01, Stará Turá.

V Starej Turej dňa 25. apríla 2019

Kamil Vrábel - konateľ spoločnosti

ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST
Model:
Výrobné číslo rámu / Výrobní číslo rámu:
Výrobné číslo odpruženej vidlice / Výrobní číslo vidlice:
Výrobné číslo tlmiča / Výrobní číslo tlumiče:
Farba rámu / Barva rámu:
Dátum predaja / Dátum prodeje:
Pečiatka a podpis predajcu / Razítko a podpis prodejce:

Meno a priezvisko zákazníka / Jméno a příjmení zákazníka:
Dátum 1. garančnej prehliadky / Dátum 1. garanční prohlídky:
Pečiatka a podpis mechanika / Razítko a podpis mechanika:

Servisné záznamy / Servisní záznamy:
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VÝROBCA A DISTRIBÚTOR ELEKTROBICYKLA

BELVE, s.r.o.
Holubyho 295
916 01 Stará Turá
Slovenská Republika
ctm@ctm.sk

VÝROBCA ELEKTROPOHONU

Suzhou Bafang Electric Motor
Science-Technology Co., Ltd
No. 9 Heshun Rd
Suzhou Industrial Park
215122, Suzhou China
bf@szbaf.com
www.szbaf.com

