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1. Informacje ogólne o konfiguracjach rowerów

Rowery Trek z „ramą SC” są dostępne w następujących konfiguracjach, zależnie od regionu:

Model Sprzęt
Prędkość 
maksymalna

Homologacja 
europejska Region

Diamant Zouma+ Przerzutka 
11-biegowa

25 km/h Nie Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Poland

Zouma Elite+ NuVinci N380 SE 25 km/h Nie Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Poland

Zouma+ S Przerzutka 
11-biegowa

45 km/h Tak Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Poland

Zouma Elite+ S NuVinci N380 SE 45 km/h Tak Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Poland

Trek Super Commuter+ 8 Przerzutka 
11-biegowa

25 km/h Nie UE

Super Commuter+ 9 NuVinci N380 SE 25 km/h Nie UE

Super Commuter+ 8S Przerzutka 
11-biegowa

45 km/h Tak UE

Super Commuter+ 9S NuVinci N380 SE 45 km/h Tak UE

Super Commuter+ 8S Przerzutka 
11-biegowa

28 mph Nie USA/Kanada
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2. Omówienie

2.1 Widok ogólny – Kolory i napędy

Trek Diamant

Piasta wielobiegowa Piasta wielobiegowa

Super Commuter+ 9 - 9S Diamant Zouma Elite+ (S)

Przerzutka Przerzutka

Super Commuter+ 8 - 8S Diamant Zouma+ (S)
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2.2 Widok z przodu/z tyłu

Widok z przodu Widok z tyłu

*  Uwaga. 
Rodzaj światła z przodu/z tyłu i obecność lusterka są zależne od konfiguracji roweru i regionu.

2.3 Widok z boku

Widok z boku (piasta wielobiegowa)



6

Widok z boku (przerzutka)

2.4 Kokpit

Wersja z wyświetlaczem Bosch Purion i manetką dla piasty wielobiegowej

Wersja z wyświetlaczem Bosch Purion i manetką dla przerzutki

Uwagi:
•   Lusterko jest obowiązkowe w szybkich rowerach elektrycznych w Europie zgodnie z homologacją europejską 

(położenie: nad kierownicą).
•   Przełącznik na światła długie dostępny jest wyłącznie w rowerach wyposażonych w światło przednie Supernova M99 

Pro.
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3. Informacje techniczne

3.1 Rama

Rowery wykorzystują specjalnie zaprojektowaną ramę z położoną centralnie jednostką napędową Bosch, z częściowo 
wbudowanym akumulatorem. Ramy są wykonane tak, by przewody hamulcowe i linki przerzutek oraz kable elektryczne 
były poprowadzone wewnątrz. Ramy rowerowe są zgodne z normą ISO 4210.

3.1.1 Rozmiary ram

Rowery Trek Super Commuter+ i Diamant Zouma+ dostępne są w czterech rozmiarach ramy: 
45, 50, 55 i 60 cm. Podany rozmiar ramy to rozmiar wirtualny. Faktyczna długość rury podsiodłowej jest mniejsza o 5 cm, 
co zapewnia niższy przekrok.

3.1.2 Warunki użytkowania

Istnieje wiele rodzajów rowerów i każdy z nich jest opracowany pod kątem konkretnych warunków użytkowania.

Niniejszy rower został zaprojektowany z myślą o warunkach użytkowania 1; „Jazda na utwardzonej nawierzchni z 
oponami w stałym kontakcie z podłożem”.

•  Maksymalna masa (rowerzysta + bagaż) dla roweru wynosi 136 kg.

•  Maksymalna masa rowerzysty to 125 kg). 

•  Maksymalne dopuszczalne obciążenie bagażnika to 7,5 kg z każdej strony, więc 15 kg łącznie.

3.1.3 Haki

Rama zaprojektowana jest z myślą o montażu dwóch rodzajów haków koła – haków dla piasty wielobiegowej lub haków 
pod przerzutkę.

Jeśli zastosowane są haki dla piasty wielobiegowej, podłużne otwory w ramie służą do regulacji haków w celu uzyskania 
odpowiedniego napięcia łańcucha.

Podłużne otwory służące do regulacji napięcia łańcucha

3.2 Indywidualne części

3.2.1  Indywidualne części – informacje ogólne

Wszystkie rowery z „ramą SC” są wyposażone w następujące elementy:

• Częściowo zintegrowany akumulator • Osłonę Motor Armor

• Szynę akumulatora • Osłonę elektrycznej jednostki napędowej

• Zamek akumulatora • Prowadnicę łańcucha na silniku

• Osłonę wtyku ładowania • Osłonę dolnej rury widełek tylnych

• Wyświetlacz Bosch Purion • Bagażnik tylny

• Specjalne podkładki dystansowe przy tylnym błotniku • Mocowanie linki hamulca przy widelcu

• Końcówki błotników • Przepusty na okablowanie na dolnej rurze z lewej i z 
prawej
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3.2.2 Indywidualne części – zdjęcia

Częściowo zintegrowany akumulator Szyna akumulatora Zamek akumulatora

Wtyk ładowania akumulatora Wyświetlacz Bosch Purion Specjalne podkładki dystansowe 
przy tylnym błotniku

Końcówka błotnika Osłona Motor Armor Prowadnica łańcucha na silniku

Osłona jednostki napędowej Osłona dolnej rury widełek tylnych Bagażnik tylny

Przepusty na okablowanie na 
dolnej rurze z lewej i z prawej
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3.3 Części właściwe dla modelu i regionu sprzedaży

3.3.1 Części zależne od konfiguracji – informacje ogólne

Zależnie od konfiguracji i regionu, rowery wyposażone są w komponenty wybrane spośród poniższych części:

• Lampka przednia: • Osłona przerzutki tylnej*

 Supernova E3 Mini2 • Piasta tylna: 

 Supernova M99 Pure+  Przerzutka 11-biegowa

   Supernova M99 Pro (światło do jazdy dziennej, 
mijania i długie)

 Piasta wielobiegowa NuVinci N380 SE

• Manetka:

• Lampka tylna:  Manetka cynglowa Shimano

 Supernova E3  Manetka obrotowa NuVinci

   Supernova M99 (z wbudowanym światłem stopu 
i oświetleniem tabliczki rejestracyjnej) *W rowerach z przerzutką tylną.
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3.3.2 Części zależne od konfiguracji – zdjęcia

Supernova E3 Mini2 Supernova M99 Pure+ Supernova M99 Pro

Światło tylne Supernova E3 + 
reflektor z tyłu

Światło tylne Supernova M99 + 
reflektor z tyłu

Osłona przerzutki

Przerzutka 11-biegowa NuVinci N380 SE

Manetka cynglowa Shimano Manetka obrotowa NuVinci Mocowanie linki na dolnej rurze widełek 
tylnych Przerzutka (A)/ Piasta wielobiegowa (B)
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3.4 Dodatkowe części na modelach UE 45 km/h

3.4.1 Dodatkowe części na modelach UE 45 km/h – informacje ogólne

Szybkie rowery elektryczne 45 km/h w wersji UE posiadają homologację europejską (e1-2002-24-0727-00) dla roku 
modelowego 2017 i z tego względu wyposażone są w następujące części*:

• Przednie światło z funkcją światła do jazdy 
dziennej i światła drogowego

• Włączniki światła hamowania na obu dźwigniach hamulców

• Dźwignie hamulców odpowiednie dla szybkiego roweru

• Przełącznik oświetlenia (dla świateł drogowych) • Lusterko (położenie: powyżej kierownicy)

• Światło tylne LED z wbudowanym światłem 
stopu i oświetlenie tabliczki rejestracyjnej

• Reflektory z boku

• Indywidualny numer VIN roweru

• Regulowaną ramkę pod tablicę rejestracyjną 

* Wskazane dodatkowe części stanowią element homologacji. Nie zezwala się na ich demontaż lub wymianę na inne 
(niezatwierdzone) elementy. Powyższe ma również zastosowanie do widelca, opon, hamulców, stojaka, silnika, 
akumulatora i wyświetlacza.
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3.4.2 Dodatkowe części na modelach UE 45 km/h – zdjęcia

Światło przednie Supernova M99 Pro Przełącznik światła drogowego Światło tylne z wbudowanym światłem 
stopu i oświetleniem tablicy rejestracyjnej

Ramka pod tablicę rejestracyjną Zaokrąglone dźwignie hamulców 
(z włącznikiem światła hamulca)

Lusterko 
 (położenie: powyżej kierownicy)

Reflektory z boku Indywidualny numer VIN dla każdej ramy SC

3.5 System Bosch eBike Assist

Wszystkie rowery są wyposażone w układ wspomagania Bosch „Performance Line”. Konfiguracja układu zależy 
od miejsca sprzedaży. Ma to również wpływ na zastosowane oprogramowanie sprzętowe i maksymalną prędkość 
wspomagania, jak również wyskalowanie prędkości (km/h lub mph). Zależnie od konfiguracji i regionu, układ napędowy 
Boscha może zapewniać wspomaganie do prędkości 20 mph, 25 km/h, 28 mph lub 45 km/h.

W rozdziale 1 znajdziesz wszystkie konfiguracje modelów Trek i Diamant.

Jednostka napędowa wbudowana jest centralnie w specjalnie zaprojektowaną ramę. Rama wyposażona jest w 
częściowo zintegrowany akumulator i w szynę akumulatora. Akumulator można ładować na rowerze lub zdjąć z roweru i 
naładować w innym miejscu.
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3.5.1 System Bosch eBike Assist – informacje ogólne

Część Bosch Opis 25 km/h (nr części 
Bosch:)

45 km/h - 28 mph (nr części Bosch:)

Jednostka 
napędowa

Performance Line 0 275 007 037 (CX) 0275.007.041 (prędkość 45 km/h -28 mph) 

Wyświetlacz Purion 1270.020.917 1270.020.917 (wyświetlanie km/h lub mph)

Akumulator Rura dolna, 500 Wh 0275.007.530 0275.007.530 (UE)
0275.007.533/534 (USA)

Ładowarka Standardowa 4A 0275.007.907 0275.007.907

System Bosch eBike Assist – zdjęcia

3.5.2 System Bosch eBike Assist – zdjęcia

Jednostka napędowa Performance Line Wyświetlacz Purion Akumulator zintegrowany w dolnej rurze

Wtyk ładowania Standardowa ładowarka
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3.6 Napęd

Rowery Super Commuter+ i Diamant Zouma+ dostępne są w wersji z piastą wielobiegową lub z 11-biegową przerzutką 
tylną. Manetka na kierownicy to manetka dla piasty wielobiegowej lub manetka dla przerzutki. Z manetki dla piasty 
wielobiegowej dwie linki do piasty poprowadzone są wewnątrz ramy, a z manetki dla przerzutki jedna linka do tylnej 
przerzutki.

3.7 Układ hamulcowy

3.7.1 Układ hamulcowy – informacje ogólne

Model Układ hamulcowy
Prędkość 
maksymalna Uwagi Region

Diamant Zouma+ Hydrauliczne hamulce 
tarczowe Shimano M615

25 km/h - Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, 
Poland

Zouma Elite+ Hydrauliczne hamulce 
tarczowe Magura MT4/MT5

25 km/h - Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, 
Poland

Zouma+ S 
Zouma Elite+ S 

Hydrauliczne hamulce 
tarczowe Magura MT5e

45 km/h Homologacja europejska
Zaokrąglone dźwignie 
hamulców z włącznikiem 
światła hamulca

Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, 
Poland

Trek Super Commuter+ 8 Hydrauliczne hamulce 
tarczowe Shimano M615

25 km/h - UE

Super Commuter+ 9 Hydrauliczne hamulce 
tarczowe Magura MT4/MT5

25 km/h - UE

Super Commuter+ 8S Hydrauliczne hamulce 
tarczowe Shimano M615

28 mph - USA/Kanada

Super Commuter+ 8S
Super Commuter+ 9S

Hydrauliczne hamulce 
tarczowe Magura MT5e

45 km/h Homologacja europejska
Zaokrąglone dźwignie 
hamulców z włącznikiem 
światła hamulca

UE

3.7.2 Układ hamulcowy – informacje szczegółowe

Wszystkie rowery wyposażone są w hydrauliczne hamulce tarczowe, z tarczą 180 mm na przedniej i tylnej piaście. 
Rowery z homologacją na rynek UE wyposażone są w elektryczne włączniki światła hamulca przy lewej i prawej dźwigni 
hamulca.

3.8 Błotniki

3.8.1 Montaż błotnika przedniego

Przedni błotnik mocowany jest bezpośrednio do widelca. Od góry błotnik montowany jest do korony widelca, z cienką 
podkładką dystansową między błotnikiem i koroną widelca. Z drugiej strony utrzymuje go na miejscu specjalnie 
zaprojektowane mocowanie do widelca. Błotnik przedni ma dwie końcówki, po jednej z każdej strony.

Końcówka przednia i tylna błotnika (po jednej z każdej strony).
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3.8.2 Montaż błotnika tylnego

Błotnik tylny jest montowany bezpośrednio do ramy na rozpórce przy górnej rurze widełek tylnych i na rozpórce przy 
dolnej rurze widełek tylnych (koło mocowania silnika), Z tyłu mocowany jest do haków przy bagażniku tylnym. Domyślnie 
stosuje się 10 mm podkładki dystansowe przy mocowaniu silnika i 5 mm przy rozpórce przy górnych rurkach widełek 
tylnych (z hakiem w położeniu środkowym). Podkładka dystansowa zastosowana w dolnym punkcie mocowania może 
mieć różną wysokość (a nawet zostać pominięta), ponieważ błotnik przesuwa się wraz z regulacją haków. W efekcie, 
zależnie od położenia haków zmienia się również odległość pomiędzy ramą i błotnikiem. Błotnik tylny stanowi element 
mocowania bagażnika tylnego, spełniając funkcję wspornika bagażnika. Błotnik tylny ma założoną z tyłu końcówkę i 
kanalik do poprowadzenia przewodu zasilania do światła tylnego (świateł tylnych).

Uwaga. 
Błotniki tylne są nawiercane odpowiednio do rozmiaru; położenie otworów różni się w zależności od rozmiaru ramy.

Błotnik tylny mocowany jest do bagażnika i ramy Końcówka błotnika

Podkładka dystansowa dolna może mieć 
różną wysokość (0 mm do 10 mm)

Podkładka dystansowa górna (5 mm)
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3.9 Bagażnik tylny

3.9.1 Bagażnik – budowa i zastosowanie

Bagażnik tylny zaprojektowano z myślą o przewozie sakw z obu stron. Ma z obu stron uchwyt, dzięki czemu sakwy nie 
przesuwają się do przodu i do tyłu.

Bagażnik został zaprojektowany z myślą o podtrzymywaniu błotnika – to zintegrowany element, wraz z hakami, tylnej 
części roweru.

Bagażnik jako zintegrowany element tylnej części roweru Chwyty unieruchamiające sakwy

Końcówka błotnika tylnego

3.9.2 Bagażnik – maksymalne obciążenie

Maksymalne dopuszczalne obciążenie bagażnika to 7,5 kg z każdej strony, więc 15 kg łącznie.

3.10 Prowadzenie okablowania

3.10.1 Prowadzenie przewodu hamulca przedniego przy widelcu

Przy widelcu przewód hamulca prowadzony jest do przedniego zacisku. Przypina się go do widelca za pomocą  
jednego (lub dwóch, zależnie od konfiguracji roweru) mocowań, co chroni przed uszkodzeniami sam przewód, jak i 
malowanie widelca.
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3.10.2 Prowadzenie przewodu hamulca tylnego i linek od manetki

Wszystkie przewody i linki do tyłu roweru prowadzone są wewnątrz ramy. Na obu końcach rury dolnej przewody hamulca, 
linki przerzutki i przewody elektryczne wprowadzone są do ramy poprzez otwór. W środku ramy przebiegają przez 
komorę akumulatora i wychodzą drugim końcem rury dolnej.

W środku komory akumulatora przebiegają przytwierdzone za pomocą opasek zaciskowych po obu stronach podkładek 
dystansowych szyny akumulatora.

Przewód hamulca prowadzony jest przez lewą dolną rurę widełek tylnych do zacisku hamulca.

Linka lub linki z manetki prowadzone są wzdłuż jednostki napędowej i dolnej rury widełek tylnych do przerzutki lub 
piasty wielobiegowej. Są pewnie przymocowane przy jednostce napędowej i dolnej rurze widełek tylnych za pomocą 
specjalnych zacisków.

Dostępne są dwa rodzaje zacisków; jeden do mocowania pojedynczej linki dla wersji z przerzutką, a drugi do mocowania 
dwóch linek dla piasty wielobiegowej.

3.10.3 Prowadzenie okablowania elektrycznego z przodu roweru

Okablowanie elektryczne z przodu roweru obejmuje okablowanie zasilające przednie światło i prowadzące do włączników 
przy hamulcu (zależnie od konfiguracji). Kable są wprowadzane do ramy przez otwór i poprowadzone przez komorę 
akumulatora i do jednostki napędowej, wzdłuż przewodu tylnego hamulca i linki lub linek od manetki.

Wszystkie kable przebiegające przez komorę akumulatora są przytwierdzone do podkładek dystansowych szyny za 
pomocą opasek zaciskowych po obu stronach. Złącza elektryczne przy jednostce napędowej są chronione przez 
specjalną osłonę między jednostką napędową i ramą.

3.10.3 Prowadzenie okablowania elektrycznego z tyłu roweru

Okablowanie elektryczne prowadzące do tyłu roweru obejmuje okablowanie do światła tylnego, a w razie potrzeby światła 
hamulca i oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Kabel czujnika prędkości również wchodzi w skład okablowania z tyłu.

Kabel do światła prowadzony jest wewnątrz tylnego błotnika. Wbudowany jest w niego kanalik służący do ukrycia i 
zabezpieczenia okablowania. Cztery zaciski utrzymują kabel w kanaliku (upewnij się, że płaska strona zacisku skierowana 
jest w stronę kabla). Z przodu, kabel wchodzi do osłony silnika i jest prowadzony do złącza elektrycznego jednostki 
napędowej. Kabel czujnika prędkości prowadzony jest do czujnika prędkości po stronie nienapędowej, przez otwór w 
widełce tylnej. Otwór zabezpieczony jest za pomocą specjalnie zaprojektowanego przepustu. Złącze czujnika prędkości 
podłączone jest do jednostki napędowej.
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3.10.5 Prowadzenie okablowania – zdjęcia

Wejście z przodu ramy (z obu stron) Przewód hamulca tylnego, linka przerzutki i kable elektryczne 
przechodzące przez komorę akumulatora

Okablowanie przy jednostce napędowej Góra: Linka przy dolnej rurze 
widełek tylnych (przerzutka)

Dół: Linki przy dolnej rurze widełek 
tylnych (piasta wielobiegowa)

Mocowanie przewodu hamulca 
przedniego przy widelcu

Kabel światła tylnego zabezpieczony 
zaciskiem wewnątrz kanaliku w błotniku

Kabel światła tylnego poprowadzony do 
jednostki napędowej
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3.10.6 Prowadzenie okablowania – schemat techniczny

Legenda: Żółty = elektryczne, niebieski = przerzutka, czerwony = hamulec, zielony = czujnik prędkości

Okablowanie przez rurę dolną
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Okablowanie z kierownicy do rury dolnej Okablowanie przy jednostce napędowej

Okablowanie przy dolnych i górnych rurach widełek tylnych

Okablowanie do światła tylnego
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Okablowanie przez ramę

1.   Strona napędowa: kabel elektryczny (3x) 
Strona nienapędowa: przewód hamulca i linka (-i) przerzutki

2. Przepust kablowy w ramie

3. Zacisk na przewód przedniego hamulca

4.  Prowadzenie kabla światła tylnego przez tylny błotnik

5. Przepust kablowy w ramie

6.   Zacisk na linkę przerzutki (1 linka) lub linki piasty 
wielobiegowej (2 linki)

7.  Wejście kabla światła tylnego do mocowania silnika

8.   Zacisk na linkę przerzutki (1 linka) lub linki piasty 
wielobiegowej (2 linki)

9. Osłona dolnej rury widełek tylnych
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3.11 Opony

3.11.1 Rozmiar opon

Zalecany rozmiar opon to 62-584 / 27,5x2,40-650b. To również maksymalny rozmiar opon.

3.11.2 Ciśnienie w oponach

Zalecane ciśnienie dla opon podane jest na ściance bocznej opony.

3.11.3 Specyfikacja opon

Opony zamienne muszą mieć identyczną specyfikację jak montowane oryginalnie.

Opony założone na rowerach 25 km/h w UE muszą mieć odblaskowe ścianki boczne.

Odblaskowy pas po obu stronach na rowerach 25 km/h dla UE

Opony dla szybkich rowerów elektrycznych („klasa szybka”, z homologacją europejską) muszą dysponować homologacją 
ECE R75 i mieć następujące specyfikacje:

Rozmiar:   62-584 (27,5x2,40-650b)

Indeks prędkości  B

Indeks obciążenia:   4 (przód) i 24 (tył).

Zgodność: ECE R75
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4. Specyfikacja elektryczna

4.1 Konfiguracje oświetlenia

Oświetlenie na rowerach zależy od regionu i maksymalnej dozwolonej prędkości dla danego roweru.  
Rowery z homologacją europejską wyposażone są w światła zgodne z prawodawstwem UE.

Mocowania przewodów różnią się w szczegółach.

4.1.1 Oświetlenie na modelach UE 25 km/h

Lampka przednia: Supernova E3 Mini2 (12V)

Lampka tylna: Światło tylne Supernova E3 (12 V)

Źródło zasilnia: Światło przednie podłączone jest do złącza przedniego światła 12 V na jednostce napędowej Bosch, a 
światło tylne do złącza tylnego światła na jednostce napędowej Bosch, za pomocą złączy i kabli do świateł 
Bosch.

Informacje 
szczegółowe:

Brak światła hamulca, brak włączników światła hamulca i brak światła drogowego.

Patrz punkt 4.2.1, aby zapoznać się ze schematem elektrycznym.

4.1.2 Oświetlenie na modelach USA 28 mph

Lampka przednia: Supernova M99 Pure+ (12 V)

Lampka tylna: Światło tylne Supernova E3 (12 V)

Źródło zasilnia: Światło przednie podłączone jest do złącza przedniego światła 12 V na jednostce napędowej 
Bosch, a światło tylne do złącza tylnego światła na jednostce napędowej Bosch, za pomocą 
złączy i kabli do świateł Bosch.

Informacje 
szczegółowe:

Brak światła hamulca, brak włączników światła hamulca i brak światła drogowego.

Patrz punkt 4.2.1, aby zapoznać się ze schematem elektrycznym.

4.1.3 Oświetlenie na modelach 45 km/h z europejskim zatwierdzeniem

Lampka przednia: Supernova M99 Pro (12 V)

Lampka tylna: Światło tylne Supernova M99 (12 V)

Źródło zasilnia: Oba światła podłączone są do złączy na akumulatorze Bosch (za pomocą kabla rozdzielającego Y „eshift” 
Bosch).

Informacje 
szczegółowe:

Wyposażone w światło hamulca, włączniki światła hamulca i światło drogowe.

Patrz punkt 4.2.2, aby zapoznać się ze schematem elektrycznym.
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4.1.4 Światła – zdjęcia

Supernova E3 Mini2 Supernova M99 Pure+ Supernova M99 Pro

Światło tylne Supernova E3 Światło tylne Supernova M99
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4.2 Schemat elektryczny oświetlenia

4.2.1 Schemat elektryczny oświetlenia na rowerach bez homologacji europejskiej

  •  Światło przednie Supernova E3 Mini2 lub Supernova M99 Pure+

  •  Światło tylne Supernova E3

  •  Brak światła drogowego

  •  Brak światła hamulca
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4.2.2 Schemat elektryczny oświetlenia na rowerach z homologacją europejską

  •  Światło przednie Supernova M99 Pro

  •  Światło tylne Supernova M99

  •  Światło do jazdy dziennej

  •  Światło drogowe (włączane przełącznikiem na kierownicy)

  •  Światła hamowania (załączane przez włączniki w obu dźwigniach hamulców)
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4.2.3 Złącza elektryczne układu napędowego Bosch

Jednostki napędowe Bosch wyposażone są w pięć złączy dla osprzętu elektrycznego. Dwa z nich są przewidziane dla 
bezpośrednio zasilanego oświetlenia (12 V z maksymalnym natężeniem 1500 mA łącznie, rozprowadzane dynamicznie 
między światłem przednim i tylnym). W rowerach 25 km/h i 28 mph światła można włączać i wyłączać z poziomu 
wyświetlacza. Na szybkich rowerach elektrycznych 45 km/h światła są zawsze włączone: przednie może pracować w 
trybie świateł do jazdy dziennej lub mijania, zależnie od natężenie światła na zewnątrz (regulowane przez czujnik światła).

Złącza elektryczne na jednostce napędowej

*Uwaga. 
W przypadku, gdy niezbędna okaże się wymiana jednostki napędowej, nowa musi być produkcji Bosch, z roku 
modelowego 2017 lub późniejszego, ponieważ starsze wersje nie są w stanie dostarczyć 12 V. 
Domyślne napięcie na zamiennej jednostce napędowej to 6 V. Napięcie zasilania dla świateł trzeba zmienić na 12 V za 
pomocą oprogramowania diagnostycznego Bosch (maksymalne natężenie to, łącznie, 1500 mA).

Schemat elektryczny układu Bosch eBike (ze wszystkimi opcjami) 
*Obecność niektórych opcji zależy od konfiguracji roweru i regionu.
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5. Instrukcja obsługi

5.1 Ładowanie akumulatora

Akumulator można ładować na rowerze lub zdjąć z roweru i naładować w innym miejscu.

W przypadku ładowania na rowerze zdejmij osłonę ze zintegrowanej wtyczki ładowania z prawej (1) i podłącz ładowarkę 
do mocowania akumulatora (2) oraz do zasilania sieciowego.

Zapoznaj się z Instrukcją obsługi RIDE+ dostarczoną z rowerem, aby dowiedzieć się więcej o ładowaniu.

Ładowanie akumulatora na rowerze

5.2 Wyjmowanie/wkładanie akumulatora

5.2.1 Wyjmowanie akumulatora

Aby wyjąć akumulator, odblokuj zamek poprzez obrócenie klucza w lewo (1). Akumulator odskoczy od ramy. Aby go 
zdjąć, podnieś akumulator z górnego mocowania (2) i wysuń z dolnego mocowania. Klucz automatycznie powraca do 
położenia domyślnego.

Wyjmowanie akumulatora
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5.2.2 Wkładanie akumulatora

Aby umieścić akumulator w ramie, najpierw ułóż go w dolnym mocowaniu (1), a następnie dociśnij drugi koniec 
akumulatora (2) aż usłyszysz „kliknięcie” w momencie zablokowania go w górnym mocowaniu.

Wyjmij klucz, aby uniknąć kradzieży akumulatora lub obrażeń (3).

Wkładanie akumulatora

5.3 Obsługa układu Bosch eBike Assist

Informacje na temat systemu Bosch eBike Assist znajdziesz w instrukcji obsługi RIDE+ dołączonej do roweru (patrz punkt 
8.2, aby uzyskać ogólne informacje).

5.4 Włączanie/wyłączanie oświetlenia

5.4.1 Włączanie/wyłączanie oświetlenia w rowerach bez homologacji europejskiej

Światła przednie i tylne w tych modelach można włączać/wyłączać ręcznie z poziomu wyświetlacza.

Naciśnij lekko przycisk „+” na wyświetlaczu Purion, aby włączyć światła przednie i tylne. Aby wyłączyć światła na rowerze, 
przytrzymaj dłużej przycisk „+”. Kiedy światła są włączone wyświetla się symbol oświetlenia.

Naciśnij lekko przycisk „+”, aby włączyć światła 
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5.4.1 Włączanie/wyłączenie oświetlenia w rowerach z homologacją europejską

Modele te wyposażone są w światło przednie ze światłem do jazdy dziennej, światłem mijania i drogowym oraz 
wbudowane oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Światła przednie i tylne są zawsze włączone, gdy system jest włączony 
(nawet przy zerowym poziomie wspomagania).

Zależnie od natężenia światła na zewnątrz, mierzonego przez czujnik światła, lampka przednia będzie w trybie jazdy 
dziennej lub mijania. Światło drogowe można włączyć/wyłączyć ręcznie za pomocą przełącznika świateł drogowych na 
kierownicy, jeśli potrzebne będzie dodatkowe oświetlenie.

Przełącznik świateł drogowych na kierownicy

Modele te są również wyposażone w zintegrowany przełącznik światła hamulca, które włączane jest za pomocą 
włączników na obu dźwigniach hamulców.

5.5 Sakwy

Bagażnik tylny zaprojektowano z myślą o przewozie sakw z obu stron.

Ma on z obu stron uchwyt, dzięki czemu sakwy nie przesuwają się do przodu i do tyłu.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie bagażnika to 7,5 kg z każdej strony, więc 15 kg łącznie.

6. Prace serwisowe dla danego modelu

Ważne informacje. 
•   Poza standardowymi procedurami bezpieczeństwa, podczas pracy przy rowerze elektrycznym wyjmij akumulator, aby 

zapobiec włączeniu układu lub uszkodzeniom układu elektrycznego (o ile instrukcja nie stwierdza inaczej).
•   Dla komponentów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

OSTRZEŻENIE. 
Obchodź się ostrożnie z akumulatorem. Nie upuszczaj, ani nie uderzaj akumulatora. Niewłaściwe 
obchodzenie się z akumulatorem może spowodować poważne uszkodzenia lub przegrzewanie. W wyjątkowo 
rzadkich przypadkach może dojść do zapłonu akumulatora, który doznał poważnego uderzenia lub takiego, z 
którym niewłaściwie się obchodzono.
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6.1 Szyna akumulatora

6.1.1 Regulacja położenia szyny akumulatora

Regulacja położenia szyny akumulatora pozwala na ustawienie akumulatora w środku komory akumulatora. Jedna para 
śrub szyny jest widoczna na spodzie rury dolnej, a druga ukryta jest pod osłoną silnika.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby ustawić pozycję akumulatora (jeśli nie jest potrzebne wyjęcie akumulatora):

1. Zdejmij osłonę silnika Motor Armor.

2. Poluzuj o parę obrotów śruby szyny akumulatora.

3. Wyreguluj odpowiednio przesunięcie szyny akumulatora w bok.

4. Dokręć śruby szyny akumulatora.

5. Załóż z powrotem osłonę silnika, dokręć śruby.

6. Wyjmij akumulator i załóż z powrotem, aby sprawdzić wszystkie odstępy.

Regulacja boczna położenia akumulatora
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6.1.2 Wymiana szyny akumulatora

Aby wymienić szynę akumulatora, postępuj zgodnie z następującymi krokami: 

1. Wyjmij akumulator.

2. Zdejmij osłonę silnika Motor Armor.

3. Zdejmij pokrywę silnika.

4. Rozłącz wszystkie połączenia elektryczne z jednostki napędowej. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów.

5. Poluzuj śruby szyny akumulatora i ostrożnie wyjmij szynę akumulatora.

Zapamiętaj położenie wszystkich przewodów i umiejscowienie opasek zaciskowych.

Postępuj zgodnie z następującymi punktami, aby założyć szynę akumulatora:

1. Umieść szynę akumulatora na ramie i dokręć śruby szyny o parę obrotów (nie dokręcaj jeszcze zupełnie śrub). 
Uwagi: 
•  Upewnij się, że pomiędzy szyną i ramą znajdują się dwie podkładki dystansowe. 
•   Upewnij się, że linki przerzutki, przewody hamulcowe i elektryczne pod szyną akumulatora nie są zakleszczone przez 

szynę akumulatora.

2. Poprowadź przewody wg. oryginalnych tras.

3. Połącz przewody elektryczne do jednostki napędowej.

4. Zabezpiecz linkę(-i) przerzutki do jednostki napędowej.

5. Załóż z powrotem pokrywę silnika.

6. Przymocuj przewody do podkładek dystansowych szyny akumulatora za pomocą opasek zaciskowych.

7. Włóż akumulator.

8. Wyreguluj szynę akumulatora, jeśli jest to niezbędne, by akumulator znalazł się pośrodku komory akumulatora (patrz 
punkt 6.1) i dokręć śruby szyny.

9. Załóż z powrotem osłonę Motor Armor i dokręć śruby.

10. Sprawdź, czy układ pracuje normalnie.
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1. Szyna akumulatora
2.  Podkładka dystansowa (2x) 
3.  Nakrętka M5, A2, Pierścień blokujący z nylonu (4x)
4.  Śruba M5x18, A2, czarna 

5.  Mocowanie klucza akumulatora (z zestawu Bosch)
6.  Śruba M5x14, A2 (2x)
7.  Mocowanie akumulatora (z zestawu Bosch) 

Widok ogólny szyny akumulatora

6.2 Wymiana zamka akumulatora

Wymiana zamka nie wymaga usunięcia szyny akumulatora z ramy.

Aby wymienić zamek akumulatora, postępuj zgodnie z następującymi punktami:

1. Wyjmij akumulator.

2. Wyjmij klucz z zamka (1).

3. Oznacz* położenie starego zamka (2).

4. Wyjmij śrubę trzymającą osłonę zamka (3).

5. Zdejmij osłonę.

6. Odkręć śruby zabezpieczające mechanizm zamka.

7. Wymień mechanizm zamka, wykorzystując oznaczenie jako podstawę dla jego położenia.

8. Dokręć śruby zabezpieczające mechanizm zamka.

9. Załóż akumulator. W razie potrzeby wyreguluj dokładnie położenie zamka, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie. 
Akumulator nie powinien być założony zbyt luźno (może to spowodować niewłaściwy kontakt styków lub drgania 
akumulatora), ani zbyt mocno (jest wtedy ciężki do zdjęcia).

10. Zdejmij akumulator, aby założyć osłonę zamka i dokręć ją śrubami.

11. Załóż z powrotem akumulator.

*Oficjalnie należy użyć narzędzia do kalibracji Bosch do wyznaczenia właściwej odległości między zamkiem i mocowaniem akumulatora. 
Powoduje to więcej pracy, ponieważ zastosowanie narzędzia Boscha wymaga demontażu osłony zamka i mocowania akumulatora, aby 
zrobić miejsce na narzędzie.
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Wymiana zamka nie wymaga całkowitego usunięcia szyny akumulatora z ramy.

6.3 Wymiana mocowania akumulatora

Mocowanie akumulatora to część OEM od Bosch.

Postępuj zgodnie z następującymi punktami, aby wymienić mocowanie akumulatora:

1. Wyjmij akumulator, obudowę silnika i osłonę silnika Motor Armor.

2. Rozłącz wszystkie złącza po stronie napędowej. 
Wskazówka. Zrób zdjęcie lub zapisz położenie wszystkich linek i przewodów prowadzących do/leżących przy 
jednostce napędowej.

3. Zdejmij jednostkę napędową.

4. Poluzuj o parę obrotów śruby szyny akumulatora.

5. Ostrożnie zdejmij zasłonę obudowy ładowania z ramy (1).

6. Poluzuj dwie śruby, które przytrzymują osłony mocowania (2).

7. Poluzuj zacisk z tyłu osłon (3, patrząc od boku jednostki napędowej).

8. Zdejmij osłonę mocowania po stronie nienapędowej (4).

9. Przesuń szynę akumulatora na stronę nienapędową, aby uzyskać wystarczająco dużo miejsca do uwolnienia drugiej 
osłony (5, 6).

10.  Przesuń osłonę mocowania na stronę ładowania.

11.  Ostrożnie zdejmij mocowanie akumulatora i załóż nowe mocowanie (7).

12.  Załóż z powrotem wszystkie części w odwrotnej kolejności.

13.  Wyreguluj położenie szyny akumulatora (patrz pkt 6.1) i dokręć śruby.

14.  Sprawdź, czy układ pracuje normalnie.

Wymiana mocowania akumulatora
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6.4 Mocowanie haka

Rama rowerów Super Commuter+ / Zouma+ została zaprojektowana z myślą o montażu dwóch różnych haków koła; 
jednego rodzaju dla modelów z przerzutką i drugiego dla piast wielobiegowych/Nuvinci.

Główna różnica między nimi to obecność haka przerzutki w wersji pod przerzutkę i nieznaczna różnica w kształcie 
otworów na oś.

Budowa mocowania haków koła umożliwia regulację napięcia łańcucha na rowerach z piastą wielobiegową poprzez 
wysunięcie haków koła o maksymalnie 20 mm w dowolną stronę. Rama pozwala na dokładne wyregulowanie napięcia 
łańcucha za pomocą dwóch śrub.

Zacisk hamulca tylnego i bagażnik tylny montuje się do haków koła.

Rowery z przerzutką wyposażone są również w osłonę tylnej przerzutki mocowaną śrubami mocującymi haków.

1. Haki dla piasty wielobiegowej
2. Haki dla przerzutki
3. Śruba M5x28, A2, DIN912 (2x)

4. Podkładka
5. Osłona przerzutki tylnej (tylko w rowerach z przerzutką)
6.  Śruba M8x16, stal klasy 10.9, środek do zabezpieczania 

gwintów już naniesiony (4x)

Widok ogólny części wchodzących w skład haka koła
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6.5 Wymiana błotnika przedniego

Podczas wymiany przedniego błotnika zadbaj o naniesienie środka do zabezpieczania gwintów (np. Loctite) na gwint 
górnej śruby i założenie podkładki ząbkowanej po wewnętrznej stronie.

6.6 Wymiana błotnika tylnego

Ze względu na to, że rowery, których dotyczy instrukcja, są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach oświetlenia, 
Trek opracował „uniwersalny” błotnik tylny jako część zamienną pasującą do wszystkich konfiguracji, bez wykonanych 
wcześniej otworów montażowych. Niniejsza instrukcja pokazuje jak wykonać otwory i założyć nowy błotnik tylny w 
przypadku uszkodzenia oryginalnego błotnika.

Wymiana błotnika tylnego wiąże się z wykonaniem otworów w nowym błotniku w celu jego dopasowania.

Uwaga. Pracę tę powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany mechanik u autoryzowanego przedstawiciela.

6.6.1 Potrzebne narzędzia i części

Potrzebne narzędzia:
•  Imadło z miękkimi szczękami
•  Okulary ochronne
•  Wiertarka
•  Wiertła metryczne
•  Pilnik okrągły

Potrzebne części:
•  Zamienny tylny błotnik, Nr części 552277
•  Loctite 243
•  Podkładka dystansowa błotnika*
•  (2x) Śruba z łbem stożkowym sześciokątnym M6x14*
•  (2x) Podkładka nierdzewna 6,5x12x1,5 mm*
•  (2x) Nakrętki M6 Nylock
•  (1x) Śruba nierdzewna z łbem walcowym M5x18 mm*
•  (2x) Podkładka nierdzewna M5*
•  Nakrętka M6*
*Wskazane elementy istniejącego błotnika można wykorzystać ponownie. 
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6.6.2 Demontaż starego błotnika i komponentów

Aby zdjąć stary błotnik, postępuj zgodnie z następującymi punktami:

Odłącz złącze światła tylnego, pozycja 3

1. Zdejmij tylne koło, korbę i osłony jednostki napędowej.

2. Zdejmij osłonę złącza elektrycznego na jednostce napędowej.

3. Odłącz złącze światła tylnego (Rys. 2, nr 3), odłącz przewody przy złączach Y i wyjmij przewody z jednostki 
napędowej oraz ramy. 
Wskazówka. Zapamiętaj kolory połączonych przewodów.

4. Odkręć wszystkie śruby łączące błotnik z ramą i bagażnikiem.

5. Ostrożnie zdejmij błotnik, dbając o to, by nie uszkodzić przewodu.

6. Umieść stary błotnik w imadle z miękkimi szczękami.

7. Zdejmij zaciski utrzymujące przewód na miejscu i ostrożnie wyciągnij przewód z błotnika.

8. Zdejmij światło tylne (a, jeśli jest, także światło hamulca i oświetlające tablicę rejestracyjną) z błotnika. 

9. Jeśli jest, zdemontuj także tylny reflektor.

10. Zdejmij końcówkę błotnika tylnego

Wskazówki.  Zachowaj wszystkie śruby, podkładki i zaciski do ponownego wykorzystania. Pozostaw stary błotnik do 
wglądu.
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6.6.3 Wyznaczenie otworów na błotniku zamiennym

Naklejki na błotniku wskazujące właściwe miejsca na nawiercenie otworów.

Zamienny błotnik tylny ma od spodu naklejki, które wskazują możliwe miejsca na wykonanie otworów. Wykorzystaj otwory 
w oryginalnym błotniku albo wypróbuj błotnik zamienny na rowerze, aby określić, które otwory należy wywiercić. 

Wskazówka. Zaznacz umiejscowienie otworów na naklejce za pomocą markera.

Trzeba wykonać trzy lub cztery otwory na:

•  Rozpórkę na górnej rurze widełek tylnych (5,5 mm),

•  Światło tylne (między 4 mm i 6,5 mm, zgodnie z mm zaznaczonymi na naklejce),

•  Dodatkowo, na niektórych modelach, tylny reflektor (6 mm).

6.6.4 Wykonywanie otworów na błotniku zamiennym

Aby wykonać otwory w wyznaczonych miejscach, postępuj zgodnie z następującymi punktami:

1. Umieść nowy błotnik w imadle z miękkimi szczękami.

2. Wykonaj otwory wstępne w zaznaczonych miejscach wiertłem o rozmiar mniejszym niż średnica wskazana na 
naklejce na błotniku. Otwory wstępne pomagają w nakierowaniu wiertła o docelowym rozmiarze, dzięki czemu 
ostateczny otwór jest wycentrowany.

3. Wyjmij błotnik z imadła i sprawdź położenie otworów wstępnych na rowerze.

4. Po potwierdzeniu, że są we właściwych miejscach, włóż błotnik z powrotem do imadła z miękkimi szczękami.

5. Dokończ wiercenie otworów za pomocą docelowego wiertła.

6. Wykończ i wyrównaj nowe otwory za pomocą pilnika okrągłego.
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6.6.5 Montaż nowego błotnika

Postępuj zgodnie z następującymi punktami, aby założyć nowy błotnik:

1. Załóż części na nowy błotnik w odwrotnej kolejności względem wskazanej dla demontażu.

2. Poprowadź przewód przez wbudowany kanalik, a następnie załóż zaciski mocujące przewód (zaokrąglona strona w 
stronę przewodu). Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu.

Montaż zacisków

3. Zamocuj nowy błotnik do bagażnika i do ramy roweru. 
Ważne informacje. 
•  Zadbaj o to, by przewód do światła nie zakleszczył się między ramą i błotnikiem. 
•  Zastosuj śruby i podkładki odpowiedniego rozmiaru. 
•  Nanieść Loctite 243 na wszystkie gwintowane elementy mocujące.

Poprowadź przewód światła do jednostki napędowej.

Podłącz z powrotem przewody w odpowiedni sposób (patrz pkt 4.2.2). Wykorzystaj złącza rozdzielające Y lub przylutuj 
przewody i zaizoluj koszulkami termokurczliwymi.

Podłącz złącze światła do jednostki napędowej.

Załóż z powrotem wszystkie osłony jednostki napędowej.

Zamontuj korbę i koło.

Po zakończeniu pracy, sprawdź czy oświetlenie tylne działa poprawnie.

6.7 Montaż bagażnika

Górna część bagażnika jest zamocowana do tylnego błotnika, który spełnia zadanie wbudowanego mocowania 
bagażnika.

Od dołu bagażnik jest przytwierdzony do haków koła. Jako że haki mogą się przesuwać w celu regulacji napięcia 
łańcucha, położenie bagażnika i błotnika zmienia się o tę samą odległość (maks. 20 mm).

Pomiędzy ramę i błotnik wkłada się podkładkę dystansową. Dolna podkładka dystansowa (w pobliżu mocowania silnika) 
może mieć różną wysokość, zależnie od położenia haka/bagażnika/mocowania błotnika. Standardowo stosuje się 
podkładkę dolną o wysokości 10 mm, ale dostępna jest również 5 mm (możliwe jest też, że nie zostanie wykorzystana 
żadna).
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6.8 Montaż jednostki napędowej

6.8.1 Wymiana jednostki napędowej

Jednostka napędowa Bosch przytwierdzona jest do ramy za pomocą specjalnie zaprojektowanego mocowania.

Uwaga:
W przypadku, gdy niezbędna okaże się wymiana jednostki napędowej, nowa musi być produkcji Bosch, z roku 
modelowego 2017 lub późniejszego, ponieważ starsze wersje nie są w stanie dostarczyć 12 V do złączy świateł.

Aby wymienić jednostkę napędową, postępuj zgodnie z następującymi punktami:

1. Zdejmij osłonę silnika Motor Armor.

2. Zdejmij wszystkie zębatki i łańcuch z jednostki napędowej.

3. Zdejmij wszystkie osłony.

4. Zdejmij korbę.

5. Odłącz wszystkie połączenia elektryczne.

6. Poluzuj śruby silnika.

7. Ostrożnie wyjmij jednostkę napędową z ramy. 

Wskazówka: Zrób zdjęcie lub zapisz położenie wszystkich linek i przewodów prowadzących do/leżących przy 

jednostce napędowej.

8. Zdejmij płytę silnika z jednostki napędowej.

9. Załóż płytę silnika na nową jednostkę napędową i zamontuj ją w ramie.

10. Załóż wszystkie pozostałe części w odwrotnej kolejności. 

Ważne: 
1. Zadbaj o to, by kable i/lub przewody nie zakleszczyły się między ramą i jednostką napędową. 
2. Załóż dodatkową tuleję (!) na górną śrubę silnika.

11. Zmień napięcie złączy świateł z 6 V na 12 V za pomocą oprogramowania diagnostycznego Boscha. 

Ważne informacje. 
Domyślne napięcie na zamiennej jednostce napędowej to 6 V. Napięcie zasilania dla świateł można  
zmienić na 12 V za pomocą oprogramowania diagnostycznego Bosch (maksymalne natężenie to,  
łącznie, 1500 mA).

12. Sprawdź, czy układ pracuje normalnie.
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6.8.2 Montaż jednostki napędowej – rysunek techniczny

Elementy montażowe jednostki napędowej

1. Dodatkowa tuleja, L=5 mm (!)
2. Śruby jednostki napędowej.  

(Poz. 2.1 i 2.2: M8x60, 10,9 łeb walcowy, poz. 
2.3: M8x60, 10,9, łeb sześciokątny, z zestawu 
Bosch)

3. Śruba prowadnicy łańcucha (M5x18, A2, 1x)
4. Prowadnica łańcucha
5. Jednostka napędowa

6. Płyta silnika
7. Śruby płyty silnika (M5x16, 10.9, A2, 2x)
8. Osłona złączy elektrycznych jednostki napędowej
9. Śruba osłony (M4x10, A2, 1x)
10. Podkładka i nakrętka trzeciej śruby jednostki napędowej (M8, 

A2, 1x, zestaw Bosch)
11. Śruby i podkładki osłony Motor Armor (M5x14, A2, 4x)
12. Osłona Motor Armor
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7. Części zamienne

7.1 Części zamienne – rower

Część Nr części Dla Opis Region
Szyna akumulatora W545411 Trek/Diamant Szyna akumulatora Globalne

Prowadnica łańcucha W545333 Trek/Diamant Prowadnica łańcucha Globalne

Osłona ładowania W543503 Trek/Diamant Osłona ładowania Globalne

Osłona przerzutki W544828 Trek/Diamant Osłona przerzutki Globalne

Hak przerzutki W543589 Trek/Diamant Hak przerzutki Globalne

Haki koła pod przerzutkę 550758 Trek/Diamant Zestaw haków koła pod przerzutkę Globalne

Haki koła pod piastę 
wielobiegową

550759
Trek/Diamant

Zestaw haków koła pod piastę wielobiegową Tylko UE

Błotniki 552276 Trek/Diamant Błotnik przedni Globalne

552277 Trek/Diamant
Błotnik tylny (do dopasowania do rozmiaru 
ramy; patrz pkt 6.6) 

Globalne

Widelec 550689 Trek Widelec malowany, czerwony Globalne

550688 Trek Widelec malowany, czarny Tylko UE

550638 Diamant Widelec malowany, ciemnoszary Tylko NASP*

550639 Diamant Widelec malowany, brązowy Tylko NASP*

Oświetlenie W544131 Trek/Diamant Światło przednie Supernova E3 Tylko UE

W546989 Trek/Diamant Światło przednie Supernova M99 Pro Tylko UE

W549723 Trek/Diamant Światło przednie Supernova M99 Pure+ Tylko USA*

W544077 Trek/Diamant Światło tylne Supernova E3 Globalne

W543228 Trek/Diamant Światło tylne Supernova M99 (tylko 45 kmh) Tylko UE

W546512 Trek/Diamant Przełącznik oświetlenia Tylko UE

551749 Trek/Diamant Przewód światła hamulca Tylko UE

551750 Trek/Diamant Przewód tylnego światła Tylko UE

Osłona silnika W543504 Trek/Diamant Osłona silnika Globalne

Osłonę Motor Armor 550755 Trek Osłona Motor Armor malowana, czarna Globalne

550756 Diamant Osłona Motor Armor malowana, brązowa Tylko NASP*

550757 Diamant Osłona Motor Armor malowana, ciemnoszara Tylko NASP*

Płyta silnika W544078 Trek/Diamant Osprzęt montażowy silnika Globalne

Bagażnik 552278 Trek/Diamant Bagażnik Globalne

Podkładka dystansowa 
szyny

W545232
Trek/Diamant

Podkładka dystansowa szyny Globalne

Obręcz W544119 Trek/Diamant Specjalna obręcz Alexrims Globalne

Pokrywa górna wspornika 
kierownicy

550690
Trek/Diamant

Pokrywa górna wspornika kierownicy Globalne

* NASP = Niemcy, Austria, Szwajcaria, Poland (Diamant) 
USA = Stany Zjednoczone Ameryki

Części zamienne można zamówić przez Dexter / stronę techniczną.
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7.2 Części zamienne – układ Bosch eBike

Części zamienne do układu Bosch eBike można zamówić ze sklepu internetowego Bosch/Magura.

7.3 Utylizacja

Niewykorzystywane już części i materiały opakowaniowe należy utylizować we właściwy sposób, przyjazny dla środowiska 
i zgodnie z lokalnym prawem. 

7.3.1 Utylizacja komponentów elektrycznych

Wszystkie elementy elektryczne, jednostka napędowa, komputer wraz ze sterowaniem, zestaw akumulatorów, czujnik 
prędkości i akcesoria należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. 
Nie wyrzucaj tych części do odpadów domowych!

7.3.2 Utylizacja akumulatorów

Akumulator zawiera pewne niebezpieczne substancje i musi być z tego względu traktowany jak odpad chemiczny. Nie 
wolno go utylizować w sposób taki, jak normalne odpady.

Zaklej lub osłoń styki akumulatora za pomocą taśmy klejącej przed utylizacją akumulatora.

Tylko kraje WE:
Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a z Dyrektywą 2006/66/WE 
uszkodzone lub zużyte baterie i akumulatory, muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w przyjazny 
dla środowiska sposób.
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8. Instrukcje obsługi RIDE+

8.1 Instrukcje obsługi RIDE+ – treść i języki

Zawartość drukowanej instrukcji użytkownika RIDE+ dostarczonej z rowerami zależy od regionu sprzedaży i dokładnej 
konfiguracji sprzętu Bosch. Instrukcja omawia użytkowanie i przekazuje szczegółowe informacje na temat systemu Bosch 
eBike Assist, a także opisuje, jak bezpiecznie korzystać z rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Uwaga: 
„Ogólne” informacje o rowerze zawiera instrukcja obsługi Trek lub Diamant dostarczona z rowerem.

8.1.1 Instrukcja obsługi RIDE+ dla rowerów sprzedawanych w Europie

Rowery przeznaczone na rynek europejski dostarczane są z drukowaną Instrukcją obsługi RIDE+ w wersji angielskiej, 
niemieckiej, niderlandzkiej i francuskiej; dostępna jest również w Internecie wersja cyfrowa (PDF). Inne wersje językowe 
(polska, hiszpańska, włoska, portugalska, duńska, norweska, szwedzka i fińska) są dostępne w formie cyfrowej (PDF).

8.1.2 Instrukcja obsługi RIDE+ dla rowerów sprzedawanych w USA

Rowery przeznaczone na rynek amerykański dostarczane są z Instrukcją obsługi RIDE+ na rynek amerykański, w wersji 
angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej; dostępna jest również wersja cyfrowa (PDF).

8.2 Instrukcje obsługi RIDE+ – informacje ogólne dla roku modelowego 2017

Wszystkie wersje cyfrowe Instrukcji obsługi (PDF) znajdzie na stronie technicznej (sekcja RIDE+) lub pod adresemhttp://
www.trekbikes.com/us/en_US/manuals/.

Uwaga.

Instrukcja obsługi RIDE+ dla języków EN-DE-NL-FR (UE) i EN-FR-ES (USA) jest dostarczana z rowerem, a także dostępna 
w wersji cyfrowej w Internecie (PDF).

Instrukcja obsługi RIDE+ dla języków PL-ES-IT-PT-DA-NO-SV-FI  jest dostępna wyłącznie w wersji cyfrowej w Internecie 
(PDF).
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