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VÍTAJTE V RODINE!

Toto je príručka pre rýchly štart vášho nového elektrického bicykla (e-bicykel). 
Komplexnú príručku majiteľa elektrického bicykla špecifickú pre váš model nájdete 
na našich webových stránkach v časti „Príručky a používateľské príručky“ alebo 
k nemu získate prístup kliknutím na QR kód v tejto príručke. Ak nemáte prístup k 
počítaču alebo internetu, môžete požiadať miestneho autorizovaného predajcu o 
tlačenú príručku.

Aj keď už roky jazdíte na bicykli, pred prvou jazdou by ste si mali prečítať túto 
príručku, príručku vlastníka, ktorá bola dodaná s vaším e-bicyklom, a príručku 
majiteľa elektrického bicykla. Príručky obsahujú dôležité bezpečnostné informácie 
a užitočné rady o správnom používaní a údržbe vášho elektronického bicykla a o 
spôsobe likvidácie elektrických komponentov.
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PÄŤ VECÍ, KTORÉ POTREBUJETE VEDIEŤ O JAZDE NA ELEKTRICKOM 
BICYKLI

1.	 Začnite	pomali

Vieme - rýchlosť je zábava. Ale na elektrické bicykle je potrebné si trochu zvykať. 
Môže byť lákavé, aby ste svoj e-bicykel hneď naštartovali do najrýchlejšieho 
nastavenia, ale odporúčame vám ho poznať pekne a ľahko na prvých pár jazdách. 
Začnite s nastavením nízkeho stupňa asistencie a naučte sa pocit voľnej rýchlosti.

2.	 Brzdite	skôr

E-bicykle sú ťažšie ako bežné bicykle a pohybujú sa rýchlejšie. Väčší výkon, vyššia 
rýchlosť a vyššia hmotnosť znamenajú, že keď sa pohnete, budete potrebovať viac 
času na reakciu, takže by ste na svojom e-bicykli mali začať spomaľovať skôr, ako 
na bežnom bicykli.

3.	 Rýchlejší	bicykel	má	silnejšie	brzdy

Na váš e-bicykel sme namontovali najmodernejšiu brzdovú technológiu a funguje 
to naozaj dobre - možno ešte lepšie, ako ste očakávali. Keď si zvyknete na svoj 
nový e-bicykel, začnite brzdiť zľahka a postupne potiahnite brzdové páčky. A nikdy 
nezachytávajte iba svoju prednú brzdovú páku - zabrzdite rovnomerne prednou aj 
zadnou časťou.

4.	 Ste	rýchlejší,	ako	to	vyzerá

E-bicykle vyzerajú rovnako ako bežné bicykle, takže vodiči a chodci nemusia 
očakávať, že jazdíte tak rýchlo, ako to umožňuje váš e-bicykel. Pokiaľ nie je 
každý zvyknutý na vzhľad a rýchlosť elektrických bicyklov, jazdite s mimoriadnou 
starostlivosťou a venujte väčšiu pozornosť svojmu okoliu.

5.	 Stále	platia	všetky	pravidlá	pre	bicykle

Aj keď vám váš nový e-bicykel prinesie novú úroveň slobody a zábavy, stále ste 
zodpovední za poznanie a dodržiavanie všetkých pravidiel cesty, chodníkov a 
trailov vo vašej oblasti. Bavte sa vonku, ale s vyššou rýchlosťou máte aj väčšiu 
zodpovednosť!
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ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE ASISTENČNÉHO SYSTÉMU BOSCH

Na obrázkoch uvedených nižšie nájdete prvé strany tejto príručky.

1. Zapnutie	/	vypnutie	e-bicykla	(obrázok	A)

• Krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia, aby ste pomocný systém po
použití zapli alebo vypli.

• Jazda s vypnutým asistenčným systémom je ako jazda na normálnom bicykli
bez elektrického pohonu.

• Ak chcete používať svetlá, musí byť pomocný systém zapnutý, ak je vo výbave.

2. Výber	úrovne	asistencie	(obrázok	B)

• Krátko stlačte jedno z tlačidiel +/-, aby ste zvýšili / znížili úroveň asistencie
počas jazdy.

• Vyberte si z piatich úrovní: VYPNUTÉ (0%), EKO (40%), TOUR (100%),
SPORT/E-MTB (150%), TURBO (250%). Úroveň asistencie E-MTB poskytuje
zlepšený výkon vyhradený na použitie iba na e-MTB. Nahrádza asistenčnú
úroveň SPORT.

• Pri učení sa na bicykli začnite na najnižšej úrovni asistencie a postupne
zvyšujte úroveň.

• Počas jazdy sa na displeji zobrazí vaša aktuálna rýchlosť v km/h alebo mph.

• Aby ste čo najlepšie využili svoju batériu, popri prispôsobovaní režimov
asistencie, zmeňte príslušné nastavenie prevodov.
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3.	 Aktivácia	asistenta	chôdze	(ak	je	vo	výbave)	(obrázok	C)

 • Walk Assist má dvojkrokový proces a môže byť použitý na odľahčenie záťaže 
kedykoľvek svoj e-bicykel tlačíte:

○ Krátko stlačte tlačidlo „Walk“.

○ Stlačte a podržte tlačidlo „+“, kým sa na displeji nezobrazuje voľba „Walk +“.

 • Počas držania tlačidla „+“ bude váš e-bicykel poháňaný pomalou rýchlosťou 
vpred.

 • Asistent pri chôdzi nie je možné aktivovať, ak je asistenčný systém vypnutý.

4.	 Ovládanie	integrovaných	svetiel	(ak	je	vo	výbave)	(obrázok	D)

 • Niektoré e-bicykle sú naprogramované tak, aby vždy svietili. 
Tieto „vždy zapnuté“ modely sú vybavené svetelným senzorom, ktorý 
automaticky nastavuje svetelný vzor (blikanie alebo stále svetlo) podľa 
jazdných podmienok. Osvetlenie sa zapne, keď zapnete e-bicykel.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť svetlá, stlačte a krátko podržte tlačidlo „+“.  
Keď kontrolky svietia, ovládač zobrazí ikonu svetla. 

 • Ak je váš e-bicykel vybavený spínačom svetiel silného / mierneho svietenia, 
buďte zdvorilí voči prichádzajúcim cyklistom a motoristom a prepnite do 
nastavenia stretávacích svetiel. 

5.	 Úroveň	nabitia

 • Ak sa vaša batéria nebude dlhšiu dobu používať, pred uložením ju nabite na 
približne 60% a najmenej každých 6 mesiacov skontrolujte stav nabitia batérie.

 • Keď sa rozsvieti iba jedna LED kontrolka nabíjania, znova nabite batériu na 
približne 60%.
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Indikátor	úrovne	nabitia	na	ovládači Indikátor	úrovne	nabitia	na	batérii

100% nabitý, maximálny rozsah.

Nabíjanie batérie. Stlačením tlačidla na batérii 
skontrolujte úroveň nabitia.

 • 0-1 LED svieti: nabíjanie batérie.
 • 5 LED svieti: 100% nabité,  
maximálny dosah.

 • Batéria je takmer vybitá, okamžite 
ju nabite.
 • Bez asistenčného napájania 
(blikajúci indikátor).
 • Osvetlenie napájané maximálne 
2 hodiny.

6.	 Nabíjanie	batérie	(obrázok	E	a	F)

 • Váš e-bicykel je vybavený na podporu jedného alebo obidvoch nasledujúcich 
spôsobov nabíjania batérie:

○ Batéria na e-bicykli (obrázok E)
►	 Pripojte dodaný nabíjací kábel k nabíjaciemu portu integrovanému  
 v systéme v rámu. Po pripojení napájania sa zobrazí symbol nabíjania  
 označujúci, že nabíjanie je aktívne. Keď je batéria úplne nabitá, displej  
 sa automaticky vypne.

○ Batéria vypnutá z e-bicykla (obrázok F)
►		 Pomocou dodávaného kľúča odomknite a odpojte batériu e-bicykla.
►		Pripojte dodaný nabíjací kábel do integrovaného nabíjacieho portu  
 batérie. Po pripojení napájania počas procesu nabíjania blikajú  
 kontrolky LED na indikátore nabitia batérie. Keď je batéria úplne  
 nabitá, LED kontrolky okamžite zhasnú.

 • Nenechávajte nabíjajúci sa batériu bez dozoru. Keď je batéria úplne nabitá, 
okamžite ju odpojte od nabíjacieho kábla.
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ZÁKLADY STAROSTLIVOSTI A ÚDRŽBY

1. S	akumulátorom	manipulujte	opatrne.

• S batériou buďte opatrní. Je v nej veľa energie. Poškodenie alebo
prepichnutie vnútornej časti batérie môže mať vážne následky. Ak máte
podozrenie na poškodenie vášho akumulátora, okamžite nechajte vykonať
kontrolu v miestnom obchode s bicyklami.

• Pred inštaláciou príslušenstva sa poraďte s certifikovaným technikom pre
elektrické bicykle. Použitie nesprávneho čapu na nesprávnom mieste môže
poškodiť elektrický systém e-bicykla.

VÝSTRAHA.  
Skrat v elektrickom systéme a / alebo 
poškodenie batérie môžu viesť k prehriatiu. 
Ak dôjde k silnému nárazu na batériu, môže 
dôjsť k vznieteniu.

2. Batériu	správne	udržiavajte.

• Batériu nabíjajte iba pomocou nabíjačky, ktorá bola dodaná s vaším
e-bicyklom. Pri použití nesprávnej nabíjačky hrozí obmedzenie životnosti
batérie a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo požiaru.

• Počas nabíjania nenechávajte batériu bez dozoru. Pokiaľ je to možné, zvoľte
si zásuvku s uzemnenou ochranou ističom. Ihneď po nabíjaní nabíjačku
odpojte.

• Batériu e-bicykla skladujte na suchom vetranom mieste, ktoré je mimo
dosahu vlhkosti, zdrojov tepla a horľavých alebo ľahko zápalných predmetov.

• Skontrolujte stav nabitia batérie najmenej každých 6 mesiacov. V prípade
potreby nabite najmenej na 60%. Pri hlbokom vybití môže dôjsť k poškodeniu
batérie.
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3. Pri	preprave	e-bicykla	buďte	opatrní.

Pri preprave e-bicykla na stojane na auto vyberte ovládač a batériu z e-bicykla a vložte 
ich do kabíny pre cestujúcich. Je to bezpečnejšie a odľahčí zaťaženie vášho stojanu.

4. Na	elektrickom	horskom	bicykli	(e-MTB)	zabezpečte	správne	nastavenie
odpruženia.

Ak chcete čo najlepšie využiť výkon vášho e-MTB, pred jazdou sa uistite, že je 
odpruženie správne nastavené. Navštívte našu stránku https://suspension.
trekbikes.com, kde nájdete našu online kalkulačku odpruženie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA VÁŠHO E-BICYKLA

Otázka:	 Môžem	jazdiť	na	svojom	novom	e-bicykli	bez	vloženej	batérie?
Odpoveď:  Áno, na svojom e-bicykeli môžete jazdiť bez vloženej batérie, ale možno  

budete potrebovať podniknúť kroky na ochranu elektrických komponentov  
pred vodou alebo nečistotami. Váš miestny obchod s bicyklami vám môže  
pomôcť objednať si vhodné diely. Nezabudnite, že bez batérie nefunguje  
osvetlenie vášho e-bicykla, ak je vo výbave. Ak jazdíte v tme bez vloženej  
batérie, musíte použiť ďalšie osvetlenie.

Otázka:	 Prečo	potrebujem	kľúče?	Aké	sú	moje	možnosti,	ak	ich	stratím?
Odpoveď: Zámky chránia váš e-bicykel a batériu pred krádežou. Ak má váš  

e-bicykel zamykací reťaz, kľúč sa zhoduje na reťazi aj na batérii.
Zdokumentujte číslo kľúča v záznamoch. Ak dôjde k strate vašich
kľúčov, náhradné kľúče si môžete objednať u autorizovaného predajcu.

Otázka:	 Čo	mám	robiť,	ak	s	mojím	elektrickým	bicyklom	niečo	nefunguje?
Odpoveď:  Váš e-bicykel je dokonale vyladený stroj. Vždy zverte svoje opravy  

certifikovaným odborníkom. Technici vo vašom miestnom obchode 
s bicyklami sú najlepším zdrojom na riešenie problémov a opravu  
systémov na vašom e-bicykli.
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Otázka:	 Môžem	zmeniť	alebo	upgradovať	komponenty	displeja	na	mojom	e-bicykli?
Odpoveď: Pôvodný displej je možné nahradiť displejom s náhradnými dielmi.  

Tento typ opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik pre 
elektrické bicykle.

KONTAKT

Slovensko

Trek Slovensko
9 Sherbourne Drive,Tilbrook 
Milton Keynes MK7 8HX 
United Kingdom

Tel: (022) 62 400 53

Sídlo	USA

Trek USA
Customer Service 801 
W Madison street 
Waterloo, Wisconsin 
53594
USA

Tel.: 920.478.4678

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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Sídlo	Európa

Bikeurope B.V. 
Ceintuurbaan 2-20C 
3847 LG Harderwijk 
The Netherlands

Tel.: +31 (0)88-4500699

Sídlo	USA

Electra Bicycle Company 
1010 South Coast Highway 101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Tel.: 1.800.261.1644

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
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