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DOBRODOŠLI V DRUŽINO!

To je hitri začetni vodič za vaše novo električno kolo (e-kolo). 
Razumljiv priročnik za lastnika električnega kolesa, ki je specifičen za vaš model, 
lahko najdete na internetni strani pod “Priročniki in vodiči za uporabnika,” ali 
lahko dostopate do njih s klikom na QR kodo v tem priročniku. Če nimate dostopa 
do računalnika ali interneta, lahko zahtevate tiskan priročnik pri vašem lokalnem 
pooblaščenem trgovcu.

Celo če ste že leta vozili kolo, morate prebrati ta vodič priročnik lastnika, ki ste 
ga dobili skupaj z vašim e-kolesom, in priročnik lastnika električnega kolesa 
pred vašo prvo vožnjo. Priročniki vsebujejo pomembne informacije o varnosti 
in koristne predloge o pravilni uporabi in vzdrževanju vašega e-kolesa in kako 
pravilno odlagati električne sestavne dele.
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PET STVARI, KI JIH MORATE VEDETI O VOŽNJI Z VAŠIM NOVIM 
E-KOLESOM

1. Začnite	počasi

Vemo—hitro je zabavno. Toda nekaj časa traja, da se navadite na e-kolesa.  
Morda vas bo mikalo, da vaše e-kolo takoj nastavite na na najhitrejšo nastavitev, 
toda priporočamo, da se vozite prvih nekaj voženj lepo in z lahkoto. Začnite na 
nizki pomožni nastavitvi in naučite so občutka proste hitrosti.

2. Zavrite	hitreje

E-kolesa so težja kot normalna kolesa in hitreje se premikajo. Več moči, več hitrosti
in več teže pomeni, da ko se enkrat začnete premikati, boste potrebovali več časa,
da se odzovete, zato začnite na e-kolesu prej upočasnjevati kot bi na normalnem
kolesu.

3. Hitrejše	kolo	ima	močnejše	zavore

Na vaše e-kolo smo vgradili najnovejšo zavorno tehnologijo in deluje res dobro—
morda celo boljše kot pričakujete. Ko se navajate na vaše novo e-kolo, začnite 
zavirati z lažjo roko in postopoma povlecite zaviralne navore. In nikoli ne zagrabite 
samo sprednjega zaviralnega navora—zavirajte enako tako s sprednjim in zadnjim 
navorom.

4. Hitrejši	ste	kot	izgledate

E-kolesa izgledajo kot normalna kolesa, tako da vozniki in prešci morda ne
pričakujejo, da vozite tako hitro, kot vam omogoča vaše e-kolo. Dokler se vsakdo
ne navadi na izgled in hitrost e-koles, vozite izredno previdno in posvetite
precejšnjo pozornost vaši okolici.

5. Še	vedno	veljajo	pravila	za	vsa	kolesa

Medtem ko vam bo novo e-kolo prineslo novo stopnjo svobode in zabave, ste še 
vedno odgovorni, da poznate in sledite vsem pravilom na cesti, na poteh in stezah 
na vašem območju. Zabavajte se zunaj, toda z večjo hitrostjo je odgovornost večja!



SL-3

OSNOVNO DELOVANJE SISTEMA ZA POMOČ BOSCH

Oglejte si prve strani tega vodiča za slike, ki so navedene spodaj.

1. Vklopite/izklopite	e-kolo	(Slika	A)

• Na kratko pritisnite na gumb za vklop/izklop za vklop ali izklop sistema za
pomoč po uporabi.

• Vožnja z izklopljenim sistemom za pomoč je kot da bi vozili normalno ne-
električno kolo, ki se ne polni na elektriko.

• Sistem za pomoč mora biti vkopljen, da uporabite luči, če je z njimi
opremljeno kolo.

2. Izbira	stopnje	pomoči	(Slika	B)

• Na kratko pritisnite na gumba +/- da zvišate/znižate stopnjo pomoči med
vožnjo.

• Izbirajte me petimi stopnjami: OFF (0%), ECO (40%), TOUR (100%),
SPORT/E-MTB (150%), TURBO (250%). E-MTB stopnja pomoči zagotavlja
izboljšano delovanje, ki je namenjeno samo za uporabo na e-MTBs.
Zamenja stopnjo pomoči SPORT.

• Ko se učite voziti e-kolo, začnite na najnižji stopnji pomoči in postopoma
zvišujte stopnje.

• Med vožnjo vam zaslon prikazuje dejansko hitrost v km/h ali mph.

• Da najbolj izkoristite svojo baterijo, poleg prilagajanja načinov pomoči
ustrezno menjajte prestave.
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3. Aktivacija	pomoči	hoje	(če	je	kolo	opremljeno	z	njo)	(Slika	C)

• Pomoč hoje ima postopek v dveh korakih in se lahko uporablja, da
razbremenite obremenitev vsakič, ko porivate vaše e-kolo:

○ Na kratko potisnite gumb “Walk" (Hoja).

○ Pritisnite in držite gumb “+” medtem ko se na zaslonu prikazuje “Walk +”.

• Vaše e-kolo se bo pognalo naprej na počasni hitrosti, medtem ko držite
gumb “+”.

• Pomoč hoje ne more biti aktivirana, če je sistem pomoči izklopljen.

4. Nadziranje	sestavljenih	luči	če	je	kolo	opremljeno	z	njimi)	(Slika	D)

• Nekatera e-kolesa so programirana, da imajo vedno prižgane luči.
Ti “vedno vklopljeni” modeli so opremljeni z senzorsko lučjo, ki samodejno
prilagaja vzorec osveljevanja (blisk ali stabilen) na osnovi pogojev za vožnjo.
Sistem osvetljevanja se bo vklopil, ko boste prižgali vaše e-kolo.

• Da prižgete ali ugasnete luči, pritisnite in na kratko držite gumb “+”.
Regulator bo prikazal ikono za luč, ko so prižgane luči.

• Če je vaše e-kolo opremljeno z visokim/nizkim preklopom prečke, bodite
spoštljivi do bližajočih se kolesarjev in motoristov in preklopite na nastavitev
za nizko prečko.

5. Nivo	polnjenja

• Ko baterije ne boste uporabljali daljše obdobje, napolnite baterijo približno
60%, preden jo shranite in preverite stanje baterije vsaj vsakih 6 mesecev.

• Ko se prižge samo en LED indikator za nadzor polnjenja, spet ponovno
napolnite baterijo do približno 60%.
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Nivo	polnjenja	na	indikatorju	na	regulatorju Nivo	polnjenja	na	indikatroju	na	bateriji

100% napolnjeno, maksimalni 

obseg.

Napolnite baterijo. Pritisnite gumb na bateriji, da preveri-
te nivo polnjenja.

• 0-1 LED vklopljen: napolnite
baterijo.

• 5 LED vklopljen: 100%, napolnjeno 
maksimalni obseg.

• Baterija je skoraj prazna, takoj
napolnite baterijo.

 • Ni pomoči elektrike (svetlikajoč se 
indikator).

• Osvetlitev je oskrbljena za mak-
simalno 2 uri.

6. Polnjenje	baterije	(Sliki	E	in	F)

• Vaše e-kolo je opremljeno tako, da podpira eno ali obe metodi sledeči
metodi za polnjenje baterije:

○ Baterija na e-kolesu (Slika E)
►	 Priključite dobavljen kabel za polnjenje v vhod za polnjenje vgrajen v

okvir. Ko je nekrat priklopljen, se bo prikazal simbol za polnjenje da
pokaže da je polnjenje aktivno. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se
bo zaslon samodejno izklopil.

○ Baterija e-kolesa (Figure F)
►	 Uporabite dobavljen ključ, odklenite in ločite baterijo e-kolesa.
►	 Priključite dobavljen kabel za polnjenje v vhod za polnjenje .

Ko je enkrat priključen, se bo LED na indikatorju polnjenja baterije
bliskal med postopkom polnjenja. Ko je enkrat baterija popolnoma
napolnjena, se bo takoj ugasnil LED.

• Spremljajte polnjenje baterije. Ko je enkrat baterija popolnoma napolnjena, jo
takoj odklopite iz kabla za polnjenje.
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OSNOVE ZA NEGO IN VZDRŽEVANJE

1. Srbno	ravnajte	z	baterijo.

• Bodite nežni z vašo baterijo. Veliko energije je naloženo tam. Poškodba ali
defekti notranjih delov baterije bi lahko imeli resne reakcije. Če sumite na
poškodbo baterije, obiščite vašo lokalno trgovino s kolesi za pregled.

• Posvetujete se s certificiranim tehnikom za e-kolo, preden namestite
dodatke. Uporaba napačnega vijaka z matico na napačnem mestu bi lahko
poškodovala električni sistem vašega e-kolesa.

OPOZORILO.  
Kratki stik v električnem sistemu in/
ali poškodba baterije lahko vodi v 
prekomerno segrevanje. Baterija, ki je bila 
hudo stisnjena, se lahko vname.

2. Pravilno	vzdržujte	baterijo.

• Baterijo polnite samo s polnilcem, ki ste ga prejeli z vašim e-kolesom.
Z uporabo napačnega polnilca tvegate življenjsko dobo baterije in to
predstavlja možno tveganje za požar.

• Spremljajte baterijo med polnjenjem. Izberite vtikač z ozemljeno zaščito za
prekinjač, če je možno. Polnilec izklopite takoj po polnjenju.

• Baterijo za vaše e-kolo hranite na suhem, dobro prezračenem mestu, ki je
stran do vlage, virov gretja in vnetljivih ali lahko gorečih predmetov.

• Preverite stanje polnjenja na bateriji vsaj vsakih 6 mesecev. Ponovno
napolnite vsaj 60%, ko je to potrebno. Baterija se lahko poškoduje z
globoko izpraznitvijo.
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3. Poskrbite	za	prevoz	vašega	e-kolesa.

Ko prevažate vaše e-kolo na mreži za prtljago na avtomobilu, odstranite 
regulator in baterijo iz e-kolesa in jih dajte v potniško kabino. Bolj varno je in to 
bo olajšajo obremenitev na mreži za prtljago.

4. Zagotovite	pravilno	suspenzijo,	ki	jo	nastavite	na	vašem	električnem	gorskem
kolesu	(e-MTB).

Da dobite največ iz delovanja vašega e-MTB-ja izven ceste, se prepričajte, da 
je suspenzija pravilno nastavljena pred vožnjo. Pojdite na https://suspension.
trekbikes.com za internetni kalkulator naše suspenzije.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA O VAŠEM E-KOLESU

V: Ali lahko vozim svoje novo e-kolo brez vstavljene baterije?
O: Da, lahko vozite vaše e-kolo brez vstavljene baterije, toda morda boste želeli  

povzeti korake, da zaščitite električne sestavne dele od vode ali naplavin.  
Lokalna trgovina s kolesi vam lahko pomaga, da naročite ustrezne dele. 
Zavedajte se, da brez baterije osvetlitev na vašem e-kolesu, če je opremljen 
z njo, ne deluje. Če vozite v temi brez vstavljene baterije, morate uporabite  
dodatno osvetlitev.

V:	 Zakaj	potrebujem	ključe?	Kakšne	so	moje	opcije,	če	jih	izgubim?
A: Ključavnice ščitijo vaše e-kolo in baterijo pred krajo. Če ima vaše e-kolo zvonec  

ključavnico, ključ ustreza obema zvoncu ključavnici in bateriji. Dokumentirajte 
številko ključa v vaše zapise. Če ste izgubili ključe, lahko naročite rezervne  
ključe pri pooblaščenem trgovcu.

V:	 Kaj	bi	moral	narediti,	če	nekaj	ne	dele	z	mojim	e-kolesom?
O:  Vaše e-kolo je spretno usklajen stroj. Vaša popravila vedno zaupajte 

certificiranim profesionalcem. Tehniki v vaši lokalni trgovini s kolesi so  
najboljši vir za iskanje motenj in pospravilo sistemov na vašem e-kolesu.
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V:	 Ali	lahko	spremenim	ali	nadgradim	sestavne	dele	zaslona	na	mojem	e-kolesu?
O: Možno je zamenjati originalni zaslon z zaslonom iz poprodajnega trga.  

To vrsto popravila bi moral prevzeti samo certificiran tehnik za e-kolo.

KONTAKT

Slovenia

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

Tel: (022) 62 400 53

Glavna	pisarna	ZDA

Trek US
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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Evropska	glavna	pisarna

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

Tel.: +31 (0)88-4500699

Glavna	pisarna	ZDA

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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