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VÍTEJTE V RODINĚ!
Tohle je rychlý průvodce pro vaše nové elektrokolo (e-bike).
Komplexní manuál pro majitele elektrokola, přesně pro váš model lze najít na
naší webové stránce pod odkazem „Manuály a uživatelské příručky,“ nebo můžete
využít QR kód v tomto průvodci. Pokud nemáte přístup k počítači nebo internetu,
můžete si od vašeho autorizovaného prodejce vyžádat tištěnou verzi.
Pokud už jezdíte na kole roky, před první jízdou byste si měli přečíst tohoto
průvodce, manuál k vašeho elektrokolu a průvodce pro majitele elektrokola.
Všechny manuály obsahují důležité bezpečnostní informace a užitečná doporučení
o správném použití a údržbě vašeho e-biku a o správné likvidaci elektrických
komponentů.
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PĚT VĚCÍ, KTERÉ POTŘEBUJETE VĚDĚT PRO JÍZDU NA ELEKTROKOLE
1. Začněte pozvolna
Ano, víme, rychlost je zábavná. Ale na e-bike je třeba si nejprve zvyknout. Určitě
je lákavé nastavit si elektrokolo rovnou na nejrychlejší výkon. Doporučujeme
však, abyste během prvních vyjížděk začali pozvolna. Začněte na nejnižší výkon a
postupně si zvykněte na energii zadarmo.
2. Brzděte dříve
Elektrokola jsou těžší než běžná kola a pohybují se rychleji. Větší výkon, vyšší
rychlost a vyšší hmotnost v pohybu. Na reakci tak budete potřebovat více času.
Takže na e-biku určitě začněte zpomalovat dříve, než na běžném kole.
3. Rychlejší kolo s lepšími brzdami.
Vaše elektrokolo jsme osadili nejnovější technologii v oblasti brzd a fungují
opravdu skvěle - možná dokonce lépe, než očekáváte. Zatímco si zvykáte na vaše
nové elektrokolo, začněte brzdit zlehka a postupně přidávejte na intenzitě. Nikdy
nepoužívejte pouze přední brzdu, používejte obě a současně.
4. Pojedete rychleji, než to ve skutečnosti vypadá
Elektrokola vypadají jako běžná kola. Řidiči a chodci proto nemusí očekávat, že
budete jezdit tak rychle, jak to elektrokolo umožňuje. Dokud si všichni nezvykli na
vzhled a rychlost elektrokol, je třeba jezdit s větší mírou opatrnosti a dbát většího
ohledu na své okolí.
5. Všechna pravidla pro cyklisty platí i zde
Nové elektrokolo vám poskytne novou úroveň svobody a zábavy. I nadále je však
vaší odpovědností znát všechny místní předpisy provozu na silnici, stezce i trailu.
Bavte se, ale s větší rychlostí přichází i větší zodpovědnosti!
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BĚŽNÝ PROVOZ SYSTÉMU DOPOMOCI BOSCH
Pro informace k ilustracím níže viz první stránky tohoto průvodce.
1. Zapněte e-bike on/off (Obrázek A)
• Krátce zmáčkněte tlačítko on/off pro zapnutí nebo vypnutí systému
dopomoci.
• Jízda bez dopomoci je jako jízda na normálním kole, nepoháněném
elektromotorem.
• Pokud je e-bike vybaven světly a chcete je zapnout, je nutno zapnout i
dopomoc.
2. Výběr dopomoci (Obrázek B)
• Krátce zmáčkněte tlačítko +/- pro zvýšení nebo snížení úrovně dopomoci
během jízdy.
• Vyberte si z pěti úrovní: OFF (0 %), ECO (40 %), TOUR (100 %, SPORT/E-MTB
(150 %), TURBO (250 %).
Úroveň dopomoci E-MTB poskytuje vylepšený výkon určený pro použití pouze
pro e-MTB kola. Jedná se o náhradu za úroveň SPORT.
• Při zvykání si na e-biku začněte na nejnižší úrovni a postupně přidávejte.
• Během jízdy vám displej bude zobrazovat aktuální rychlost v km/h nebo m/h.
• Abyste co nejefektivněji využívali baterii, kromě správné volby úrovně
dopomoci, volte i správnou kombinaci převodů.
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3. Aktivace chodecké dopomoci (pokud je k dispozici) (Obrázek C)
• Chodecká dopomoc má dva kroky a lze ji využít, abyste si usnadnili tlačení
vašeho elektrokola.
○ Krátce zmáčkněte tlačítko „Walk.“
○ Zmáčkněte a podržte tlačítko „+“ a na displeji se zobrazí „Walk +.“
• Zatímco vy držíte tlačítko „+“ váš e-bike se rozjede nízkou rychlostí vpřed.
• Chodeckou dopomoc nelze aktivovat pokud je systém dopomoci vypnutý.
4. Ovládání integrovaného osvětlení (pokud je k dispozici) (Obrázek D)
• Některá elektrokola jsou programovány tak, aby světla byla vždy zapnutá.
Tyto modely jsou vybaveny světelným senzorem, který automaticky nastaví
intenzitu osvětlení (blikání nebo stálé svícení) v závislosti na jízdních
podmínkách. Systém osvětlení se zapne vždy, když zapnete svůj e-bike.
• Abyste mohli světla vypnout, zmáčkněte a krátce podržte tlačítko „+.“
V případě, že jsou světla zapnuta, na ovládání se rozsvítí kontrolka světel.
• Pokud je vaše elektrokolo vybaveno dálkovým světlem, dávejte pozor na
protijedoucí auta a cyklisty a při setkání přepněte na nižší intenzitu.
5. Úroveň nabití
• Pokud nebudete baterii po delší dobu používat, nabijte na zhruba 60 % a
uskladněte ji. Doporučujeme kontrolovat úroveň nabití každých 6 měsíců.
• Pokud se rozsvítí pouze jedna LED kontrolka, znovu nabijte baterii na zhruba
60 %.
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Úroveň nabití na ovládání

Úroveň nabití na baterii

100 % nabitá, maximální dojezd.
Nabijte baterii.
• Baterie je téměř vybitá, ihned
baterii nabijte.
• Bez dopomoci (blikající kontrolka).
• Světla budou napájena maximálně
po dobu 2 hodin.

Zmáčkněte tlačítko na baterii,
abyste se zobrazila úroveň nabití.
• 0-1 LED kontrolek: baterii nabijte.
• 5 LED kontrolek: 100 % nabito,
maximální dojezd.

6. Nabíjení baterie (Obrázky E a F)
• Vaše elektrokolo je vybaveno jednou nebo oběma metodami dobíjení baterie:
○ Baterie je umístěna přímo na e-biku (Obrázek E)
►
Připojte dodaný napájecí kabel do dobíjecího portu integrovaném v
rámu. Jakmile je kolo připojeno, na displeji se zobrazí symbol dobíjení,
který bude znamená, že se kolo nabíjí. Jakmile je baterie plně nabitá,
displej se automaticky vypne.
○ Baterie vyjmutá z e-biku (Obrázek F)
►
Pomocí přibaleného klíče odemkněte a vyjměte baterii z e-biku.
►
Připojte napájecí kabel k integrovanému dobíjecímu portu na baterii.
Jakmile je baterie připojena, rozsvítí se LED kontrolky na baterii,
během nabíjení začnou blikat. Jakmile je baterie plně nabitá, LED
kontrolky zhasnou.
• Nenechávejte baterii během nabíjení bez dohledu. Jakmile je baterie plně
nabitá, co nejdříve ji odpojte od napájecího kabelu.
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ZÁKLADY ÚDRŽBY
1. S baterií zacházejte opatrně.
• Buďte k baterii ohleduplní. Máte v ní opravdu spoustu energie. Poškození nebo
průrazy vnitřních částí baterie mohou mít vážný následky. Pokud máte
podezření, že vaše baterie je poškozena, nechte ji okamžitě zkontrolovat u
vašeho prodejce kol.
• Před montáži příslušenství se vždy poraďte s certi ikovaným e-bike technikem.
Použití špatného šroubu na špatném místě může vést k poškození elektrického
systému vašeho e-biku.
VAROVÁNÍ.
Zkrat v elektrickém obvodu anebo poškození
baterie by mohly vést k přehřívání. Baterie,
která byla vážně poškozena, se může vznítit.

2. Baterie vyžaduje správnou údržbu.
• Baterii nabíjejte pouze pomocí napájecího kabelu, který jste dostali k vašemu
e-biku. Použitím špatného napájení riskujete životnost baterie, zároveň to
představuje možné riziko požáru.
• Nenechávejte baterii během nabíjení bez dohledu. Pokud to je možné, vždy
nabíjejte jen z uzemněné zásuvky s přepěťovou ochranu. Po nabití baterii co
nejdříve odpojte.
• Baterii skladujte na suchém a odvětrávaném místě, kde se nevyskytuje
vlhkost, nejsou zde žádné zdroje tepla nebo se zde nenacházejí výbušné nebo
hořlavé látky.
• Každých 6 měsíců zkontrolujte stav nabití vaší baterie. Pokud je nutno, dobijte
ji minimálně na 60 %. Úplným vybitím se baterie poškozuje.
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3. Během transportu e-biku dbejte zvýšené opatrnosti.
Při převozu e-biku na autonosiči vyjmězte ovládání a baterii a umístěte je do auta.
E-bike je tak více zabezpečený a nosič je méně zatížen.
4. Ujistěte se, že na e-MTB máte správně nastavený zdvih.
Abyste ze svého e-MTB dostali co nejvíce výkonu, před jízdou se ujistěte, že máte
zdvih správně nastavený. Pro správné nastavení odpružení můžete využít náš
online kalkulátor na https://suspension.trekbikes.com

ČASTÉ DOTAZY OHLEDNĚ ELEKTROKOL
Otázka:

Můžu jezdit na elektrokole bez baterie?

Odpověď: Ano, na elektrokole můžete jezdit bez baterie, ale měli byste ochránit
elektrické komponenty před vodou nebo nečistotami. Váš místní
prodejce kol vám může pomoci objednat správné díly. Pokud je však
vaše kolo vybaveno osvětlením, nemusí bez baterie fungovat. Pokud
jezdíte ve tmě bez baterie, musíte použít dodatečné osvětlení.

Otázka:

Proč potřebuji klíče? Co se stane, když je ztratím?

Odpověď: Zámky chrání váš e-bike a baterii před krádeží. Pokud je váš e-bike
vybaven integrovaným zámkem, pak jeden klíč patří jak k zámku, tak
k baterii. Zaznamenejte si číslo klíče do svých poznámek. Pokud klíč
ztratíte, je možno objednat náhradní klíče od autorizovaného prodejce.

Otázka:

Co mám dělat, pokud něco na mém e-biku nefunguje správně?

Odpověď: Váš e-bike je jemně vyladěný stroj. Vždy svěřte své elektrokolo
certifikovaným profesionálům. Technici ve vašem místním cykloobchodě
jsou nejlepším místem pro řešení problémů a oprav systémů na vašem
e-biku.
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Otázka:

Můžu změnit nebo vylepšit vzhled komponentů na mém e-biku?

Odpověď: Je možné vyměnit originální díly za jiné z poprodeje.
Tento druh opravy by však měl být prováděn pouze certifikovaným
technikem.

KONTAKT
Hlavní sídlo pro US
Trek US
Customer Service 801
W Madison street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

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

Tel.: 920.478.4678

Tel: (022) 62 400 53

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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Hlavní sídlo pro Evropu
Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Switzerland

Hlavní sídlo US
Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 101
Suite 101, Encinitas
CA 92024

Hlavní sídlo pro Evropu
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

USA
Tel.: 00800 8735 8735

Tel.: 1.800.261.1644

www.diamantrad.com

www.electrabike.com

Tel: +31 (0)88-4500699

https://www.diamantrad.com/ https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
bike-handbuecher/
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