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PanTerra™ – intelligent electric!

Vážená zákaznice – vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro model s ED-3 SP s PanTerra 
techno-logií pohonu!
Tím je PanTerra jednoduchá, alternativa mobility technicky možná! V této 
části přispíváte na budoucnost orientovanou formu způsobu ekologické 
přepravy!

ED-3 SP elektro jízdní kolo je takzvaný Pedelec, tzn. Dodatečný elektrický
pohon Vás podporuje až do rychlosti od 25 km/h, při plynulém šlapání do 
pedálů.

ED-3 SP Pedelec odpovídá technickému vybavení dle evropské normy 
EN15194 pro elektricky motorizovanou podporu jízdních kol a evropské 
normy jízdních kol EN14766.

ED-3 SP není určen k použití na veřejných komunikacích. Obraťte se proto 
prosím na národní předpisy pro silniční provoz.

Povinost nošení přiby není nutná. Přesto Vám doporučujeme pro Vaši 
bezpečnost před jízdou helmu nasadit! Tato nová kvalita výrobku Vám 
přinese hodně radosti. Je jedno jestli k nákupu, do práce, ve volném čase 
nebo jako společník na dovolené.

Klademe velkou péči při návrhu a výběru komponentů,takže i Vy můžete 
patřit mezi nadšenou skupinu cyklistů „elektrifikovaných“!

Vítejte!

1 Pojem Pedelec se skládá ze slov Pedal (Pedály), Electric (Elektrický) a Cycle (jízdní kolo)
a popisuje tím speciální typ elektrického jízdního kola, který se liší od tzv. E-bike, který je 
pevně stanoven zákonem, může být jen další jednotka stejného účinku s pohonem pedálu

Návod k použití
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V souhrnu o návodu a použití Pedelec je popsána optimální péče a údržba 
Vašeho jízdního kola, ve které hraje roli i Vaše bezpečnost.

Tento Pedelec jste zakoupili u odborného prodejce,máte  na něj záruku, že 
jste jízdní kolo převzali v konečné montáži a můžete i nadále počítat s radami 
k opravám,montáži a otázkám o doplňcích.

Tato příručka platí pro všechny rozdílné varianty vybaveny ED-3 SP Pedelec.
Forma rámu a vybavení řízení se mohou lišit. Dbejte prosím na odstavce,
které se týkají Vašeho typu jízdního kola.

Kresba a fotografie slouží k základní ilustraci a netrvdí, že všechny varianty 
jsou reprodukovány správně.

Nechte se elektrifikovat!

Váš PanTerra™ Team

V manuálu jsme místa, která se týkají Vaší bezpečnosti, 
označili tímto znamením. Předejte všechny bezpečnostní 
pokyny také ostatním uživatelům Vašeho jízdního kola.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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     I když se už nemůžete dočkat na první jízdu Vašeho nového ED-3 SP Pedelec,
prosíme Vás o pozornost v následujících bodech, předtím než nastoupíte!
PanTerra™ nedává záruku při nesprávné manipulaci!

1)   všechny ochranné folie z baterie odejmout. Zkontrolujte aktuální stav nabití
baterie přes stisk tlačítka na LED ukazateli. (dle s. 15). ED-3 SP jezdí jen s
Lithium-Ionen baterií.

     Nabijte nejdřívě plně Vaši baterii! Prosím použijte jen originální 
PanTerra™ Lithium-Ionen nabíječku. Poté nasaďte baterii zpět do své 
přihrádky a uzamkněte (dle s.16)

2)  Nastavte řídítka a sedlo, zkontrolujte fci pohonu a brzd a všechny
šrouby, zejména pevnost matice kol. (dle str.19)

3)  Zapněte systém stlačením 4 tlačítek na displeji: ED-3 SP Pedelec je 
nyní připraven k jízdě. Elektronika se ale po několika minutách Inaktivity 
k úspoře energie samostatně vypne! Pokud je již stalo, stiskněte
jednoduše jakékoliv tlačítko k opětovnému obnovení.

4)   Přes obsluhu Mode-tlačítka se mohou měnit 3-jízdní řezimy.
     E=Eco režim, N=Normální režim a S=Sportovní režim. Prosím zvolte 

podle Vašich požadavků příslušný režim.Delším stisknutímMode-tlačítka 
se systém vypne, funkce cyklo počítače zůstávají aktivní. Opětovným 
stisknutím tlačítka zapnete systém.

5)   Začněte s nášlapem do pedálů.
      Přes šlapání se motor aktivuje.
6)  Při Vaší první jízdě, proveďte zkoušku mimo frekventované vozovky 

jízdního režimu 3.
7)  Jízdní režim odpovídá v souladu s jeho vlastní podporou v zatáčkách,
Eco nabízí širokou škálu optimalizované podpory, Sport jednu silnou. 
Doporučujeme Vám Normal-režim pro střední podporu při mírné
konzumaci.

Rychlý start!

Návod k použití
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8)Po ukončení jízdy vypněte systém přes tlačítko „Off“.
9)Váš Pedelec jezdí i s prázdnou baterií jako běžné jízdní kolo. Elektronika 
baterie zabraňuje úplné vybití baterie a motor má volný průběh.
10)Po ukončení jízdy nabijte opět prázdnou Lithium-Ionen baterii. Částečně 
vybité Lithium-Ionen bateri se mohou pokaždé znovu nabít. Lithium-Ionen 
baterie nemají žádný Memory-efekt.
11)Při delším nepoužívání baterie nejpozději pro 2-3měsících znovu plně 
nabijte.

Prosím dbejte všeobecných bezpečnostních pokynů (strana 9) a držte se 
pravidel silničního provozu.

Mějte ohled na ostatní účastníky silničního provozu a noste proto ve Vašem 
vlastním zájmu přilbu.
Přejeme Vám mnoho zábavy s jízdou na ED-3 SP Pedelec!

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Obr. 1

Váššš ED-3 SP Pedelec a jeho díly

A baterie
B ukazatel stavu baterie
C blokace baterie
D řízení motoru (elektronika)
E vnitřní ložiska senzoru šlapání
F pohon náboje zadního kola
G zástrčka motoru
H Displej

Baterie:

Obr. 2

H

E
G

F

A
B

Návod k použití
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Dopravní bezpečnost
Dle předpisů StVZO musí Pedelec odpovídat zákonným podmínkám:
dvě funkční na sobě nezávislé brzdy.
jeden světlý zvonek
dynamo (napětí 6V a výkon 3Watt) s označením kontroly „K....
vpředu jedno osvětlení s bílým světlem.
Vzadu jedno osvětlení s červeným světlem, umístěno ve výšce 25 cm
nad povrchem vozovky.
Jedna červená odrazka, ne výše jak 60 cm nad povrchem vozovky.
Jedna červená velkoplošná odrazka s písmenem Z.
Pedály s předním a zadním umístěním žlutých odrazek s kontrolním 
označením „K
po dvou žlutých odrazkách na předním a zadním kola nebo bíle 
reflektující boční pruhy na předních a zadních pláštích nebo ráfkách.
Každý díl vybavení osvětlení musí mít kontrolní označení „K---.

Dbejte na to:
-vyzkoušejte funkčnost před každou jízdou!
-zkřivené díly týkající se bezpečnosti, jako rámy, vidlice, řídítka, kliky,
sedlovky, blatníky a pedály v žádném případě nerovnat, nýbrž okamžitě 
vyměnit. Riziko poškození!
-používejte jen originální díly!

Všeobecné bezpečnostní upozornění

Pozor!:
ED-3 SP není vybaveno pro použití na veřejných 
komunikacích!

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Správné chování v silničním provozu
-používejte, jak je možno, cyklistické stezky.
-jezděte vždy vpravo, předjíždějte vlevo.
-před každým odbočení dejte jasně najevo nataženou paží znamení.
-jezděte vždy v určeném směru jízdy.
-upravte rychlost jízdy, podle povětrnostních podmínek, při mokré silnici se 
prodlužuje Vaše brzdná dráha!
-v noci a při špatné viditelnosti jezděte pouze se zapnutými světly.
-berte ohled na rostliny a zvířata, pokud jezdíte mimo silnici.
-chraňte Vaši hlavu, tím, že budete nosit zkoušenou přilbu (dle DIN-EN 1078)!
-při jízdě nepříjímejte žádnou muziku přes sluchátka (např.Walkman,MP3-
přehrávač)!
-používejte vhodné oblečení (těsné kalhoty, popř.sponky na nohavice, pevnou 
obuv), při setmění reflektující oblečení.
-při širokých sukních a dlouhých pláštích jezděte jen s ochranným přehozem.
-pozor: při mokru se účinek brzd a dynama snižuje! Přizpůsobte proto tím Vaši 
jízdu.

Nebezpečí nehody:
-jízda bez držení a návěs na jiné jízdní prostředky je 
životu nebezpečné a zakázáno.
-jízda vedle sebe brání provozu, proto se toho vyhněte.
-nikdy nejděte na kole ve dvou
(výjimka: jízda s dítětem se speciální sedačkou pro děti)

Návod k použití
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Š Šetrné zacházení s Pedelec
-před transportem kola na automobilu odstraňte všechny díly, které by 
se mohly při transportu uvolnit (taška s nářadím, hustilka, baterie atd.)!

Zátěž Pedelec
-povolená zátěž (jezdec a zavazadla) pro ED-3 SP Pedelec je 120 kg.

Chování při brždění
-v úzkých zatáčkách, pískovém nebo klouzavém terénu,mokrém as-
faltu a při ledovce byste měli přední brzdu používat opatrně, aby vám 
přední kolo neklouzalo a Pedelec zůstal řídítelný!
-brzdy se musí používat s citem. Blokovaná kola mají sníženou brzdnou 
účinnost a mohou vést ke smyku a k pádu!
-zásadně nebrzděte v zatáčce ale před ní; brzdění zvyšuje nebezpečí 
smyku!
-brzdová páka na řídítkách se musí držet pevně.
Při pravidelné kontrole pevnosti ji popřípadě dotáhněte.
-práce na brzdném obložení provádějte před jízdou!

Správné používání Pedelec
-Váš Pedelec je díky své konstrukci a zařízení určen k použití na 
nezpevněných cestách a off-road a zpevněné cesty, jak na kole.
-bezpečnostní zařízení je montováno od PanTerra™ a musí se 
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby od odborného prodejce 
opraveno.
-při nedodržení bezpečnostních upozornění této příručky, neručí 
PanTerra™ za vniklé škody.

Výňatek za záruku na škody

Obvzláště to platí u používání Pedelec, při nadměrné zátěži a 
nesprávném odstranění závad. Při těchto použitích není žádná 
odpovědnost za vady.
-ED-3 SP není vybaven pro použití v závodních utkání.

Dbejte také na dalššší upozornění v této příručce na uvedené
montážžže, opravy a péči jako pokyny výrobce.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Následující kapitoly příručky pro ED-3EX Pedelec vycházejí z toto,
že všechny typy jízdních kol jsou ergonomicky základně nastaveny 
a bezpečnostně zkontrolovány:

-Řídítka a sedlo nastavte do požadované pozice a příslušně 
zatáhněte.
-vypletená kola jsou dostatečně nahuštěna a její matice dostatečně 
zataženy.
-je zkontrolována funkčnost brzd a pohon pedálů
-osvětlení je funkční.

Další k tomu od strany 19 Nastavení před začátkem jízdy.

Zprovoznění baterie
Nyní vyjměte baterii z držáku na spodní trubce. Vyměňte pojistku,
pokud se tak nestalo Vaším prodejcem.

Zprovoznění ED-3 SP Pedelec

Zkontrolujte nyní stav nabití baterie přes stlačení tlačítka na 
LED ukazateli nabití.

Zkontrolujte stav nabití. K tomu zmáčkněte tlačítko na LED Displeji.
K tomu příslušný obr. 3 ukazuje situaci na Vašem Pedelec

Návod k použití



BDA_ED3_SP_DE 14.03.2011 17:08 Uhr Seite 15 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

15

Nesvítí-li všech 5 LED ukazatele doporučuje PanTerra™ baterie 
nejdřívě plně nabít.
Připojte k přiložené nabíječce baterii. Dle strany 17 Nabití a péče Baterie

Abb. 3

Lithium-Ionen baterie mají výrazně nižší samovybíjení než 
baterie Niklové, a proto se mohou bez nabíjení skladovat 
v době cca. 2 až 3 měsíců.
Pokud po této době nedojde k dobíjení, může dojít k 
poškození v chemické struktuře. V tomto případě může 
dojít ke snížení životnosti baterie a to může vést k 
nepoužitelnosti baterie. 

Na této straně se nachází přihrádka pojistky baterie
(kryt se symbolem ).    ).

Zasuňte na pedelec baterii jako zobr. 4 a 5 ukazuje do držáku. Dbejte přitom,
že se musí vést pod napínací zámek a háček. Nakonec se baterie zablokuje. 
uzamykatelným zámkem

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Baterie by měla jak v zobr. 6 ukazuje pevně sedět v držáku. Blokace 
slouží pro pevnost a zabraňuje poškození na baterii. Tím je také 
zajištěn optimální elektrický kontakt baterie k elektronice v Pedelec.

Klíč se vytahuje jak v otevřené tak i v uzamčené pozici! 
PanTerra™ doporučuje vždy klíč vytáhnout! Tím je 
zajištěn, proti případnému výpadu nebo ztrátě nebo nedo-
volenému otevření.

Pedelec je nyní připraven k jízdě!

Obr. 6

Návod k použití

Obr. 4 Obr. 5
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Nabíjení a péče baterie-vrácení
ED-3 SP Pedelec jezdí s 37V 8,8Ah Lithium-Ionen baterií. PanTerra™
používá k tomu vysoce kvalitní značkové články, které jsou s 37V-balíkem 
článku spojeny.
Navíc baterie dostává ochranný obvod, který zabraňuje přebíjení a vybíjení
a stav se digitálně nahrává.
Zabraňte skladování plně vybité baterie pro více týdnů.
Použijte vždy jen přiloženou Lithium-Ionen nabíječku (obr.7) nebo příslušný
originální PanTerra™ náhradní díl k nabíjení Vaší baterie.
Originální nabíječka pracuje s CC-CV technikou. Ve spojení s baterií Pro-
tection Electronic zajišťuje, že baterie nebude v žádné době poškozena 
nebo přetížena nesprávným nabíjením.Nabíječka je určena pouze pro 
nabití v uzavřených prostorách! Před prvním použití čtěte přiložený návod k 
použití nabíječky.
Vyjměte nabíječku z kartonu, odstraňte svazek kabelu a připojte jej na 
stranu baterie, kde se nachází multipolární zástrčka nabíjení.
Je chráněna přes gumový kryt proti stříkající vodě.
Tato baterie může být nabíjena i na kole.

1CC-CV=Constant Current – konstantní proud: Nejdříve proudí řízené proudové zatížení a 
rychle stoupá napětí baterie.
Po dosažení maximální kapacity se proud redukuje a teprve pak s přesnou specifikací 
maximálního napětí, zbývající kapacitu

Abb. 7

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Zapojte nabíječku s přiloženým síťovým kabelem do zástrčky. LED
nabíječka se změní ze zelené na červenou. Začíná proces nabíjení.
Je-li baterie skoro plná (95%), změní se LED z červené na žlutou. První fáze 
nabití je uzavřena. Baterie se může kdykoli od nabíječe odpojit. Plné nabití 
může trvat až do 9 hodin (CC-CV nabíjení znamená, že po 5,5 h je cca. 95% 
času nabití ukončen. Pro zbývající 5% kapacitu bude potřebný již jen pomalý 
CV režim (cca.4 hodiny) nabíjení

Nebezpečí zkratu! Dbejte na to, aby nebyly v blízkosti
baterie žádné kovové předměty

Protože z a studena u chemických procesů (také při rozkladu potřebných 
Ionů při stá rnutí zpomaluje proces a viskozita elektrolytů používaných v Li-
thiových čl áncích se značně zvyšuje), zvyšuje se také u Lithiových baterií 
vnitřní odpor , který snižuje dodávku energie.
Kromě toho mohou použité Elektrolyty při teplotách okolo -40ºC zamrznout.
Výrobci buněk uvádějí pracovní rozsah 0 – 40 ºC. Optimální jsou 18 – 25
ºC.Pod teplotu 10 ºC se může výkon kvůli zvýšené odolnosti výrazně 
zhoršit tak, že není možné dosáhnout plného rozsahu.
Elektrolyty v buňce nesmí zmrznout, což odpovídá minimální teplotě nad 
-40ºC.
Výrobci buněk doporučují skladování při 15ºC u 60%tího stavu nabití – 
kompromis mezi snížením stárnutí a zvýšení úrovně samovybíjení

zelené trv. světlo

červené trv. světlo

zelené trv. světlo

zelené trv. světlo

Stand-by / žádná baterie

normální hlavní nabití (CC) 0-95%
normální závěrečné nabití (CV) 95-100%
nabití uzavřeno

ModusNabíječka-LED

Návod k použití
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Nastavení při početí jízdy

Zkontrolujte před každou jízdou :
   -všechny šrouby, matice kol nebo rychloupínák jsou pevně zataženy

a brzdy fungují
   -je dostatek vzduchu v pneumatikách
   -osvětlení je v pořádku
   -zvonek je v pořádku

   Sedlo a řídítka
   Vaše jízdní kolo je od Vašeho prodejce odborně smontováno, řídítka a 

pozice sedla je nastavena na vaše tělesné rozměry.
   Při nastavení sedla a výšky řídítek je potřeba dbát na označení na 

představci řídítek a sedlovky a nikdy nevytahovat řídítka a sedlo přes 
označení!

Eletrické spotřebiče by se neměly do delší dobu nechávat bez 
dozoru. Proto byste měli během Vaší dovolené nebo delší 
nepřítomnosti přístroje vytáhnou ze zástrčky.

Doporučuj eme Vám tímto při delším nepoužívání Pedelec každé 2-3
měsíce na cca. 55-75% dobití, např. 4 z 5 LED /nebo dobíjecích 
proužků

Lithium-Ionové baterie nepotřebují dlouhodobé nabíjení. Jejich samovybíjení 
je velmi nízké a nabíječka není nutná.
Není proto nutné, a to zejména v zimě nebo při delší nepřítomnosti baterii
připojovat k nabíječce.
Díky ochraně eletroniky v baterii by nevznikly žádné škody, ale nabíječka 
jako spotřebič by zbytečně běžela nepřetržitě

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Sedlo
Sedlo je nastavitelné do tří směrů:
Výška, sklon a odstup k řídítkám (zobr. 8, 9):

Abb. 8 Abb. 9

Výška
šroub sedlovky (zobr. 8 poz.1) nebo rychloupínák

   (zobr. 9 poz.1)povolit.
vysunout sedlovku
po nastavení objímku dobře utáhnout.

Výšku sedla pro vaší tělesnou výšku jste nastavili správně, když
sedíte na sedle a oběma špičkami prstů u nohou dosáhnete na 
podlahu.
Sklon k ploše sezení a odstup k řídítkám (zobr. 8, 9):

matice sedlovky nebo vnitřní šestihranné šrouby (2) povolit.
sedlo posunout dopředu nebo dozadu.
sedlo sklonit
matice nebo vnitřní šestihranné šrouby zatáhnout.

Upozornění! Sedlovka musí být upevněna minimálně k označení.
Jinak hrozí nebezpeční rozbití a tím i pádu! Kožená sedla mohou 
při prvním použití a zvhlčení tělesnými tekutinami zanechávat 
skrvny na oblečení.
Častým nastavením výšky sedla se může poškrábat trubka 
sedlovky mechanickým pohybem. Toto poškození spádá do 
normálního opotřebení a tudíž nevzniká nárok za případné vady 
na materiálu

Návod k použití
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Řídítka se mohou nastavit dle zobrazení. (zobr. 10, 11)

Řídítka a představec

Upozornění! Po pádu na řídítka je nutná obnova řídítek a
představce. Neviditelné mikrorysy znamenají nebezpečí 
pádu a zlom!

Ab. 10 Abb. 11

Nastavení výšky:
matice nebo šestihranné šrouby vřetena objímky povolit (zobr. 10, 11,
poz.1), lehkým úderem kladívka vřeteno povolit a nastavit do správné 
výšky řídítek.

Nakonec vřetena utáhnout

Upozornění!: Dbejte opět na označení, v žádném případě 
nesmí vyčnívat z hlavové trubky.
Nebezpečí zlomu a tím pádu!
Přes časté nastavení výšky řídítek se může povrch poškrábat. 
Toto poškození spadá do normálního opotřebení a tudíž 
nevzniká nárok za vzniklé škody.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií

D

GB



BDA_ED3_SP_DE 14.03.2011 17:08 Uhr Seite 22 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

22

Nastavení sklonu řídítek
- povolit šrouby (zobr. 12, poz.2)
- otočení do správné pozice
- zatažení šroubů
Nastavení úhlu představce
S tímto představcem jste ještě flexibilnější při nastavení pozice řídítek:

Abb. 12

NNNaaassstttaaavvveeennnííí
---   povolte šrouby
- otočte řídítka do požadované pozice
- zatáhněte šrouby

Návod k použití
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Brzdy
Před každou jízdou musí být zkontrolován funkčnost brzd. Nastavení brzd
musí být provedeno jen odborníkem.
Požadovaná úprava brzd je nutná, když se brzdová páka těsněji zatahuje
na rukojeti.
To se musí pravidelně vyrovnávat. Brzdové destičky jsou opotřebitelné díly
a nespadají do poškození věci.

Obr. 13

Tento představec nelze nastavit do výšky !

„ Ahead“ Představec (zobr. 13)

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Kliky
Kliky jsou připevněny s vnitřním šestihranným šroubem na čtyřhranném 
nástavci na ose kliky. Kontrolujte pravidelně pevnost kliky, odstraňte 
ochranné krytky a nakonec utáhněte příslušné šrouby.

Pedály
Pedály musí být pokaždé utaženy. Dbejte při montáži nebo demontáži 
(např. při transportu) na to, aby měly pedály dva závity. Závity na 
pedálech a klikách jsou vystaveny velmi vysokým zátěžím.Tyto závity drží
jen tehdy, pokud jsou pevně utaženy.
Pravý pedál (strana řetězu) je na konci osy označen písmenem „R“ a má 
pravý závit.
Levý pedál je na konci osy označen písmenem „L“ a má levý závit. Pravý
pedál musí být proto utažen ve směru hodinových ručicek, levý pedál v 
proti směru hodinových ručiček

Obr. 14

        Levý závit          Pravý závit

Návod k použití
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Kontrola:
stiskněte brzdovou rukojeť přední brzdy a tlačte kolo dopředu a 
dozadu.Pokud v této souvislosti ucítíte jistou volnost, musí se ložiska
okamžitě dotáhnout.
Přenechejte tuto činnost kvalifikované dílně

Ložžžiska řízení

Obr. 16

Paprsky
Používáním se paprsky povolují a napínají. Proto se musí pravidelně
podle příslušného stupně centrovat. Přenechejte centrování kol a
napínání paprsků kvalifikované dílně.

Jednotné a pevné napětí paprsků je nutné pro plynulý běh. Volné 
paprsky, nejednotné napětí nebo zátěž vedou ke zlomu paprsků.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Rychloupínák
Rychloupínáky jsou dle modelu k nalezení na předním nebo zadním kole u
svorky trubky sedlovky. Pokud byste zpozorovali, že se např. přední
svorka kola povoluje, okamžitě zastavte a zatáhněte pevně rychloupínák

Páka rychloupínáku má 2 pozice: CLOSE = ZAVŘÍT a OPEN =OTEVŘÍT.

Dále nastavte s maticemi M pevnost.
Zatlačte s trochou síly páku do pozice ZAVŘÍT.

Pláššště a ráfky
Maximální povolený tlak v pláštích je uveden na boční straně plášťů.
Nejezděte s nízkým tlakem (kolo plave) nebo s vyšším tlakem (duše praskne).
Špatný tlak může vést k vyššímu opotřebení, i když jízdní kolo stojí.

Upozornění!
Povolené kolo, přednostně přední,
znamená zvýšené nebezpeční pádu!

Obr. 17 OTEV.

ZAVŘ.

Návod k použití
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VVelikost plášťů Tlak [bar]

47-559 (26“x1,75x2)
50-559 (26“x1,90)
52-559 (26“x2,25x2)
57-559 (26“x2,125)
37-622 (28“x1 3/8x1 5/8)
40-622 (28“x1 3/8)
47-622 (28“x1,75x2)
50-622 (28“x1,90)

hintenvorn
2,5
2,0
2,0
2,0
3,5
3,0
2,5
2,5

3,0
2,5
2,5
2,5
4,0
3,5
3,0
3,0

Pro duše existují 3 systémy ventilů:

Dbejte prosím na to, že u SV ventilu k nahuštění vzduchem nebo 
odpuštění se po odšroubování krytky(1) nejdříve povolí převlečená 
matice (2). Dbejte vždy na dostatečně profily a nepožkozený vzorek 
plášťů.

Ráfky

Pozor před opotřebením ráfků! Kontrolujte pravidelně stav 
Vašich ráfků. Obraťte se včas na Vašeho dealera.
Nebezpečí zlomu a nehody!

Indikátor o p otřebení ráfků:
Mnoho aluminio vých ráfků je vybaveno indikátorem opotřebení. 
Nechte si tento význam vysvětlit Vaším specializovaným dealerem

Naše doporučení:

Obr. 18

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Použití Pedelec pohonu

Pro použití funkcí jízdního kola čtěte prosím od str.47 „Obsluha všeobecně“.
Na řídítkách se ve středu nacházejí LCD-kontrolní jednotky k řízení 
elektrického dodatečného pohonu (zobr.20). Zde se ED-3 SP Pedelec zapíná
a vypíná a aktivuje požadovanýmodus jízdy. Pětistupňový LED ukazatel
vpravo zobrazuje momentální stav nabití baterie tzn. zbytkovou kapacitu. Na
levé straně se nachází ukazatel spotřeby. Počet paprsků vám ukazuje, jestli
máte úspornou spotřebu jízdy. K tomu dále naleznete ukazatel rychlosti,
ukazatel času a základní ukazatele cyklo počítače

Předpisy točivého momentu osy matice:

přední kolo
20 Nm

zadní kolo 25 Nm
upevnění klik 30 Nm
upevnění brzd. destiček 5 Nm
upevnění dynama 10 Nm

Ostatní šrouby:
M4 2,1 Nm
M5 4,2 Nm
M6 7,3 Nm
M8 17 Nm
M10 34 Nm

Návod k použití
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Obr. 19 kontrolní LCD jednotka

spínač pro osvětlení

ukazatel modusu jízdy

ukazatel rychlosti

baterie – ukazatel nabití

cyklopočítač – ukazatel

momentální výkon motoru

momentální funkce cyklopočítače, čas

Stiskněte déle spínač 4, aby se systém zapnul. Nyní se objeví grafika, jak je
vidět na obr. 21. S Mode spínačem vpravo máte možnost zvolení stupně
podpory.

Doplňková podpora ED-3 SP se startuje automaticky při polovičním
sešlápnutí pedálů.Proto odpovídá ED-3 SP Pedelec přesně budoucím
evropským normám pro tento jízdní prostředek. „Boostem“-tlačítkem nebo 
přes otočnou páku se ovládá vlastní ED-3 SP systém pomoci při startu

Doporučený styl jízdy
Po zapnutí systému zvolte jízdní modus a uveďte ED-3 SP Pedelec 
šlapáním do pohybu. Doporučuje se obvzláště lehký nástup s nohami na
pedálech, lehce se odrazit dopředu, aby motor nemusel od nulového
momentu točení vyvíjet pohonnou sílu. Bere si pak více proudu a nevyvíjí
mezi 0-3 km/h ještě žádnou velkou síl.

V zájmu dosahu byste ale měli ve všech jízdních situacích dle síly šlápnout 
do pedálů, aby se dosah při jízdě přesahující sílu motoru výrazně snížil než 
možnosti systému.

Aktivovaný ECO Modus ohraničuje maximální proud jízdy a šetří tím 
kapacitu baterie. Tuto nízkou podporu pocítíte jen při jízdě do kopce a při 
zrychlení.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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K zvětšení pohodlí je Váš Pedelec ED-3SP vybaven novým Multi-Info 
Displejem (Obr.21).
Obsahuje f unkce obsluhy pohonu a kompletní provoz cyklopočítače.

Pozor!
Neobsluhujte Pedelec displej pokud možno během jízdy!
Nebezpečí pádu!

Displej a funkce

Pozor! Victoria ED-3X má svůj zdroj energie a světla z 
baterie. Dynamo je povinné dle platných předpisů StVZO a 
nesmí se demontovat!

Pedelec funkce
Zapněte k olo otočením spodního tlačítka. Displej nyní vypadá podobně jak 
je vyobrazeno na obr. 21

Obr. 20

Každému ze spodních tlačítek odpovídá     
 příslušná funkce nahoře na displeji.
S pravýmModem-tlačítkem můžete
měnit požadovanýmodus jízdy.
E= Eco nejslabší stupeň podpory   
N=Normal normální běžný stupeň,
vyvážená podpora při mírném pohonu.
S=nejsilnější stupeň s nejvyšší
spotřebou

Návod k použití
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Dlouhým stisknutím tlačítkaMode se dostanete do režimu OFF. Systém 
Pedelec je vypnutý, ukazatel displeje a osvětlení zůstávají zapnuty. 
Jeden stisk na tlačítkoMode Vás přivede zpět do stupně ECO a kolo Vás 
opět podporuje.

„Boost“ - tlačítko
S „Boost“ tlačítkem si můžete pomoci na začátku jízdy nebo při tlačení.
Kolo se zrychlí bez nášlapu na 6 km/h.
Pokud použijete během jízdy otočný knoflík nebo rukojeti podpory,
přepne se podpora na krátkou dobu na nejvyšší úroveň. Tímto získáte 
plný výkon pohonu, nebo když to např. vyžaduje nečekaná situace. Při 
povolení otočné páky nebo spínače se Váš ED-3 SP vrací zpět do před-
chozího modusu.

Krátké stlačení Boost tlačítka umožňuje výměnu jízdního modusu bez 
puštění řídítek. Pokud je namontována otočná páka místo Boost tlačítka,
je k dispozici pouze pomoc při startu a Boost funkce. Pokud je 
namontováno místo Boost tlačítkaMode tlačítko, je možná pouze 
výměnaMode.

Funkce cyklopočítače
se středním „Menu-tlačítkem“můžete měnit mezi rozdílnými funkcemi 
počítače. Nastavená funkce se ukáže přes příslušný symbol.
Tomu odpovídá:

Sčítá najeté kilometry. Tento ukazatel je ve spodním menu editován,
takže můžete převzít např. najeté kilometry Vašeho starého kola.

– Celkové kilometry (∑ km)

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Sčítá najeté kilometry pro tůru. Tento ukazatel můžete libovolně stisknutím 
tlačítka „CLEAR“ vymazat / nastavit na 0

– Trip (km Trp)

– Trip (Ø km/h Trp) průměrné km/h Trip

Zadání přůměrné rychlosti během Vaší tůry. Tento ukazatel můžete 
libovolně stisknutím tlačítka „CLEAR“ vymazat / nastavit na 0

- Trip (▲km/h Trp)maximální rychlost km/h Trip)

Zobrazuje najetou maximální rychlost od posledního vymazání.

Návod k použití
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– Trip čas jízdy   h:m:s Trp)

Sčítá dobu jízdy, když je jízdní kolo v pohybu, např.zastávky na semaforu
se do doby jízdy nepočítají

- Dosah

Ukazatel dosahu je určen s ohledem na stupeň jízdy a jednotlivého stylu 
jízdy. Rozdíly jsou možné změnou stupně podpory, změnou geografie nebo 
také změnou Vašeho stylu jízdy. V principu se ukazatel přizpůsobí běhěm 
prvním 5 km nastavením kola a Vašeho stylu jízdy. Tento výpočet je veden 
samostatně pro všechny modusy jízd.

Ihned po výměně hlavního menu – náhledu, je možno u Trip-náhledu po 
cca. 2 sekundy přes tlačítko „CLEAR“ uložená data o tůře vymazat.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Příklad: vynulování u ukazatele Trip-maximální rychlosti:

vynulování stlačení tlačítka „CLEAR“

Druhá úroveň
Delším stlačením tlačítka „MENU“ se dostanete na druhou úroveň.
Zde dosáhnete následujících funkcí
Stopky (CHR)

SETUP
INFO

Návod k použití
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Stlačením na „STOP“ se stopky zastaví, opakované stlačení tlačítka 
„START“ běží hodiny dále.

Stopky
Stlačením tlačítka „ENTER“ nastavíte provoz stopek:

Stlačením tlačítka „NEXT“ nastavíte další funkce.
Potvrďte požadovanou funkci tlačítkem „ENTER“.

Stopky se nastartují stlačením tlačítka „START“.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Delším stlačením „START“- tlačítka se stopky resetují, ukazatel se vrátí na
00:00:00.
Stlačením tlačítka „EXIT“ opustíte menu stopek. Pokud mají hodiny v 
pozadí běžet,můžete stisknout tlačítko „MENU“  a „ENTER“ na návrat.

Setup funkce
- celkové kilometry
- čas
- PIN
- Wheel (obvod kola)
- LIGHT (osvětlení pozadí)
- T-OUT (MenuTimeout)
- ASSIST (Asistent)

Výběrem tlačítka „ENTER“ se dostanete do SETUP menu. 
Rozeznatelné je toto na �-Symbolu.

Návod k použití
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Po potvrzení tlačítka „ENTER“můžete editovat celkové kilometry nebo 
stisknutím tlačítka „NEXT“ zvolit jinou funkci

Po stlačení tlačítka „ENTER“ můžete změnit celkový počet kilometrů.
Poslední číslice km bliká – změna středním tlačítkem šipky ↑ (nahoru). 
Ovládáním tlačítka šipky← (doleva) se dostanete pokaždé jeden krok 
doleva (číslice pro změnu bliká) – jednotlivá místa se pak mohou pokaždé 
změnit. Je-li požadovaný stav nastaven, stlačte tlačítko „EXIT“. V editaci
stránky se objeví „SAVE“ / „CANC“.

Potvrďte vaše nastavení tlačítkem „SAVE“ nebo jej stornujte středním 
tlačítkem „CANC“
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Hodiny

Z náhledu SETUP → CLK se dostanete stlačením tlačítka „ENTER“ do 
editovacího modusu času. Nastavitelný díl času/datumu se pak objeví 
pokaždé blikáním

Stlačením tlačítka šipky „↑“ se mohou blikající číslice změnit. Po každém 
stlačení tlačítka šipky „→“ se dostanete vždy jeden krok dále do nastavení,
takže od zadání hodin k minutám atd.
Je-li nastaven správný čas, dostaneme se přes tlačítko EXIT k „SAVE / 
CANCEL –Modus“.
(Průběh jako v příkladu pod 8.2.3.2.- celkové km).

PIN

Zadání PIN čísla slouží k osobní ochraně Vašeho jízdního kola. Jen
zadáním spravného PIN se nechá Váš Pedelec používat. Prosím 
zapamatujte si Váš PIN přesně, aktivace zapomenutého PIN je možná 
pouze přes servis.

Návod k použití
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Z náhledu SETUP→ PIN se dostaneme přes tlačítko „ENTER“ do 
editovacího modusu PIN. Nastavitelné číslice PINU se objeví pokaždé 
blikáním. Všechny ostatní číslice PINU budou přes znázornění “ - “ skryta.
Nastavení PINu od výrobce je „ 0000 “.

První pozice bliká, začíná u 0. Přes tlačítko šipky se dostaneme pokaždé o 
jeden krok doprava. Po zadání momentálního aktuálního PINU (old)
budeme vyzvání zadáním PINU nového (new). Předtím než se nový PIN s 
konečnou platností převezme,musí se pro jistotu zadat ještě jednou (rpt).

Zadání nového PIN Opakování nového PIN
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Po správném zadání PIN-opakování Ššpatný PIN: zavřít přes EXIT,pak 
opakované zadání.

Byl-li PIN změněn a displej vypnut, při novém zapnutí se požaduje už 
nový PIN:

Zadání PINU je jako při Setup. Přes tlačítko šipky „↑“ se může blikající číslice 
změnit (od 0-9). K další číslici se dostaneme pokaždé se šipkou „→“. Při 
správném zadání se objeví na displeji Hlavní menu.

Byla-li jedna číslice zadána špatně, vrací se kurzor „→“zase zpět na první 
místo a můžeme se zadáním opakovaně pokračovat. Pokud jste změněný
PIN zapoměli, obraťte se prosím na Vašeho prodejce. Přes zadání „Super-
PIN“ se jízdní kolo opět aktivuje. Tento „Super-PIN“může generovat pouze 
výrobce.

Návod k použití
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Obvod zapletených kol (WHEEL)
Zadání obvodu kola slouží k přesnému zobrazení rychlosti a naježděných 
km. Vyměníte-li např. pláště vašich kol, měli byste zkontrolovat zadání a
to případně změnit.

Z náhledu SETUP-WHEEL se dostaneme přes tlačítko „ENTER“ do modusu 
editování kola. Nyní se mohou číslice změnit přes tlačítka
„�“ a „�“ .

Při delším držení tlačítek šipky se může zrychlit proces nastavení (Repeat-
funkce). Pokud jsou změny provedeny zobrazí se opět SAVE/CANC
(Průběh je stejný jako v předchozích příkladech).

Pozor: Změny u zapletených kol se mohou provádět u velikostí 26“ nebo 
28“ v daném systému.

LIGHT (Světlost pozadí )
Světlost Vašeho pozadí můžete přizpůsobit Vaším osobním požadavkům. 
Následujte těchto instrukcí. Z náhledu SETUP-> LIGHT se dostaneme přes
tlačítko „ENTER“ do modusu editace světlosti pozadí-osvětlení.

Momentálně nastavená světlost displeje bliká. Přes tlačítka šipky se může 
nastavit na hodnotu mezi 10 a 100%.
Mějte na paměti, žžže 100% v noci působí oslnivě.
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Ukončení modusu editace přes tlačítko „EXIT“. Je-li nastavení ukončeno 
objeví se opět SAVE/CANC (Průběh jako v předchozích příkladech).

T-OUT Menu
Z náhledu SETUP- >T-OUT se dostaneme přes tlačítko „ENTER“ do 
modusu editace Timeout – čas menu. Time-out čas se může tlačítky šipek 
nastavit v rozmezí od 10 do 99 sekund.

Čas sekund, které máme pro editaci je pevně určen (nastavení 10 až 99
sekund). Pokud se zpracování v jednom bodě přeruší, vrátí se displej
zpět do hHlavního menu.

Delším stisknutím tlačítek šipek se může postup nastavení urychlit (Repeat-
funkce). Pokud se nastavení dokončilo, zobrazí se opět SAVE/CANC
(Průběh je jako v předchozích příkladech).

Návod k použití
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ASISST (Geografický profil)
Tato podpora slouží k tomu, aby se Váš Pedelec pokud možno přesně 
přizpůsobil geografickým podmínkám.

P1 odpovídá jízdě po rovině
P2 odpovídá jízdě se střední podporou, např. ve středohoří
P3 se využívá, když je potřeba silné podpory, např. v Alpských oblastech

Tato nastavení byste měli přenechat Vašemu odbornému prodejci.

Z náhledu SETUP-ASSIST se dostaneme tlačítkem „ENTER“ v modusu 
editace profilu podpory.
Momentálně nastavený profil bliká. Přes tlačítka šipek se nechá profil 
podpory zvolit P1 až P3. Ukončení tlačítkem „EXIT“. Byly-li změny 
dokončeny, objeví se opět SAVE/CANC (Průběh je jako v předchozích 
příkladech).
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Menu INFO Z menu úrovně 1→ INFO se dostaneme přes tlačítko 
„ENTER“ do INFO menu.

V tomto menu jsou vyobrazeny dodatečné informace, jako je Firmware – 
verze a sériové číslo. S tlačítkem šipky se posuneme vždy o jeden krok 
dále. Tlačítkem „EXIT“ se INFO menu uzavře.

Tyto informace slouží výhradně Vašemu odbornému prodejci a 
našemu servisu pro případné opravy.

Návod k použití
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Chybná hlášení na displeji

Chybný stav je automaticky rozpoznán systémem a zobrazen na displeji. V 
tomto případě odpovídají následující ukazatele těmto problémům :

Při ukazateli typu „upozornění“ na displeji následujte pokynů. Ukazatel typu
CHYBA by měl být okamžitě posouzen Vaším odborným prodejcem.

Upozornění Typ Význam

Vybita baterie! UPOZOR. Baterie je vybitá a musí se nabít

STOP! UPOZOR. Pro novou kalibraci jízdního mod. 
P1-P3 musíte zastavit.

BAT. ERR.01 CHYBA  SMBus- připojení k baterii je chybné.

SENS R.ERR.01 CHYBA Externí sensor rychlosti je defektní.

PROUD MOTO. ERR.01 CHYBA Bylo zjištěno přebití.

HALLSENS ERR.01 CHYBA Zkontrolujte motor.
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Dosah a jeho faktory
Dosah se může s plnohodnotě nabitou bateriií určit přes faktory jako je 
stoupání, protivítr, stav vozovky, tlak pneumatik, použití řazení nebo
podpora nášlapu a hmotnost jezdce.

Při středním použití nášlapné podpory a plně nabité baterie je typický dosah 
mezi 30 a 60 km dle zvoleného modusu.

Je prakticky nemožné vytvořit závaznou specifikaci dosahu, protože zde 
mají vliv rozdílné faktory na podporu výkonu. To zajistí originální nabíječka,
dostatečná doba nabití, stáří baterie nebo její dosažená péče. Jsou-li 
všechny okolnosti optimální tzn. provozní teplota baterie je mezi 5 a 35ºC a
plné nabití následovalo,měla by být k dispozici uložená energie 37V x 8,8 
Ah= 325Wh k započetí jízdy.

S přibývajícím věkem baterie se může maximální množství uložené energie 
o 1/3 snížit a tím i distance dosahu. Lithium-Ionové baterie se mohou
obykle dožít až do 500 plně nabíjecích cyklů, ale kapacite se během času,
kvůli stárnutí snižuje na 85-65%. Při dobré péči je možná životnost baterie
od cca. 3 do5 let. Kapacita se bude pomalu a rovnoměrně snižovat.

Při jízdách v drsném terénu pod vysokým točivým momentem se může 
dosah výrazně snížit. Baterie může cca. 90 minut „naplno“ běžet.

Návod k použití
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Obsluha všeobecně

Řazení
Pokud ještě nejste obeznámeni s řazením, naučte se mimo provozu s
Vaším novým Pedelec zacházet, brzdit a jezdit do zatáček.

Přesmykač
Přeřaďte nejdříve jednou řetěz na zadní střední pastorek. Přeřaďte přední 
převodníky. Poté to stejné ale opačně. Tak se lehce naučíte provoz řazení. 
Nikdy neřaďte ve stavu stání nebo při zpětném nášlapu. Zvolte si Váš 
překlad podle terénu vpředu a řaďte podle něj pastorek vzadu. Řetěz se 
nesmí křížit tzn. šikmý běh jinak opotřebovává řetěz a vícekolečka. 
Používejte řazení jak je vyobrazeno na obr. 23

Nastavení řazení 
Musí se seřizovat pravidelně podle typu a použití řazení. Nechte provést
všechna nastavení na řazení Vaším odborným prodejcem.

Obr. 21
Linie řetězu

Richtig Falsch
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Brzdy

Váš Pedelec je vybaven dvěma nezávislými brzdami. Prává páka působí 
na přední brzdy kola a levá na zadní brzdy kola. Změny tohoto uspořádání 
jsou možné přes přehození brzdných lanek na páčkách.

Ruční brzdy
Před každou jízdou zkontrolujte správnou funkčnost brzd. Pokud je brzdný 
účinek snížen, vyhledejte odborníka! Používejte náhradní díly vždy se
stejným označením.

V-Brake brzdy
V-Brake se vyznačují na základě jejich vylepšené konstrukce svou velmi 
dobrou odolností proti suchu a vhlkosti, skrývají ale jistá nebezpečí,
obvzláště pro začínající jezdce.

Při špatném použití brzd můžete ztratit kontrolu nad Vaším jízdním kolem. 
Čvičte, obvzláště u začátečníků, nasazení těchto brzd. Jezděte ze začátku 
pomaleji a lehce stlačte brzdnou páku, abyste se seznámili s chováním při 
brždění

Pozor!
Nebezpeční pádu a zranění při brždění v nouzi!

Omož nostech nastavení brzdné síly se prosím informujte u Vašeho 
odborného p rodejce a v dokladech od výrobce.

Návod k použití
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Hydraulické brzdy
Tyto brzdy se používají taktéž stlačením brzdové páky na řídítkách. Místo
lanek bowdenů jsou tyto brzdy naplněny hydraulickým olejem.

Nechte seiod Vašeho odborného prodejce poradit a čtěte důkladně 
podrobné technické podklady výrobce. Hydraulické brzdy jsou velmi citlivé 
a nechají se přesně dávkovat. Při zkušební jízdu si můžete chování brzd 
otestovat.

Pozor!
Nebezpečí pádu a zranění při brždění v nouzi!

Válcové brzdy
Také tyto brzdy se používají stlačením středu brzdné páky na řídítkách. 
Brzdový mechanismus a náboj kola je dobře chráněn proti povětrnostím 
podmínkám.

Mějte na vědomí, že při dlouhém brždění (dlouhé a příkré nájezdy)
vzniká třením teplo.

Pozor!
Nedotýkejte se horkého tělesa náboje. Doba ochlazení pro 
dlouhém brzdném nájezdu činí až 30 minut.
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Kotoučové brzdy
Také tyto brzdy se používají stlačením střední brzdné páky na řídítkách. 
Princip je stejný jako u ráfkových brzd, jen že tyto brzdy sedí na náboji. 

Transport se zátěží

– nezavěšujte tašky nebo jiné předměty na řídítka!
Mohla by se tím ohrozit bezpečnost jízdy. Aluminiová řídítka nejsou 
konstruována na příjem zátěže!

Přívěs

Pozor!
Jízda a brzdný účinek jízdního kola se mění.
Nebezpečí pádu a zranění!

Návod k použití
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- dbejte na maximální dovolenou rychlost od 25 km/h při použití přívěsu.
- max. povolený náklad 40 kg.
- použijte jen zkoušené spojky přívěsu a předepsaná místa připevnění.
- použijte jen ty přívěsy, které odpovídají bezpečnostní technickým předpisům.
- před první jízdou cvičte jízdu nejdříve bez zátěže.
- dbejte na bezpečnostní předpisy vybavení osvětlení, které jsou určeny pro 
přívěs.
Za škody na jízdním kole vzniklé používáním přívěsu nevzniká žádný nárok!
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Pokyny k péči

ED-3EX Pedelec musí být stejně jako u běžného jízdního kola chráněn k
zachování radosti a pohodlí z jízdy.
K tomu patří pravidelné kontroly brzd, tlaku vzduchu v pneumatikách,
rozdílné spojení šroubů, obvzláště řídítek, sedla a matice osy kzachování
bezpečnosti při jízdě.

Péče Pedelec pohonu
Péče elektrického pohonného systému se rozděluje od zachování 
maximální kapacity baterie přes odpovídající zacházení a ochranu jiných 
elektrických dílů před vzniklou vlhkostí.

V zimě nebo při jiném větším přerušení použití by se měla nejpozději po 2-3
měsících baterie znovu nabít. Jen s tímto zacházení je umožněna dlouhá 
životnost baterie.
Při delším nepoužívání vyjměte baterii Pedelec a odpojte také pojistky.

Po jízdě v dešti nebo blátě, které postříkalo kryt dílů by se mělo bláto 
vhlkým hadříkem okamžitě odstranit, Pedelec očistit a uložit na suché
místo.
Nečistěte v žádném případě vysokotlakovými nebo mlhovými přístroji. 
Systém je sice proti stříkající vodě chráněn a tím i děšti odolný, ale jeho 
elektrická připojení nejsou plně zapečetěna. Přes úplné provhlčení 
kabelového svazku může dojít ke zkratu, které by mohlo poškodit digitální 
řízení systému.
Proto se vyvarujte, transportu Pedelec s nasazenou baterií na střešním 
nosiči auta. Při silném tlaku větru při jízdě tlačí voda na každý díl v rámu a i 
na kryt baterie. Pokud je tento transport nezbytný, je nutné odstranění
baterie z Pedelec a po příjezdu před použitím baterie jízdní kolo
dostatečně osušit.

Návod k použití
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Všeobecné pokyny k péči
 před uvedením do provozu se doporučuje konzervace 
chromových dílů a rámu speciálním prostředkem, které je k dostání u 
Vašeho prodejce.
 Čistěte pravidelně Vaše jízdní kolo houbou nebo měkkým 
hadříkem od prachu a špíny. Použijte k tomu určené čistící prostředky na jízdní 
kola. Nakonec ošetřete kolo ochranným prostředkem od Vašeho prodejce.
 Nepoužívejte v žádném případě vysokotlakové čistící přístroje 
k čištění nábojů a šlapacího středu. Tím byste díly mohli poškodit.
 Dbejte na to, aby se pneumatiky a brzdové gumičky nedostaly 
do styku s olejem.

Skladování v zimě

V zimních měsících se doporučuje při delším skladování konzervace Pedelec.
Také zde je třeba dbát na to, aby byl Pedelec uskladněn v místnosti s 
konstantní teplotou. Větší výkyvy teplot jako i vlhkost vzduchu působí 
negativně na všechny chromové a díly z lehkého metalu. Po přezimování 
na jaře se doporučuje kontrola Pedelec kvůli případným škodám a 
zabráníte návštěvě dílny. Odlehčete pneumatikám Pedelec, tím že je
pověsíte.

Při delším nepoužívání odejměte baterii, odpojte také pojistky a skladujte
bateriina v chladné a suché místnosti. Doporučená teplota uskladnění je
15ºC.
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Demontáž zadního kola

Pozor!
Prosím odstraňte před veškerými prácemi všechna ka-
belová spojení zadního kola k baterii Pedelec!

Pokud je nezbytná výměna předního kola kvůli defektu pláště, postupujte 
následovně :

Demontáž
Odstraňte baterii z Vašeho Pedelec.
Odřežte oba svazky kabelu, které jistí zástrčku motoru a příčku řetězu
Obr. 22

Návod k použití
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Zástrčku otevřete jednoduchým tahem od sebe.

Nyní obě matice osy povolte.

Zadní kolo se nechá stejně jako u normálního jízdního kola vyndat a
pláště, duše nebo škody na paprscích odstranit.

Montáž
Nasaďte zadní kolo a dejte kotouče podpory točivého momentu na ose 
náboje ke koncům výstupu zpět na své místo

Povolte matice osy. Seřiďte zadní kolo a zatáhněte pevně matice osy.

Obr. 23

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Spojte zástrčku. K lehkému seřízení se nacházejí na obou stránách dílů
zástrčky šipky, které musí při spojení na sebe ukazovat!

Zajistěte zástrčku opět na příčce svazkem na kabely.

Prosím nasaďte opět baterii Vašeho ED-3SP a zabráníte případným
škodám na elektronickém systému.

Návod k použití
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Baterie-vrácení /-Recycling

Prosím nevhazujte baterii do domácího odpadu.
Pro správnou likvidaci baterie jsou k tomu v obchodech a místních
sběrných místech příslušné vhodné nádoby.
Baterii můžete také odevzdat u Vašeho odborného prodejce. Při odeslání 
baterie poštou se obraťte na Vašeho prodejce, protože Lithium-Ionová
baterie se nesmí bez označení odeslat. Prosím dbejte upozornění na spod-
ní straně baterie.

3)Lithium-Ionové baterie, ve které je prvek lithium, je velmi reaktivní a spadá do kategorie 
nebezpečných. Proto iony procházejí při vytváření odolnosti proti nárazu předepsanými testy,
které mohou nastat vlivem ničivých účinků nekontrolovaného vnějších procesů. Je nutné v
této souvislosti, aby řádnou identifikací a označením při odeslání například při dopravní 
nehodě mohla jednotka hasičů okamžitě rozpoznat, kterou hasicí techniku
může využít.Technologie v buňce a ochranný spínač zajišťují, aby nedošlo v běžném
provozu k přepětí.

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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Technická data ED-3 SP Pedelec

EPAC = Pedelec

Pedelec/EPAC (Electrical Power Assist 
Cycle)dodatečný pohon jízdního kola s 50W Motor,
až do 25km/h, aktivovaný před sensorem točení-
pedálu

BLDC-převodovka-Motor BLDC - Brushless-DC
(bezkartáčový), elektronicky komutovaný 3-fázový
DC motor pracuje při maximálním 250W jmenovitém
výkonu.

BLDC ovladač motoru s digitálním programovým 
řízením dle Euro-Normy. 3 jízdní-mody: ECO,
NORMAL & SPORT.Dodatečně 3 Geografické profily 
P1-P3
Dodatečný pohon se automaticky zapne při použití 
pedálů a pomáhá do 25km/h.
Při použití brzd se pohon automaticky vypne

37V 8,8Ah (325Wh) Lithium-Ionen Baterie z 
evropské produkce s 5 LED ukazately kapacity,
hmotnost 2,4 kg, až do 500 nabíjecích cyklů
nebo 3-4 roky životnosti při optimálním použití.

CC-CV nabíječka s 2A proudu plné nabití 9Ah 
baterie trvá cca. 8,8 h

Je závislý na zvolené modusu jízdy, osobního stylu 
jízdy a jiných faktorů.
Dle strany 46 „Dosah a jeho faktory“

Pohonný systém

Motor

Řízení

Baterie

Dosah

Návod k použití

Nabíječka
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Poruchy/Příčiny/Odstranění

1. Jednotka obsluhy

1.1 Při zapnutí displeje nenásleduje 
žádný ukazatel
Příčiny: Odstranění:

Baterie neni spravne ulozena > Baterie znovu vlozit
Defektní Baterie > vyhledejte prodejce
Kabel-/Kontak chyba > vyhledejte prodejce
Elektronik defekt > vyhledejte prodejce

1.2 Jednotka displeje se behem jizdy vypne.

Příčiny: Odstranění:
Vybitá Baterii znovu plne nabit
Elektronik defekt > vyhledejte prodejce
Spojeni se povolilo      > vyhledejte prodejce

2. Baterie

2.1 Při stlačení tlačítka stavu nabití baterie se na displeji nezobrazují LED světla..

Příčiny: Odstranění:
  Vybitá baterie - baterii plně nabít

- vyhledat prodejce         Buňky baterie jsou defektní 2.2
Dosah baterie se drasticky zredukoval.
Příčiny: Odstranění:
Baterie je opotřebovaná - výměna baterie 
Nabíječka je defektní - vyhledat prodejce
Zástrčka/Kabel nabíječky poškozen - vyhledat prodejce

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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3. Motor

3.1 Motor nepodává žádný výkon, ale jednotka použití a baterie jsou funkční.

Příčiny: Odstranění: 
Kabel motoru pod krytem - zkontrolovat zástrčku 
není spojen dohromady               
jiný kabel/ chyba kontaktu - vyhledat prodejce 
Nášlapný senzor defektní - vyhledat prodejce

Elektronika defektní - vyhledat prodejce

4. 4.Nabíječka

Dle strany 17 „Nabíjení a péče baterie“.

Návod k použití
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Garanční prohlídky

Inspekce mají za úkol předcházet špatnému technického stavu Vašeho 
jízdního kola a tím případnému poškození. Proto pravidelně vyhledejte
Vašeho prodejce. Nechte si inspekci a údržbu potvrdit.

První inspekce (po 400 km nebo 2 měsících)

Datum
razítko

2. 2. Inspekce (po 1000 km nebo 1 / 2 letech)

Datum
razítko

3. 3.Inspekce (po 5000 km nebo 1 roku)

Datum
razítko

4. 4.Inspekce (po 10000 km nebo 2 letech)

Datum
razítko

5. 5.Inspekce (po 15000 km)

Datum
razítko
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Poznámky

ED-3 SP – Pedelec s Lithium-ionovou baterií
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