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Pred každým nabíjaním skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu,
nabíjačku nepoužívajte.

Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách a skontrolujte, či sú kolesá a riadidlá správne a pevne
namontované.
 
Pred jazdou skontrolujte, či sú svetlomety bezpečne upevnené v správnej polohe, čisté a nie sú ničím
zakryté. Poškodené reflektory je potrebné vymeniť.

Pred vašou prvou jazdou je dôležité, aby ste svoj nový elektrobicykel dobre poznali, aby ste z neho
počas jazdy získali ten najlepší výkon, pohodlie, pôžitok a bezpečnosť. Aby ste porozumeli novému
bicyklu a správnemu ovládaniu, mali by ste si najprv pozorne prečítať návod.
 
Po druhé, je dôležité, aby ste svoju prvú jazdu absolvovali za bezpečných a kontrolovaných podmienok,
ako je to, že sa budete držať ďalej od áut, prekážok a iných cyklistov.

Po tretie, bicykle sú vozidlá s určitými rizikami. Počas jazdy na bicykli dodržiavajte dopravné predpisy.
Je lepšie si pred prvou jazdou osvojiť miestne dopravné predpisy o jazde na e-bicykli na verejných
komunikáciách, Pre vašu vlastnú bezpečnosť si nikdy nezabudnite nasadiť prilbu, než nasadnete na e-
bike.

Po štvrté, elektrobicykel je dodávaný bez základnej povinnej výbavy, ktorá sa môže na jednotlivých
miestach líšiť. Ak teda plánujete používať elektrobicykel na verejných komunikáciách, je potrebné
vybaviť bicykel základnou povinnou výbavou v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

Okrem toho je tento produkt navrhnutý pre vaše osobné použitie. Nepoužívajte ho na komerčné alebo
iné účely.

Nakoniec si tento návod uschovajte pre prípad potreby.

Obsah
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1. Poznámka

2. Upozornenie



3. Diagram

A.Riadidlá s displejom
D.Pedále
G. Zadné koleso
J. Odrazka

B. Predné koleso
E. Motor 
H. Sedadlo
K. Reťaz

C. Brzda
F. Prehadzovačka
I. Batéria
L. Prehadzovačka

Okrem toho, ak sedlo v sedlovej trubke nie je zasunutá dostatočne hlboko, aby dosiahla značku
minimálneho zasunutia, sedlovka sa môže zlomiť. Skontrolujte, či je zasunutý hlbšie, než je minimálna
hĺbka zasunutia.

Pri brzdení na mokrej vozovke je brzdná dráha zvyčajne dlhšia ako na suchej vozovke. Pre bezpečnejšie
zastavenie brzdite skôr.

Keď musíte súrne zabrzdiť, najskôr stlačte pravú brzdu, aby ste zastavili zadné koleso, a potom
stlačte ľavú ručnú brzdu, najmä keď brzdíte vysokou rýchlosťou. Ak sa predné koleso náhle zastaví, zatiaľ
čo zadné koleso stále bicykluje vysokou rýchlosťou, môžete sa prevrátiť a zraniť sa. Preto jazdite opatrne.

Ďalej sa vyhýbajte kalužám, mokrému bahnu, močiarom, vode, snehu alebo ľadu. Snažte sa nepoužívať e-
bike počas daždivého, búrlivého alebo zasneženého dňa. Ak sa elektrické časti bicykla (riadiaca jednotka,
motor a batéria) navlhnú, namočia dôjde k nezvratnému poškodeniu alebo dokonca k výbuchu batérie.

Tento produkt môže súčasne používať iba jedna dospelá osoba. Neprevážajte žiadnych ďalších
cestujúcich.

Toto vozidlo nie je hračka. Rovnako ako pri iných vozidlách môže dôjsť k pádu, nárazu alebo inej
nebezpečnej situácii. Prosím, neponúkajte svoj e-bike nikomu, kto ho nevie správne používať. Ak necháte
jazdiť na bicykli niekoho iného,   bude vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetci jazdci rozumeli
všetkým varovaniam, upozorneniam, pokynom a bezpečnostným opatreniam, a zabezpečiť, aby boli
schopní používať tento produkt bezpečne a zodpovedne a chrániť seba a ostatných pred zranenie.
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4. Špecifikácie
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Model

1. Brzdová páka
4. Páčka zadnej
 prehadzovačky

2. Rukoväť
5. Zvonček

3. Páčka prednej prehadzovačky
6. LED/LCD displej

1

2

3

6

5 4

2

1

Rozložená veľkosť

Základné
špecifikácie

Šírka riadidiel
Váha
Level vodeodolnosti
Materiál

Max. dojazd
Assist mode
Manuálny mode

Max. rýchlosť

Prehadzovačka
Stupeň prehadzovania
Značka

Motor

Menovitý výkon/napätie
Okamžitý max. výkon
Max. RPM
Max. krútiaci moment

Batéria
Kapacita/Napätie
Štandardná spotreba energie
Ochranný systém

Brzda

Brzdový kotuč

Kolesá

Typ
Vonkajší priemer
Priemer závitu
Veľkosť, značka, typ, materiál
Tlak pneumatiky

Najlepší tlak v pneumatikách

Tlmiče
Odporúčané výšky jazdcov

1790mm x 680mm x 1041mm
M1 M1PLUS

680mm
21.3kg 21.7kg
IPX4
Hliníková zliatina
65km 100km
Bez limitu
25km/h
3 (vpredu), 7 (vzadu)
Shimano
250W / 36V
500W
210
45N.M
7.5Ah / 36V 12.5Ah / 36V
270Wh 450Wh
Áno
Kotúčové brzdy
160mm
M6 x 16 mm
27.5"x2.1" CST Pneumatic
45~65PSI
50PSI (predná pneumatika)
55PSI (zadná pneumatika)
Mechanické tlmenie Hydraulické tlmenie
160-185cm 165-195cm



Krok 2 Upravte predstavec

Krok 1 Nainštalujte predné koleso

Eleglide E-bicykel x 1
Pedale x 2
Odrazky x 2

A) Mierne povoľte skrutky predstavca, kým nebudete môcť predstavec otáčať.
B) Zarovnajte predstavec s predným kolesom.
C) Dotiahnite skrutky predstavca.

 Manual x 1
 Sada x 1
Zadné svetlo x 1

Nabíjačka x 1
Klúče x 2

A) Vyberte bicykel a postavte ho.
B) Uvoľnite maticu, aby ste odstránili dočasne chránenú lištu.
C) Vložte koleso medzi lopatky vidlice tak, aby oska mohla pevne sedieť na výstupkoch vidlice (
štrbiny na konci čepelí vidlíc).
D) Nasaďte naň tesnenia a dotiahnite matice.

Poznámka: ak páku nie je možné úplne zatlačiť do polohy rovnobežnej s čepeľou vidlice, vráťte páku
do polohy OPEN. Potom otočte nastavovaciu maticu proti smeru hodinových ručičiek a urobte jednu
štvrtinu otáčky a skúste páku znova utiahnuť.

5. Balenie

6. Montáž
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Krok 5 Nainštalujte pedále

Krok 4 Nainštalujte predné svetlo

Krok 3 Nainštalujte riadiacu
tyč

 Pedal

A) Umiestnite predné svetlo s držiakom vidlice.
B) Zaistite svetlo dotiahnutím skrutky.

Ľavá Pravá

A) Uvoľnite skrutky svorky riadidiel, aby ste svorku otvorili.
B) Umiestnite riadidlá a uistite sa, že svorka je v strede riadidiel. (Brzdové páky
by mal byť pred úchytmi.)
C) Utiahnite skrutky svorky, aby ste svorku zaistili.

√ ×



06

Krok 6 Nainštalujte sedadlo

Krok 7 Nainštalujte batériu

Krok 9 Zapnite napájanie

A) Vložte sedlo do nosného rámu.
B) Nastavte sedadlo na vhodnú výšku a upevnite ho zaistením rýchloupínacej spony.

A) Pred použitím vložte batériu do správnej polohy a odomknite ju.

A) Pred použitím vložte batériu do správnej polohy a odomknite ju.
B) Stlačením tlačidla On/Off na ovládacom paneli zapnite napájanie. Potom je to
pripravené!
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7. Sprievodca displeja

Tlačidlo on/off Svetlo on/off

Indikátor stavu batérie

Stlačením tlačidla ON/OFF
zapnete/vypnete LED displej.

Päť LED svetiel pod slovom „ASSIST“
predstavuje päť rýchlostných režimov
vrátane 12 km/h, 16 km/h, 20 km/h, 23
km/h a 25 km/h. Stlačením tlačidla MODE
zmeníte režim rýchlosti.

Keď je úroveň nabitia batérie 100 %, všetky
kontrolky LED sa rozsvietia. Keď svieti a bliká
iba jedna LED dióda, znamená to, že sa míňa
batérie a je potrebné ju okamžite nabiť.

Režim Push 6 km/h

Najprv zapnite LED displej a ponechajte ho
zastavenie bicykla. Potom stlačte tlačidlo MODE
kým nezačne blikať prvá kontrolka, čím sa zapne
režim tlače 6 km/h. Tlačný režim je možné vypnúť
stlačením brzdy.

Keď je displej zapnutý, stlačte tlačidlo
Tlačidlo LIGHT na zapnutie svetlometu.
Opätovným stlačením ho vypnete.

5 Indikátor režimu rýchlosti
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Funkcie a operácie

Obsah na displeji

8. Sprievodca displeja LCD

1
2
3

4

5
6
7

1

2

3

4

10

HORE

ON/OFF

DOLE

Jednotka rýchlosti v reálnom čase

Jednotka rýchlosti v reálnom čase

riemerná rýchlosť 

Max. Rýchlosť

ASSIST mod

 Svetlá

Značka poruchy motora

11

8
9
1
0

11

5 6

Dlhým stlačením tlačidla            zapnete/vypnete podsvietenie LCD a
osvetlenie bicykla.

7

8

9

Značka brzdy

Znak poruchy

Indikátor stavu batérie 

Jednotka najazdených kilometrov

Jednotka najazdených kilometrov

Počítadlo kilometrov

Vzdialenosť výletu

napätia batérie v reálnom čase

čas v prevádzke 

Dlhým stlačením         tlačidla ebike zapnete/vypnete. Keď sa bicykel nepohybuje a displej sa 10
minút nepoužíva, automaticky sa vypne všetko napájanie.

Svetlo on/off

Tlačidlo on/off
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Režim rýchlosti radenia

P01: Úprava podsvietenia LCD; Úroveň 1 je
najtmavšia a úroveň 3 najjasnejšia.

P02: Zmena jednotky kilometrov; 0 je pre
km a 1 pre míľu.

Stlačte tlačidlo,          kým sa v zóne režimu rýchlosti nezobrazí „P“. Potom sa bicykel bude pohybovať
rýchlosťou nie vyššou ako 6 km/h. Tlačný režim je možné vypnúť stlačením brzdy.

Najprv dlhým stlačením tlačidla           zapnite LCD displej. Potom dlhým stlačením tlačidiel          a          
 vstúpte do ponuky P01. Údaje zobrazené v menu je možné zmeniť krátkym stlačením          alebo
tlačidlá. Potom krátkym stlačením tlačidla          prejdete do ďalšej ponuky. Po úprave znova dlho
stlačte tlačidlá         a         , čím opustíte stránku ponuky a vrátite sa na pôvodnú stránku.

Po zapnutí LCD displeja krátkym stlačením           tlačidla prepínate medzi ODO, TRIP, VOL a TIME a
skontrolujte ich príslušné informácie.

Krátkym stlačením tlačidla          alebo            môžete prepínať medzi piatimi rýchlostnými režimami od 1
do 5. Režim 1 je pre 12 km/h, 2 pre 16 km/h, 3 pre 20 km/h, 4 pre 23 km/h a 5 pre 25 km/h. Prepne sa
späť do režimu najnižšej rýchlosti zakaždým, keď sa displej reštartuje. Režim 0 je režim bez asistencie,
čo znamená, že nie je napájanie. Ak bol zapnutý režim nulového štartu, po reštarte displeja sa vráti do
režimu 0. Ak je nastavený na nenulový štartovací režim, prepne sa do režimu 1, keď sa displej
reštartuje.

 6km/h Push Mode

Viac informácií

Aktivácia funkcie Viac
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9. Údržba

Úschova

Čistenie

P09: Nastavenie nulového/nenulového
štartu; 0 je pre nulový štart a 1 pre nenulový
štart.

P16: Vynulovanie počítadla kilometrov
stlačením tlačidla na 5 sekúnd;

1. Nevystavujte e-bike priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu na dlhší čas a vyhýbajte sa jeho
skladovaniu pri vysokej teplote. Bicykel je lepšie skladovať na suchom a bezpečnom mieste pri teplote
0 °C - 25 °C.
2. Vyhnite sa korozívnym plynom, aby ste predišli chemickej korózii a poškodeniu elektrických častí a
lakované povrchy, čo môže viesť k prevádzkovej poruche a nehode.
3. Neskladujte ho vo výbušnom alebo horľavom prostredí alebo v blízkosti horľavých kvapalín.

1. Po každej jazde nabite batériu a vyhnite sa jej úplnému vybitiu. Pretože úplne
vybitie batérie môže spôsobiť jej trvalé poškodenie. Lítium-iónovú batériu nikdy neskladujte
vybitý na dlhú dobu. Ak napätie článku klesne pod povolenú hranicu v dôsledku samovybíjania,  to
spôsobí škodu. Pre maximálnu výdrž skladujte batériu nabitú až na 50 % maxima kapacita.
2. Batériu nikdy nenabíjajte vo výbušnom alebo horľavom prostredí alebo v blízkosti horľavých
kvapalín. Nenabíjajte batériu na horľavom podklade, ako je papier, textílie atď., ak je batéria 
odpojená od bicykla. Nabíjajte ho na bezpečnom mieste mimo horľavých predmetov.
3. Nikdy nenabíjajte batériu, ktorá je už poškodená alebo vyteká.
4. Nenabíjajte batériu príliš dlho. Zastavte nabíjanie, keď sa naplní.
5. Batériu nabíjajte alebo vybíjajte pri teplote 0~45°C.
6. Batériu je lepšie skladovať vo vnútri pri teplote 20 °C až 25 °C, kým sa nepoužíva
dlho. (Pri použití pri 25 °C je dosah a výkon batérie najlepší. Ale pri použití pri a
teplota pod 0°C môže znížiť jeho kilometrový výkon a výkon.)
7. Batériu neskladujte pri príliš vysokej alebo príliš nízkej teplote.
8. Vlhkosť skladovacieho priestoru by mala byť 60±25%RH. Pokiaľ ide o pracovné miesto, vlhkosť
by mala byť 5~85% RH.
9. Batériu neprepichujte, neudierajte ani nenarážajte.
10. Nepokúšajte sa rozoberať starú alebo poškodenú batériu ani ju vyhadzovať. Odneste to miestnemu
profesionálne zariadenie na recykláciu batérií.

Na utretie hlavného počítača použite mäkkú a vlhkú handričku. Nečistoty, ktoré sa ťažko odstraňujú,
môžete vydrhnúť zubnou kefkou a pastou a potom vyčistiť mäkkou a vlhkou handričkou. Neumývajte
svoj e-bike alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi/prchavými rozpúšťadlami. Tieto
látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru e-bicykla. Bicykel nenamáčajte ani ho neumývajte
tlakovým čističom alebo hadicou.

A) Elektrický bicykel

B) Batéria


