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Pedálovanie a pedálový asistent
Pedálovanie (z pedálového elektrického bicykla)
alebo EPAC (Electronic Power Assisted Cycles) je typ
elektrického bicykla, pri ktorom jazdcovi šliapaniu
pomáha elektrický motor.

Asistent pedálov je režim na vašom elektrickom
bicykli, ktorý poskytuje energiu z motora, aby vám
pomohol ľahšie šliapať a pohybovať sa rýchlejšie. Keď
zapnete asistenciu pri pedálovaní a zvolíte si úroveň
asistencie, motor pri šliapaní poskytne určitú úroveň
výkonu. 
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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 zaistené kolesá a riadidlá
správne a pevne.

Pred jazdou skontrolujte, či sú svetlomety bezpečne upevnené v správnej polohe, či sú čisté a nie
pokryté čímkoľvek. Poškodené reflektory je potrebné vymeniť.

Okrem toho skontroulujte, či je sedlo v sedlovej trubke dostatočne hlboko, tak aby sa dosiahlo minimálne
zasunutie a či je pevne zaistené.
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Pred prvou jazdou je dôležité, aby ste svoje nové elektrokolo dobre poznali, aby ste z neho počas jazdy
získali čo 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 si osvojiť miestne dopravné predpisy o jazde na elektrokole na verejných
komunikáciách. Pre svoju vlastnú bezpečnosť si nikdy nezabudnite nasadiť kvalifikovanú prilbu
predtým, ako nasadnete na bicykel.

Po štvrté, elektrobicykel je dodávaný bez základnej povinnej výbavy, ktorá sa môže líšiť od vašej krajiny.
Ak teda mienite používať bicykel 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.

1. Poznámka

Obsah

2. Upozornenie

*Pred prvou jazdou,
si pozorne prečítajte návod na použitie!



1. Riadidlá s displejom
4. Predný blatník
7. Rám
10. Zaisťovací mechanizmus
13. Reťaz
16. Zadné koleso
19. Brzdový strmeň

2. Predstavec riadidiel
5. Predná vidlica
8. Batéria
11. Reťazové koleso
14. Zadná prehadzovačka
17.Zadný blatník 
20. Motor

3. Predné svetlo
6. Predné koleso
9. Sedlo
12. Pedále
15. Zotrvačník
18. Zadný reflektor
21. Brzdový kotúč

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

Keď musíte súrne zabrzdiť, najskôr stlačte pravú brzdu, aby ste zastavili zadné koleso, a potom stlačte
ľavú 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.
Riadidlá môžu byť ovplyvnené riadením alebo brzdením bicykla.

Ďalej sa vyhýbajte kalužám, mokrému bahnu, močiarom, vode, snehu alebo ľadu. Snažte sa nepoužívať
bicykel daždivý, búrlivý alebo zasnežený deň. Ak sa elektrické časti bicykla (riadiaca jednotka, motor a
batéria) navlhnú, namočia sa, 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. Neponúkajte prosím svoj elektrobicykel nikomu, kto nevie, ako ho 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 zranením.

Neupravujte svoj bicykel. Budete zodpovedný za akékoľvek problémy spôsobené vašou osobnou
úpravou.

3. Schéma
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A.74.5" 
B. 47"

C.46"
D. 34"

1. Brzdová páka
4. Rukoväť

E. 41" 
F. 34.5"

2. Radenie prevodových stupňov
5. Tlačidlo displeja

G.27"
H. 17"

3. Display

I. 22.8" 
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Model                                                                                                    Tankroll
                                   Zložená veľkosť                                              1890x660x1190mm
                                   Odporúčané výšky jazdcov                         165-200cm
                                   Dĺžka riadidiel                                                 660mm
                                   Vode odolnosť                                                IPX4 
                                   Material                                                            Hliníková zliatina(AL6061)
Špecifikácie           Max. zaťaženie                                               120kg
                                  Max. dojazd              Assist Mode                70km
                                                                       Pedálovanie                Bez limitu
                                  Rýchlosť                                                           25km/h
                                  Režim pomoci                                                 6 km/h
                                  Rýchlosť asistenice                                       12/16/20/23/25 km/h (Level 1-5)
Prehadzovačka    Počet prevodových stupňov,značka        7 (stupňov), Shimano
                                 Ovládajte radenie prevodových st.          Stlačením 
                                 Menovité napätie                                          48V
Motor                      Max. Výkon                                                    740W
                                 Max. RPM                                                       285
                                 Max. Výstupný krútiaci moment              57Nm
                                  Voltage                                                           48V
Batéria                    Kapacita                                                          10Ah / 480Wh 
                                 Nabíjací čas                                                   6.5h
                                 Ochrana                                                          Áno
Brzdy                      Typ                                                                   Kotúčové brzdy
                                  Vonkajší priemer                                         160mm
                                 Hrúbka                                                            1.9mm
Brzdový kotúč                                                                                Brzdite predné koleso ľavou rukou a zadné
Ovládacie                                                                                         koleso pravou rukou v EÚ;
                                                                                                        

                                 Veľkosť                                                            26"x4.0"
                                 Typ                                                                   CST Pneumatiky
Pneumatiky         
                                 Tlak v pneumatikách                                  20-30PSI
                                Najlepší tlak v pnaumatikách                    22PSI (vpredu), 26PSI (vzadu)
Display                   Veľkosť, typ                                                   2.4" LCD
Tlmiče                    Typ                                                                    Hydraulické 
                                 Ovládanie                                                       Zamknite/odomknite otáčaním
                                                                                                            modrý gombík na prednej vidlici

 
Poznámka: Údaje o maximálnej rýchlosti a dosahu poskytuje laboratórium Eleglide. Maximálny rozsah
sa dosiahne pod nasledujúce podmienky: plné nabitie, zaťaženie 75 kg, teplota 26 °C, konštantná
rýchlosť 15 km/h, na rovných cestách a žiadny silný vietor.
Skutočné údaje sa môžu líšiť v závislosti od rôznych podmienok na ceste, teploty, vlhkosti, rýchlosti vetra
a pod. (frekvencia brzdenia, radenie rýchlosti atď.) a hmotnosť jazdca.

4. Specification
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5. Obsah balenia

6. Montáž

Krok 1 Montáž riadidiel

Krok 2 Montáž predného kolesa

Eleglide bicykel x1
Nabíjačka x 1
Reflektor   x 2 
Predný blatník x 1
Kľúč x 2

Návod na použitie x 1
napájací kábel x 1
zadný reflektor x 1
zadný blatník x 1
súprava náradia x 1

Pedál x 2
Predné svetlo x 1
displej x 1 
sedlo x 1

A) Vyberte bicykel a postavte ho.
B) Otvorte svorku predstavca uvoľnením skrutiek na ňom.
C) Umiestnite riadidlá do správnej polohy a uistite sa, že svorka je v strede riadidla.
 D) Zatvorte svorku a zaistite riadidlá utiahnutím skrutiek.

A) Položte bicykel hore nohami.
B) Odstráňte dočasne chránenú lištu uvoľnením matíc na nej.
C) Uvoľnite matice na prednom kolese a vložte predné koleso medzi lopatky vidlice tak, aby
oska pevne sedela na výstupkoch vidlice (štrbiny na špičke lamiel vidlice).
D) Utiahnite matice na zaistenie predného kolesa.
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Krok 4 Montáž displeju

Krok 3 Montáž predného a zadného blatníku
A) Uvoľnite skrutky na korunke vidlice a vyberte ich.
B) Umiestnite predné svetlo a predný blatník do správnej polohy.
C) Prevlečte skrutky cez predné svetlo, predný blatník a prednú vidlicu a potom ich utiahnite. 
D) Zaistite predný blatník. (Na listoch vidlice sú 2 skrutky na upevnenie blatníka.)
 E) Spojte kábel svetla s káblom bicykla.

A) Otvorte 2 podporné krúžky displeja uvoľnením skrutiek na nich.
B) Prevlečte oporné krúžky cez riadidlá.
C) Zatvorte krúžky, aby ste zaistili displej. (Uistite sa, že displej je v strede riadidiel.)
D) Otvorte sponu tlačidiel na displej a zapnite ho na riadidlách.
E) Prepojte jeden z káblov displeja s káblom bicykla a ďalší kábel displeja s káblom tlačidla.
(Konektory rovnakej farby by mali byť navzájom spojené.)
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Krok 6 Montáž pedálov 

Krok 5 Montáž zadnej odrazky 

 Pedal Ľavá Pravá
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Funkcie

Indikátor stavu batérie

≤20%

Rýchlosť /
Chybová
hláška

Stav batérie

Stav kilometrov 
TRIP: od zapnutia
ODO: celkový stav km

≤40% ≤60%

Zapnutie/vypnutie
Dlhým stlačením         na 3 sekundy zapnete/vypnete displej.

Zapnutie/vypnutie svetla
Krátkym stlačením          zapnete/vypnete svetlo.

≤80%

Hore

Dole

On/off Tlačidlo

Režim

Svetelný senzor

Stupeň rýchlosti

Brzda/
Značka poruchy

≤100%
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7. Sprievodca displeja

Obsah na displeji



P3:nastavenie
časového limitu
obrazovky
0-30 minút; 0
znamená, že nikdy
nezhasne.

P1: nastavenie jasu
podsvietenia displeja
od úrovne 1 do 3;

P4: nastavenie
predvolenej úrovne
rýchlosti; 0
znamená začiatok
na úrovni rýchlosti
0 a 1 znamená
začiatok na úrovni
rýchlosti 1.

P2:nastavenie
rýchlostného limitu;
Predvolená hodnota
povolená rýchlosť je
25 km/h.

Úroveň rýchlosti radenia
Krátkym stlačením          alebo         môžete prepínať medzi 5 rýchlostnými stupňami
12/16/20/23/25 km/h.

Režim Push 6 km/h
Keď je bicykel na nulovej rýchlosti, dlhým stlačením               aktivujete režim tlačenia.

Prepínanie vzdialenosti/počítadla kilometrov
Krátkym stlačením          dvakrát prepnete vzdialenosť medzi počítadlom kilometrov.

Zmena jednotky rýchlosti
Krátkym stlačením 3 krát prepnete medzi „km“ a „mílou“.

Odstránenie údajov počítadla kilometrov
Keď je displej zapnutý, dlho stlačte         na 8 sekúnd, kým displej nezačne blikať. Údaje počítadla
kilometrov sa vymažú, keď sa displej reštartuje.

Najprv dlho stlačte obe tlačidlá          a         a vstúpte do skrytej ponuky. Po druhé,         krátkym
stlačením prejdete medzi rôznymi stránkami ponuky. Rôzne stránky slúžia na nastavenie rôznych
funkcií. Po tretie, po výbere požadovanej stránky krátkym stlačením tlačidla           alebo        nastavte
položku na stránke. Po štvrté, po nastavení dlho stlačte obe                   na opustenie skrytej ponuky.

Skryté menu
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E10

E40

E11

E01

E04

E05

E08

Error Kód Príčiny

Porucha riadiacej jednotky

Porucha podpätia;

Chyba v komunikácii;

Motor je mimo fázu.

abnormálny signál motora

Vyskytujú sa E01 aj E04.

Vyskytujú sa E01 aj E10.

Riešenia
a.Vymeňte motor;
b.Vymeňte kábel adaptéra motora;
c.Vymeňte ovládač;
a.Znova pripojte displej a ovládač;
b.Vymeňte displej;
c.Vymeňte ovládač;
Skontrolujte vyššie uvedené riešenia E01,4.
a.Nabite batériu;
b.Znova pripojte batériu a ovládač;
c.Vymeňte ovládač;
d. Vymeňte displej;
a.Opätovne pripojte ovládač;
b.Vymeňte ovládač;
Skontrolujte vyššie uvedené riešeniaE01,10
a.Vymeňte motor;
b.Vymeňte kábel adaptéra motora;
c.Vymeňte ovládač;

Error chyby
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Uskladnenie

8. Údržba

e
Na utretie hlavného displeja 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 bicykel alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi/prchavými rozpúšťadlami. Tieto
látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru elektrokola. Bicykel nenamáčajte ani ho neumývajte
tlakovým čističom alebo hadicou.

Bicykel
1. Nevystavujte elektrobicykel priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu na dlhší čas a neskladujte ho
 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.

B) Lítium-iónová batéria
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, je to
spôsobí škodu. Pre maximálnu výdrž skladujte batériu nabitú až na 50 % maxima kapacity.
2. Batériu nikdy nenabíjajte vo výbušnom alebo horľavom prostredí alebo v blízkosti horľavých kvapalín. 
nabíjajte batériu na horľavom podklade, ako je papier, textílie atď., keď 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 0~35°C.
6. Batériu je lepšie skladovať vo vnútri pri teplote 20 °C až 25 °C, keď 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 nevyhadzovať. Odneste to
miestnemu profesionálne zariadenie na recykláciu batérií.
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Ráfiky

reťaz

Matice a skrutky

Brzdy

C) Ostatné časti

Ozubené kolesá

Sedlo 

Stojan

Predná vidlica
Náboje kolies

Neustále kontrolujte pevné utiahnutie všetkých matíc, skrutiek a
rýchloupínacích zariadení.
Každý mesiac jemne namažte brzdové lanká olejom. Skontrolujte
nastavenie a včas vymeňte brzdové diely (klátiky, čeľuste, doštičky),
ak sú opotrebované. Káble sa musia vymeniť, ak sú
poškodené/spustené.
Zverte to odborníkom.
Pravidelne kontrolujte poškodenie, opotrebovanie, rez a únik vzduchu.
Každý mesiac namažte ložiská náboja. Skontrolujte a v prípade
potreby upravte kužele, aby ste zabránili treniu nábojov o vidlice.
Namažte ložiská a skontrolujte tesnosť.
Ložiská mažte mesačne (pokiaľ nie je na bicykli nainštalovaný
bezúdržbový stredový držiak). Skontrolujte, či sú všetky časti stredovej
konzoly správne utiahnuté.
Vyberte ho a vyčistite každých 6 mesiacov. Reťaz musí byť čistá, ale
nie suchá.
Často kontrolujte, či sú kolesá pevné a bezpečné. Ráfiky je potrebné
chrániť pred olejom, voskom, mastnotou, lepidlom atď. Skontrolujte, či
lúče nestrácajú alebo nechýbajú.
Podľa potreby pravidelne čistite a jemne namažte. Udržiavajte prednú
a zadnú prehadzovačku v plynulom chode nastavením.
Skontrolujte, či sú skrutky, matice a rýchloupínacie zariadenia
dotiahnuté. Každý rok ho vyčistite a jemne namažte.

Pozor: pri mazaní dbajte na to, aby sa mazivo nedostalo na brzdové kotúče a doštičky. V opačnom
prípade môže brzdový systém zlyhať. Jazda so zlým ložiskom kolesa môže spôsobiť, že sa
náprava/náboj/vreteno zvaria v dôsledku trenia a tepla, čo spôsobí zablokovanie kolesa a vytočenie. Je
pravdepodobnejšie, že kov sa opotrebuje od trenia a koleso/náboj sa uvoľní. Včas vymeňte
opotrebované/poškodené diely, ako sú vnútorné a vonkajšie pneumatiky, brzdové súpravy atď.
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