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Opis uporabniškega priročnika in proizvajalca
Ta uporabniški priročnik je namenjen varni uporabi električnega kolesa. Če ni 
funkcionalno določeno drugače, se električno kolo v nadaljevanju imenuje "kolo". Ta 
uporabniški priročnik je pripravljen v skladu z IEC 82079-1 (priprava načrtovanja, vsebine 
in predstavitve).

Varnost uporabniškega priročnika
Ta uporabniški priročnik je del kolesa.

Ta uporabniški priročnik hranite skupaj s kolesom.
Poskrbite, da bo uporabnik zlahka dobil ta uporabniški priročnik.
Med prodajo ali distribucijo kolesa zagotovite ta uporabniški 
priročnik.

Funkcija oblikovanja besedila
Vsi elementi tega uporabniškega priročnika predstavljajo značilnosti fiksne zasnove, da se 
razlikujejo od:

Skupno besedilo
Koraki ukrepanja
Seznam prve stopnje

Funkcija oblikovanja slik
Slike lahko vsebujejo številke, ki ustrezajo komponentam, opisi pa so podani 
ustreznim številkam pod slikami.

Veljavni dokument
Dokumenti proizvajalca vsebujejo dodatne informacije in ilustracije o sestavnih delih koles, 
ki so tudi del tega uporabniškega priročnika. Prosimo, da jih hranite skupaj s tem 
priročnikom za uporabo in jih predstavite med prodajo ali distribucijo kolesa. Nevarnost 
poškodb je lahko posledica kršitve predpisov ustreznih dokumentov. Pred uporabo kolesa 
preberite in upoštevajte vse druge veljavne dokumente. Veljavni dokument vključuje 
naslednje dokumente:
Izjava o skladnosti

Digitalne avtorske pravice
Podatki v tem priročniku so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Brez pisnega soglasja HIMO 
tega uporabniškega priročnika ni dovoljeno podvajati, tiskati, fotografirati, rokovati ali 
distribuirati v kakršni koli obliki.
Lastništvo si pridržuje HIMO.

Kontaktni podatki proizvajalca
SHANGHAI HIMO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Room K50, 1F, Building 6, No. 4299 Jindu Road, Minhang District, Shanghai City
Tel: +86(021)37655820-817
Email: luzhigang@himo-tech.com
Website: www.himo-tech.com

Varnostni ukrepi
Predvidena uporaba

Električno kolo lahko uporablja ena oseba in se lahko uporablja na pomožnih cestah in 
javnih cestah. Pnevmatike morajo biti med vožnjo vedno v stiku s tlemi. Kolo se sme 
uporabljati samo za zasebne namene in ga ni mogoče uporabljati za druge namene. Pri 
uporabi je treba sprejeti potrebno varnostno opremo, ki mora biti vključena v seznam 
montaž.
Električno kolo se ne uporablja za:

Skoke 
Vožnja po stopnicah
Vožnjo v vodi
Športne prireditve

Predvidena uporaba vključuje tudi vzdrževanje v skladu s priporočenim časovnim 
intervalom ter branje in razumevanje tega uporabniškega priročnika.



Prepovedano je nepooblaščeno opremljanje

Nepravilna namestitev ali ponovna namestitev kolesa, zlasti nepravilno delovanje in 
ponovna namestitev motorja in krmilnika, lahko povzroči resne poškodbe, ki presegajo 
okvir garancije.
Krmilnika ali motorja nikakor ne nameščajte na novo.

Uporabljate lahko samo priložene baterije.
Pazite, da ne priključite pozitivnih in negativnih polov baterij.
Baterije zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Baterij ne odstranjujte in ne čistite.
Za polnjenje baterij lahko uporabite samo priloženi polnilnik.
Polnilnik lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih.
Vtič polnilnika se uporablja za prekinitev napajanja. Zaradi prijaznosti do uporabnika se 
prepričajte, da je vtičnica blizu polnilnika.
Polnilnik se lahko uporablja samo za ozemljitveno vtičnico 230V. Prepričajte se, da 
polnilnik ne izhaja iz vode ali drugih vrst tekočin.
Naj bodo kovinski kontakti čisti in jih po potrebi očistite z mehko in suho krpo.
Ne polnite baterij s poškodovanim ohišjem in drugimi očitnimi poškodbami.
Preprečite, da bi baterije padle.
Baterije polnite pri temperaturi 10-30 ℃.
Poskrbite, da polnilnika uporabljajo samo ljudje brez telesnih, senzoričnih ali duševnih 
motenj.

Deževno in vlažno vreme bo vozniku in drugim udeležencem v prometu omogočilo oprijem, 
zavorno silo in vidljivost. V tem primeru se bo vaša (in drugi udeleženci v prometu) zavorna 
sila eksponentno zmanjšala, vzorec tekalne plasti ima delovno učinkovitost slabšo od suhega, 
pločnik je bolj zapleten pri nadzoru in kolesar bo izgubil nadzor nad kolesom, posledično pa 
se lahko pojavijo hude poškodbe biti vzrok.

Vožnja s kolesom ponoči v temi je bolj nevarna kot podnevi, kolesar pa težje prepozna druge 
udeležence v prometu, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Tip telesa kolesarja

Najmanj 170 cm

Osebna varovalna oprema

Največ 190 cm

Kvalifikacija uporabnika in kolesarja
Ta uporabniški priročnik velja za izobraženega kolesarja. 
Kolesar mora imeti naslednje znanje in izkušnje:

Med vožnjo lahko pride do hudih poškodb ali smrti.
Pri jahanju obvezno nosite certificirano čelado, čelado pa prilagodite, uporabljajte in 
vzdržujte v skladu z navodili proizvajalca.

Nosite varne čevlje z nedrsečimi podplati (na primer gumijastimi podplati posebne 
oblike).
Nosite rokavice.
Nosite nogavice, da vas kolo ali predmeti na cesti ne ujamejo.
Nosite (prozorna) očala, odporna proti umazaniji, prahu in molju.

Pred vožnjo obvezno izvedite varnostni preizkus.
Pred vožnjo se seznanite z zavoro, stopalko in prestavo.
Prilagodite hitrost vožnje.

Učinkovito uporabljajte kolo, opisano v uporabniškem priročniku distributerja;
Zavedajte se, da lahko nepravilna uporaba kolesa povzroči nesrečo
Lahko uporablja kolo, kot zahteva ta uporabniški priročnik

V sončnih dneh ne pozabite nositi sončnih očal.

Osnovne varnostne smernice
Izogibajte se hudim poškodbam ali smrtnim poškodbam zaradi mehanske okvare in 
nepravilne uporabe kolesa.
Močne poškodbe in celo smrt lahko povzročijo mehanske okvare ali nepravilna uporaba 
med vožnjo.

Izogibanje poškodbam kolesa

Preprečite električni udar ali eksplozijo zaradi nepravilnega delovanja 
akumulator in polnilec.

Električni udar ali eksplozija je lahko posledica nepravilne uporabe baterij in polnilnika, 
posledično pa lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Izogibanje poškodbam kolesarja in kolesarja
Izogibajte se hudim poškodbam zaradi stika med deli telesa in deli kolesa

Deli telesa ali drugi predmeti se lahko med vožnjo dotikajo verižnega kolesa, premične verige, 
vrtljivega pedala, ročice in kolesa kolesa, kar lahko povzroči hude poškodbe. Izogibajte se 
stiku med deli telesa in zgoraj navedenimi deli.

Izogibajte se hudim poškodbam ali smrti v deževnih dneh

Izogibajte se hudim poškodbam ali smrti v mraku ali ponoči

Prosimo, ne pozabite počasi voziti kolesa v deževnem in vlažnem vremenu.
V deževnem in vlažnem vremenu previdno zavirajte.
Izklopite motor ali poskusite zmanjšati moč motorja in previdno vozite kolo.

Ponoči ne vozite kolesa v temi.
Previdno vozite kolo.
Med vožnjo s kolesom uporabite svetlobo in reflektor. Pazite, da 
ne vozite kolesa v temi in v prometnih konicah. Prosimo, da se 
izogibate oviram na cesti.
Če je mogoče, se s kolesom vozite po znani cesti.



Kolesar lahko kolesari po odobreni cesti.
V primeru ovir nosite kolo.
V primeru poškodb pregledajte kolo pri distributerju.

Izogibajte se hudim poškodbam zaradi poškodovanih delov
Med vožnjo s kolesom po podeželju ali na robniku se lahko poškodujejo motor, ročica 
ali spodnji nosilec, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

Izogibajte se hudim poškodbam ali smrti zaradi poškodbe ali zmanjšanja 
reflektorja in svetlobe

Izvajati je mogoče le dejavnosti, določene v načrtu vzdrževanja. 
Uporabljate lahko samo komercialno dostopna maziva in detergente. 
Vzdrževanje in popravila lahko izvaja samo usposobljen distributer.

Pred uporabo ohladite vroče dele ali nosite termično zaščito.

Popolnoma novi materiali (na primer oljna barva) in visokotemperaturni motor bodo 
proizvajali hlapne pline. Hlapni plini se bodo nabrali, ko bo kolo shranjeno v zaprtih 
prostorih, kar lahko povzroči oteženo dihanje in zadušitev.

Deli kolesa (zavora in pnevmatika) se lahko med vožnjo segrejejo, dotik teh delov pa lahko 
povzroči opekline.

V tem primeru nemudoma preglejte kolo pri distributerju.

Po potrebi namestite ergonomsko sedlo, primerno za ženske/moške. 
Po potrebi sprejmite preventivne ukrepe.

Noge se lahko poškodujejo (glede na vrednost Q), če je prostor med pedali premajhen. 
Kolesar se lahko s pedali počuti neprijetno.

Kolo lahko uporabljate samo na odobreni cesti.
V primeru razpok ali očitnih poškodb se o vzdrževanju posvetujte s distributerjem/
strokovnjakom.
Pred vožnjo preverite, ali se deli pravilno odzivajo (na primer: prestavite prestavo na 
ravno površino) in ali delujejo dobro.
Kolesar sme kolesariti samo po odobreni cesti.

Motor lahko deluje nepravilno v primeru nepravilne montaže, obrabe in preobremenitve 
(npr. Motor se napaja v neravnem pločniku in na robniku) ali ohlapnih delih.

Dolgotrajno in pogosto sedenje na sedlu lahko moškim povzroči bolezni prostate.

Poskrbite, da imate dovolj tekočine. Preglejte kolo pri distributerju.
Kolesarjenje je naporna telesna aktivnost.

V hladnem vremenu nosite primerna oblačila, vključno z zaščito za obraz, masko in 
rokavice.

Pred začetkom vožnje obvezno preizkusite funkcijo napajanja.
Nosite osebno zaščitno opremo.
Preverite privzete nastavitve hitrosti kolesa.
Pred vožnjo natančno preglejte zavorno silo, hitrost in delovanje.

Med vožnjo v hladnem vremenu lahko zlahka pride do hladnih poškodb

Kolo je morda nenadzorovano in se zaradi nenadnega vklopa prevrne.

Opustite odpadne baterije in električne/elektronske komponente kolesa v skladu z zakoni 
in predpisi.
Med delovanjem upoštevajte navodila proizvajalca.

Prepričajte se, da baterije niso popolnoma izpraznjene.
Baterije lahko hranite samo na suhem mestu.
Baterije napolnite vsaj enkrat na pol leta.

Poškodovani deli (na primer baterija in električne ali elektronske komponente) kolesa lahko 
povzročijo strupene snovi ali pline in posledično lahko pride do zastrupitve okolja.

Odsevnik lahko ujame in odseva svetlobo ulične svetlobe, avtomobilskih žarometov in 
drugih virov svetlobe, tako da je voznika enostavno prepoznati. Vozniku je morda težko 
ugotoviti, ali je reflektor poškodovan, upognjen ali zrahljan in posledično lahko pride do 
hudih poškodb ali smrti. Da bi se izognili takšnim nesrečam, morate:
Od distributerja zahtevajte zamenjavo poškodovanega, upognjenega ali ohlapnega reflektorja in luči. 
Redno pregledujte reflektor in luč.

Izogibajte se hudim poškodbam med vožnjo po podeželju ali na robniku
Če med vožnjo po podeželju ali na pločniku hitrosti ne uravnavate pravilno, lahko kolesar 
pade in posledično lahko pride do hudih poškodb ali smrti.

Prilagodite hitrost vožnje.
Zamenjajte dele ali dodajte ustrezno opremo, da se izognete hudim poškodbam ali smrti. 
Številne komponente in dodatki lahko izboljšajo udobje, zmogljivost in videz kolesa. 
Tveganje dodajanja komponent ali dodatkov nosi uporabnik, ker takšni sestavni deli ali 
dodatki morda ne bodo prestali preizkusa združljivosti, zanesljivosti ali varnosti, ki ga je 
opravil proizvajalec. Necertificirana združljivost, zanesljivost ali varnost ter nepravilna 
namestitev, uporaba in vzdrževanje sestavnih delov ali dodatkov za kolesa lahko povzročijo 
hude telesne poškodbe ali smrt.

Izogibajte se poškodbam nog

Izogibajte se vibracijam

Izogibajte se hudim poškodbam ali smrti zaradi poškodovanih delov
Kolo in njegovi deli bodo obrabljeni (praska, razpoka, obraba in sprememba barve). 
Poškodovani deli se lahko nenadoma pokvarijo, kar lahko povzroči poškodbe in smrt.

Pred namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem komponent se posvetujte z distributerjem.

Preberite in upoštevajte priložena navodila.

Izogibajte se hudim poškodbam zaradi nepravilnega vzdrževanja, popravila in čiščenja 
Nepravilno vzdrževanje, popravilo in čiščenje lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

Redno preverjajte obrabo vseh delov (na primer zavornega bloka in pnevmatik).
Kvalificirani distributer/specialist mora zamenjati (če je mogoče) ali popraviti poškodovane dele.

Izogibajte se oteženemu dihanju in zadušitvi

Kolo hranite v dobro prezračevanem prostoru.

Izogibajte se opeklinam

Izogibajte se poškodbam ali neprijetnim izkušnjam

Izogibajte se dehidraciji med vožnjo

Izogibajte se poškodbam zaradi mraza

Izogibajte se padcu zaradi nenadnega napajanja

Okoljska vprašanja

Izogibajte se materialni škodi
Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči izgubo lastnine.



Opozorila z oznako »OPOZORILO« so podana glede možnih 
nevarnosti in se jim je treba izogniti; v nasprotnem primeru lahko pride 
do smrti ali hudih poškodb.

Opozorila, označena s "POZOR", so podana pred lažjimi ali zmernimi 
poškodbami.

Taka opozorila so pred materialno škodo.

Znak Opis

Prepričajte se, da so vsi opozorilni in informacijski znaki na kolesu čitljivi. 
Poškodovane ali izgubljene opozorilne in informacijske znake takoj zamenjajte. 

Opis

Pomembne opombe, oznake in znaki o varnosti koles
V tem uporabniškem priročniku bodite pozorni na naslednja opozorila:

Opozorilo

Opozorilo

Opozorilo

Oblikovne značilnosti spremembe materiala:

Kolo je opremljeno z naslednjimi opozorilnimi in informativnimi znaki.

Opozorilni in informacijski znaki

Pogost opozorilni znak

Vroča površina

Ne uporabljajte visokotlačnega čistilca

Med delovanjem upoštevajte navodila

Pazite, da ne vklopite motorja in krmilnika

Kolesa in sestavni deli

Električno kolo je treba uporabljati na pomožnih cestah in javnih cestah. Potrebni materiali 
so pogosto vključeni na seznam montaž. Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je 
varnostna oprema nameščena in v delovnem stanju. Materiale mora sestaviti uporabnik ali 
distributer.



Motor kolesa deluje neposredno na zadnje kolo in uporabniku pomaga stopiti na pedal. 
Uporabnik lahko z obstoječim krmilnim sistemom prilagodi moč motorja in izbere različne 
stopnje vožnje. Motor omogoča največjo hitrost 25 km/h.

Sistem z električnim pogonom mora biti opremljen z baterijami, ki so vgrajene v okvir.
Baterije lahko odstranite s ključem in jih napolnite. Za polnjenje baterij lahko uporabite 
samo priloženi polnilnik.
Kot večina velikih baterij je tudi litij -ionska baterija v skladu s prometnimi predpisi nevarna 
snov. Kolesa ni mogoče prevažati, dokler ni vstavljen akumulator. Pri letalskem prevozu bi 
morali veljati predpisi o nevarnih snoveh. (Upoštevajte lokalne prometne predpise)
Pakiranje akumulatorja mora biti med prevozom označeno z Nevarnost.

Opis ŠT.

OpisŠT. Opis ŠT.

Opis ŠT.

Krmilnik

Krmilo

Prestavna ročica/ročica zavore

Prednja luč

Stranski odsevnik sprednjega 
kolesa

Prednji zavorni disk

Sedlo

Zadnja luč

Cev sedla

Zatič za sprostitev sedežne 
cevi

Vložek za baterijo

Polnilni vhod

Prednji menjalnik

Pedal

Stojalo

Zavorni kabel

Nastavite vijak zavore

Zavorna roka

Zaporni vijak zavore

Zavorna obloga

Zavorni disk

Zadnji menjalnik

Motor

Stranski odsevnik zadnjega 
kolesa

Zadnji zavorni disk

Kolo

Motor 

Vnaprej sestavljeno kolo, vključno z baterijami
Polnilnik
Dva ključa za odstranitev baterij (eden v pripravljenosti)

Pakirni seznam kolesa vključuje:

Moč

Baterija

Krmilnik

Zavorni disk
Zavora je nameščena na sprednjem in zadnjem kolesu. Blok kolutne zavore deluje na 
disku, da upočasni. Zavorni disk bo obrabljen in ga krmili krmilo. Disk zavora je mehanski 
pogon.

Kolo je opremljeno s krmilnikom za nastavitev moči, ki ga upravljate z krmilom. Moč 
regulatorja se izračuna glede na prednastavljeno hitrost, dejansko hitrost in obremenitev 
pedala. Največja hitrost je 25 km/h. Napajanje ni pod največjo hitrostjo.

Zavorni sistem
Zavora lahko nadzoruje upočasnitev ali ustavitev kolesa



Opozorilo

Pregled dimenzij

Nastavitev sedla

Prestavljanje navzdol pomeni prestavljanje v nižjo prestavo, da bo lažje stopiti na pedal. 
Prestavljanje navzgor pomeni prestavljanje v višjo prestavo, tako da je težko stopiti na pedal.

Kolo razpakirajte na naslednji način:

Nevarnost zadušitve je lahko posledica igranja z aluminijasto folijo. 
Otroci se lahko zadušijo, če na glavi nosite aluminijasto folijo. 
Preprečite, da bi se otroci igrali z aluminijasto folijo.
Film hranite izven dosega otrok.

Kolesar lahko pade, če je sedež poškodovan in posledično lahko pride 
do hudih poškodb.
Prepričajte se, da je najmanjša oznaka za vstavljanje (najmanjša 
količina vstavitve) na sedežni opornici v sedežni cevi in nevidna.

Menjalnik
Kolo je opremljeno z menjalnikom.
Pomen naslednjih izrazov je naslednji:

Menjalnik ali navojno verižno kolo na zadnjem kolesu
Zadnji menjalnik
Obroč pladnja / verige
Pogon/gnana veriga
Nivo prestavljanja/prestavna ročica

Odprite škatlo.
Vzemite kolo iz škatle.
Polnilnik baterij vzemite iz škatle.
Vzemite dve ključi, s katerimi odstranite baterije iz škatle.
Preglejte seznam montaže.
Otrokom preprečite, da bi se igrali z embalažo, da se ne bi zadušili. 
Embalažni material zavrzite v skladu z lokalnimi navodili in predpisi.

Menjalnik

Menjalnik je sestavljen iz naslednjih delov:

Menjalnik prestavlja prestave pod pogojem, da se pogonska veriga premakne naprej in je 
vsaj v napetem stanju.
Uporabnik lahko izbere primerno opremo po potrebi.
na primer: preklopite v višjo prestavo, da vnaprej pospešite, preden se povzpnete na 
hrib, da prihranite moč.

Pedal 
Pedal je nameščen na koncu dveh ročic. Stopite na pedal in veriga se vrti, da poganja 
verižno kolo.

Razpakiranje in pregled odprte škatle

Pedal
Preverite, ali sta dva pedala pravilno in popolnoma zategnjena (do zadnje niti). Poskusite 
zategniti pedala in jih pregledati. Zategnite desni pedal (na strani prestavne ročice) v 
smeri urnega kazalca in levi pedal (na strani podstavka) v nasprotni smeri urnega 
kazalca.

Pred začetno vožnjo
Za varnost, zmogljivost in udobje je zelo pomembno, da pravilno nastavite kolo. Uporabnik 
mora imeti določene izkušnje in prilagoditi kolo s posebnim orodjem glede na fizične in 
vozne razmere; v nasprotnem primeru naj kolo prilagodi specialist. Če ima uporabnik 
izkušnje, znanje in orodje, sprejmite pregled, ki ga opravi specialist.

Kolo lahko pade zaradi nepravilne dimenzije in izven nadzora, kar lahko 
povzroči hude poškodbe.
Prepričajte se, da je dimenzija kolesa skladna z višino uporabnika. Ne 
vozite kolesa, ki ni skladno z vašo višino.

Za varnost je zelo pomembno, da pravilno nastavite sedlo. Uporabnik lahko prosto 
prilagaja višino sedla.
Preverite, ali je višina sedeža pravilno nastavljena, kot sledi:

Če se noge ne raztegnejo popolnoma, ko stopite na pedala, je višina sedeža pravilno 
nastavljena.
Višino sedeža prilagodite na naslednji način:

Ko kolesar sedi na sedlu, se lahko nagne s komolcem za pravilno upravljanje zavorne in 
prestavne ročice.

Usedi se na sedlo
Še naprej sedi
Pedala postavite navzdol
Postavite noge na pedala

Sprostite in odprite objemko sedeža za hitro sprostitev. 
Nato premaknite sedlo gor in dol ter prilagodite višino.

Za ponovno namestitev sedeža zaprite sponko za hitro sprostitev. 
Preverite, ali je višina sedeža pravilno nastavljena.
Če ne, ponovite korake prilagajanja.

Opozorilo

Krmilo, odziv voznika na krmiljenje in zaviranje lahko negativno 
vplivata;

Opozorilo

Po potrebi nastavite sedlo.

Opozorilo



Prilagoditev krmila

Nastavite krmilo kolesa
Na krmilni cevi zložljivega kolesa je nameščen zapah za hitro sprostitev za nastavitev 
krmila.
Krmilo zložljivega kolesa nastavite na naslednji način:

Zavora se ne uporablja samo za ustavitev kolesa, ampak tudi za nadzor hitrosti. Največja 
zavorna sila pnevmatik se nanaša na stres, ko so pnevmatike "zaklenjene" (ne vrtijo se) 
in zdrsnejo. V primeru zdrsa pnevmatik se izgubi večina zavorne sile in kolo ne bo več 
pod nadzorom. Nežno zavirajte in počasi ustavite kolo, in sicer postopno zaviranje, da 
preprečite zaklepanje pnevmatik.

Luč se napaja z vgrajenimi baterijami. Med nočno vožnjo se prepričajte, da so baterije 
popolnoma napolnjene.
Luč vklopite ali izklopite na naslednji način:

Potisnite zavoro na krmilo, da postopoma povečate zavorno silo.
Če so kolesa zataknjena, sprostite zavoro, da se kolesa lahko vrtijo in se ne 
zataknejo.

Odprite zapah za hitro sprostitev na glavi cevi.
Prilagodite kot krmila.
Zaprite zapah za hitro sprostitev.

Baterije lahko eksplodirajo, če uporabljate napačen polnilnik, kar lahko 
povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
Uporabljate lahko samo polnilnik.
Preberite in upoštevajte navodila v specifikacijah polnilnika.

Baterije je treba polniti pri temperaturi 10-30 ℃. Baterije 
napolnite na naslednji način:

Uporabnik lahko na stranski steni pnevmatik prepozna dovoljeno območje tlaka 
napihovanja. Preverite tlak napolnjenosti pnevmatik.
Nožna tlačilka z merilnikom tlaka/merilnikom tlaka je priporočljiva za pregled in 
popravljanje tlaka v pnevmatikah.

Polnjenje baterije

Opozorilo

Odstranite baterije.
Pazite, da ohišje baterije in druge vidne poškodbe niso poškodovane.
Prosimo, da baterije polnite na površini negorljivih predmetov,
npr .: keramika.
Upoštevajte navodila v specifikacijah polnilnika (če jih vsebuje).
Vtič polnilnika vstavite v vtičnico na baterijah.
Vtič polnilnika vstavite v vtičnico 230 V in 50 Hz in lučka na polnilniku bo rdeča. 
Polnjenje baterij traja 5-6 ur. Ko lučka zasveti zeleno, to pomeni, da so baterije 
popolnoma napolnjene.
Odstranite vtič iz vtičnice.
Odstranite vtič iz vtičnice za baterijo.
Znova namestite baterije.

Pregled tlaka v pnevmatikah

Nadzor koles
Zavora

Vklopite stikalo sprednje luči.
Prižgite luč tudi podnevi, da bodo drugi udeleženci v prometu lažje prepoznali kolo.

Spreminjanje hitrosti

Leva: 
Preklopi naprej

Desna: 
Preklopi nazaj

①: Preklopite ga na dvig, tako da 
bo hitrejši in napornejši
②: Preklopite ga v nižjo prestavo, 
tako da bo počasnejši in prihranil 
več dela

①: Preklopite ga v nižjo prestavo, 
tako da bo počasnejši in prihranil več 
dela
②: Preklopite ga na dvig, tako da bo 
hitrejši in napornejši

Preklopite 
naprej

Delavno

Preklopi
nazaj

Za pospešitev začnite z nižjo prestavo na začetku in z naraščajočo hitrostjo preklopite v višjo 
prestavo.
Hitrost se bo pri vzponu zmanjšala. Spustite prestavo, da ohranite določeno silo pedala
Hitrost se bo povečala, ko bo veter, Povečajte prestavo, da ohranite določeno silo pedala

Lučka ON/OFF

Brez napora
PočasiHitro



Specifikacija zaslona C30S

Opis dela

Indikator žarometa

Način prevoženih km (stikalo)
Prikaz logotipa in kode napake

Tipka gor

Tipka dol

Prikaz kilometrov

Zaslon zobnikov

Prikaz hitrosti

Raven baterije

Tipka za vklop

Tipka za način

No. Opis delaNo.

Vklop ali izklop

Izbira ravni moči

Lučka ON in OFF

Med vožnjo

Glede na izbrano stopnjo moči vam lahko vadba moči pomaga stopiti na pedal. 
Neobvezno je pet stopenj moči:

Vklopite krmilnik
Ponovno pritisnite “+”, da izberete višjo stopnjo moči. 
Ponovno pritisnite “-”, da izberete nižjo stopnjo moči.

Med vožnjo obvezno nosite čelado, ki ustreza najnovejšim certifikacijskim 
standardom. Za nastavitev, uporabo in vzdrževanje čelade glejte specifikacije 
proizvajalca. Največje poškodbe glave nastanejo med vožnjo, kar lahko preprečimo z 
nošenjem čelade.
V skladu s predpisi o izdaji dovoljenja za cestni promet je za varno vožnjo s kolesom 
po javnih cestah potrebna naslednja oprema:

Zvonec
Dva neodvisna zavorna sistema
Bela sprednja luč
Sprednji beli reflektor
rdeča zadnja luč
zadnji rdeči reflektor
Na žice vsakega kolesa sta nameščena dva rumena odsevnika z odklonskim kotom 
180 ° ali pa je na pnevmatiko nameščen beli reflektor.
Na sprednji in zadnji pedal je nameščen rumeni reflektor.

Baterije so popolnoma napolnjene
Zavora, ščitnik verige in blatnik delujejo normalno
Krmilo je varno priključeno in pravilno nastavljeno
Sedlo je varno priključeno in pravilno nastavljeno
Pedala so varno priključena
Kolesa so varno povezana
Pnevmatike so varno povezane
Tlak v pnevmatikah je pravilen
Luči so običajne in pravilno nastavljene
Vezja so normalna in so pravilno nastavljena
Vijak, matica in ročica za hitro sprostitev so varni

Sprednjo luč je treba odobriti v skladu s predpisi države/območja gostiteljice. Pred 
vožnjo se prepričajte, da:

Pritisnite in držite “     ” za 3 sekunde prižge luč. 
Pritisnite in držite “         ”  za 3 sekunde ugasne luč.

Vklopite zaslon na naslednji način: 

Pritisnite in držite “      ” približno 3 sekunde.

Prosimo, da zaslon izklopite na naslednji način:
Pritisnite in držite “      ” spet za približno 3s.

Vožnja

■ 1            ■ 2             ■ 3               ■ 4 
■ Prosimo, izberite raven moči na naslednji način:

■ 5



Popolnoma upoštevajte regionalne prometne zakone in predpise o kolesih. Upoštevajte predpise 
o registraciji koles in vožnji po pločniku ter zakone o uporabi kolesarskih poti. Uporabnik se je 
dolžan seznaniti z zakoni in predpisi ter jih upoštevati.
Spoštujte pravice uporabnikov avtocest, pešcev in drugih kolesarjev na isti cesti/kolesarski stezi.
Luči naj bodo prižgane.
Predvideno vožnjo s kolesom. Predvidevajte, da vas drugi ne vidijo.
Opazujte, preden prečkate cesto.

Avto spredaj zavira ali vzvratno, avto zadaj pa se približa
Vrata parkiranega vozila se odprejo
Pešci na ulici
Otroci ali hišni ljubljenčki se igrajo ob cesti
Jama, jarek, železnica in ekspanzijski spoj
Gradnja ceste ali bočno, ruševine ali druge ovire, ki vas lahko prisilijo, da uporabite nasprotni 
pas
Do nesreče pride zaradi izogibanja ali ujetja kolesa ali izgube nadzora
Vozite se po označeni kolesarski stezi ali vozite čim bližje cesti v skladu z regionalnimi 
predpisi ali po smeri prometa
Parkirajte pred parkirnim znakom in semaforjem. Med zaviranjem na križišču opazujte okolico.
Ne pozabite, da je kolesar vedno najšibkejši udeleženec v prometu
Med zavijanjem za vogalom ali parkiranjem uporabite običajne kretnje
Med vožnjo ne nosite slušalk, saj lahko zlahka zaščitijo piščalko
Prometni hrup in žvižg lahko voznika odvrneta in ga uničita
Med vožnjo ne nosite nikogar. Za prevoz dojenčkov je treba uporabiti primerno čelado in 
pravilno nameščen otroški sedež ali otroški voziček. Za omejitve teže upoštevajte predloge 
proizvajalca glede otroškega sedeža ali otroškega vozička
Pazite, da s seboj ne nosite predmetov, ki bi ovirali pogled kolesarja, vplivali na kolesarjev 
nadzor nad kolesom ali pa bi se obtičali zaradi premikanja delov kolesa
Med vožnjo se izogibajte vlečenju drugih vozil
Prosim, ne izvajajte posebnih učinkov, vozite se na enem kolesu ali skačite; sicer se lahko 
kolo poškoduje
Pazite, da ne prečkate ceste, se vozite in se obnašate na način, ki ga drugi udeleženci v 
prometu ne morejo predvideti
Vozite se s kolesom predvideno in bodite pozorni na pomembnost in nujnost
Po pitju vina ali uživanju drog ne vozite
Poskusite, da ne vozite v slabem vremenu, pri slabi vidljivosti, v mraku, ponoči ali pod 
utrujenostjo; v nasprotnem primeru se bo tveganje nesreče povečalo.

Če še nikoli niste vozili električnega kolesa, se z njim seznanite na prostem. Napajalna naprava 
se bo aktivirala šele, ko bo vklopljena in kolesar stopi na pedal. Morda bo na začetku nekoliko 
neprijetno, a kolesar se bo kmalu navadil. Kolesar naj se postavi na sedlo, preden stopi na 
pedal.
Vsakodnevno telovadite z minimalne ravni vožnje, na primer:

Nehajte stopati na pedal in sistem z električnim pogonom bo v kratkem času še vedno zagotovil 
moč.
Prevoženo kilometrino s pomočjo servomotorja vzdržujejo naslednji dejavniki:

Začetek
Pospeševanje
Zaviranje
Zavijanje 

Skupna teža kolesa, kolesarja in prtljage
Nadzor hitrosti
Tlak v pnevmatikah

Uporabnik mora narediti tudi naslednje priprave:

Odpravljanje težav

Varnostni ukrepi pri vožnji

Vožnja na električni pogon

Raven baterije
Stanje ceste
Vreme
Po vetru ali proti vetru
Osebna energija

Prepričajte se, da so baterije popolnoma napolnjene.
Prepričajte se, da je tlak v pnevmatikah pravilno nastavljen.
Ne uporabljajte in ne izbirajte nizke stopnje moči na ravnih tleh ali navzdol.
Izberite ustrezno prestavo glede na stanje vožnje.
Med vožnjo na krajši razdalji izklopite sistem s pogonom, da se izognete nepotrebnemu zagonu 
in ustavitvi.

Vožnja brez motorja

Če želite doseči največjo kilometrino, sledite spodnjim korakom:

Uporabite lahko tudi kolo brez motorja. Izklopite sistem s pogonom in kolo je kolo brez motorja.
npr .: Ko so baterije izpraznjene.

Zaslon ne deluje

Zelena lučka 
polnilnika 
zasveti, vendar 
baterij ni mogoče 
napolniti

Polnilnik priključite 
na baterije in ga 
nato vstavite v 
vtičnico v steni

Baterije so bile prazne ali pa 
kolo ni priključeno na baterije

Baterije niso pravilno 
priključene na polnilnik

Lahko ga povzročijo slab 
veter, gorska cesta, teža 
kolesarja, nastavitev hitrosti 
in tlak v pnevmatikah

Polnilnik priključite na baterije 
in ga nato vstavite v vtičnico v 
steni

Prepričajte se, da so baterije 
napolnjene in pravilno 
nameščene. Prepričajte se, da 
so baterije zaklenjene, da se 
med vožnjo izognete odklopu 
baterij in kolesa

Problem Možen vzrok Rešitev



Električno kolo lahko med prevozom odpade ali zdrsne, kar lahko povzroči hude 
telesne poškodbe. Kolo pri transportu z vozili ali prostori javnega prevoza je treba 
zaščititi pred obračanjem, zdrsom in padcem.
Kolo prevažajte s pooblaščenim nosilcem za prtljago.
Če ni nosilca za prtljago, je treba kolo postaviti v prtljažnik (ne more se ga postaviti 
na menjalnik).

Vlaga, onesnaženje ali mehanske poškodbe lahko povzročijo kratek stik in 
posledično požar ali eksplozijo baterije.
Motor in krmilnik očistite z mokro gobo od zunaj.
Če sta motor in krmilnik nenamerno potopljena v vodo, takoj izvlecite vtič in 
odklopite motor in akumulator. Pred ponovnim vklopom motorja se posvetujte s 
proizvajalcem.

Opozorilo

Po polni izpraznitvi baterije traja 5-6 ur (od 1%-100%).
Če želite baterije hraniti več kot dva meseca, sledite spodnjim korakom:

npr .: Ko so baterije shranjene v skladišču.

Napolnite baterije, ko je po vožnji 30% -50%.
Prepričajte se, da baterije niso popolnoma izpraznjene.

Baterije napolnite vsaj vsaka dva meseca.

Motor in krmilni sistem očistite z mokro gobo od zunaj.

Odstranite baterije.
Pazite, da ohišje baterije in druge vidne poškodbe niso poškodovane.
Pred dolgo shranjevanjem napolnite baterije.
Baterije hranite na varnem in suhem mestu.
Baterije hranite pri temperaturi 5-20 ℃.
Preprečite velika nihanja temperature baterije.
Baterij ne shranjujte pod sončno svetlobo ali visoko temperaturo. 

Prevoz koles

Vzdrževanje in popravilo koles

Vzdrževanje baterije
Predvideni cikel polnjenja baterije je približno 500 -krat. Ko se baterije napolnijo 500 -krat, raven 
napolnjenosti baterije ne bo več dosegla 100%, ampak približno 60%. Cikel polnjenja se nanaša 
na to, da se raven napolnjenosti baterije poveča z 0% na 100%. Če se raven napolnjenosti 
baterije poveča z 99% na 100%, to ni celoten cikel polnjenja, ampak le 1% celotnega cikla 
polnjenja. Na splošno lahko cikel polnjenja traja več kot dve leti.
Ko je napolnjenost baterije 75%, lahko baterije hranite približno tri mesece. Ko je napolnjenost 
baterije 50%, lahko baterije hranite približno dva meseca.
Da ne bi skrajšali življenjske dobe baterije, sledite spodnjim korakom:

Vzdrževanje motorja in krmilnika

Opozorilo

Načrt vzdrževanja

Interval Sestavni del Postopek

Po daljši vožnji 
ali vsaj 150 km

Po daljši vožnji 
ali 10-20 urah 
(visoka 
intenzivnost)

Kolesarska veriga

Po končani vožnji

Očistite kolo in nežno namažite 
verigo. Odvečno olje odstranite s 
krpo.
Krpo za brisanje prahu odstranite 
na okolju prijazen način.
Uporabite komercialno dostopna 
čistila in maziva.
Upoštevajte varnostna navodila za 
podobne izdelke in okoljske 
predpise o ustreznih snoveh.

Preverite, ali je kolo poškodovano.
Odstranite kolo. Po potrebi ga 
mora popraviti usposobljen 
distributer.

Po 25 km 
(visoka 
intenzivnost) do 
50 km (glavna 
cesta)

Po končani vožnji

Preverite, ali je kolo poškodovano.
Odstranite kolo. Po potrebi ga 
mora popraviti usposobljen 
distributer.

Po potrebi Okvir, platišče in pedal
Odstranite umazanijo s primerno 
krtačo.
Sestavine očistite z mokro krpo in 
nevtralno milno raztopino.



Da bi ohranili garancijsko pravico, je treba kolo ne le redno vzdrževati, ampak ga enkrat ali 
dvakrat letno skrbno pregledati.

V skladu z lokalnimi zakoni in predpisi opustite kolo in njegove dele, kot so baterije in 
električne komponente.
Kolo reciklirajte v skladu z navodili proizvajalca za baterije in električne komponente.

Servis

Garancijska klavzula in pogoji

Recikliranje koles
Zapuščeno kolo reciklirajte po naslednjem postopku:

Kolo izdeluje podjetje SHANGHAI HIMO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. v sobi 
K50, 1F, stavba 6, št. 4299 Jindu Road, okrožje Minhang, mesto Šanghaj.
SHANGHAI HIMO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. ponuja 1-letno zakonsko 
garancijo za okvir in sprednje vilice od datuma nakupa ter garancijske storitve za vse 
proizvodne težave ali materialne napake, vključno z lomom ali raztrganino, ki je nastala 
med običajno vožnjo (razen pri nepravilni uporabi).
Iz obsega garancije je treba izključiti vse občutljive dele, na primer: verigo, pedal, sinhroni 
jermen, pnevmatiko, platišče, cev, ležaj, obešalnik menjalnika, zavorni blok, verižno kolo, 
zobnik, podvozje, zunanjo cev prestavne ročice in zavorni kabel , oljne barve in paste.
Vse škode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali nepravilne uporabe 
(skok, poseben učinek, vožnja z enim kolesom in spust). Kolo lahko uporabljate samo za 
zasebne namene. Škode, ki nastanejo zaradi najemnine, najema ali sodelovanja na 
natečaju, je treba izključiti iz obsega garancije. Nepooblaščeno vzdrževanje ali ponovno 
namestitev je treba izključiti iz obsega garancije. Redno vzdrževanje, ki ni v skladu s tem 
priročnikom za uporabo, ali skrben pregled, opravljen vsaj enkrat ali dvakrat letno, je treba 
izključiti iz obsega garancije. Za prijavo na garancijski servis hranite izvirno dokazilo o 
nakupu in servisni priročnik. Vsebino v obsegu garancije je treba potrditi od datuma 
nakupa.

Dodatne informacije 

Okvir mora
Biti v vidnem položaju, na primer: blizu ročice pedala, sedeža ali krmila in biti očitno in 
trajno označen s stalno številko;

Kontaktni podatki in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika;
Skladnost s standardom EN 15194 EPAC;
Veljavne oznake (CE) v skladu s predpisi;
Leto izdelave, in sicer datum zaključka proizvodnje (ne more biti koda);
Največja hitrost 25 km/h;
Največja neprekinjena nazivna moč 0,25KW;
Največja dovoljena skupna teža (na primer: označena v bližini sedežne opore ali krmila);
Ime serije ali vrste;
Enojna serijska številka (če obstaja);
Kakovost (če masa kolesa z električnim pogonom presega 25 kg);
Pri najpogostejši konfiguraciji je masa kolesa z električnim pogonom.



Test vzdržljivosti

Preskusna metoda

Označite z imenom proizvajalca ali predstavnika proizvajalca motornega kolesa in serijsko 
številko tega dokumenta, in sicer EN 15194. Metodo preizkusa vzdržljivosti je treba navesti v 
"Preizkusu vzdržljivosti". Po potrebi je kolo z električnim pogonom opremljeno s priklopno 
napravo za priklopnike in predložiti je treba naslednje podatke:
Skupna teža priklopnika;
Navpična obremenitev sklopnega sistema. Pozor: Nekatere države/območja imajo zakonske 
zahteve za oznako za kolo. Za komponente ni posebnih zahtev, vendar morajo biti ključne 
varnostne komponente opremljene s čitljivo in trajno sledljivo oznako, npr .: ime proizvajalca in 
številka dela;
Sprednje vilice;
Krmilo in palica krmila;
Sedežna opora;
Nivo zavore, zavorni blok in/ali okvir zavornega bloka;
Zunanja cev zavornega kabla;
Cev hidravličnega zavornega olja;
Kolutne zavorne čeljusti, zavorni disk in zavorni blok;
Veriga;
Pedal in ročica;
Vreteno pod okvirjem;
Platišče.

Pred vožnjo obvezno preglejte pritrditev kolesa, zavore, pnevmatike in vijaka/
matice. Prepričajte se, da so vsi zavorni kabli dobro povezani in da mora biti navor 
8-10 N.m.

Potisnite stikalo ročaja 
navzgor
Potegnite ročaj navzven

Obrnite krmilo na eno stran

Zahteva

Obrišite 15 sekund s krpo z vodo, nato pa 15 sekund s krpo z benzolinom.

Opozorilo 1-Tako kot vse mehanske dele bo tudi kolo s servo krmiljenjem vplivalo obraba in 
visok stres. Različni materiali in deli se lahko različno odzivajo na obrabo ali utrujenost. Če 
načrtovana življenjska doba dela poteče, se lahko del nenadoma pokvari in posledično se lahko 
kolesar poškoduje. Kakršna koli razpoka, praska ali sprememba barve močno obremenjenega 
območja pomeni, da se življenjska doba dela izteče in je treba komponento zamenjati.

Opozorilo 2-Uporabnik morda ne bo videl poškodb pri udarcih delov iz kompozitnih materialov, 
proizvajalec pa mora pojasniti udarno škodo in njene posledice. Deli iz sestavljenih materialov 
morajo biti vrnjeni proizvajalcu v pregled ali uničenje in zamenjavo.

Utežen hrup A v ušesih voznika mora biti manjši od 70 dB (A).
Kolesa ne smete namerno spreminjati ali ponovno namestiti brez dovoljenja.
Proizvajalec/prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi 
uporabnikovega nedovoljenega poseganja, zato mora uporabnik poiskati strokovno pomoč.

Otroškega sedeža ni mogoče namestiti pod kolo.
Kolesa ne čistite z visokotlačnim čistilcem.
Za najnižjo višino in dimenzije sedeža glejte oznako najmanjšega vstavka na oporo sedeža.

Skupna dovoljena obremenitev kolesa (vključno z voznikom) je 75 kg.

Gola teža kolesa je približno 22 kg.
Kolesa ni mogoče oblikovati s prikolico.

Ko se vzdržljivost preizkuša po metodi, opisani v "Preskusni metodi", mora biti oznaka 
čitljiva in jo je težko odstraniti ter ne sme biti kodrasta

Pritrditev komponent

Ko se kolo sprosti, ga nastavite glede na priporočeni navor. Zavorni moment zadnjega 
kolesa ne sme biti manjši od 30N.m, prednjega kolesa pa najmanj 25N.m.

Višino sedeža lahko nastavite s sponko za sedež. Odprite objemko sedežne opore in jo 
vstavite vsaj na najmanjšo črto vstavljene na oporo sedeža. Zategnite matico tako, da 
zavrtite hitro sprostitveno palico objemke sedežne opore in potisnite hitro sprostitveno 
palico v položaj OFF.
Kot sedeža lahko nastavite z matico na spoju med sedežem in tirnico. Matico je treba 
zategniti, da se sedež ne bo premikal naprej ali nazaj, ko voznik sedi.

Nastavitev sedežne opore

Sedežno oporo je treba prilagoditi na naslednji način:

Ročico za hitro sprostitev povlecite navzven in spustite cev stojala na dno



Namestitev pedala

Napetost verige

Mazanje

Uporabite lahko olje za stroj (20 W)

Pred mazanjem odstranite prah in po mazanju odstranite mazivo.

Velikost okvirja

Dolžina kolesarjeve
 noge

Del

Pedal 

Veriga 

Podokvir 

Motor 

Načrt mazanja Priporočljiv način mazanja

Vsakih 6 mesecev

Vsakih 6 mesecev

Vsakih 6 mesecev

Vsakih 6 mesecev

Kontaktirajte serviserje

Kontaktirajte serviserje

Priporočena velikost 
okvirja za cestno/

turno kolo

Priporočena velikost 
okvirja za gorsko/

hibridno kolo
61-69cm/24-27 in.

66-76cm/26-30 in.

71-79cm/38-31 in.

76-84cm/30-33 in.

79-86cm/31-34 in.

81-89cm/32-35 in.

86-94cm/34-37 in.

50cm/19.5 in.

55cm/21.5 in.

57cm/22.5 in.

60cm/23.5 in.

63cm/25 in.

37cm/14.5 in.

43cm/ 17 in.

45cm/18 in.

50cm/19.5 in.

52cm/ 20.5 in.

53-56cm/21-33 in.

58-60cm/23-23.5 in.

1. Bodite pozorni na črke, ki jih 
ločite od levega in desnega 
pedala, L predstavlja levi pedal, 
R pa desni pedal.

Na spoj 4 stopalke in vretena pedala 
nanesite 4 kapljice strojnega olja
Na vsak valj verige nanesite 1 kapljico 
strojnega olja

2. Med nameščanjem levega 
pedala mora biti končna stran 
vijakov pedala navpična glede 
na montažno luknjo ročice. 
Zavrtite in zategnite v nasprotni 
smeri urinega kazalca (s 15 # 
odprtim ključem)

3. Med nameščanjem desnega 
pedala mora biti končna stran 
vijakov pedala navpična glede 
na montažno luknjo ročice. 
Zavrtite in zategnite v smeri 
urinega kazalca (z uporabo 15# 
odprtega ključa)

Za podrobnejše razumevanje nastavitve napetosti verige natančno preberite 
priloženi priročnik za nastavitev napetosti verige.

Spoznajte stopnjo prestav:
Zobnik ima enako načelo delovanja kot običajno kolo, ki 
ni povezano z motorjem.
DIP menjalnik je nameščen na desni strani krmila. 
Povlecite ročico “+”/ “-”, da dvignete/ spustite prestavo.
Nižja kot je prestava, več prihranka energije. Obratno.

Raven prestav je bila prednastavljena ob dobavi in je ni 
treba prilagajati.
Po daljši uporabi (3 mesece) bo kabel za prestavljanje 
podaljšan in ga bo morda treba prilagoditi.
Lokalna trgovina s kolesi ali ekskluzivna trgovina z 
električnim kolesom lahko nudi to storitev.

Ne pozabite namazati in očistiti verige, da deluje brezhibno.
Napetost verige mora ustrezno prilagoditi usposobljeno tehnično osebje.
Vzdrževanje je treba izvajati zlasti v vlažnem ali prašnem okolju.
Napetost verige mora biti približno 15 mm.
Med nastavljanjem verige popustite matico zadnjega vretena, nastavite pritrdilni vijak 
verige in privijte vijak zadnjega vretena.

Nastavitev menjalnika
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Med napihovanjem pnevmatik preverjajte tlak v pnevmatikah.

Če se raven baterije zniža na 30% -50%, napolnite baterije 6-10 ur, da podaljšate 
življenjsko dobo. Če jih shranite pri nizki ravni, se bodo baterije izpraznile in jih ni 
mogoče ponovno uporabiti. Po dolgi razdalji popolnoma napolnite baterijo. 
Prosimo, da poleti baterij ne polnite dlje časa (in sicer "več kot 10 ur"), da se 
izognete poškodbam.
Med shranjevanjem je treba baterije polniti mesečno.
Temperatura polnjenja mora biti 0-45 ℃.
Baterija morda ni popolnoma napolnjena, če je temperatura previsoka ali prenizka.
Med polnjenjem baterij se lahko temperatura nekoliko dvigne, vendar naj bo 
omejena na 50 ℃. Če indikatorska lučka polnilnika ostane nespremenjena ali pa 
so baterije zelo vroče (temperatura nad 50 ℃), potem ko so baterije popolnoma 
napolnjene, se o vzdrževanju nemudoma posvetujte s prodajalcem.
Ko odstranite baterije s kolesa, poskusite zmanjšati vibracije in motnje, da se 
izognete poškodbam. Polnilnik hranite stran od vode.
Vsak akumulator je opremljen s polnilnikom. Prosimo, da akumulatorja ne polnite 
z drugimi vrstami polnilnikov, da se izognete izgorevanju baterij in s tem 
nevarnosti.
Baterije hranite pri temperaturi 0-45 ℃ na čistem, hladnem, suhem in dobro 
prezračevanem mestu. Baterije morajo biti med transportom in skladiščenjem 
zaščitene pred sončno svetlobo, ognjem, poplavami in jedkimi snovmi.
Med polnjenjem pustite gumb na vrhu nosilca akumulatorja v položaju »ON«.
Pazite, da v stenski vtičnici ne pride do kratkega stika, da se izognete izgorevanju 
baterij in s tem nevarnosti.
Med vožnjo pri visoki hitrosti ne izvlecite ključa za vklop.

Poškodbe in obraba kompleta koles

Opis vzdrževanja in polnjenja baterije

Zagotovite, da je prostornina napihnjenih pnevmatik omejena na priporočeno vrednost, 
navedeno na stranski steni pnevmatik.
Prepričajte se, da imajo pnevmatike vzorce in da niso izbočene ali prekomerno obrabljene.
Zagotovite, da platišča delujejo normalno in se očitno ne mahajte ali upogibajte.
Prepričajte se, da so vse napere koles pritrjene in da niso zlomljene.
Preverite, ali je matica vretena zategnjena. Če ima kolo vreteno za hitro sprostitev, 
preverite, ali je zaklepna ročica pritrjena in v položaju OFF.

Inflacijski tlak

Pred shranjevanjem ali transportom odstranite pedal.

Pozor: Prosimo, da sedeža ne dvignete nad najmanjšo črto za vstavljanje, 
navedeno na sedežu.

Seznam delov in dodatne opreme

Vse specifikacije bodo priložene kolesu.

Pedal

Sedežna opora

Kolesarska kartica

Telephone/mo-
bile number

Special 
function/accessories 



Izjava o skladnosti




