
OPOZORILO!

Prosimo, da pravilno hranite navodila za 
uporabo!
Pred uporabo natančno preberite navodila za 
uporabo, da si zagotovite varnost uporabe in 
boljše razumevanje zmogljivosti električnega 
kolesa.

ADO EKOLO
MTB Serija Uporabniški priročnik
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Veljavni dokument

Pred uporabo kolesa preberite in upoštevajte ta priročnik in vse druge veljavne dokumente.
Proizvajalčevi dokumenti 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.

Odpiranje škatle in pregled kosov

Odprite škatlo.
Vzemite kolo iz škatle.
Polnilnik baterij vzemite iz škatle.
Iz škatle vzemite dva ključa za odstranjevanje baterij.
Preglejte seznam montaže in za namestitev sledite "priročniku za hitro 
namestitev"
Preprečite, da bi se otroci igrali s pakirno folijo, da se izognete zadušitvi. 
Odstranite embalažni material v skladu z lokalnimi navodili in predpisi.

Kolo in njegovi sestavni deli 
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Zavorna ročica

Ekran 
Zvonec

Sprednja luč 
Prednje zavore

Baterija 
Krmilnik
Pedal 
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Stojalo
Zadnji zavorni disk

Motor 
Prestavni sistem
Sedežna opora
Sedlo 
Stikalo za luč
Menjalnik prestav

Predstavitev ekrana

1. V stanju izklopa dolgo držite tipko za vklop / izklop 3 sekunde, da zaženete e -kolo;
2. V stanju vklopa dolgo držite tipko za vklop / izklop za 3 sekunde, da izklopite e -kolo;
3. V stanju vklopa pritisnite tipko za vklop, na večfunkcijskem področju bodo prikazane ODO, VOL,
TRIP, TIME. 
 -  ODO: S   kupna kilometrina kolesa v  času vklopa
 -  VOL:     Prikaz vrednosti trenutne napetosti baterije
 - TRIP:     Prevožena kilometrina po vklopu
 -  TIME: Č   as trajanja vožnje od vklopa naprej

4.   Pritisnite tipko “+” d  a povišate prestavo. V išja kot je prestava, hitrejša je hitrost.
5. Pritisnite gumb “-”, da spustite prestavo. Nižja je prestava, počasnejša je hitrost.

Gumb za vklop/izklop

Kazalnik moči Prikaz hitrosti

Zaslon pomožne prestave

Gumba za 
prestavitev
 prestave Multifunkcionalno področje ekrana

Hitrost

km/h

km
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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 priložen 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.

Baterija

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

Kolo je opremljeno z menjalnikom.
Pomen naslednjih izrazov je naslednji:
1. Premik navzdol pomeni prestavljanje v nižjo prestavo, da bo lažje stopiti na
pedal
2. Preklop v višjo stopnjo pomeni preklop v višjo prestavo, tako da je težko stopiti
na pedal.

Menjalnik je sestavljen iz naslednjih delov:
1. Menjalnik ali navojno verižno kolo na zadnjem kolesu
2. Zadnji menjalnik
3. Pladenj/verižni obroč
4. Veriga pogon/pogon
5. Prestavna ročica/prestavna ročica
Menjalnik prestavi prestave pod pogojem, da se pogonska veriga premakne naprej in je vsaj v napetem 
stanju. Uporabnik lahko izbere ustrezno prestavo.

Zavora se ne uporablja samo za ustavitev kolesa, ampak tudi za nadzor hitrosti. Največja zavorna sila 
pnevmatik je v času, ko so pnevmatike "zaklenjene" in nato zdrsnejo.V primeru zdrsa pnevmatik se bo 
zavorna sila izgubila in kolo bo izven nadzora. Nežno zavirajte in počasi ustavite kolo, in sicer tako da 
postopno zavirate, da preprečite, da bi se pnevmatike zaklenile.
1. Pritisnite na zavoro, da postopoma povečate zaviranje
2. Če so kolesa zataknjena, sprostite zavoro, da se kolesa lahko vrtijo in se ne zataknejo.

Zavore

Stanje vklopa/izklopa
Zaslon vklopite na naslednji način:
Pritisnite tipko in  držite“      ” približno 3s
Prosimo, da zaslon izklopite na naslednji način:
Ponovno pritisnite in držite “     ” again for about 3s.

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

Menjalnik 

Pedal je nameščen na koncu dveh ročic. Stopite na pedal in veriga se vrti, da poganja verižno kolo.
Zložljivo kolo ima dva zložljiva pedala, ki ju je enostavno zložiti in prevažati.

Pedali 
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OpisNo. OpisNo.

Zavorni kabel

Nastavljiv zavorni vijak 

Zavorna ročica

Pritrditveni vijak za jeklenico 

Zavorne ploščice

Zavorna čeljust

Zavorni sistem
Zavora je nameščena na sprednjem in zadnjem kolesu. Blok kolutne zavore deluje na disk, da upočasni. 
Zavorne plošče se bodo obrabile in le te upravljamo s pomočjo krmila. Zavorni disk je na mehanski 
pogon.
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Nastavitev sprednjega in zadnjega zavornega sistema: (način nastavitve sprednjih in zadnjih zavor je enak)
1.Zadnja integrirana kolutna zavora (glej sliko 1); Zgornje in spodnje matice kolutne zavore nastavite tako, da
bo razmik med kolutno zavoro in zavorno čeljustjo 1,5-3 mm, nastavite višino kolutne zavore in nato privijte 
matice.
2.Sprednja integrirana kolutna zavora (glejte sliko 2): Nastavite matici A in B kolutne zavore in prilagodite višino
 kolutne zavore tako, da je razdalja med kolutno zavoro in čeljustjo 1,5-3 mm. Če razdalja odstopa, uporabite 
vijak C za nastavitev in nato privijte matico.

Zavrtite nastavitveno matico, da zavrtite nastavitveno matico naprej, zavora se zategne, sicer se zrahlja. Pri 
nastavljanju hkrati držite zavorni ročaj, tako da se lahko zavorni gumijasti blok, ko je položaj zavornega ročaja 1
/3 celotnega hoda, tesno pritrdi na zavorni boben.
3.Zavorni disk: (glej sliki 3 in 4)
Ključne točke nastavitve kolutne zavore: med diskovno zavoro in zavorno ploščico je dovolj prostora (pri vrtenju
 ni motenj med zavornim diskom in zavorno oblogo in primeren je najboljši zavorni učinek), nastavite matico, 
podaljšajte okoli zavornega kabla, preverite, ali je zavorni ročaj nastavljen na ustrezno tesnost; Nato preizkusite
 vožnjo, da zagotovite učinkovito in normalno zaviranje.

Opomba: Za zagotovitev varnosti pri vožnji je treba zavorno gumo obrabiti na 1/2 zavorne gume, 
zamenjati je treba novo zavorno gumo.

A
B

C1 2 3 4
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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 10-45 ℃. Baterije 
napolnite na naslednji način:
1.Odstranite baterijo ali jo napolnite neposredno v kolesu.
2.Pazite, da ohišje baterije in druge vidne poškodbe ne bodo poškodovane.
3.Prosimo, da baterije polnite na površini negorljivih predmetov,
4.Upoštevajte navodila v specifikacijah polnilnika (če jih vsebuje).
5.Vtič polnilnika vstavite v vtičnico na baterijah.
6.Vtič polnilnika vstavite v vtičnico 110V-230V in 50Hz in lučka na polnilniku bo rdeča. To
polnjenje baterij traja 5-6 ur. Ko lučka zasveti zeleno, to pomeni, da so baterije popolnoma napolnjene.
7. Odstranite vtič iz vtičnice.
8.Odstranite vtič iz vtičnice za baterijo.
9.Znova namestite baterije.

Pred vožnjo obvezno preverite pritrditev kolesa, zavore, pnevmatike in vijaka/matice.
Prepričajte se, da so vsi zavorni kabli dobro povezani in da mora biti navor 8-10 Nm.
Ko se kolo sprosti, ga nastavite glede na priporočeni navor. Zavorni čas zadnjega kolesa ne sme biti manjši 
od 30Nm, prednjega kolesa pa najmanj 25Nm.

1.Uporabnik lahko na stranski steni pnevmatik prepozna dovoljeno območje tlaka napihovanja. Testna 
inflacija tlak v pnevmatikah.

2.Nožna tlačilka z merilnikom tlaka/merilnikom tlaka je priporočljiva za pregled in prilagajanje
tlaka v pnevmatikah.

Pregled tlaka v pnevmatikah

1. so baterije popolnoma napolnjene
2.zavora, ščitnik verige in blatnik delujejo normalno
3.je krmilo varno priključeno in pravilno nastavljeno
4.je sedlo varno priključeno in pravilno nastavljeno
5.so pedala varno priključena
6.so kolesa varno povezana
7.so pnevmatike varno povezane
8.je tlak v pnevmatikah pravilen
9.so luči normalne in pravilno nastavljene
10.so vezja normalna in so pravilno nastavljena
11.so vijak, matica in ročica za hitro sprostitev so varni

Pred prvo vožnjo 

Polnjenje baterije

Pred vožnjo poskrbite da:
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Nastavitev sedla
Zaradi varnosti je zelo pomembno, da pravilno nastavite sedlo. Uporabnik lahko prosto prilagaja višino sedla. 
Preverite, ali je višina sedeža pravilno nastavljena, kot sledi:
1.Vsedite se na sedlo
2.Sedite še naprej
3.Pedala postavite navzdol
4.Postavite noge na pedala
Če se noge ne raztegnejo popolnoma, ko stopite na pedala, je višina sedeža pravilno nastavljena.
Višino sedeža prilagodite na naslednji način:
Sprostite in odprite sponko za hitro sprostitev sedeža.
Nato premaknite sedlo gor in dol ter prilagodite višino.
Po potrebi nastavite sedlo.

The batteries should be charged at a temperature of 10-45℃.
Please charge the batteries as follows:
1.Take out the battery or charge it directly in the bicycle.
2.Ensure no damage of battery case and other visible damages.
3.Please charge the batteries on the surface of non-flammable objects, 
4.Comply with the instructions in the charger specification (if contained).
5.Insert the charger plug into the socket on the batteries.
6.Insert the charger plug into a 110V-230V and 50Hz power socket and the light on the charger will be red. It 
takes 5-6 hours to charge the batteries. When the light turns green, it means that the batteries have been fully 
charged.
7.Remove the plug from the socket.
8.Remove the plug from the battery socket.
9.Reinstall the batteries.

Izbira ravni moči

Med vožnjo

Glede na izbrano stopnjo moči vam lahko raven moči pomaga pri pedaliranju.
 Na voljo imate tri izbire:

zobnik1 zobnik2 zobnik3

Vklopite krmilnik
Ponovno pritisnite“+” da izberete višjo raven 
moči
Ponovno pritisnite “-” da izberete nižjo raven 
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:

1.Zvonec
2.Dva neodvisna zavorna sistema
3.Bela sprednja luč
4.Sprednja bela kresnička
5.Rdeča zadnja luč
6.Zadnja rdeča kresnička
7.Na vsakem kolesu sta dve kresnički
8. Na sprednji in zadnji pedal je nameščena rumena kresnička.

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 oporo 
sedeža v sedežni cevi in nevidna.

Osebna varovalna oprema
Med vožnjo lahko pride do hudih poškodb ali smrti.
Pri kolesarjenju obvezno nosite certificirano čelado, čelado pa prilagodite, uporabljajte in vzdržujte v skladu z 
navodili proizvajalca.
1.Nosite čevlje z nedrsečimi podplati (na primer gumijastimi podplati posebne oblike).
2.Nosite rokavice.
3.Izogibajte se širokim hlačam, da se ne bi kam zapeli
4.Imejte transparentna očala 
5.V sončnih dneh ne pozabite nositi sončnih očal
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Kolesarjenje brez pomoči motorja
Kolo lahko uporabljate tudi brez motorja.Izklopite sistem s pogonom in kolo deluje brez pogona na motor.

Npr: Ko so baterije izpraznjene.

Če se nikoli niste vozili kolesa z električnim pogonom se najprej seznanite z njim na 
prostem.Napajalna naprava se bo vklopila šele, ko jo boste vklopili in stopili na pedal. Morda bo 
na začetku nekoliko neprijetno, a se boste kmalu navadili. Preden stopite na pedal, se morate 
vsesti.
Vsakodnevno telovadite z minimalno pomočjo motorja, primer:

Prenehajte s pedaliranjem in električni bo v kratkem času še vedno zagotovil moč. Kilometrino 
vzdržljivosti s pomočjo motorja določajo naslednji dejavniki:

1.Zagon
2.Pospeševanje
3.Zaviranje
4.Zavijanje 

1.Skupna teža kolesa, kolesarja in prtljage
2.Hitrost
3.Tlak v pnevmatikah

Kolesarjenje s pomočjo motorja

Zaslon ne deluje 

Zelena lučka polnilnika 
zasveti, vendar baterij ni 
mogoče napolniti 

Prepričajte se, da ste 
polnilnik povezali z baterijo 
in 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 močan 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

Odpravljanje težav

Težava Možen vzrok Rešitev

Nastavitev menjalnika 
Poznajte stopnjo prestav:

1.Zobnik ima enako načelo delovanja kot običajno kolo, ki ni povezano z motorjem.
2.Menjalnik je nameščen na desni strani krmila. Za dvig/ spustitev prestave povlecite ročico “+”/ “-”.
3.Nižja kot je prestava, večji je prihranek energije in obratno.
4.Raven prestav je bila prednastavljena ob dobavi in je ni treba prilagajati.
5.Po daljši uporabi (3 mesece) bo kabel za prestavljanje podaljšan in ga bo morda treba prilagoditi.
6.Lokalna trgovina s kolesi ali ekskluzivna trgovina z električnim kolesom lahko nudi to storitev.
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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 smete ga postaviti na menjalnik).

Predvideni cikel polnjenja baterije je približno 500 -krat. Ko se baterije napolnijo 500 -krat, raven 
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:
1.Napolnite baterije, ko je raven napolnjenosti 30% -50% po vožnji.
2.Prepričajte se, da baterije niso popolnoma izpraznjene.

Po polni izpraznitvi baterije traja 5-8 ur (od 1%-100%). Če želite baterije hraniti 
več kot dva meseca, sledite spodnjim korakom: 
Odstranite baterije.
Pazite, da ohišje baterije in druge vidne poškodbe ne bodo 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 pri sončni svetlobi ali visoki temperaturi.
Baterije napolnite vsaj vsaka dva meseca.

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.

Vzdrževanje in popravilo kolesa
Vzdrževanje baterije

Vzdrževanje motorja in krmilnika 

Prevoz koles

Mazanje
Uporabite lahko lažje strojno olje (20 W)

Motor       Vsakih 6 mesecov   Kontaktirajte profesionalce 

Pred mazanjem odstranite prah in po mazanju obrišite mazivo.

Del/kos 

Pedal 

Veriga 

Pod okvirjem 

Načrt mazanja Priporočena metoda mazanja

Vsakih 6 mesecov

Vsakih 6 mesecov

Vsakih 6 mesecov Kontaktirajte profesionalce 

Nanesite 4 kapljice na spoj med pedalom in vretenom pedala

Nanesite 1 kapljico na verigo na vsakem menjalniku

Med napihovanjem pnevmatik obvezno preverite tlak v pnevmatikah.

Napihovanje gum 
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Če se baterija zniža na 30% -50%, napolnite baterije 6-8 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 baterij ne polnite dlje časa
(in sicer "več kot 10 ur") poleti, da bi se izognili poškodbam.
Med shranjevanjem je treba baterije polniti mesečno.
The charging temperature should be 10-45℃.
Temperatura polnjenja mora biti 10-45 ℃.
Med polnjenjem baterij se lahko temperatura nekoliko dvigne, vendar naj bo omejena na 50 ℃. Če kontrolna 
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 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.

Opis vzdrževanja in polnjenja baterije

Napetost verige
1.Prosimo, da za dobro razumevanje prilagajanja napetosti verige natančno preberete priložen priročnik za

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

zadnjega vretena.

1.Prepričajte se, da je napolnjenost pnevmatik omejena na priporočeno vrednost, navedeno na stranski
steni pnevmatike

2.Prepričajte se, da pnevmatike niso izbočene ali prenapihnjene
3.Zagotovite, da platišča delujejo normalno in se ne upogibajo
4.Zagotovite, da so kolesa dobro pritrjena in niso zlomljena
5.Preverite, ali je matica vretena zategnjena. Če ima kolo vreteno za hitro sprostitev, preverite, ali je

zaklepna ročica pritrjena in v položaju OFF.
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Test vzdržljivosti
Najprej 15s obrišite s krpo navlaženo z vodo in nato 15s krpo navlaženo z benzolinom.
1.Opozorilo 1-Tako kot vse mehanske dele bo tudi kolo s servo krmiljenjem vplivalo obraba in visoka obemenitev.
Različni materiali in deli se lahko drugače odzivajo na obrabo. Če načrtovana življenjska doba dela poteče, 
se lahko del nenadoma pokvari in posledično se lahko kolesar poškoduje. Vsaka oblika razpok, prask ali 
sprememb v barvi močno obremenjenega območja pomeni, da se življenjska doba dela izteče in je treba 
komponento zamenjati.
2. 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.

3.Uporabnik ne sme imeti v ušesih hrup večji od 70dB(A).
4.Kolesa ne smete namerno spreminjati ali ponovno namestiti brez dovoljenja.
5.Proizvajalec/prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabnikovega 

nedovoljenega poseganja, zato mora uporabnik poiskati pomoč od strokovnjakov.
6.Otroškega sedeža ni mogoče namestiti na kolo.
7.Kolesa ne čistite z visokotlačnim čistilcem.
8.Za najnižjo višino in dimenzije sedeža glejte oznako najnižje nastavitve sedeža.

9.Skupna dovoljena obremenitev kolesa (vključno z voznikom) je 120 kg.

10.Neto teža kolesa je približno 21,5 kg.
11.Kolo ne morete preoblikovati za namen vleke prikolice

Načrt vzdrževanja

Interval Sestavni del Operacija

Po daljši vožnji 
ali vsaj 150 km

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

Veriga kolesa 

Sestavljeno kolo 

Očistite kolo in nežno namažite verigo. 
Odstranite odvečno olje s krpo.
Krpo za prah odstranite 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 prevoženih 
25 km (visoka 
intenzivnost) do 
50 km

Sestavljeno kolo 
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. 
Sestavne komponente očistite z vlažno krpo 
in nevtralno raztopino mila.
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Garancijska klavzula in pogoji
Kolo proizvaja Shenzhen Aodishi Technology Co., Ltd. na Rm#1005, Henglu E Era, Pinghu Street, 
Longgang District, Shenzhen, Kitajska.
Shenzhen Audis Technology Co, Ltd Shenzhen Audis Technology Co, Ltd zagotavlja 5-letno garancijo za 
okvir od datuma nakupa. 1 -letno garancijo, vse težave pri izdelavi ali materialne napake, vključno s 
poškodbami, ki nastanejo zaradi običajne vožnje (razen nepravilne uporabe) ali trganja, zagotavljajo 
garancijske storitve.

Iz obsega garancije je treba izključiti vse ranljive 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, olje 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 izhajajo 
iz 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.

Ime in priimek
Naslov 
Pošta
Telefonska/mobilna številka
Fax 
Datum nakupa
Ime kolesa
Številka ogrodja
Velikost kolesa 
Barva 
Posebna funkcija/dodatki
Zapis o storitvah
Številka motorja

Kartica kolesa

Recikliranje koles
Kolo, ki ga želite zavreči reciklirajte po naslednjem postopku:
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.
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12

Evidenca o vzdrževanju

Opis garancije:
1.Za vse dele vozila bo zagotovljena stroga garancija.
2.Garancijsko obdobje prične od datuma izdelave
3.Če krmilnik, polnilnik, baterijo in motor razpakirate zasebno, garancija ne velja.

4.Za ostale dele celotnega vozila zaradi kakovosti ne jamčimo, razen za tri mesece.

5. V primeru okvare kolesa je treba vzdrževanje opraviti na predvidenem servisu, dodatkov pa ne smete 
razstavljati in sestavljati zasebno. Krmilnik, baterija in polnilnik morajo imeti vse oznake popolne in ne smejo 
biti poškodovane.

6.Pri popravilu vozila je treba predložiti ustrezne certifikate, kot so garancijski list, račun, certifikat o skladnosti 
itd.

7.Garancija za baterijo sprejema garancijo ena na ena. V primeru težav z baterijo je treba baterijo najprej vrniti 
proizvajalcu. Po tem, ko je proizvajalec testiral baterijo, presodi, ali je  poškodba baterije v okviru garancije, 
nato pa izvede garancijo.

8.Za garancijo mora biti krmilnik pravilno vzdrževan. Zamenjava krmilnika mora zagotoviti, da je vtičnik popoln 
za testiranje. Če ga ni mogoče popraviti, se zamenja nov krmilnik. Če je krmilnik ročno poškodovan, to ne bo 
zagotovljeno.

9.Bodite pozorni na vzdrževanje celotnega kolesa in se čim bolj izogibajte vožnji po vodi. Poškodbe električnih 
naprav, ki jih povzroči dotok vode, ne bodo zagotovljene.

Datum Vsebina vzdrževanja Opombe



Nepooblaščeno spreminjanje in opremljanje kolesa je prepovedano 
Nepravilno nameščanje ali ponovno nameščanje kolesa, zlasti nepravilno delovanje in ponovna namestitev 
motorja in krmilnika, lahko povzroči resne poškodbe, ki presegajo okvir garancije.

Vožnja s kolesom ponoči v temi je nevarnejša kot podnevi, kolesar pa težje prepozna druge udeležence v 
prometu, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
Ponoči ne vozite kolesa v temi.
1.Previdno vozite kolo.
2.Med vožnjo s kolesom uporabite svetlobo in reflektor.
3.Pazite, da ne vozite kolesa v temi in v prometnih konicah.
4.Prosimo, da se izogibate oviram na cesti.
5.Če je mogoče, se raje peljite po znani cesti.

Izogibajte se hudim poškodbam ali smrti v mraku ali ponoči

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, zato lahko pride do oteženega dihanja in 
zadušitve.

Noge se lahko poškodujejo, če je prostor med pedali premajhen. Kolesar se lahko med pedaliranjem počuti 
neprijetno.
V tem primeru nemudoma peljite kolo na servis.

Izogibajte se padcu zaradi dodatne moči motornega  kolesa
Kolo je lahko izven nadzora in se zaradi nenadnega vklopa prevrne.
1.Pred začetkom vožnje obvezno preizkusite funkcijo napajanja.
2.Nosite osebno zaščitno opremo.
3.Preverite privzete nastavitve hitrosti kolesa.
4.Pred vožnjo natančno preglejte zavorno silo, hitrost in delovanje.

Izogibajte se poškodbam nog

Izogibajte se oteženemu dihanju in zadušitvi

Predvidena uporaba
Kolo lahko uporablja ena oseba in se lahko uporablja na pomožnih cestah in javnih cestah. Pnevmatike 
morajo biti med vožnjo vedno v stiku s podlago. Kolo se uporablja samo za zasebne namene in ga ni mogoče 
uporabiti za druge namene. Pri uporabi je treba sprejeti potrebno varnostno opremo, ki mora biti vključena v 
seznam montaž.
Kolo se ne uporablja za:
1.Skakanje
2.Vožnjo po stopnicah
3.Vožnjo po vodi
4.Športne dogodke
Predvidena uporaba vključuje tudi vzdrževanje v skladu s priporočenim časovnim intervalom ter branje in 
razumevanje tega uporabniškega priročnika.

Varnostni ukrepi
Izogibajte se hudim poškodbam ali smrtnim poškodbam zaradi mehanske okvare in nepravilne uporabe 
kolesa. Hude poškodbe in celo smrt so lahko posledica mehanskih okvar ali nepravilne uporabe med vožnjo.
1.Pred vožnjo obvezno opravite varnostni preizkus.
2.Pred vožnjo se seznanite z zavoro, stopalko in prestavo.
3.Prilagodite hitrost vožnje.
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Refitting or refitting the bicycle improperly, especially improper operation and refitting of the motor and the 
controller, may result in serious damage beyond the warranty scope.
Be sure not to refit the controller or the motor by any means.

Deževno in vlažno vreme bo vozniku in drugim udeležencem v prometu zmanjšalo 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.
1.V deževnem in vlažnem vremenu se vozite počasi s kolesom.
2.V deževnem in vlažnem vremenu previdno zavirajte.
3.Izklopite motor ali poskusite zmanjšati moč motorja in previdno vozite kolo.

It is more dangerous to ride a bicycle in the dark at night than in the day and it is harder for the rider to identify 
other road users, and consequently severe injury or death may be caused.
Do not ride a bicycle in the dark at night.
1.Please be sure to ride a bicycle carefully.
2.Please be sure to use light and reflector while riding a bicycle.
3.Please be sure not to ride a bicycle in the dark and in rush hour.
4.Please be sure to keep off obstacles on the road.
5.If possible, please be sure to ride a bicycle on a familiar road.

Kvalifikacija uporabnika in kolesarja
Ta uporabniški priročnik velja za izobraženega kolesarja.
Kolesar mora imeti naslednje znanje in izkušnje:
1.Učinkovito uporabljajte kolo, tako kot je opisano v uporabniškem priročniku distributerja;
2.Zavedajte se, da lahko nepravilna uporaba kolesa povzroči nesrečo
3.Lahko uporablja kolo, kot zahteva ta uporabniški priročnik.

Izogibajte se hudim poškodbam ali smrti v deževnih dneh

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 in posledično lahko pride do poškodb in smrti.
1.Redno preverjajte obrabo vseh delov  (kot so zavore in pnevmatike).
2.Kvalificirani distributer/specialist mora zamenjati (če je mogoče) ali popraviti poškodovane dele.
3.Kolo hranite v dobro prezračevanem prostoru.

Brand new materials (such as oil paint) and high-temperature motor will produce volatile gases. Volatile gases 
will gather when the bicycle is stored indoors and consequently difficult breathing and suffocation may be 
caused.

The legs may be injured (relating to Q value) if the space between the pedals is too small. The rider may feel 
uncomfortable with the pedals.
In this case, please inspect the bicycle at the distributor immediately.

Izogibajte se vibracijam
Motor lahko deluje nepravilno v primeru nepravilne montaže, obrabe in preobremenitve (npr. Motor se 
napaja na neravni podlagi ali na robniku).
1.Kolo lahko uporabljate samo na odobreni cesti.
2.V primeru razpok ali očitnih poškodb se o vzdrževanju posvetujte z distributerjem/strokovnjakom.
3.Pred vožnjo preverite, ali se deli pravilno odzivajo (na primer: prestavite prestavo na ravno površino) in ali 

delujejo dobro.
4.Kolesar sme kolesariti samo po odobreni cesti.

Izogibajte se poškodbam ali neprijetnim izkušnjam
Dolgotrajno in pogosto sedenje lahko pri moških negativno vpliva prostato 
1.Po potrebi namestite ergonomski sedež, primeren za ženske/moške.
2.Po potrebi sprejmite preventivne ukrepe.

Okoljska vprašanja
Poškodovani deli (na primer baterija in električne ali elektronske komponente) kolesa lahko povzročijo strupene 
snovi ali pline in posledično lahko pride do onesneževanja okolja.
1.Opustite odpadne baterije in električne/elektronske komponente kolesa v skladu z zakoni in predpisi.
2.Med delovanjem upoštevajte navodila proizvajalca.

Izogibajte se materialni škodi
Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči materialno škodo na bateriji
1.Prepričajte se, da baterije niso popolnoma izpraznjene.
2.Baterije lahko hranite samo na suhem mestu.
3.Baterije napolnite vsaj enkrat na pol leta.

The bicycle shall be used by one person and can be used in auxiliary roads and public roads. The tires must 
always be in touch with the ground during riding. The bicycle shall be used for private purpose only and cannot 
be used for other purposes. Necessary safety equipment must be adopted in use, which shall be included in the 
assembly list.
The bicycle is not applicable to:
1.Jump 
2.Stair riding
3.Deepwater riding
4.Sports event
The intended use also includes maintenance conducted as per the recommend time interval and reading and 
comprehension of this User Manual.
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Izogibajte se električnemu udaru ali eksploziji zaradi nepravilnega delovanja baterije in polnilnika.
1.Uporabljate lahko samo priložene baterije.
2.Pazite, da ne priključite pozitivnih in negativnih polov baterij.
3.Baterije zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
4.Baterij ne odstranjujte in ne čistite.
5.Za polnjenje baterij lahko uporabite samo priložen polnilnik.
6.Vtič polnilnika se uporablja za prekinitev napajanja. Zaradi prijaznosti do uporabnika se prepričajte, da je 

vtičnica blizu polnilnika.
7.Polnilnik se lahko uporablja samo za ozemljitveno vtičnico 110-230V. Prepričajte se, da polnilnika ne 

zadene voda ali kakršna koli tekočina.
8.Kovinski kontakti naj bodo čisti in jih po potrebi očistite z mehko suho krpo.
9.Ne polnite baterij s poškodovanim ohišjem in drugimi očitnimi poškodbami.
10.Preprečite, da bi baterije padle.
11.Baterije polnite pri temperaturi 10-45 ℃.
12.Baterije za napajanje kolesa uporabljajte pri temperaturi 0-45 ° C
13.Prepričajte se, da polnilnik uporabljajo samo osebe brez telesnih, čutnih ali duševnih motenj.

V primeru ovir, kolo primite in nesite čez. 
V primeru poškodb kolo peljite na pregled k uradnemu distributerju.

Izogibanje poškodbam kolesa

Izogibajte se hudim poškodbam zaradi poškodovanih delov

Ohlapnost reflektorja in svetlobe
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:
1.Od distributerja zahtevajte, da zamenja poškodovan, upognjen ali ohlapen reflektor in luč.
2.Redno pregledujte reflektor in luč.

Izogibajte se hudim poškodbam, ki so posledica nepravilnega čiščenja.
1.Izvajati je mogoče le dejavnosti, določene v načrtu vzdrževanja.
2.Uporabljate lahko samo komercialno dostopna maziva in detergente.
3.Vzdrževanje in popravila lahko izvaja samo usposobljen distributer.

Deli kolesa (zavora in pnevmatika) se lahko med vožnjo segrejejo, dotik teh delov pa lahko povzroči 
opekline.
Pred uporabo ohladite vroče dele ali nosite termično zaščito.

Kolesarjenje je naporna telesna aktivnost.
Poskrbite za zadostno količino tekočine. Preglejte kolo pri distributerju.

Med vožnjo v hladnem vremenu lahko pride do podhladitve.
V hladnem vremenu nosite primerna oblačila, vključno z zaščito za obraz, masko in rokavice.

Izogibajte se hudim poškodbam, ki so posledica nepravilnega 

Izogibajte se opeklinam

Izogibajte se dehidraciji med vožnjo

Izogibajte se poškodbam zaradi mraza

15



Popolnoma upoštevajte regionalne prometne zakone in predpise o kolesih. Upoštevajte predpise o
registracija koles in vožnja po pločniku ter zakoni o uporabi kolesarstva. Uporabnik je dolžan
spoznati zakone in predpise ter jih upoštevati.
Spoštujte pravice uporabnikov avtocest, pešcev in drugih kolesarjev na isti cesti/kolesarski stezi.
Luči naj bodo prižgane.
Vozite previdno. Predvidevajte, da vas drugi ne vidijo.
Opazujte, preden prečkate cesto.
Uporabnik mora biti pozoren tudi na spodnje stvari:
na avto, ki pred njim zavira; na avto, ki se mu približuje od zadaj
na vrata parkirnega vozila, v primeru, da bi se ta odprla
pešce v prometu
otroke ali hišni ljubljenčki, ki se igrajo ob cesti
jame, jarke,  železnice
gradnja ceste, ruševine ali druge ovire, ki vas lahko prisilijo, da uporabite nasprotni pas
do nesreče lahko pride tudi v primeru, če izgubite nadzor nad kolesom
Vozite po označeni kolesarski stezi ali se vozite čim bližje cesti v skladu z regionalnimi predpisi
ali po smeri prometa
Parkiranje pred parkirnim znakom in semaforjem. Med zaviranjem na križišču opazujte okolico. Ne pozabite, da 
so kolesarji vedno najšibkejši udeleženec v prometu
Uporabite znakovno govorico med zavijanjem in parkiranjem
Med vožnjo ne nosite slušalk, saj lahko zlahka preslišite druge udeležence prometa in tako izgubite nadzor
Med vožnjo ne peljite nikogar. Primerna čelada in pravilno nameščen otroški sedež morata biti v skladu z navodili
 in se mora uporabljati za prevoz dojenčkov. Za omejitve teže upoštevajte predloge proizvajalca za otroški sedež 
.Pazite, da s seboj ne nosite predmetov, ki bi ovirali pogled kolesarja in vplivali na njegov nadzor nad kolesom ali 
pa se bodo zataknili zaradi premikanja kolesa.
Med vožnjo se izogibajte vlečenju drugih vozil
Ne izvajajte posebnih akrobacij, vožnje na enem kolesu ali skačite; v nasprotnem primeru se lahko kolo 
poškoduje. Pazite, da ne prečkate ceste, se ne vozite in se obnašate na način, ki ga drugi udeleženci v prometu 
ne morejo predvideti
Vozite se s kolesom predvideno in bodite pozorni na interventne vožnje
Po pitju vina ali uživanju drog ne vozite
Poskusite, da ne vozite v slabem vremenu, pri slabi vidljivosti, v mraku, ponoči ali utrujeni
 

Varnostni ukrepi pri vožnji

Med vožnjo po podeželju ali po 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.
1.Prilagodite hitrost vožnje.
2.Zamenjajte dele ali dodajte ustrezno opremo, da se izognete hudim poškodbam ali smrti.
Številni sestavni deli in dodatki lahko izboljšajo udobje, zmogljivost in videz kolesa. Nevarnost dodajanja 
sestavnih delov ali dodatkov nosi uporabnik, saj take komponente ali dodatki morda ne bodo prestali 
preskusa združljivosti, zanesljivosti ali varnosti, ki ga je izvedel 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.
1.Pred namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem komponent se posvetujte z distributerjem.
2.Preberite in upoštevajte priložena navodila.

Kontaktni podatki proizvajalca
Shenzhen Aodishi Technology Co., Ltd
Rm#1005, Henglu E Era, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China
E-mail: support@adoebike.com
Website: www.adoebike.com

Deli telsa ali drugi objekti se lahko dotikajo verige, pedalov in pnevmatik kar lahko povzroči hude telesne 
poškodbe. Izogibajte se stiku med deli telesa in omenjenimi deli.
Med vožnjo se izogibajte stiku med deli telesa in omenjenimi deli kolesa.

Izogibanje poškodbam kolesa in sebe
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