Instrukcja obsługi roweru Leader Fox
ze wspomaganiem pedałowania
TranzX PST

Funkcje systemu TranzX PST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Elektroniczne wspomaganie (pedał
(pedałowanie)
owanie)
Silnik dział
działa,
a, dopóki si pedał
pedałuje
uje i zatrzymuje si , je li przestaje si pedał
pedałowa
owa .
Czujnik d wigni hamulcowej
ulcowej – przy uruchamianiu hamulca koła przedniego lub tylnego
(zale nie od pozycji monta u czujnika w d wigni hamulcowej) wył
wył cza wsparcie silnika.
Perfekcyjne poł
poł czenie wspomagania silnika z tradycyjnym pedał
pedałowaniem
owaniem
1:1 – Reakcja wspomagania systemu na pedałowanie przez rowerzyst gwarantuje
perfekcyjn synergi .
Doskonałyy komfort jazdy
Doskonał
Wysoki moment obrotowy (Starter Kick) przy starcie
Wysoki moment obrotowy przy mał
małych
ych pr dko ciach
Wydajne wspomaganie w trybie „jazda pod gór “ / „High“
Wspomaganie przy
rzy 25 km/h wynosi okoł
około
o zera
Zgodnie z przepisami europejskimi niniejszy elektryczny rower z pedał
pedałami
ami jest traktowany
jako rower.
Czujnik: opatentowana procedura pomiarowa momentu obrotowego
Zasi g: do ok. 100 km* (*Zasi g zale ny od modelu i ustawionego poziomu mocy,
temperatury, ci aru (rowerzysta, baga ), topografii (góry itd.),
itd.) zachowanie podczas jazdy
(hamowanie i ruszanie z miejsca), wspomaganie pedał
pedałami
ami (nat enie sił
siły
y pedał
pedałowania),
owania),
pr dko , rodzaj wiatru, ci nienie w oponach itp.)
itp.
Du y wy wietlacz
z LCD ze wska nikiem pr dko ci, ł
ł cznym przebiegiem kilometrów,
dziennym przebiegiem, wska nikiem pozostał
pozostałych
ych kilometrów (nie we wszystkich
modelach), stanu ł
ładowania
adowania akumulatora, wska nikiem programu jazdy, systemem
diagnostycznym DDS (odczyt kodu bł
bł du)
Programy jazdy:
o Tryb 1: Economy / Low
o Tryb 2: Normal /Medium
o Tryb 3: Jazda pod gór / High
Zgodnie z przepisami europejskimi niniejszy elektryczny rower z pedał
pedałami
ami jest traktowany
jako rower. Odpowiada on aktualnym wymogom ustawowym i jest skonstruowany i
wykonany zgodnie z norm EN 15914.

Zestaw składa si z:

Ładowarka

Akumulator

2 kluczyki do blokowania
akumulatora

Wy wietlacz dla wersji 24V (zdj cie nr 1)

Wy wietlacz dla wersji 36V (zdj cie nr 2)
aktualna pr dko
pokonana trasa
symbol
naładowania
akumulatora

tryb “Economy”

Kontrolka pod wietlenia
wy wietlacza
On/Off - Wł cznik
/ wył cznik

tryb “Normal”
tryb “jazda pod
gór ”

przycisk wiatła
pod wietlenia
i przycisk kalibracji
serwis

przycisk trybu jazdy

(naciska przez |
ok. 6 sekund)

On/Off - Wł cznik/Wył cznik
1.
Przyciski trybu jazdy
Tryb 1: Economy; niewielkie wspomaganie
Tryb 2: Normal, specjalnie dla równych terenów
Tryb 3: jazda pod gór , do jazdy na terenie pagórkowatym
2.
O wietlenie tylne / o wietlenie wy wietlacza
3.
Aktualna pr dko – pr dko jazdy
4.
Pokonana trasa
Podczas postoju pokazywana jest pokonana rowerem całkowita trasa.
Podczas u ytkowania roweru pokazywana jest aktualnie pokonana trasa.
Je eli rower jest podł czony do zewn trznej ładowarki, pokonana aktualnie trasa jest
zerowana (pokazuje 0).
Maksymalny przebieg, który mo e by wy wietlony, to 99999 km. Je li ta warto zostanie
osi gni ta, cały przebieg jest cofany na 0.
5.
Symbol akumulatora
Ka da kreska (
) pokazuje status akumulatora. Pi
kresek (
) oznacza,
e akumulator jest całkowicie naładowany.
Ostatnia kreska zaczyna mruga , je li stan naładowania akumulatora spada poni ej 10%.
Ten symbol (
) oznacza, e akumulator jest pusty. System wspomaga tak długo,
a zostanie automatycznie wył czony.
6.
Symbol serwisu – mruga w przypadku usterek
7.
Tylne wiatło – wy wietlacz mo e by wygodnie o wietlony
8.
Tryb u pienia
Wy wietlacz przeł cza si z trybu Economy, Normal i Jazda pod gór po 3 minutach
postoju na tryb u pienia.
Wy wietlacz wył cza si przy tym.
9.
Dynamic Diagnostic System (DDS) – dzi ki kontrolce kodu bł du i kontrolce serwisu (zdj. nr 3 )
mo na rozpozna i dokładniej okre li poszczególne bł dy działania. W celu uzyskania dalszych
informacji nale y skontaktowa si ze sprzedawc .

kontrolka kodu bł du

kontrolka serwisu

Zdj cie nr 3

Nr

Nr bł du

Złe działanie / opis

1

Kod bł du 1

Czujnik pr dko ci silnika nie działa. Silnik wibruje i wydaje d wi ki lub kabel
silnika nie jest prawidłowo wło ony.

2

Kod bł du 2

Przerwany obwód czujnika TM4. TranzX PST nie działa.

3

Kod bł du 3

Zwarcie czujnika TMM4. TranzX PST nie działa.

4

Kod bł du 4

Czujnik pedałowania na ło ysku pedału nie działa. Pojazd ma potencjał
energetyczny, który wystarcza na ok. 1-2 m.

5

Kod bł du 5

Czujnik pr dko ci w silniku nie działa. System pracuje, jednak wy wietlacz
nie mo e pokaza aktualnej pr dko ci. lub wykonywano „jazd próbn ”
na stojaku monta owym.
Wył czenie silnika d wigni hamulcow „cut off" nie działa.
* Rozwi zanie:

6

Kod bł du 6

1) Zdemontowa
kabel d wigni hamulcowej z wy wietlacza.
2) Skalibrowa wy wietlacz: naciska przez 6 sekund BACK LIGT BUTTON
na wy wietlaczu
3) TranzX PST przeskakuje teraz na tryb normalny bez d wigni hamulcowej
„cut off".
* Po naprawie kabla d wigni hamulcowej
1) Poł czy kabel d wigni hamulcowej ponownie z wy wietlaczem
2) Skalibrowa ponownie wy wietlacz
3) TranzX PST przeskakuje ponownie na tryb normalny za pomoc d wigni
hamulcowej „cut off”.

Symbol akumulatora mruga i pokazuje stan „pusty”. Wspomaganie
Symbol akumulatora
przez pedałowanie nie jest juz mo liwe, poniewa akumulator wyczerpałsi
mruga
– nale y go naładowa .

TranzX PST kalibracja czujników
Je li zamontowali cie Pa stwo wszystkie cz ci, rower ze stojakiem nale y odstawi i upewni si , e
obydwa koła s wyosiowane i stoj na podło u. Przez 6 sekund nale y przycisn przycisk „wł cznia
pod wietlenia wy wietlacza”. Wy wietlacz pokazuje teraz przez kilka sekund „CALXX.X”. Chodzi przy
tym o proces kalibracji czujników TranzX PST: po tym kroku mo na rozpocz korzystanie z roweru.
Uwaga: Je li jest potrzebne jest dopasowanie lub wyj cie przedniego koła, konieczna jest ponowna
kalibracja TranzX PST. TranzX PST nale y skalibrowa równie w przypadku monta u nowego
wy wietlacza.

Półka na akumulator (przykład)
1. Przekr ci kluczyk w stron przeciwn do ruchu wskazówek zegara i otworzy plastikow
obudow (zdj. 4a i 4b).
2. Wyj akumulator do ładowania (zdj. 4c).

Zdj. 4a

Zdj. 4b

Zdj. 4c

Jak naładowa akumulator?
Nale y u ywa wył cznie ładowarki, która wspomaga działanie elektrycznych rowerów z pedałami
TranzX. U ywanie innej ładowarki powoduje utrat roszcze gwarancyjnych, mo e spowodowa
uszkodzenia akumulatora i systemu elektrycznego roweru. W najgorszym przypadku mo e doj
do po aru.
• Przed podł czeniem pr du usun pokryw i podł czy ładowark
• Przed pierwszym u yciem akumulator nale y ładowa co najmniej 6 godzin.

Kontrolka LED przy ładowarce
• Czerwone wiatełko oznacza, e akumulator jest podł czony (zdj. 6).
• Zielone wiatełko oznacza, e akumulator jest całkowicie naładowany.

Zdj. 5

gniazdko
akumulatora do
ładowania

Zdj. 6

Czas ładowania
Akumulator litowo-polimerowy musi by po raz pierwszy ładowany przez około 6 godzin, aby osi gn ł
stan pewnego naładowania.

Ochrona ładowarki i akumulatora
• Akumulator i ładowarka maj wbudowany czujnik wysokiej temperatury. Je li temperatura
za bardzo wzro nie, system wył cza si , zanim dojdzie do uszkodzenia.
• Ładowarka ko czy proces ładowania automatycznie po 6 godzinach.

Konserwacja akumulatora
Czy akumulator byłostatnio ładowany? Je li min ły 3 miesi ce od ostatniego ładowania, akumulator
nale y ponownie naładowa . Ładowanie akumulatora pomaga w zwi kszeniu okresu u ytkowania
i zapobiega uszkodzeniom.

Zalecenie w zakresie przechowywania
• W celu u ytkowania akumulator musi by ładowany.
• Nie wolno przegrza ani uszkodzi akumulatora, poniewa mo e wybuchn
lub spowodowa
uwalnianie si substancji niebezpiecznej.
• Nie wolno rozkłada akumulatora na cz ci. W sprawie serwisowania lub naprawy roweru nale y
zwróci si wył cznie do autoryzowanego sprzedawcy.
• Akumulator nale y przechowywa w chłodnym (ale nie poni ej 0o C) i suchym miejscu. Akumulator
nale y rozładowa , zanim b dzie przechowywany luzem lub przed jego wysyłk .
• Cykl ładowania musi by powtarzany co 3 miesi ce. W ten sposób zapewnia si sprawno
akumulatora przy dłu szym magazynowaniu. W przeciwnym razie akumulator mo e ulec
nieodwracalnego uszkodzeniu. JD nie ponosi odpowiedzialno ci, je li instrukcje nie s
przestrzegane i nast pi uszkodzenie akumulatora.
• Je li słycha dziwny odgłos, je li panuj inne ni zazwyczaj temperatury lub nast pi wyciek
z akumulatora, nie wolno go wi cej u ytkowa .
• Akumulator musi by przechowywany w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu, w którym
nie jest nara ony na bezpo rednie działanie promieni słonecznych.

Przed pierwsz jazd akumulator musi by całkowicie naładowany. –
Po otrzymaniu i po ka dej je dzie akumulator nale y całkowicie naładowa .
Czas ładowania:
akumulator litowo-polimerowy: ok. 4-6 godzin
Prawidłowa konserwacja i prawidłowa eksploatacja zapewniaj satysfakcj u ytkowania Pa stwa
roweru. Ni ej wymienione punkty pomog zwi kszy przyjemno jazdy tym nowym rowerem:

Warunki, które zwi kszaj zasi g roweru elektrycznego ze wspomaganiem:
ZACHOWANIE PODCZAS JAZDY: im wi cej si pedałuje, tym wi kszy zasi g. Nieustanne
pedałowanie, w przeciwie stwie do ci głego „Stop and Go”, zapewnia najwi kszy zasi g:
TOPOGRAFIA: im bardziej płaski teren, tym wi kszy zasi g
POGODA: niska temperatura ma negatywny wpływ na moc akumulatora i tym samym
na zasi g
WIATR: – wiatr w plecy zwi ksza zasi g, natomiast wiatr z naprzeciwka zmniejsza zasi g
roweru
STAN DRÓG: nieutwardzone drogi zmniejszaj zasi g, a drogi asfaltowe zwi kszaj go
CI AR (rowerzysta, baga ): im mniejszy ci ar, tym mniejsze zu ycie mocy akumulatora,
a zatem wi kszy zasi g
KONSERWACJA ROWERU: odpowiednia konserwacja roweru zwi ksza zasi g
(smarowanie ła cucha, ci nienie powietrza itp.)
CI NIENIE POWIETRZA: napompowane opony maj mniejszy opór tarcia tocznego
i ułatwiaj pedałowanie
AKUMULATOR: całkowicie naładowany akumulator zapewnia maksymalny zasi g jazdy.
Przechowywanie akumulatora w temperaturze poni ej 10°C zmniejsza jego potencjał

energetyczny/zasi g jazdy. Nie wolno przechowywa akumulatora w temperaturze
poni ej 0°C! Przechowywanie akumulatora w temperaturze poni ej 0°C mo e
spowodowa
jego trwałe uszkodzenie. Akumulator, który nie jest u ytkowany
w optymalnych warunkach, ma krótsz ywotno i wydajno (zasi g)
Prawidłowa konserwacja i prawidłowa eksploatacja zapewniaj satysfakcj u ytkowania Pa stwa
roweru. Ni ej wymienione punkty pomog zwi kszy przyjemno jazdy tym nowym rowerem:

U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Nale y zwraca uwag , e nasze rowery s dopuszczone wył cznie dla okre lonego maksymalnego
obci enia przez rowerzyst i baga . Poza tym nale y zwraca uwag na ni ej wymienione przepisy:
Nasze rowery s przeznaczone dla maksymalnej masy całkowitej - rowerzysta, baga i rower – 130kg.
Zabronione jest stosowanie przyczep i krzesełek dla dzieci.

Najcz

ciej zadawane pytania (FAQ)

Jak działa TranzX PST?
Nale y po prostu uruchomi przycisk trybu jazdy i silnik uruchamia si w momencie pedałowania
podczas jazdy rowerem. Zapewnia takie wspomaganie, jakie jest potrzebne.

Co to jest elektroniczne wspomaganie przez pedałowanie?
System obejmuje specjalne czujniki, które uruchamiaj silnik nap dzaj cy bezpo rednio piasty koła,
gdy zacznie si jazd na rowerze.

Jak daleko mo na jecha TranzX PST?

Zasi g zale y od tego, jak du o si dodatkowo pedałuje, na ile wzniesie si wje d a, od ci nienia
w oponach oraz od ukształtowania terenu, temperatur zewn trznych i wagi rowerzysty. W przypadku
redniego ładunku i redniego rowerzysty na płaskim odcinku zasi g wynosi około 50 km w systemie
24 V lub około 75 km w systemie 36 V.

Jak szybko mo na jecha TranzX PST?

Wspomaganie silnika działa do 25 km/h, powy ej 25 km/h system wył cza si
Jest to konieczne zgodnie z przepisami ustawowymi.

Jakie s ograniczenia ci

aru TranzX PST?

Im wi ksze obci enie, tym mniejsza pr dko i mniejszy zasi g.
Dopuszczalna masa całkowita (rower+ rowerzysta + baga ): 130kg

automatycznie.

Jak ponownie naładowa akumulator?

Wło y po prostu zestaw akumulatorowy do gniazda wtykowego 230 V za pomoc kabla ładuj cego
(model 24 V / 36 V). Akumulator mo na zostawi na rowerze lub wyj . Proces ładowania trwa około
pi ciu godzin. Wył cznik bezpiecze stwa gwarantuje, e akumulator nie b dzie przeładowany.
Uwaga: Po ładowaniu akumulatora i wyj ciu kabla nale y odczeka jedn minut , zanim rozpoczn
Pa stwo obsług wy wietlacza.

Jak powinno si przechowywa akumulator?

Cały .zestaw akumulatora nale y przechowywa w chłodnym i suchym miejscu. Okres u ytkowania
akumulatora b dzie dłu szy, je li b dzie przechowywany w stanie pełnego naładowania. Dlatego, je li
akumulator nie jest u ytkowany, trzeba go naładowa co 90 dni.

Czy akumulator podlega recyklingowi?

Tak, akumulator litowo-polimerowy ulega recyklingowi w 100%. W sprawie bezpiecznej utylizacji
nale y si skontaktowa z lokalnym punktem zbierania odpadów lub sprzedawc . Nie wolno wrzuca
akumulatora do odpadów komunalnych.

Jaka jest ywotno

akumulatora?

ywotno
akumulatora zale y od tego, jak cz sto jest u ywany i rozładowywany. Zazwyczaj
akumulator mo na ponownie kompletnie ładowa 500 razy, zanim potrzebny b dzie nowy.

Czy silnik mo e si przegrza ?

Tak, silnik mo e si przegrza w przypadku jazdy po bardzo stromych pagórkach i przy znacznym
ładunku. Silnik ma jednak wbudowany czujnik wysokiej temperatury, który wył cza silnik, zanim
dojdzie do ewentualnego uszkodzenia.

Czy mog u ytkowa TranzX PST równie do jazdy terenowej?

Nie. TranzX PST nadaje si do jazdy na normalnych drogach, wybrukowanych ulicach i drogach
rowerowych, nie nadaje si jednak do ekstremalnej jazdy terenowej.

Czy mo na u ywa TranzX PST jak normalny rower bez silnika?
W trybie „wył.” mo na u ywa PST jak normalny rower.

Czy TranzX PST nale y wył cza ?

Nie. Po zaparkowaniu roweru wył cza si on automatycznie po 3 minutach.

Czy potrzebne jest ubezpieczenie?

Nie. TranzX PST jest wspomagany tylko do pr dko ci 25 km/h. Tym samym jest on rowerem, a nie
motorowerem. W zwi zku z tym nie ma obowi zku posiadania ubezpieczenia.

Czy trzeba nosi kask?

Z wy ej wymienionego powodu nie ma równie obowi zku noszenia kasku. Jednak ze wzgl dów
bezpiecze stwa zalecamy noszenie odpowiedniego i pasuj cego kasku rowerowego.

Czy baga nik nadaje si do zamontowania krzesełka dla dzieci?
Nie, baga niki nie s przystosowane do monta u krzesełka dla dzieci.

Mój silnik wydaje dziwne odgłosy.
Prosz si skontaktowa ze sprzedawc .

Mój rower nie ma wspomagania, które powinien mie .
Prosz si skontaktowa ze sprzedawc .

Wspomaganie jest nierównomierne.
Prosz si skontaktowa ze sprzedawc .

Kontrolka ładowania w ładowarce pokazuje po 10 minutach czas ładowania
na zielono.
Wyj

wtyczk i sprawdzi gniazdo wtykowe.

Temperatura otoczenia/ładowania – przestrzega bezwzgl dnych warto ci granicznych: 0°C do 45°C.
Prosz si skontaktowa ze sprzedawc .

Kontrolka ładowania mruga cały czas i nie przechodzi w stan ci głego
wiecenia na czerwono
Prosz skontaktowa si ze sprzedawc w celu sprawdzenia ładowarki.
Prosz skontaktowa si ze sprzedawc , aby mogło doj

do ponownego naładowania.

W wy wietlaczu jest wilgo i wy wietlacz stale si wł cza i wył cza. Wspomaganie jest
bardzo ró ne.
Prosz skontaktowa si ze sprzedawc w celu wymiany wy wietlacza.

Wymieniłem ła cuch i wspomaganie ju nie funkcjonuje jak wcze niej.
Ustawi od nowa napr

enie ła cucha (ok. 1 cm luzu)

Skalibrowa ponownie system.

Podczas jazdy pod gór silnik przestaje działa przez 2-3 sekundy, mimo i
mocno pedałuj .

Nale y upewni si , e czujnik ło yska pedału przy 1/3 obrotu korby otrzymuje co najmniej jeden
impuls, tzn. przy zbyt wolnym pedałowaniu czujnik ło yska pedału otrzymuje za mało impulsów i
wspomaganie silnika nie działa. W razie potrzeby przeł czy na ni szy bieg, aby osi gn wy sz
cz stotliwo .

Nie je dziłem rowerem przez 6 miesi cy. Akumulator jest rozładowany i nie
mog go naładowa .
Prosz skontaktowa si ze sprzedawc .

Wspomaganie mojego roweru działa tylko przez ok. 1km pomimo pełnego
naładowania. Kontrolka akumulatora pokazuje wszystkie 5 bloków. Jad 1 km,
parkuj na ok. 10 minut i nast pnie na displayu pokazuje si symbol
„akumulator pusty“ mimo regularnego ładowania po ka dej je dzie.
Prosz skontaktowa si ze sprzedawc .

Na co zwraca uwag podczas czyszczenia/mycia roweru?

Podczas czyszczenia wod nale y zwraca uwag , aby system byłwcze niej wył czony; akumulator
nale y wyj . Cz ci elektroniczne nale y czy ci wył cznie wilgotn
ciereczk . Nale y unika
wycierania na mokro lub zanurzania w wodzie.
Roweru nie wolno czy ci za pomoc urz dzenia wysokoci nieniowego lub parowego urz dzenia
strumieniowego. Twardy strumie mógłby spowodowa przedostanie si wody do ło yska i pod
uszczelki i tam woda mogłaby pozosta i z czasem powstałyby uszkodzenia lub zwarcia elementów
elektronicznych.

Rozwi zywanie problemów
Wspomaganie silnika i pedałowanie nie współdziałaj perfekcyjnie?
1. Aby ustawi wy wietlacz nale y zatrzyma
z
rower i sprawdzi , czy obydwa koła s prosto
ustawione i stoj równo na podło u.
u (W tym celu nacisn „przycisk wiatła tylnego“ przez co
najmniej 6 sekund i na displayu poka e si „CALXX.X”. System jest teraz wyzerowany.) (zdj.
7).
2. Sprawdzi równie , czy elektromagnes w ło ysku pedału jest odpowiednio blisko
blisko czujnika
RPM (zdj. 8).

przycisk
pod wietlenia
wy wietlacza
Zdj. 7

Zdj. 8

Wy wietlacz nic nie pokazuje?
Sprawdzi bezpiecznik akumulatora (24
( V: zdj. 9a / 36 V: 9b) i kabel zasilaj cy wy wietlacz (zdj. 10).
Nale y sii upewni , e akumulator działa lub nie jest całkowicie rozładowany.

Zdj. 9a

Zdj. 9b

Zdj. 10

Wy wietlacz nie pokazuje aktualnej pr dko ci lub wskazanie
w
pr dko ci zmienia si
ci gle?
Prosz skontaktowa
a si ze sprzedawc .

Kontrolka akumulatora na wy wietlaczu mruga.
Kontrolka akumulatora zaczyna mruga (zdj. 11), je li display nie rozpoznaje stanu naładowania
akumulatora, ale wspomaganie wyst puje. Prosz skontaktowa si ze sprzedawc .

Na wy wietlaczu
aczu pojawia si kontrolka Error-Code/Service
Stwierdzono usterk . Prosz skontaktowa si ze sprzedawc (zdj.
(
12).

kontrolka bł du

kontrolka serwisu

Zdj. 11

Nie mo na zamkn
1.
2.

Zdj.. 12

całkowicie pokrywy akumulatora?

Poluzowa ruby i przesun plastikow pokryw w odpowiednie miejsce. (zdj. 13a i 13b).
Ponownie dokr ci troch delikatniej
elikatniej ruby. W ten sposób akumulator
mulator zostanie przesuni ty
do odpowiedniej pozycji. Nast pnie doci gn
ruby. (zdj. 13c).

Zdj. 13a

Zdj. 13b

ruba przestawna

Zdj. 13c

Widok z boku

Czy po zamkni ciu pokrywy skrzynki akumulatora zostaje wolna przestrze mi dzy
skrzynk i akumulatorem? Czy podczas jazdy zauwa alne jest stukanie?
Ponownie dokr ci troch delikatniej ruby. W ten sposób akumulator zostanie przesuni ty
do odpowiedniej pozycji. Nast pnie doci gn
ruby.
gniazdko akumulatora
do ładowania

Widok z boku

Dodatkowe wyja nienie do kodu bł du 1
Nale y sprawdzi , czy wtyczka silnika jest prawidłowo wło ona. Jest ona potrójnie uszczelniona,
dlatego mo e troch ci ko wchodzi .

Dodatkowe wyja nienie do kodu bł du 5
Przy próbie wykonania „jazdy próbnej“ na stojaku monta owym mo e doj
bł du 5. Usuwanie bł du:
-

Ustawi rower obydwoma kołami bez obci
o cian )
Wł czy wy wietlacz
Wyj na krótko akumulator
Ponownie wło y akumulator
Wł czy wy wietlacz
Skalibrowa wy wietlacz
Kod bł du 5 powinien znikn

do wy wietlenia si kodu

enia na podło u (bez stojaka; podnie

lub oprze

Dodatkowe funkcje przeł cznika ON/Off (patrz wy wietlacz strona 9)
Uruchomienie przeł cznika „ON/OFF“ powoduje wywoływanie nast puj cych funkcji:
- Kontrolka „ON“: wspomaganie silnika ze wszystkimi funkcjami displayu
- Kontrolka „OFF“: brak wspomagania silnika z kontrolk funkcji wy wietlacza
- Brak kontrolki: brak wspomagania silnika, brak kontrolki na wy wietlaczu

Wskazówki bezpiecze stwa
Symbol bezpiecze stwa ma za zadanie, zwróci Pa stwa uwag na ewentualne zagro enia.
Symbolom bezpiecze stwa i ich wyja nieniom nale y po wi ci i musz by zrozumiane. Same
symbole bezpiecze stwa nie stanowi
adnych zagro e . Instrukcje i ostrze enia nie stanowi
prewencji wypadkowej.

OSTRZE ENIE
Nieprzestrzeganie wskazówki bezpiecze stwa mo e spowodowa obra enie własne lub innych osób.
Dlatego zawsze nale y przestrzega rodków bezpiecze stwa, aby unikn ryzyka powstania po aru,
wstrz su elektrycznego i obra e .

WSKAZÓWKA BEZPIECZE STWA
1. Przed rozpocz ciem u ytkowania roweru nale y dokładnie przeczyta instrukcj obsługi i upewni
si , e wszystko jest zrozumiałe. Nale y zapozna si dokładnie z prawidłow obsług TranzX PST.

2. Przed ka dym u ytkowaniem PST nale y dokładnie sprawdzi pod k tem brakuj cych lub
uszkodzonych cz ci. Je li stwierdzi si brak cz ci lub uszkodzone cz ci, nale y wykona
konieczne ustawienia lub naprawy przed ponownym u ytkowaniem roweru.

Ograniczona gwarancja jest niewa na, je li:
• produkt byłu ytkowany w inny sposób ni w celu rekreacyjnym lub do transportu,
• dokonano modyfikacji produktu lub
• je li rower zostałwypo yczony.
3. W niektórych krajach wszyscy rowerzy ci musz
przepisów, aby zapewni maksymaln ochron .

nosi kaski. Zalecamy stosowanie si

do tych

4. Producent nie odpowiada na uszkodzenia lub wypadki, które powstały na skutek bezpo redniego

lub po redniego u ytkowania tego produktu.

WA NE!
W razie problemu zwi zanego z elektrycznym rowerem ze
wspomaganiem TranzX PST nale y si skontaktowa ze

AmigoAmigo-Bike, ul. Kawalca 10, 43-190 Mikołów
info@leaderfox.pl
Tel. +48 32 226 13 84,
www.leaderfox.pl

