
ESCALANTE / ACRON

PARK CITY / FRANCIS

INDUKTORA / TRAMWAY
ROSARNO / VIVALO

TranzX 
E-S A D A

LITHIUM -POLYMER 36/24 V

TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W



BATERKA

MOTOR

SENZOR ŠLAPÁNÍ

OVLÁDACÍ DISPLAY



Display PST DP06/generace.2

NASTAVENÍ / SEŘÍZENÍ PODPORY

Spustě systém stisknutím tlačítka světlo (light)
Rosvítí se display

Stiskněte současně tlačítka - světlo a 
volič režimů (mode) a držte po dobu 
přibližně 10 sekund. Nyní můžete nastavit podporu.

Po  uvolnění tlačítek zhasnout všechny čtyři 
indikátory nabití baterie (E-F)
Nyní můžete nastavit podporu.
Pokud svítí zelené a oranžové světlo je úroven 0.

Stisknutím tlačítka světlo a volič režimů
může být výkon seřizován individuálně.
Pro zvýšení výkonu stiskněte tlačítko volič režimů
(červené světlo)
Pro snížení výkonu stiskněte tlačítko světlo
(zelené světlo)
Každým stisknutím tlačítka bude přenastavena
úroveň výkonu - maximálně však o 10%
 

Seřízení se znázorňuje pomocí čtyř indikátorů
nabití baterie. Po dokončení operace vyjměte
baterii a znovu vložte zpět!

hlavní vypínač ukazatel režimu jízdy
   ekonomy- sport

SPUŠTĚNÍ  ELEKTROPOHONU

Pro spuštění elektromotoru stiskněte 
tlačítko  hlavní vypínač (light)

Pro přepnutí režimu ekonomy-sport
stiskněte tlačítko volby režimu (mode)

Pro vypnutí elektropohohu dlouze 
stiskněte (4 sekundy) tlačítko hlavní vypínač
(light)
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    Pokud některému bodu v tomto návodu nerozumíte, kontaktujte prodejce pro vysvětlení. Čtěte návod celý, 

není tak dlouhý. 

    Nepůjčujte elektrické kolo osobám, které nejsou poučeny k jeho obsluze. Reklamace způsobené 

nesprávným zacházením nebudou uznány. 

    Elektrokolo LF energy není v žádném případě určeno dětem pod 15 let věku! Elektrokolo rovněž nemohou 

provozovat osoby, které nejsou schopny samostatně šlapat na kole a manipulovat s ním. Za případná zranění, 

nebo poškození elektrokola nenese výrobce zodpovědnost! 

   Ideální povětrnostní podmínky pro provoz elektrokola jsou suché dny, kdy je venkovní teplota vyšší než 

10ºC. V případě provozu za nižších teplot dochází vlivem fyzikálních jevů k rychlejšímu vybíjení baterie. V 

případě venkovní teploty pod 0ºC se provoz elektrokola nedoporučuje. 

   Jestliže elektrokolo delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii z rámu kola a uschovejte ji v suchém prostředí 

při teplotě nad 10ºC mimo zdroj sálavého tepla. Je normální, že u baterie dochází skladováním k samovybíjení 

a proto nezapomeňte udržovat její kapacitu alespoň na 70% a před další jízdou opět kompletně nabít. 

   Elektrokolo je vybaveno vodě odolnými konektory. Mytí elektrokola vysokotlakým čističem je zakázáno! 

Je zakázáno zasahovat do zapojení elektromotoru, řídící jednotky (controler), baterie, či instalace ovládání brzd. 
Porušení tohoto bodu může mít za následek neuznání záruky na zboží, případně nenávratné poškození 
elektrokola. 
   NEPOUŽÍVEJTE jiné nabíječky a komponenty než ty, které jste od nás obdrželi dodané s elektrokolem. 
Neodpovídáme za škody způsobené použitím jiných, nehomologovaných, výrobků. 

Nabíjení: Baterie je citlivá na přesné nabíjení, proto je u Li-Pol akumulátorů nutné používat 
pouze nabíječku která je námi dodávaná (model tranz X 24 / 36V.).
 Nabíječku zapojte do napěťové sítě 220-240V, přičemž stačí okruh jištěný 5A.
Nabíječka sama po dosažení plné kapacity všech článků nabíjení přeruší.
 Doporučujeme, abyste po každé jízdě vždy baterii zcela nabili a měli jistotu,
 že pro další cestu budete mít vždy plnou kapacitu baterie. Nabíjení baterie může trvat
 od 1 do 5,5 hodin dle stavu článků baterie. Provádějte jej zásadně v krytých suchých prostorách 
(vlhko a stékající voda mohou nabíječku poškodit) při teplotě 5 až 40°C.
 Proces nabíjení indikuje na nabíječce dioda svítící červeně, po nabití baterie a ukončení 
tak procesu nabíjení se rozsvítí zeleně. 

Bezpečnostní doporučení: 
Číslo baterie je uvedeno naspodu či na boku baterie 

Baterie 

 neházejte baterii do ohně 

 nepoužívejte baterii s jinými přístroji 

 baterii nerozebírejte ani neupravujte 

 nespojujte kladný a záporný pól baterie kovovým předmětem 

 baterie nesmí být ponořena do vody 

Nabíječka 

 nabíječku nerozebírejte ani neupravujte 

 nepoužívejte nabíječku k nabíjení jiných baterií 

 vyvarujte se nárazů a kontaktu s vodou 

 nedotýkejte se nabíječky mokrýma rukama 

 udržujte nabíječku mimo dosah dětí a domácích zvířat 

 nezakrývejte nabíječku ani na ni nepokládejte jiné věci 

 při odpojování nabíječky, netahejte za kabel ale za zástrčku 

 nepoužívejte nabíječku v případě, že je evidentně poškozená 

Konektor baterie pro nabíječku.

Zámek baterie

Indikátor stavu nabíjení.

Nevystavujte kolo přímému slunečnímu záření, kolo má tepelné ochrané čidlo pro elektropohon !
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