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6.7.2  Aktuální stav baterie kontrolujte také na ukazateli „baterie”. 





Nabíjení baterie a údržba:

Baterii dobíjejte v suchém prostředí,abyste předešli poškození zkratem.
Nabíjejte baterii nejméně 1x za 3 měsíce,i když se kolo nepoužívá, minimálně na 60% kapacity. 
Nezakrývejte baterii ani nabíječku.
Nenechávejte baterii stále připojenou do elektřiny. 
Nabíječku používejte pouze na nabíjení baterie.
Nepoužívejte baterii pro jiné spotřebiče. Je vyrobena přesně pro tento model.
Nerozebírejte,ani neupravujte obal baterie
Nevhazujte do ohně ani nevystavujte extremním teplotám.
Doba dobití baterie z nuly na 100% je 4-5 hodin

Záruka pro pohon:
Baterie - záruka 2 roky.Záruka se nevztahuje na běžné snížení kapacity
baterie jejím používáním (39% po uplynutí doby dvou roků)

Správná péče o baterii prodlužuje její životnost.

1.Valivý odpor pneumatik. U elektrokol LEADER FOX jsou použity české pneumatiky Runbena s nízkým valivým odporem a 

zvýšenou odolností proti defektu. Důležité je také správné nahuštění pneumatik. Takže pokud budete mít na elektrokole 

například podhuštené pneumatiky tak se vám dojezd zkrátí.

 

2.Hmotnost elektrokola. Čím nižší hmotnost elektrokolo má, tím má vetší dojezd.

 

3.Stav baterie. Záleží, jestli byla baterie před jízdou plně nabitá. A také je třeba počítat s tím, že čím vyšší počet vybíjecích cyklů 

má baterie za sebou, tím má menší kapacitu. 

 

4.Profil a povrch trasy. Čím vetší převýšení a čím prudší kopce zdoláváme a čím horší

 

povrch, tím je kratší dojezd.

 

5.Režim jízdy.Záleží, který ze tří režimů jízdy máte při jízdě nastavený.

 

6.Plynulost jízdy. Čím více brždění a rozjezdů, tím je kratší dojezd.

 

7.Odpor vzduchu. Tady například záleží na tom jestli jedeme na kole s nízkým rámem ve vzpřímené poloze, nebo jedeme na 

sportovnějším kole a máme sedlo nastavené ve stejné výšce jako řidítka. 

 

8.Síla větru. Čím silnejší vítr máme v zádech tím je delší dojezd a naopak. 

 

9.Hmotnost jezdce a nákladu. Čím větší hmotnost tím je kratší dojezd.

 

10.Vnější teplota. Čím nižší teplota tím méně kapacity baterie dokážeme při jízdě využít.

 

Faktory dojezdu elektrokol:

BOHEMIA BIKE OKRUŽNÍ 697  370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL: 388 314 885/ E-MAIL : info@leaderfox.cz

Česká značka elektrických jizdních kol
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