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Čtěte před první jízdou 
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1.Vaše nové elektrokolo 
 

 

 

 

1.1 Úvod 

Jsme potěšeni, že jste zakoupili produkt značky Easybike. Aby vám kolo dlouho a 

dobře sloužilo, užívejte jej v souladu s instrukcemi v tomto návodu.  

Vaše nové kolo je velmi moderním a ekologickým dopravním prostředkem. Při jeho 

použití nezatěžujete životní prostředí jedovatými zplodinami ani hlukem. 

Kolo je vybaveno pomocným elektromotorem, který se aktivuje šlapáním do pedálů. 

Sílu pomocného motoru je možné nastavit v šesti úrovních. Díky tomu můžete 

překonávat velké vzdálenosti a kopcovitý terén bez větší námahy. 

Věříme, že budete s tímto kolem spokojeni a vždy vám pomůže vás dopravit do cíle. 
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1.2 Informace 

Technické údaje 

Hmotnost kola bez baterie: 20.6 kg 

Maximální rychlost s asistencí: 25 km/h 

Bezkartáčový motor: 36V 250 W  

Multifunkční displej 

Rozměry (mm): 

D 1750 x Š 620 x V 1200 

Maximální hmotnost jezdce: 100KG 

Baterie 

Lithium-ion 36V 11Ah 

Doba nabíjení: 3-6 hodin s 1.8Ah nabíječkou 

Hmotnost baterie: 3.4 kg 

Dojezd: mezi 40 a 120 km 

Závisí na úrovni asistence 

2 indikátory stavu baterie. První se nachází na baterii a druhý naleznete na displeji 

 

Rám a řídítka 

Rám z hliníkových trubek typu 6061 

Odpružená přední vidlice SR Suntour CR-8 

Postranní stojánek 

Sedlo 

Nastavitelná výška (880-980 mm) 

Odpružená sedlová tyč 

komponenty 

26’’ průměr kol (dvou komorové hliníkové ráfky) 

44 - zubů na převodníku 

Brzdy – V Tektro 

Řazení Shimano Tourney – 7 převodů 
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2. Ovládací LCD displej 
2. 1  Rozložení tlačítek / polí displeje 

 

 

 

2.2  Ovládání displeje 

 

1. Zapnutí / vypnutí 

 

Zmáčkněte tlačítko ф pro zapnutí displeje. Pro vypnutí držte tlačítko ф alespoň 3s. 

 

2. Plné zobrazení displeje 

 

 

  

 

 

 

3. Popis jednotlivých ikon displeje 

 

 obvod kola  ukazatel chybových kódů     střídavé zobrazení ukazatelů  

 celková hodnota ujeté vzdálenosti 

 denní počítadlo km 

 

 

Maximální dosažená  

rychlost 

Ukazatel času 
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4. Ukazatel kapacity baterie 

      

  

 

5. Ukazatel rychlosti 

     

  

 

 

6. Ukazatel úrovně asistence 

 

 

 

 

Tlačítky “šipka nahoru” a “šipka dolů”  zvolíte úroveň asistence 

 

 

7. Chybový kód   

 

 

 

při jeho zobrazení kontaktujte distributora. 

8.  Ovládání jízdy 6KM/H bez šlapání 

  

    

Zmáčkněte a držte tlačítko “šipka nahoru”. Po uvolnění tlačítka se režim vypne. 

 

9. Ukazatel výkonu motoru 

 

 

Tato část displeje ukazuje úroveň odběru proudu z baterie. Každé pole ukazatele 

představuje 2A odběru. Pokud je zobrazeno všech 6 políček, znamená to aktuální odběr 

12A. 
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10. Nastavení tlačítky 

 

K aktivaci podsvícení zapnutého displeje zmáčkněte tlačítko ф 

  

Zmáčkněte tlačítko "SET" pro přepnutí jednotlivých módů displeje v pořadí:  
Celkové počítadlo km →  Čas jízdy → Denní počítadlo km → Maximální  
dosažená rychlost → Cyklické zobrazování módů 

 
Držte tlačítko “SET” zmáčknuté déle než 3 s pro aktivaci režimu nastavení.  

 

Dalším mačkáním tlačítka v tomto režimu přepínáte mezi možnostmi nastavení. 

 

Nastavení "0": Šipkami nastavte úroveň akcelerace. Úroveň 3 značí 

nejvyšší  

 

Nastavení "1": Dlouhým zmáčknutím tlačítka "šipka dolů" se resetují 

záznamy denního počítadla, času jízdy a maximální 

dosažené rychlosti. 

 

Nastavení "2": nastavení průměru kola a použité šířky pneu. 225 

znamená 2.25 palce  

 

Nastavení  "3": volba mezi  KM/H nebo MPH 

 

Nastavení "4": nastavení počtu magnetických bodů v motoru  

(výchozí nastavení je 6)   

 

8. Funkce auto sleep 

 

Displej se automaticky vypne, pokud je nulová rychlost zobrazena déle než 

5 minut. 
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3. Použití 
 

3.1 Jízda 

 

Před vyjetím se ujistěte, že jste aktivovali baterii přepnutím kolébkového spínače 

baterie do polohy „1“. Spínač je umístěn na spodní straně baterie. 

 

 

 

3 zelené a 1 červená dioda umístěné nahoře na baterii indikují úroveň nabití baterie. 

Pro ověření úrovně nabití baterie zmáčkněte tlačítko umístěné vedle diod. Při tomto 

testu svíti červená dioda vždy ! 

 

 

 

Informaci o úrovni nabití baterie poskytuje i ovládací LCD displej. 
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Zvolte úroveň asistence na ovládacím displeji a začněte šlapat. Po krátké chvíli se 

aktivuje elektromotor pomáhá jezdci až do rychlosti 25 km/h, kdy dochází k odpojení. 

 

Při zmáčknutí levé brzdové páčky se motor 

okamžitě vypne a přeruší asistenci. Levá brzdová 

páčka ovládá přední brzdu a pravá zadní. 

Kolo je možné používat i bez asistence motoru 

přepnutím baterie do polohy „0“ nebo nastavením 

úrovně asistence na „0“. V takovém případě 

nebude klást motor žádný odpor.  

 

Levým otočným ovladačem volíte mezi 3 dostupnými převodovými stupni. 

                                            

3.2 Nastavení výšky sedla 

 

Odjistěte rychloupínák, nastavte výšku sedla do 

požadované pozice tak, aby nebyla trubka 

vytažena za rysku vyrytou na trubce sedla. Poté 

opět zajistěte rychloupínák. Výška sedla by měla 

být nastavena tak, aby byla noha jezdce téměř 

natažená, když je pedál v dolní poloze. 

 

 

 

3.3 Boční stojan 

Kolo je vybaveno bočním stojánkem. Kolo vždy stavte na 

stojan jen v místech, kde je rovná a pevná zem. 

 

 

 

3.4 Osvětlení kola 

Kolo je vybaveno světly, která jsou napájena baterií kola. 

Každé světlo se zapíná individuálně. Vypínače světel jsou 

umístěny na horní straně světla / baterie.  
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3.5 Bezpečnostní opatření před jízdou 

Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a tlak v pneumatikách. 

Napnutí řetězu je regulováno automaticky měničem převodů.  

Kolo není určeno do terénu a na sportovní účely. Nikdy s kolem neskákejte. Pro 

zachování bezpečnosti neprovádějte na vašem kole žádné změny. 

 

3.6  Zámek zadního kola 

Zadní kolo je možné uzamknout integrovaným zámkem. Pro uzamčení zámku je 

nutné jej pootočením klíče v zámku po směru hodinových ručiček odblokovat. 

Následně stlačte červenou páčku na opačné straně směrem dolů až uslyšíte cvaknutí, 

které signalizuje zamknutí zámku. Vytáhněte klíč a kolo zůstane uzamčeno. Pro 

odemknutí zámku stačí zasunout klíč do zámku a pootočit jím po směru hodinových 

ručiček. Mírným tlakem na červenou páku při odemykání usnadníte chod zámku.  

 

 

   

 

POZOR – Věnujte zvýšenou pozornost kontrole odemknutí zámku před jízdou. Snaha 

o prudký rozjezd se zamčeným zámkem by mohla způsobit poškození výpletu kola !    
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3.7 Mazání 

Frekvence Komponent Mazivo Jak mazat 

 

 

Týdně 

Řetěz 

Ozub. Kolečka 

Měnič 

Brzdové čelisti 

Brzdové páčky 

„Mazivo na řetěz 

Starline ACST035“ 

Olej 

Olej 

Olej 

nastříkat 

nastříkat 

nakapat z olejničky 

3 kapky z olejničky 

2 kapky z olejničky 

Měsíčně Řadící páčka Mazivo na Lithiové bázi Rozmontovat 

Každých 6 měsíců Volnoběžka 

Brzdové kabely 

Olej 

Mazivo na Lithiové bázi 

2 kapky z olejničky 

rozmontovat 

 

 

Ročně 

Středová osa 

Pedály 

Kabel měniče 

Ložiska kol 

Hlavové složení 

Sedlovka 

Mazivo na Lithiové bázi 

Mazivo na Lithiové bázi 

Mazivo na Lithiové bázi 

Mazivo na Lithiové bázi 

Mazivo na Lithiové bázi 

Mazivo na Lithiové bázi 

rozmontovat  

rozmontovat 

rozmontovat 

rozmontovat 

rozmontovat 

rozmontovat 

 

poznámka: Pokud používáte kolo ve špatných podmínkách (déšť a prach) Tak 

zvyšte frekvenci údržby.  Přebytečné mazivo odstraňte, ať nedochází k usazování 

nečistot. Nikdy nepoužívejte na řetěz odmašťovač. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Pravidelná údržba  

Požadované hodnoty momentů. 

Matice předního kola 22-27   Nm 16.2 – 19.8    ft.-lb. 

Matice zadního kola  24-29   Nm 17.5- 21.3    ft.-lb. 

Šroub sedadla 12- 17  Nm 8.8- 12.5     ft.-lb. 

Matice sedlovky 15- 19  Nm 11.0-14.0   ft.-lb. 

Matice brzdové kotvy  7- 11   Nm 5.1- 8.1      ft.-lb. 

Šroub řídítek 17- 19   Nm 12.5- 14.0    ft.-lb. 
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Seznam servisních úkonů 

Frekvence Úkol 

Před každou jízdou Baterie nabité do plna 

Tlak v pneumatikách 

Kontrola brzd 

Kontrola výpletu kol 

Po každé jízdě Nabít baterii 

Utřít vlhkým hadříkem 

Týdně  Namazat dle tabulky 2.6 

 

 

 

 

 

Měsíčně 

Kontrola konektorů a drátů 

Kontrola nastavení přehazovačky 

Kontrola nastavení brzd 

Kontrola kabelů brzd a přehazovačky 

Kontrola pneumatik 

Kontrola ráfku a jeho výpletu 

Kontrola ložisek 

Kontrola dotažení pedálů 

Kontrola dotažení řídítek 

Kontrola rámu a vidlice 

Namazat dle tabulky 2.6 

Každých 6 měsíců Namazat dle tabulky 2.6 

Kontrola řetězu 

Ročně  Namazat dle tabulky 2.6 

 

 

3.9 Rychlo-upínáky 

Kola Easybike jsou vybaveny rychlo-upínáky, které Vám umožní provést některé 

úkony a nastavení za velmi krátkou dobu a bez nářadí. Pokud při zavírání 

rychlo-upínáku necítíte odpor, je potřeba ho opět povolit a otáčením více utáhnout až 

do polohy, kde při zavírání cítíme odpor, ale lze ho ještě zavřít. 
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4.Baterie 

4.1 Instalace a vyjmutí baterie 

 

Pro potřeby skladování či nabíjení je možné baterii z kola odejmout. Aby se zabránilo 

odcizení baterie, je základna baterie vybavena zámkem. Otočením klíče po směru 

hodinových ručiček dojde k uzamčení baterie, otočením v opačném směru dojde k 

jejímu odemčení. Baterii se po odemčení zámku vysune směrem dozadu.  

 

 

 

 

 

 

4.2 Nabíjení baterie 

Nikdy nenechávejte baterii dlouhodobě bez dozoru, pokud jí nabíjíte. 

Úroveň nabití baterie je indikována třemi zelenými diodami na horní straně baterie a 

také na displeji. Baterie by měla být nabíjena za normálních teplot na nehořlavých a 

suchých plochách a mimo dosah horkých zařízení a hořlavých materiálů. Také se 

nesmí zakrývat. 

 

 Následující kroky Vám popíší jak správně nabíjet baterii: 

 

Krok 1 Klíč na baterii dejte do polohy „OFF“ 

Krok 2 Zastrčte baterii do zásuvky a poté do baterie 

Krok 3 LED diody na nabíječce vám ukazují stav nabíjení: 

• pokud svítí červeně, tak se baterie nabíjí  (A) 

• pokud svítí zeleně, tak je již nabitá a můžete jí odpojit od nabíječky (B) 

 

(A)                                         (B) 

                       

 

 

 

 

 

Nabíjení trvá 3-6 hodin. Vždy používejte pouze originální nabíječku.  



 

 14 

4.3 Výdrž baterie a životnost 

 

4.3.1 Kapacita 

Kapacita baterie by měla stačit na ujetí 40 až 120 km. Dojezd závisí na mnoha 

faktorech, jako jsou stupeň asistence, hmotnost jezdce, frekvence rozjezdů a 

zastavení, náročnosti terén, tlak v pneumatikách atd. 

 

4.3.2 Snížení kapacity 

Baterie je obdobná jako znáte z mobilního telefonu. V průběhu času dochází ke 

snižování kapacity. Až vám míra kapacity již nebude vyhovovat, tak kontaktujte 

vašeho prodejce pro zakoupení nové baterie. Baterie vydrží až 1000 nabíjecích cyklů. 

 

4.3.3 Údržba baterie 

Pokud nebudete využívat baterii déle jek 2 měsíce, tak jí uschovejte na suchém místě 

a nabijte do plna. 

 

 

 

 

4.4 Bezpečnostní instrukce 

 

 

Baterie je elektrické zařízení, které je tvořeno chemickými látkami. Pro vaše bezpečí 

je důležité dodržovat následující pravidla: 

 

  

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

poznámka: Nikdy neskladujte úplně vybitou baterii, jelikož může dojít ke zničení či částečné 

ztrátě kapacity. Přes zimu dobíjejte baterii každé dva měsíce a uschovejte v místě s teplotou mezi 

15° až 20°C. 

Vždy s baterií manipulujte velmi opatrně 

Držte dále od dětí 

Nesnažte se baterii jakkoliv rozbít či zničit 

Držte dále od teplot vyšších než 60° 

Nikdy nespojujte kontakty na baterii 

Nikdy nespěte poblíž nabíjející se baterie 

Používejte pouze doporučenou nabíječku 

Pokud je baterie zničená, tak jí nepoužívejte a odneste 

k prodejci 
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5.Doporučení pro bezpečnost a údržbu 
5.1 Bezpečnostní doporučení 

 

Helma 

Pro bezpečnou jízdu vždy používejte cyklistickou přilbu a ochranné brýle. 

 

Pneumatiky 

Kontrolujte kvalitu pneumatik a tlak před každou jízdou. Tlak v pneumatikách by 

se měl pohybovat v rozmezí 276 – 455 kPa (40-65 PSI) v závislosti na váze 

jezdce. 

 

 

Brzdy 

Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost brzd. V případě, že shledáte na 

brzdové soustavě jakékoli poškození, tak kolo do odstranění závady nepoužívejte. 

Zkontrolujte především lanovody a opotřebení brzdových špalíků. V případě, že 

jsou tyto komponenty již opotřebeny, tak je vyměňte. 

 

Nosič zavazadel 

Maximální povolené zatížení nosiče zavazadel je 25 kg. Tento nosič není uzpůsoben 

k tažení přívěsného vozíku ani k montáži dětské sedačky. Kolo může mít rozdílné 

jízdní vlastnosti při zatížení nosiče zavazadly. Mějte na paměti, že se tím může 

změnit charakter řízení a prodlouží se brzdná dráha. Ujistěte se, že jste zavazadla 

bezpečně připevnili k nosiči tak, že nehrozí kontakt části zavazadla se zadním kolem 

nebo ztráta zavazadla. Hmotnost zavazadel musí být rovnoměrně rozložena tak, aby 

co nejméně docházelo k ovlivnění těžiště kola. 

 

Stojánek 

Stojánek je schopen unést zatížení nepřesahující 10 kg. 

 

Upozornění: Elektrokolo je stejně jako jakékoliv jiné mechanické zařízení 

vystaveno vnějším vlivům a zatížení, kvůli kterým podléhá opotřebení. 

Komponenty elektrokola mají svoji životnost. Pokud byla životnost dílu překročena, 

může dojít k únavě materiálu a následnému náhlému poškození, které může 

zapříčinit i zranění jezdce. Dodržujte předepsanou kontrolu kola a v případě, že 

naleznete nefunkčnost, poškození, trhlinu, deformaci nebo změnu zbarvení 

materiálu jakékoliv části kola, zařiďte urychleně její výměnu. 
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5.2 Údržba 

Upozornění: 

Údržba kola a opravy vyžadují specifické znalosti a vhodné nářadí. Neopravujte 

závady ani neprovádějte nastavení kola, pokud máte sebemenší pochybnosti o 

svých schopnostech správně postupovat. V takovém případě kontaktujte vašeho 

dealera či odborný servis. Jakékoli opravy nebo úpravy, které nejsou řádně 

provedeny, mohou zapříčinit poškození kola či vést k úrazu. Používejte pouze 

originální náhradní díly.  

 

Čištění 

Před čištěním vyjměte baterii a zabraňte kontaktu elektrických zařízení s vodou. 

Použijte saponátovou vodu a poté kolo omyjte čistou vodou a vysušte. 

Upozornění: nemyjte kolo tlakovou vodou 

 

 

 

Ekologická likvidace 

Použité díly musí být ekologicky likvidovány a tříděny pro recyklaci. Baterie, která 

již není funkční, musí být vrácena prodejci nebo být ekologicky zlikvidována ve 

společnosti zabývající se recyklací baterií. 

 

Motor 

Motor nevyžaduje žádný druh údržby. 

 

Řetěz 

Řetěz i převodové ozubené kolečka by měla být stále promazána. Používejte 

přípravky ve spreji určené na lubrikaci řetězů (Starline ACST035). 
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6. Záruka 
 

Na elektrokolo se vztahuje dvouletá záruka v souladu s platným právním řádem v 

ČR. 

 

Na baterii je dvouletá záruka rovněž platná, ale nevztahuje se na přirozený úbytek 

kapacity baterie, což je standartní součást životnosti akumulátoru. Baterie, jejíž 

kapacita během dvouleté záruční lhůty nepoklesne pod 80 % původní hodnoty je 

tak považována za baterii bez závad.  

 

 

 

 

Elektrokola Easybike podléhají technickému vývoji. Veškeré informace a obrázky jsou 

pouze ilustrativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění. 

 

 

Jezděte bezpečně a ohleduplně! 

Šťastnou cestu…. 
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