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Bezpečnostné pokyny

Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a návody na budúce použitie.
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Neotvárajte svojvoľne pohonný systém. Pohonný systém nevyžaduje žiadnu údržbu.  
Môže byť otvorený len odborníkmi a mal by byť opravovaný iba originálnymi 
náhradnými dielmi. Neoprávneným otvorením systému zaniká nárok na záručné 
plnenie.

Komponenty, z ktorých sa pohonný systém a elektrobicykel skladajú,  môžu byť  
nahradené iba rovnako stavanými alebo inými komponentami výhradne povolenými 
výrobcom elektrobicyklov. To chráni pohonný systém pred možným poškodením. 

Modifikácia pohonného systému rovnako ako aj vstavanie iných, nepovolených  
produktov za účelom zvyšovania výkonu je neprí pustná. 

Pred transportom, skladovaním a všetkými prácami na elektrobicykli musí byť 
pohonný systém vždy odstránený. I nak by mohlo dôjsť následkom neúmyselnej 
aktivácie pohonného systému k nehodám. 

Pozor na zachádzanie s chladičom pohonného systému. Chladič by mohol byť 
extrémne rozohriaty. Nebezpečenstvo popálenia! 

Funkcia "podpora pri tlačení" môže byť používaná len pri tlačení elektrobicykla. 
Používanie tejto funkcie bez kontaktu kolies so zemou môže viesť k zraneniu.  
Používané môžu byť  len originálne,  výrobcom elektrobicyklov povolené evation 
batérie. Pri používaní nepovolených batérií vzniká riziko popálenia či zranenia. Pri 
použití nepovolených batérií nepreberá FAZUA žiadnu záruku.  

Je potrebné dbať na platné predpisy v danej krajine vzť ahujúce sa na elektrobicykle a 
Pedelecy. 

�

Dôležité!  Prečítajte si, prosím, bezpečnostné pokyny ( označené       ) 
a pokyny ku komponentom pohonného systému a ku komponentom 
elektrobicykla obzvlášť starostlivo. 

Dôležité! Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny. Pri zanedbaní 
bezpečnostných pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, vzniku 
ohňa alebo k ťažkým zraneniam. 
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Čistenie, údržba a servis
Všetky komponenty elektrobicykla a pohonného systému by mali byť udržiavané v čistom stave. 
Pritom je potrebné dbať najmä na kontakty a predely medz  i batériou a pohonným systémom, ako 
aj medz  i pohonným systémom a vnútorným ložiskom. Tieto miesta je potrebné pred každým 
použitím dôkladne utrieť. 

Čistý chladič v pohonnom systéme môže lepšie plniť svoju funkciu. Zámok by mal byť každé dva až 
tri mesiace znovu naolejovaný, taktiež aj vtedy, ak už sa nedá pohodlne obsluhovať. Komponenty 
pohonného systému nemôžu byť v žiadnom prípade ponárané do vody alebo čistené 
vysokotlakovým čističom. Komponenty musia byť čistené handričkou alebo šetrne mäkkou 
kefou.

Pre ďalšie informácie o údržbe Vášho pohonného systému sa obráťte na svojho servisného partnera 
vo FAZUA servise alebo navštívte FAZUA servisnú platformu (www.fazua.com/service). 

Likvidácia

Vnútorné ložisko, pohonný systém, ovládanie, batéria, nabíjačka, 
príslušenstvo a obal musia byť zlikvidované spôsobom šetrným 
k životnému prostrediu. Elektrobicykle ani ich komponenty nepatria do 
komunálneho odpadu! 

Len v krajinách EÚ: staré elektroprístroje (smernica 2012/19/EU) , tiež 
staré akumulátory  (smernica 2006/66/EG) musia byť zbierané, separované 
a likvidované  spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 
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Popis a technické údaje 

Účel použitia
Pohonný systém je určený výhradne na používanie počas jazdy na elektrobicykli a nemôže 
byť používaný na iné účely. 

Komponenty
Číslovanie komponentov sa vzťahuje k vyobrazeniam v úvode Návodu na použitie. Tieto 
vyobrazenia znázorňujú rôzne súčasti, ktoré patria k pohonnému systému a k iným modulom 
spoločnosti FAZUA. Podľa vybavenia Vášho elektrobicykla sa môžu zobrazenia v tomto 
návode  od súčastí Vášho bicykla odlišovať.  

1. Pohonný systém
2. Uchytenie batérie
3. Predel vnútorného ložiska
4. USB-pripojenie
5. Zámok pohonného systému
6. Ovládacie tlačidlo
7. Kompenzačný klin
8. Hák západky
9. Valec
10. Kľúč

Technické údaje 
Pohonný systém

Číslo produktu 01-2018-001
Menovitý dlhodobý výkon W 250
Maximálny výkon W 400

Točivý moment reťaze, max. Nm 60
Menovité napätie V 36
Prevádzková teplota °C -20 ... +60
Skladovacia teplota °C -20 ... +60
Druh ochrany IP 54

Hmotnosť, cca. kg 2
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Montáž

Vloženie a vybratie batérie

Pri vkladaní a vyberaní batérie na elektrobicykli dbajte na Návod používateľ a  batérie. 

Vloženie pohonného systému do elektrobicykla 
Po vložení batérie do pohonného systému (1)  (viď Návod používateľ a batérie)  
umiestnite predel pre ložisko (3) pred voľný predel na ložisku (krok A, čiastočný krok 1) 
priamo pod spodnou rúrkou elektrobicykla. 

Potom natočte horné konce pohonného systému (1)  do spodnej rúrky, až zapadne hák 
západky  (  8)   ( krok A, čiastočný krok 2) . Overte si, či je pohonný systém (1)  pevne 
usadený. 

Vybratie pohonného systému z batérie elektrobicykla 

 Uchopte pohonný systém (1) jednou rukou a druhou rukou stlačte ovládacie tlačidlo (6)
(krok B, čiastočný krok 1). Pohonný systém (1) teraz môžete ľahko  odobrať (krok B, 
čiastočný krok 2). 

Dôležité! Pri vyberaní pohonný systém pevne uchopte (1), pretože inak by 
mohol pohonný systém (1)  vypadnúť z rámu. 

Tip! Pre ľahšie vybratie zatlačte pohonný systém (1)  pred stlačením 
ovládacieho tlačidla (6) proti rámu. 
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Odomknutie a uzamknutie namontovaného 
pohonného systému 
Po vložení  pohonného systému (1) do elektrobicykla môže byť pohonný systém (1) kvôli 
ochrane proti krádeži uzamknutý. K uzamknutiu namontovaného pohonného systému (1) 
vložte kľúč (10) do valca (9) a otočte  proti smeru hodinových ručičiek (krok C).

Pre odomknutie pohonného systému (1)  na elektrobicykli  vložte kľúč (10)  do valca (9) a  
otočte v smere hodinových ručičiek (krok D). Pri strate kľúča (10)  môže by ť doobjednaný 
na keyservice.axasecurity.com. Číslo kľúča je možné prečítať pomocou servisného nástrojového 
boxu. 

Nabíjanie batérie v elektrobicykli

Pohonný systém (1) môžete vložiť do elektrobicykla tak, aby nabíjacia zdierka na batérii 
zostala prístupná pre pripojenie k nabíjačke. Preto pohonný systém (1) najskôr z 
elektrobicykla vymontujte  (krok B). Zatlačte  kompenzačný klin (7) proti zámku (5). 
Takto sa vysunie hák západky (8)  (krok E, čiastočný krok 1). Pohonný systém (1) teraz 
znovu vložte do elektrobicykla bez toho, aby ste horný koniec celkom otočili do spodnej 
rúrky (krok E, čiastočný krok 2). Takto sa pohonný systém (1) zablokuje  hákom západky 
(8) bez toho, aby sa musel vložiť do rámu celý.

Demontáž krytu USB 
Aby ste mohli použiť  USB pripojenie (4) pohonu, odstráňte obe skrutky na kryte USB 
pomocou skrutkového kľúča Torx 10.  K  odobraniu krytu USB použite umelohmotnú 
páčku. Doťahovací moment skrutiek je 0,5-1 Nm. 

Varovanie!  Starostlivo si prečítajte návod na použitie  batérie a dbajte na 
pokyny v ňom  obsiahnuté. Varovanie!  Pred použitím a nabíjaním batériu 
vždy preskúšajte.  Všetky pripojenia a všetky povrchy musia byť čisté. 

Varovanie!  Pred použitím a nabíjaním sa musí batéria vždy skontrolovať, 
či nevykazuje viditeľ né poškodenia, ako sú praskliny alebo  škvrny po 
spálení. Poškodené batérie nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte! Pre ďalšie 
informácie sa obráťte na svojho servisného partnera firmy FAZUA alebo 
navštívte platformu FAZUA servisu (www.fazua.com/service). 
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Obsluha

Predpoklady

K obsluhe pohonného systému elektrobicykla musia byť splnené nasledujúce predpoklady: 

• Batéria je dostatočně nabitá,  správne vložená a zapnutá (viď Návod 
používateľa batérie)  .

• Pohonný systém (1)  je vložený do elektrobicykla.
• Rýchlostný senzor je patrične spojený s vnútorným ložiskom  a magnet na

špičke je v správnej polohe (viď Návod používateľ a ložiska).

Zapnutie a vypnutie systému elektrobicykla 
Obsluha sytému  prebieha pomocou legálne získaného ovládania firmy FAZUA. Po vložení 
pohonného systému (1)  do elektrobicykla môžete systém zapnúť stlačením ovládacieho 
tlačidla (viď Návod používateľ a na ovládanie)  .

Výkon systému je určený pomocou nastavenia  podpory pri šliapaní na ovládacom prvku. 

Podpora pri šliapaní sa prirodzene vypne, akonáhle nešliapete do pedálov, prípadne ak 
dosiahnete rýchlosť 25 km/h.  Ak opäť začnete šliapať a znížite rýchlosť pod 25 km/h, systém 
sa zase zapne. 

Pre vypnutie  systému máte k dispozícii viacero možností. Môžete: 

• stlačiť na 2 sekundy stredné tlačidlo na ovládacom prvku (viď  Návod používateľ a
na ovládanie) ,

• vybrať  pohonný systém (1) z elektrobicykla,
• vypnúť batériu   (viď  Návod používateľ a batérie), alebo
• priviesť bicykel do pokojového stavu.
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Nastavenie podpory šliapania 
Na ovládacom prvku môžete cez funkciu elektrobicykla nastaviť požadovaný stupeň 
podpory šliapania. Podpora šliapania môže byť nastavená kedykoľvek, teda aj počas 
jazdy. Aby ste zmenili nastavenie, stlačte horné/dolné tlačidl o na ovládacom prvku (viď 
Návod používateľ a na ovládanie) .  
Je možné vybrať z nasledujúcich stupňov podpory: 

• Žiadna podpora (biela)  : podpora motorom je deaktivovaná. Elektrobicykel
môže byť používaný ako bežný bicykel.

• Breeze (zelená): malá ale účinná podpora pre maximálny dojazd.
• River (modrá): spoľahlivá podpora pre väčšinu prípadov používania.
• Rocket (ružová): maximálna podpora pre veľmi náročné trasy.

Stupne podpory Farba Max. faktor podpory Max. 
výkon

žiadna biela 0 % 0 W

Breeze (vánok) zelená 75 % 125 W

River (rieka) modrá 150 % 250 W

Rocket (raketa) ružová 240 % 400 W
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Zapnutie a vypnutie "podpory pri tlačení" 
Podpora pri tlačení uľahčuje tlačenie elektrobicykla. Rýchlosť elektrobicykla v režime 
"podpory pri tlačení" sa môže pohybovať až do maximálne 6 km/h, podľa zaradeného stupňa. 
Používateľ  môže rýchlosť elektrobicykla spomaliť na svoje vlastné tempo chôdze tým, že pri 
tlačení bude elektrobicykel pridržiavať. 

Aby ste aktivovali režim "podpory pri tlačení", nastavte pomocou ovládacieho prvku 
"žiadny" stupeň podpory pri šliapaní  ( viď  Návod používateľ a na ovládanie) . Potom 
podržte spodné tlačidlo na ovládanie. Po 2 sekundách sa "podpora pri tlačení" aktivuje.

Podpora pri tlačení sa deaktivuje v nasledujúcich prípadoch:

• ak prestanete držať spodné tlačidlo,
• pri zablokovaní kolies na elektrobicykli, alebo
• pri rýchlosti vyššej ako 6 km/h.

Státie
Akonáhle sa elektrobicykel zastaví, systém automaticky vypne batériu. Aby ste zastavený 
systém rozbehli, musíte zapnúť batériu (viď Návod používateľ a batérie). Elektrobicykel 
je v pokojovom stave, keď: 

• sa už 10 hodín nepohyboval a keď nebolo stlačené žiadne tlačidlo na ovládacom
prvku, alebo

• stav nabitia batérie je nižší ako 30 % a bicykel sa už 3 hodiny nepohyboval a taktiež
nebolo stlačené žiadne tlačidlo na ovládacom prvku.

Varovanie!  Režim "podpory pri tlačení" je určený  len na použitie 
pri tlačení elektrobicykla.  Pri každom inom použití vzniká riziko 
zranenia.

Varovanie! Držte pri používaní tejto funkcie neustále riadidlá oboma 
rukami, inak by ste mohli stratit kontrolu nad bicyklom. 
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Pokyny k jazde na Vašom elektrobicykli 
• Radenie stupňov na Vašom elektrobicykli sa obsluhuje rovnako ako na normálnom bicykli.

Nezávisle na druhu namontovaného radenia na bicykli sa odporúča krátko prerušiť
šliapanie. Týmto sa odľahčí prešmykovač a pohon.

• Voľ bou vhodných prevodových stupňov sa zvýši rýchlosť, výkon a dojazd Vášho
elektrobicykla pri zachovaní frekvencie šliapania.

• Mali by ste sa so svojím elektrobicyklom zoznamovať postupne a vyhnúť sa silnejúcej a
hustej premávke. Pred plánovaním dlhších trás by ste mali vyskúšať maximálny
dojazd Vášho elektrobicykla v rôznych vonkajších podmienkach.

• Presný odhad o dojazde Vášho systému nie je možný pred jazdou ani počas
nej. Dojazd Vášho elektrobicykla môžu ovplyvniť rôzne faktory, ako sú napr.:

 - stupeň podpory
 - rýchlosť
 - spôsob radenia
 - druh a tlak pneumatík 
 - trasa a klimatické podmienky 
 - hmotnosť jazdca, bicykla a batožiny 
 - stav/vek batérie

• Dbajte na skladovaciu teplotu a teplotu pri používaní jednotlivých súčastí Vášho
elektrobicykla  – najmä batérie, ktorá môže byť pri extrémnych teplotách
poškodená.
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Vnútorné ložisko

SK   Originálny návod
verzia 1 (08|2017)
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Bezpečnostné pokyny

Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a návody na budúce použitie. 

�

�

�

Neotvárajte svojvoľne ložisko. Ložisko nevyžaduje žiadnu údržbu.  Môže byť 
otvorené len odborníkmi a malo by byť opravované iba originálnymi náhradnými 
dielmi. Neoprávneným otvorením systému zaniká nárok na záručné plnenie.

Komponenty, z ktorých sa ložisko a elektrobicykel skladajú, môžu byť  
nahradené iba rovnako stavanými alebo inými komponentami výhradne 
povolenými výrobcom elektrobicyklov. To chráni ložisko pred možným 
poškodením. 

Modifikácia ložiska rovnako ako aj vstavanie iných, nepovolených  produktov za 
účelom zvyšovania výkonu je neprípustná. 

Dôležité! Prečítajte si, prosím,  bezpečnostné pokyny   ( označené          ) a 
pokyny ku komponentom pohonného systému a ku 
komponentom elektrobicykla obzvlášť starostlivo. 

Dôležité! Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny. Pri zanedbaní 
bezpečnostných pokynov  môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, 
vzniku ohňa alebo k ťažkým zraneniam. 
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Čistenie, údržba a servis
Všetky komponenty elektrobicykla a pohonného systému by mali byť udržiavané v čistom 
stave. Pritom je potrebné dbať najmä na kontakty a predely medzi batériou a pohonným 
systémom,  ako aj medzi pohonným systémom a vnútorným ložiskom. Tieto miesta je 
potrebné pred každým používaním dôkladne utrieť. 

Čistý chladič na pohonnom systéme môže lepšie plniť svoju funkciu. Zámok by mal byť 
každé dva až tri mesiace znovu naolejovaný, taktiež aj vtedy, ak už sa nedá pohodlne 
obsluhovať. Komponenty pohonného systému nemôžu byť v žiadnom prípade ponárané do 
vody alebo čistené vysokotlakovým čističom. Komponenty musia byť čistené handričkou 
alebo šetrne mäkkou kefou.

Pre ďalšie  informácie o údržbe Vášho pohonného systému sa obráťte na svojho servisného 
partnera vo FAZUA servise alebo navštívte FAZUA servisnú platformu (www.fazua.com/
service). 

Likvidácia

Vnútorné ložisko, pohonný systém, ovládanie, batéria, nabíjačka, 
príslušenstvo a obal musia byť zlikvidované spôsobom šetrným 
k životnému prostrediu. Elektrobicykle ani ich komponenty nepatria 
do komunálneho odpadu! ! 

Len v krajinách EÚ: staré elektroprístroje (smernica 2012/19/EU), tiež 
staré akumulátory (smernica 2006/66/EG) musia byť zbierané, 
separované a likvidované  spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 
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Popis a technické údaje 

Súčasti
Číslovanie súčastí sa vzťahuje k vyobrazeniam v úvode k Návodu na použitie. Tieto 
vyobrazenia znázorňujú rôzne komponenty, ktoré patria k ložisku. Podľa vybavenia Vášho 
elektrobicykla sa môžu zobrazenia v tomto návode  od súčastí Vášho bicykla odlišovať.

1. Ložisko
2. Senzor rýchlosti
3. Označenie pozície magnetu
4. Magnet na špičke r ýchlostného senzora 

Technické údaje 

Ložisko

Produktové číslo 01-2018-002-01

Podporný moment, max. Nm 60

Q-faktor, min. mm 135 (bez  ramena kľuky)

Prevádzková teplota °C -20 ... +60

Skladovacia teplota °C -20 ... +60

Druh ochrany IP 54

Reťazová línia mm 49, 52

Hmotnosť, cca. kg 1,3
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Montáž

Nastavenie senzoru rýchlosti

Rýchlostný senzor (2) a magnet na špičke (4) musí spĺ ňať 2 rôzne predpoklady: 

• Magnet na špičke (4) musí byť na špičke umiestnený tak,  aby sa  magnet (4) mohol
na pozícii označenia magnetu (3)   dookola voľ ne pohybovať.

• Vzdialenosť medzi  oproti ležiacim senzorom  rýchlosti (2) a  magnetom  na špičke (4)
musí byť v rozmedzí od 4 do 15 mm.

Tip! V prípade, že je vzdialenosť medzi senzorom    rýchlosti (2) a  magnetom 
na špičke (4)  mimo vymedzeného rozmedzia, alebo je rýchlostný senzor (2)  
nesprávne pripojený, pracuje elektrobicykel v "režime poruchy soft-fault", ktorý 
sa znázorňuje na ovládacom prvku (viď   Návod používateľ a na ovládanie) .   
Ak tento stav nastane, musíte uvoľniť skrutky magnetu na špičke (4)  a magnet 
znovu umiestniť tak, aby obiehal v správnej vzdialenosti od pozície označenia 
magnetu (3) . Ak sa problém nedá odstrániť, obráťte sa prosím na svojho 
autorizovaného predajcu firmy FAZUA alebo navštívte servisnú platformu 
spoločnosti FAZUA (www.fazua.com/service). 
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Bezpečnostné pokyny

Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a návody na budúce použitie. 

�

�

Neotvárajte svojvoľne pohonný systém. Pohonný systém nevyžaduje žiadnu 
údržbu.  Môže byť otvorený len odborníkmi a mal by byť opravovaný iba 
originálnymi náhradnými dielmi. Neoprávneným otvorením systému zaniká nárok 
na záručné plnenie.

Pri obsluhe evation-ovládacej jednotky pozorne sledujte dopravnú premávku a 
okolie. Pri nedostatočnom sledovaní premávky môže dôjsť k nehodám.  

  a )  Dôležité! Prečítajte si, prosím,  bezpečnostné pokyny   ( označené          
pokyny ku komponentom pohonného systému a ku komponentom 
elektrobicykla obzvlášť starostlivo. 

Dôležité! Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny. Pri zanedbaní 
bezpečnostných pokynov  môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, 
vzniku ohňa alebo k ťažkým zraneniam. 
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Čistenie, údržba a servis 
Všetky komponenty elektrobicykla a pohonného systému by mali byť udržiavané v čistom 
stave. Pritom je potrebné dbať najmä na kontakty a predely medzi batériou a pohonným 
systémom, ako aj medzi pohonným systémom a vnútorným ložiskom. Tieto miesta je 
potrebné pred každým používaním dôkladne utrieť. 

Čistý chladič na pohonnom systéme môže lepšie plniť svoju funkciu. Zámok by mal byť 
každé dva až tri mesiace znovu naolejovaný, taktiež aj vtedy, ak už sa nedá pohodlne 
obsluhovať. Komponenty pohonného systému nemôžu byť v žiadnom prípade ponárané do 
vody alebo čistené vysokotlakovým čističom. Komponenty musia byť čistené handričkou 
alebo šetrne mäkkou kefou.

Pre ďalšie informácie o údržbe Vášho pohonného systému sa obráťte na svojho servisného 
partnera vo FAZUA servise alebo navštívte FAZUA servisnú platformu (www.fazua.com/
service).

Likvidácia
Vnútorné ložisko, pohonný systém, ovládanie, batéria, nabíjačka, 
príslušenstvo a obal musia byť zlikvidované spôsobom šetrným            
k životnému prostrediu. Elektrobicykle ani ich komponenty nepatria 
do komunálneho odpadu! 

Len v krajinách EÚ: staré elektroprístroje (smernica 2012/19/EU), 
tiež staré akumulátory  (smernica 2006/66/EG) musia byť zbierané, 
separované a likvidované  spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 
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Popis a technické údaje 
Účel použitia
Ovládacia jednotka je určená na riadenie evation-pohonného systému spoločnosti FAZUA, 
rovnako aj na znázorňovanie jednotlivých jazdných údajov.  Použitie na iné účely je 
neprípustné. 

Komponenty

Číslovanie komponentov sa vzťahuje k vyobrazeniam v úvode Návodu na použitie. Tieto 
vyobrazenia znázorňujú rôzne súčasti, ktoré patria k ovládacej jednotke. Podľa vybavenia 
Vášho elektrobicykla sa môžu zobrazenia v tomto návode  od súčastí Vášho bicykla 
odlišovať.  

1. Ovládacia jednotka
2. Horné tlačidlo
3. Prostredné tlačidlo
4. Dolné tlačidlo
5. Lišta zobrazovania
6. Zobrazenie stavu nabitia/podpora šliapania
7. Zobrazenie stavu
8. Upevňovacie skrutky
9. Prídavné pripojenie

Technické údaje 

Ovládacia jednotka

Produktové číslo 01-2018-003

Prevádzková teplota °C -20 … +60

Skladovacia teplota °C -20 … +60

Druh ochrany IP 54

Hmotnosť, cca. kg 0,075
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Obsluha

Predpoklady

K obsluhe pohonného systému elektrobicykla musia byť splnené nasledujúce predpoklady: 

• Batéria je dostatočně nabitá,  správne vložená a zapnutá (viď Návod 
používateľa batérie) .

• Pohonný systém (1)  je vložený do elektrobicykla.
• Rýchlostný senzor je patrične spojený s vnútorným ložiskom  a magnet na

špičke je v správnej polohe (viď Návod používateľa ložiska) .

Zapnutie a vypnutie systému elektrobicykla 
Pre zapnutie elektrobicykla stlačte jedno z tlačidiel na ovládanie (2,3,4).          
Ovládanie  (1) potom zobrazí š t artovaciu animáciu a zmení sa na pripravenosť 
k prevádzke . 

Pre vypnutie elektrobicykla pomocou ovládania (1) musíte držať stlačené prostredné 
tlačidlo (3) na ovládanie počas doby 2 sekúnd.

Svoj elektrobicykel môžete prípadne vypnúť aj nasledujúcim spôsobom:

• vymontujte pohonný systém  z elektrobicykla  (viď  Návod používateľa 
pohonného systému),

• vypnite batériu   (viď  N ávod používateľa batérie), alebo
• priveďte bicykel do pokojového stavu (viď N ávod používateľa pohonného 

systému).

Zobrazenie na ovládaní
Zobrazovacia lišta (5) na ovládaní (1) sa skladá z 11 LED svetiel.

• Najvyššie LED svetlo slúži ako ukazovateľ stavu (7), ktoré Vás informuje o stave
Vášho elektrobicykla.

• Ostatných 10 LED svetiel slúži ako ukazovateľ stavu nabitia a podpory pri 
šliapaní (6). 

Tip!  Po odstavení elektrobicykel vždy vypnite. 
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Ukazovateľ stavu nabitia/podpory pri šliapaní 
Ukazovateľ stavu nabitia/podpory pri šliapaní ( 6) znázorňuje 2 parametre: 

• stav nabitia batérie a
• zvolenú podporu pri šliapaní na Vašom elektrobicykli.

Stav nabitia batérie je možné poznať podľa počtu svietiacich LED svetiel. Každé svietiace 
LED svetlo predstavuje 10% celkovej kapacity nabitia. Pri plne nabitej batérii svieti všetkých 
10 LED svetiel. Keď je batéria prázdna, žiadne LED svetlo nesvieti.

Zvolená podpora pri šliapaní sa zobrazuje prostredníctvom ukazovateľa (6) farieb. Tento 
ukazovateľ (6) sa zobrazuje v štyroch rôznych farbách, ktoré reprezentujú štyri rôzne stupne 
podpory pri šliapaní.

Ukazovateľ stavu
Ukazovateľ stavu (7)  zobrazuje zmenu stavu alebo  vzniknutú poruchu. Ukazovateľ stavu 
nesvieti, pokiaľ žiadnu poruchu nie je možné rozoznať. 

Rôzne farby ukazovateľa stavu (7) majú nasledujúcí význam: 

• zelená: Ukazovateľ stavu (7) zabliká krátko na zeleno po úspešnom vložení
pohonného systému do elektrobicykla. Tak dostanete signál, že systém môže byť
zapnutý.

• žltá: Ukazovateľ stavu(  7) zasvieti krátko na žlto, keď sa objaví chyba ""Soft Fault".
To znamená, že sa objavila prechodná alebo nie vážna porucha, ktorá vo väčšine prípadov vedie
k výkonnostnej strate.  Pri "Soft Fault" chybe môžete so svojím  elektrobicyklom jazdiť ďalej, čo
sa však neodporúča.

• červená: Ukazovateľ stavu(  7) sa rozsvieti na červeno, keď nastane chyba "Hard
Fault". Pri "Hard Fault" c hybe sa elektrobicykel nedá ďalej obsluhovať  a musí sa
odstaviť.

Tip! "Soft Fault" chyby sa na elektrobicykli najčastejšie pripisujú chýbajúcim 
údajom zo senzoru rýchlosti (viď  Pokyny k montáži vnútorného ložiska). 
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V prípade trvalého zobrazovania chyby "Soft Fault" môžete nanovo namontovať magnet 
senzoru rýchlosti (viď Návod používateľa ložiska).  Ak problém pretrváva naďalej, obráťte 
sa prosím na svojho autorizovaného predajcu firmy FAZUA alebo navštívte servisnú 
platformu spoločnosti FAZUA (www.fazua.com/service). 

Pri trvalom zobrazovaní chyby " Hard Fault" kontaktujte prosím svojho autorizovaného 
predajcu firmy FAZUA alebo navštívte servisnú platformu spoločnosti FAZUA 
(www.fazua.com/service).  

Nastavenie podpory šliapania 
Na ovládacom prvku (1) môžete nastaviť požadovaný stupeň podpory šliapania pomocou 
pohonného systému elektrobicykla. Podpora šliapania môže byť nastavená kedykoľvek, teda 
aj počas jazdy. Aby ste zmenili nastavenie, stlačte horné/dolné tlačidlo (2,4) na ovládacom 
prvku (1).

Je možné vybrať z nasledujúcich stupňov podpory: 

• Žiadna podpora (biela): podpora motorom je deaktivovaná. Elektrobicykel
môže byť používaný ako bežný bicykel.

• Breeze (zelená): malá, ale účinná podpora pre maximálny dojazd.
• River (modrá): spoľahlivá podpora pre väčšinu prípadov používania.
• Rocket (ružová): maximálna podpora pre veľmi náročné trasy.

Stupne podpory Farba Max. faktor podpory Max.výkon

žiadna biela 0 % 0 W

Breeze (vánok) zelená 75 % 125 W

River (rieka) modrá 150 % 250 W

Rocket (raketa) ružová 240 % 400 W
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Varovanie! Režim "podpory pri tlačení" je určený  len na použitie pri 
tlačení elektrobicykla. Pri každom inom použití vzniká riziko zranenia.

Varovanie! Držte pri používaní tejto funkcie neustále riadidlá oboma 
rukami, inak by ste mohli stratiť  kontrolu nad bicyklom. 

Režim zapnutia a vypnutia "podpory pri 
tlačení" 
Podpora pri tlačení uľahčuje tlačenie elektrobicykla. Rýchlosť elektrobicykla v režime 
"podpory pri tlačení" sa môže pohybovať až do maximálne 6 km/h, podľa zaradeného 
stupňa. Používateľ môže rýchlosť elektrobicykla spomaliť na svoje vlastné tempo chôdze 
tým, že pri tlačení bude elektrobicykel pridržiavať. 

Aby s te aktivovali režim "podpory pri tlačení", nastavte pomocou ovládacieho prvku 
"žiadny" stupeň podpory pri šliapaní  (viď Návod používateľ a na ovládanie). Potom podržte 
spodné tlačidlo na ovládanie. Po 2 sekundách sa "podpora pri tlačení" aktivuje.

Podpora pri tlačení sa deaktivuje v nasledujúcich prípadoch:

• ak prestanete držať spodné tlačidlo (6),
• pri zablokovaní kolies na elektrobicykli, alebo
• pri rýchlosti vyššej ako 6 km/h.

Krátky návod k ovládacej jednotke 

Krok Tlačidlo Trvanie

zapnutie ľubovoľné ľubovoľné

vypnutie stredné 2 s

zvýšenie podpory šliapania horné tlačidlo ľubovoľné

zníženie podpory šliapania dolné tlačidlo ľubovoľné

aktivácia režimu 
podpory tlačenia

1. (stupeň podpory
"žiadny")

2. dolné tlačidlo
> 2 s
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Bezpečnostné pokyny

Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a  návody na budúce použitie.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pred čistením vyberte  batériu z pohonného systému. Pokiaľ by ste batériu vložili  
do pohonného sytému s vlhkými kontaktmi, mohla by sa poškodiť. 

Batériu nikdy neotvárajte! Nebezpečenstvo explózie!  Pri otvorení batérie zaniká 
nárok na záručné plnenie.

Batéria smie byť používaná iba v elektrobicykloch, ktoré sú vybavené originálnym 
FAZUA evation pohonným systémom. 

Používané môžu byť  iba originálne, výrobcom elektrobicyklov povolené evation 
batérie. Pri používaní nepovolených batérií vzniká riziko popálenia či zranenia. 
Pri použití nepovolených batérií nepreberá FAZUA žiadnu záruku.   

K nabíjaniu batérií môžu  byť používané iba originálne FAZUA evation 
nabíjačky. Pri použití nepovolených nabíjačiek nepreberá FAZUA žiadnu záruku.   

Batéria nesmie byť vystavovaná horúčave, otvorenému ohňu alebo vode.  
Nebezpečenstvo explózie!

Horiacu batériu nehaste vodou, uhaste prípadne len horiace okolie. 
Najvhodnejšie sú hasiace prístroje s kovovým hasiacim práškom (trieda D). Ak môže 
byť batéria bezpečne prenesaná niekam von, je možné uhasenie  ohňa  pieskom.

Chráňte batériu pred mechanickými vplyvmi alebo inou záťažou. Inak vzniká 
riziko poškodenia a  unikania plynov, ktoré môžu viesť k podráždeniu dýchacích 
ciest. Pri vzniknutých ťažkostiach zaistite prísun čerstvého vzduchu a vyhľadajte 
lekára. 

Pozorne  manipulujte s kovovými predmetmi, ako sú napr. mince, kancelárske 
sponky a skrutky v bezprostrednej blízkosti batérie.  Tieto  objekty môžu uzavrieť 
elektrický obvod medzi  prípojnými svorkami batérie. Riziko vzniku ohňa! Pri 
poškodení tohoto druhu zaniká nárok na akúkoľvek záruku. 

Dôležité! Prečítajte si, prosím,  bezpečnostné pokyny (označené a pokyny      
ku komponentom pohonného systému a ku komponentom 
elektrobicykla  elektrobicykla obzvlášť starostlivo. 

Dôležité! Starostlivo si prečítajte  bezpečnostné pokyny. Pri zanedbaní 
bezpečnostných pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, vzniku 
ohňa alebo k ťažkým zraneniam.
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Chráňte batériu pred horľavými materiálmi. Nevystavujte batériu  priamemu 
slnečnému žiareniu ani teplote nad 40 stupňov.  

Odneste batériu pred nabíjaním na suché a ohňovzdorné miesto.  Počas procesu 
nabíjania vzniká značné teplo. Riziko vzniku ohňa! Pri tvorbe dymu alebo 
nezvyčajného zápachu vytiahnite ihneď sieťovú zástrčku a batériu odpojte od 
nabíjačky. 

Nikdy nenechávajte batériu počas procesu nabíjania  bez dozoru! 

Poškodené batérie nesmú byť nikdy používané ani nabíjané!

Nikdy sa nedotýkajte tekutiny unikajúcej z batérie! Pri kontakte s kožou 
dôkladne umyte vodou. Kontakt s touto kvapalinou môže viesť k podráždeniu a 
popáleninám kože.  Pri kontakte s očami okamžite vyhľadajte lekára. 

Neustále chráňte batériu  a nabíjačku  pred tesným kontaktom 
s kardiostimulátorom. Magnetické prípojky týchto komponentov môžu funkciu 
kardiostimulátora   poškodiť. 

Uschovávajte batériu mimo dosahu detí. 

Čistenie, údržba a servis
Všetky komponenty elektrobicykla a pohonného systému by mali byť udržiavané v čistom 
stave. Pritom je potrebné obzvlášť dbať na kontakty a  predely mezi batériou a pohonným 
systémom, ako aj medzi pohonným systémom a vnútorným ložiskom. Tieto miesta  je 
potrebné pred každým použitím dôkladne utrieť.  

Čistý chladič na pohonnom systéme môže lepšie plniť svoju funkciu.  Zámok by mal byť 
každé dva až tri mesiace znovu naolejovaný, taktiež i vtedy, ak sa  už  nedá pohodlne 
obsluhovať. Komponenty pohonného systému nesmú byť v žiadnom prípade ponorené do 
vody nebo čistené vysokotlakovým čističom.  Komponenty musia byť čistené handričkou 
alebo šetrne mäkkou kefou. 

Pre ďalšie informácie o údržbe Vášho pohonného systému sa obráťte na svojho servisného 
partnera vo FAZUA servise alebo navštívte FAZUA servisnú platformu (www.fazua.com/
service).
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Transport
Batérie podliehajú predpisom o nebezpečnom náklade.  Nepoškodené batérie môžu byť 
prepravované súkromými osobami v cestnej  premávke.  

Komerčná preprava vyžaduje dodržovanie predpisov týkajúcich se obalov a prepravy 
nebezpečného nákladu. Otvorené kontakty musia byť zakryté a batéria musí byť 
bezpečne zabalená.  Balíková služba musí byť upozornená na to, že v obale je umiestnený 
nebezpečný náklad. S dalšími otázkami sa obráťte na svojho servisného partnera firmy 
FAZUA alebo navštívte platformu FAZUA servisu (www.fazua.com/service).

Likvidácia
Vnútorné ložisko, pohonný systém, ovládanie, batéria, nabíjačka, 
príslušenstvo a obal musia byť zlikvidované spôsobom  šetrným  
k životnému prostrediu. Elektrobicykle ani ich komponenty nepatria 
do komunálneho odpadu! 

Iba v krajinách EU: staré elektroprístroje (smernica 2012/19/EU), tiež 
staré akumulátory (smernica 2006/66/EG) musia byť zbierané, 
separované a likvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

86

SK



Batéria 1
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Batériiu nestláčajte, nezahrievajte, nespaľujte, neskracujte ani  
nerozmontovávajte. Neponárajte ju do kvapaliny, protože inak by 
mohlo dôjsť k úniku plynov alebo rozpraskaniu povrchu. Dbajte na 
Návod používateľa nabíjačky. Skladovacia teplota: 0 až 45 °C.Vybíjacia 
teplota: - 20 až 60 °C.
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Popis a technické údaje

Komponenty
Číslovanie súčastí sa vzťahuje k vyobrazeniam v úvode  Návodu na použitie. Tieto 
vyobrazenia znázorňujú rôzne komponenty, ktoré patria k batérii. Podľa vybavenia Vášho 
elektrobicykla sa môžu zobrazenia v tomto návode  od súčastí Vášho bicykla odlišovať.

1. Batéria
2. Tlačidlo vypnuté/zapnuté
3. Ukazovateľ druhu prevádzky/kontroly

nabíjania
4. Nabíjacia zdierka
5. Vybíjacia zdierka
6. Uzáver batérie
7. Pohonný systém
8. Príjem batérie

Technické údaje
Lithium-iontová-batéria 7000

Produktové číslo 01-2018-004

Menovité napätie V 36

Menovitá kapacita Ah 7

Výkon Wh 252

Prevádzková teplota °C -20 ... +60

Skladovacia teplota °C -20 ... +60

Vybíjacia teplota °C -20 … +60

Nabíjacia teplota °C 0 ... +45

Druh ochrany IP 54

Hmotnosť, cca. kg 1,4
* Pri nedodržaní horných hraníc môže dôjsť k zníženiu výkonu.
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Montáž

Skúška funkčnosti batérie 
Batéria (1) musí byť pred nabíjaním a prvým použitím preskúšaná. 

Stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (2) na batérii (1). Pred prvým uvedením do prevádzky 
batériu naplno nabite, dokiaľ sa nerozsvietia všetky LED svetlá na ukazovateli kontroly 
nabíjania batérie (3).  Pokiaľ na ukazovateli kontroly nabíjania (3) nesvieti  žiadne LED 
svetlo, je možné, že batéria (1) je poškodená. 

Po prvom uvedení do prevádzky a pred každým ďalším použitím je nutné batériu (1) 
pomocou tlačidla zapnuté/vypnuté (2) zapnúť.

Nabíjanie batérie 

Batéria (1) môže byť nabíjaná kedykoľvek buďto nezávisle, v pohonnom systéme, alebo 
namontovaná v elektrobicykli (viď Pokyny k montáži pohonného systému). Proces 
nabíjania môže byť kedykoľvek  prerušený. 

Pred prvým uvedením do prevádzky batériu (1) naplno nabite, aby ste mali 
k dispozícii plnú kapacitu batérie (1). 

Varovanie! Pred použitím a nabíjaním batériu vždy preskúšajte. 
Všetky pripojenia a všetky  povrchy musia byť čisté.  

Dôležité! Pred prvým procesom nabíjania si starostlivo  
prečítajte  Návod používateľa nabíjačky. 

Varovanie!  Starostlivo si prečítajte návod na použitie  batérie a dbajte 
na pokyny v ňom obsiahnuté. 

Varovanie! Pred použitím a nabíjaním sa musí batéria vždy skontrolovať, 
či nevykazuje viditeľné poškodenie, ako sú praskliny alebo škvrny po 
spálení. Poškodené batérie (1) nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte! Pre 
ďalšie informácie se obráťte na svojho servisného partnera firmy FAZUA alebo 
navštívte platformu FAZUA servisu (www.fazua.com/service).
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Batéria (1) nemôže byť nabíjaná pri inej teplote, ako je prípustná teplota pri nabíjaní, aj keď 
je spojená s  nabíjačkou.  Začne se nabíjať až  po dosiahnutí prípustnej nabíjacej teploty. 

Ukazovateľ kontroly nabíjania
Pri zapnutí batérie (1)  se zobrazí na ukazovateli kontroly nabíjania (3) štartovacia 
animácia. Potom LED svetlá krátko zobrazia stav nabitia (3) batérie (1).  

Pri  zapnutej batérii (1)  môže byť vyvolaný stav nabíjania stlačením tlačidla zapnuté/
vypnuté (2).

Každé LED svetlo predstavuje 20% kapacity. Pri plne nabitej batérii sa rozsvieti všetkých  päť 
LED svetiel. Pokiaľ je ale batéria vybitá, rozsvecuje sa periodicky iba posledné LED svetlo. 
Stav nabitia batérie (1) sa zobrazuje na ovládacej jednotke (viď Návod používateľa na 
ovládanie). 

Vloženie a vybratie batérie

Aby ste vložili batériu (1) do pohonného systému (7),  podržte pohonný systém (7)          
v jednej ruke a  batériu (1) v druhej. Uistite sa, že vybíjacia  zdierka (5) ukazuje na  príjem 
batérie (8). Obidva komponenty  spojte, batériu (1) pritom opatrne zasúvajte do príjmu batérie 
(8) v pohonnom systéme (7) (krok A). Keď je batéria (1) naplno vložená, je  automaticky
uzáverom batérie (6) zablokovaná.

Aby ste batériu (1) z pohonného systému (7) zase vybrali, stlačte  uzáver batérie (6) pri 
súčasnom vysúvaní batérie (1) z  príjmu batérie (8) (krok B).

Varovanie! Batéria (1) a pohonný systém (7) musia byť neustále čisté.  Inak 
by mohlo znečistením spôsobené trenie tento proces sťažiť.
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Vypnutie batérie 
Batéria (1) môže byť zapnutá či vypnutá, ak je vložená v pohonnom systéme (7), taktiež ak je 
vybratá z pohonného systému.  

Pre zapnutie pohonného systému (7) stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (2). LED svetlá 
ukazovateľa kontroly nabitia (3) zobrazia najprv štartovaciu animáciu a potom krátko stav 
nabitia batérie.

Pre vypnutie batérie (1) podržte na 2 sekundy tlačidlo zapnuté/vypnuté(2). LED svetlá 
ukazovateľa kontroly nabitia (3) zobrazia vypínaciu animáciu a batéria (1) sa vypne.

Ak prejde Váš elektrobicykel do nečinnosti, batéria (1) sa vypne, aby zachovala zostávajúcu  
energiu  (viď Pokyny k pohonnému systému v stave kľudu).  Pokiaľ  batéria (1) nie je 
po 12 hodinách vložená do pohonného systému (7),  alebo nie je pripojená k nabíjačke a nie je 
ani stlačené žiadne tlačidlo, vypne se batéria kvôli zachovaniu zostávajúcej energie.

Tip! Batéria (1) je chránená proti skratu, prehriatiu, nadmernému nabitiu a 
hlbokému vybitiu. Aby se predišlo možnému nebezpečenstvu, vypne táto 
ochrana v prípade nutnosti batériu(1) automaticky sama.
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Užitočné tipy pre Vašu batériu 

• Doba životnosti Vašej batérie (1) se môže  správnou  údržbou predĺžiť. Dbajte vždy
na prevádzkovú a  skladovaciu teplotu.

• Oddeľte  batériu(1) po každom procese nabíjania od nabíjačky.
• V prípade, že  batériu (1)  dlhšiu dobu nepoužívate, mala by sa predtým nabiť  do

stavu nabitia 60 %. Po 6  mesiacoch batériu (1) znovu skontrolujte.  Pri stave nabitia
20 % alebo nižšom by ste mali batériu znovu nabiť na 60 %.

• Doba skladovania pri nabití na 60 %:
• 1 mesiac: -20 až 60 °C
• 3 mesiace: -20 až 45°C
• 1 rok: -20 až 25°C

• Batéria (1) by mala byť skladovaná  na suchom a dobre vetranom mieste.
Optimálna skladovacia teplota je mezi +5 a +20 °C.

• Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach by ste mali pohonný systém
(7) a batériu (1) z elektrobicykla vybrať  a až do nasledujúceho  použitia uschovávať
zabalené.

• Skladovanie batérie (1) v bicykli se neodporúča.

Tip! Skladovanie vybitej batérie (1)  dlhšiu dobu môže Vašu batériu 
masívne poškodiť alebo  podstatne znížiť jej kapacitu. 
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Bezpečnostné pokyny

Uschovejte všetky bezpečnostné pokyny a  návody na budúce použitie.

�

�

�

�

�

�

Neustále chráňte nabíjačku pred vodou a vlhkosťou. Inak vzniká vysoké riziko 
úrazu elektrickým prúdom. 

Používaná môže byť iba originálna, výrobcom elektrobicyklov  povolená 
evation batéria. Inak vzniká riziko vzniku požiaru a explózie. 

Batériu svojvoľne neotvárajte. Môže byť otvorená len odborníkmi a mala by byť 
opravovaná iba  originálnymi náhradnými dielmi. 

Nabíjačku, kábel a zástrčku je potrebné pred každým použitím skontrolovať. 
Pri badateľných poškodeniach nabíjačku nikdy nepoužívajte. Vysoké riziko 
úrazu elektrickým prúdom! 

Udržujte nabíjačku v čistom stave. Pri zašpinenej nabíjačke vzniká zvýšené riziko 
úrazu elektrickým prúdom.

Pretým, než budete nabíjačku čistiť a najmä utierať,  musíte  vždy vytiahnuť 
sieťovú zástrčku zo zásuvky.  Inak se môže stať, že pri dotyku kontaktov budete 
zasiahnutý elektrickým prúdom. 

Dôležité! Prečítajte si, prosím, bezpečnostné pokyny           (označ.    (         ) 
a pokyny ku komponentom pohonného systému a ku komponentom 
elektrobicykla obzvlášť starostlivo.  

Dôležité! Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny. Pri zanedbaní 
bezpečnostných pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, vzniku 
ohňa alebo k ťažkým zraneniam.  

Prečítajte si a dbajte na informácie na označení nabíjačky.  Inak vzniká 
riziko chybnej obsluhy a následkom toho ťažké zranenia. 
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Chráňte nabíjačku a batériu pred horľavými materiálmi. Odneste nabíjačku a 
batériu pred nabíjaním vždy na suché a nehorľavé miesto.  Počas  procesu 
nabíjania vzniká značné teplo. Riziko vzniku ohňa! Pri tvorbe dymu alebo 
nezvyčajného zápachu vytiahnite ihneď sieťovú zástrčku a batériu odpojte od 
nabíjačky. 

Opatrne pri manipulácii s nabíjačkou počas a po procese nabíjania.  Nabíjačka 
môže byť horúca.  

Nikdy nenechávajte batériu počas procesu nabíjania  bez dozoru! 

Osoby, ktoré nie sú schopné nabíjačku bezpečne používať, môžu nabíjačku 
používať iba  pod dozorom.  

Nabíjačku je potrebné  uchovávať mimo dosahu detí.

Z poškodenej batérie môžu unikať plyny. Pri vznikajúcich ťažkostiach zaistite 
prísun čerstvého vzduchu a vyhľadajte lekára. 

Chráňte batériu  a nabíjačku  pred blízkym kontaktom 
s kardiostimulátorom.  Magnetické prípojky týchto komponentov môžu 
funkciu kardiostimulátora  poškodiť. 

Nenabíjajte batériu dlhšiu dobu pokiaľ je už úplne nabitá alebo ju 
nepotrebujete. Pri búrke,  kolísaní prúdu alebo skratoch by sa mohla batéria 
poškodiť.  
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Čistenie, údržba a servis
Všetky komponenty elektrobicykla a pohonného systému by mali byť udržiavané  v čistom 
stave.  Pritom je potrebné obzvlášť dbať na kontakty a  predely mezi batériou a pohonným 
systémom, ako aj medzi pohonným systémom a vnútorným ložiskom. Tieto miesta je 
potrebné pred každým použitím dôkladne utrieť. 

Čistý chladič na pohonnom systéme môže lepšie plniť svoju funkciu.  Zámok by mal byť 
každé dva až tri mesiace znovu naolejovaný,  taktiež i vtedy, ak sa už nedá pohodlne 
obsluhovať. Komponenty pohonného systému nesmú byť v žiadnom prípade ponorené do 
vody nebo čistené vysokotlakovým čističom.  Komponenty musia byť čistené handričkou 
alebo šetrne mäkkou kefou. 

Pre další informácie o údržbe Vášho pohonného systému sa obráťte na svojho servisného 
partnera v FAZUA servise alebo navštívte FAZUA servisnú platformu (www.fazua.com/
service).

Likvidácia

Vnútorné ložisko, pohonný systém, ovládanie, batéria, nabíjačka, 
príslušenstvo a obal musia byť zlikvidované spôsobom šetrným 
k životnému prostrediu. Elektrobicykle ani ich komponenty nepatria 
do komunálneho odpadu! 

Iba  v krajinách EU: staré elektroprístroje (smernica 2012/19/EU),  
tiež staré akumulátory  (smernica 2006/66/EG) musia byť zbierané, 
separované a likvidované  spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 
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Popis a technické údaje 
Komponenty
Číslovanie komponentov sa vzťahuje k vyobrazeniam v úvode Návodu na použitie. 
Tieto vyobrazenia znázorňujú rôzne súčasti, ktoré patria k nabíjačke a k iným 
modulom spoločnosti FAZUA. Podľa vybavenia Vášho elektrobicykla sa môžu 
zobrazenia v tomto návode  od súčastí Vášho bicykla odlišovať.

1. Nabíjačka
2. Prúdová zdierka
3. Prípojný kábel
4. Sieťová zástrčka
5. Nabíjcia zástrčka
6. LED ukazovatele nabíjačky
7. Batéria
8. Ukazovateľ kontroly

nabíjania
9. Nabíjacia zdierka
10. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
11. Pohonný systém

Technické údaje 
Nabíjačka

Produktové číslo 01-2018-005
Menovité vstupné napätie V AC 100 ... 240
Frekvencia Hz 50 ... 60
Výstupné napätie V DC 42
Nabíjací prúd A 2
Doba nabíjania (cca.) h 3,5
Prevádzková teplota °C -20 ... +60
Skladovacia teplota °C -20 ... +60
Druh ochrany IP 54

Hmotnosť, cca. kg 0,6
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Pripojenie nabíjačky k elektrickej sieti
Spojte sieťovú zástrčku (4)  prípojného kábla (3) s prúdovou zdierkou (2) na nabíjačke 
(1). Potom pripojte sieťovú zástrčku (podľa danej krajiny) prípojného kábla ku zdroju 
energie.

Varovanie! Dbajte vždy na sieťové napätie. Zásobovacie napätie   nabíjačky (1) 
musí byť v rozmedzí hodnôt zadaných v technických údajoch. Prípustné 
hodnoty sú uvedené na nabíjačke. 

Varovanie! Starostlivo si prečítajte  Návod používateľa batérie a dbajte na 
všetky v ňom obsiahnuté pokyny! Pred použitím a nabíjaním batériu vždy 
znovu skontrolujte. Prípojky a povrchy musia byť čisté.  

Pred použitím a nabíjaním sa musí batéria vždy skontrolovať, či 
nevykazuje viditeľné poškodenia, ako sú praskliny alebo  škvrny po spálení. 
Poškodené batérie nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte! Pre ďalšie informácie 
sa obráťte na svojho servisného partnera firmy FAZUA alebo navštívte 
platformu FAZUA servisu (www.fazua.com/service).

Tip! Mali by ste batériu (7) nabíjať iba vtedy, keď sa môžete riadiť 
všetkými bezpečnostnými pokynmi. Inak je nutné proces nabíjania prerušiť a 
zaistiť dodržanie všetkých bezpečnostných predpokladov skôr, než sa môže 
proces nabíjania uskutočniť.   
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Spojenie nabíjačky s batériou v pohonnom
systéme 
Batéria (7) sa dá nabíjať  buď samostatne alebo vložená v pohonnom systéme(11) (viď  
Návod používateľa pohonného systému).

Zastrčte nabíjaciu zástrčku (5)  nabíjačky (1) do nabíjacej zdierky(9) v pohonnom 
systéme (11) vloženej batérie (7) ( krok B ).

Spojenie nabíjačky s batériou v elektrobicykli
Batériu (7) môžete nabíjať i po vložení do elektrobicykla. 

K tomu musíte najprv upraviť pohonný systém (11) na elektrobicykli do nabíjacej polohy  
(viď Pokyny k montáži  pohonného systému).

Potom zastrčte nabíjaciu zástrčku (5)  nabíjačky (1) do nabíjacej zdierky (9) 
v elektrobicykli vloženej batérie (7)  ( krok C ).

Proces nabíjania
Nabíjací proces začína, keď je nabíjacia zástrčka (5) Vašej  nabíjačky (1)  pripojená 
k  nabíjacej zdierke (9)  batérie (7).

Proces nabíjania sa zobrazuje prostredníctvom ukazovateľa kontroly nabíjania (8) na 
batérii (7).  Zobrazenie LED svetiel na ukazovateli kontroly nabíjania (8) závisí na danom 
stave nabitia. Každé LED svetlo predstavuje 20% kapacity. Ak svieti všetkých 5 LED svetiel, 
je  batéria úplne nabitá. 

Po úplnom nabití batérie(  7)LED svetlá na ukazovateli kontroly nabíjania (8) zhasnú.   
Stav nabitia môžete skontrolovať krátkym stlačením tlačidla  zapnuté/vypnuté (10) na 
batérii (7).

Po ukončení procesu nabíjania oddeľte nabíjačku (1) zo siete a batériu (7)  od nabíjačky (1).
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Záruka výrobcu

FAZUA s.r.o., Hofmannstraße 61, 81379 München (ďalej len "výrobca") zaručuje 
koncovému zákazníkovi (ďalej len "zákazníkovi") v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, že 
vmontovaný pohonný systém bicykla a jeho komponenty (ďalej len "produkt"), nadobudnutý 
na území Európskej Únie (stav k 1. 1. 2017) a vo Švajčiarsku (ďalej len "územný rozsah 
platnosti"), je bez konštrukčných, materiálnych a výrobných nedostatkov a  je plne funkčný 
počas  dvoch rokov od dodania (záručná lehota). 

V prípade, že sa napriek tomu vyskytne chyba, alebo pohonný systém nebude plne funkčný, 
odstráni výrobca tento nedostatok podľa vlastného uváženia na svoje náklady prostredníctvom 
opravy alebo dodania nových alebo generálne opravených komponentov. 

Zákonné práva zákazníka kvôli nedostatku, podľa § 37  Občianskeho zákonníka      
(v Nemecku) zostávajú  preto nedotknuté a nebudú touto zárukou obmedzené. 

Nároky z tejto záruky vznikajú  vtedy, ak: 

• produkt nevykazuje žiadne poškodenie nebo známky opotrebovania, ktoré  sú
spôsobené používaním, ktoré sa odchyľuje od normálneho účelu stanoveného
výrobcom v používateľskej príručke,

• produkt nevykazuje žiadne známky,  ktoré by nasvedčovali opravám alebo jným
zásahom výrobcom neautorizovaných opravovoní, a

• pokiaľ nie je odstránené továrenské číslo, alebo nie je rozpoznateľné.

Nároky z tejto záruky predpokladajú, že zákazník kontaktuje pred zaslaním produktu buď 
predajcu, u ktorého bicykel získal, alebo výrobcu, a tomuto dá príležitosť v lehote osem dní 
uskutočniť telefonickú analýzu chýb.
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Nároky z tejto záruky môžu byť uplatňované následne len po odovzdaní alebo zaslaní  
produktu výrobcovi. Predpokladom nároku na záruku je zároveň i predloženie originálneho 
účtu s dátumom nákupu. Náklady na zaslanie a spätné zaslanie produktu preberá výrobca. 
A k  u v i e d o l výrobca alebo predajca zákazníkovi pre zaslanie konkrétneho dopravcu a 
zákazník  n a p r i e k  t o m u  v y u ž i j e   inú dopravnú spoločnosť, ponesie naviac vzniknuté 
náklady samotný zákazník. 

Táto záruka platí v doteraz uvedenom  rozsahu a za vyššie uvedených  predpokladov, 
vrátane predloženia dokladu o kúpe, a to i  v prípade ďalšieho postúpenia produktu pre 
každého nasledujúceho budúceho vlastníka  produktu v územnom  rozsahu platnosti tejto 
záruky. 

Táto záruka  podlieha právu Spolkovej Republiky Nemecko za predpokladu, že v krajine 
daného zákazníka jej plneniu nebránia platné predpisy na ochranu spotrebiteľa. 
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