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Bezpečnostní pokyny

Uchovejte veškeré bezpečnostní pokyny a návody k budoucímu použití. 
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Neotvírejte svévolně pohonný systém. Pohonný systém nevyžaduje žádnou údržbu.  
Smí být otevřen jen odborníky a měl by být opravován pouze originálními náhradními 
díly. Neoprávněným otevřením systému zaniká nárok na záruční plnění.

Komponenty, z nichž se pohonný systém a elektrokolo skládají, smějí být  nahrazeny 
pouzestejně stavěnými nebo jinými komponenty, výhradně povolenými výrobcem 
elektrokol. Toto chrání pohonný systém před možným poškozením. 

Modifikace pohonného systému stejně jako i vestavba jiných, nepovolených  
produktů, za účelem zvyšování výkonu, je nepřípustná. 

Před transportem, skladováním a veškerými pracemi na elektrokole, musí být 
pohonný systém vždy odstraněn. Jinak by mohlo dojít následkem neúmyslné aktivace 
pohonného systému k nehodám. 

Pozor na zacházení s chladičem pohonného systému. Chladič by mohl být extrémně 
rozehřátý. Nebezpečí popálení! 

Funkce "podpora při tlačení" smí být používána jen při tlačení elektrokola. 
Používání této funkce bez kontaktu kol se zemí může vést ke zranění.  

Smějí být používány pouze originální, výrobcem elektrokol povolené evation baterie. 
Při užívání nepovolených baterií vzniká riziko popálení či zranění. Za používání 
nepovolených baterií nepřebírá FAZUA žádnou záruku.  

Je třeba dbát i platných předpisů v dané zemi, vztahujících se na elektrokola a 
Pedelecy. 

�

Důležité! Přečtěte si prosím  bezpečnostní pokyny      (označené           )  
a pokyny ke komponentům pohonného systému a ke komponentům 
elektrokola obzvlášť pečlivě. 

Důležité!  Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Při zanedbání 
bezpečnostních pokynů  může dojít k úrazu elektrickým proudem, vzniku 
ohně nebo k těžkým zraněním. 
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Čištění, údržba a servis 
Všechny komponenty elektrokola a pohonného systému by měly být udržovány v čistém stavu. 
Přitom je třeba obzvláště dbát na kontakty a předěly mezi baterií a pohonným systémem stejně 
jako i mezi pohonným systémem a vnitřním ložiskem. Tato místa je třeba před každým 
používáním zcela utřít. 

Čistý chladič na pohonném systému může lépe plnit svou funkci. Zámek by měl být každé dva 
až tři měsíce znovu namazaný nebo i tehdy, pokud už se nedá pohodlně obsluhovat. 
Komponenty pohonného systému nesmějí být v žádném případě ponořovány do vody nebo 
čištěny vysokotlakým čističem. Komponenty musí být čištěny hadříkem nebo šetrně měkkým 
kartáčem.

Pro další informace o údržbě Vašeho pohonného systému se obraťte na svého servisního 
partnera ve FAZUA servise nebo navštivte FAZUA servisní platformu (www.fazua.com/
service). 

Likvidace

Vnitřní ložisko, pohonný systém, ovládání, baterie, nabíječka, 
příslušenství a obal musí být zlikvidovány způsobem šetrným k 
životnímu prostředí. Ani elektrokola, ani jeho komponenty, nepatří do 
domovního odpadu! 

Jen v zemích EU: staré elektropřístroje (směrnice 2012/19/EU) 
rovněž staré akumulátory  (směrnice 2006/66/EG) musí být sbírány 
odděleny a likvidovány  způsobem šetrným k životnímu prostředí. 
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Popis a technické údaje 

Účel užití
Pohonný systém je určen výhradně k používání během jízdy na elektrokole a nesmí být 
používán pro jiné účely. 

Komponenty
Číslování komponentů se vztahuje k vyobrazením v úvodu Návodu k použití. Tato vyobrazení 
znázorňují různé součásti, které patří k pohonnému systému a k jiným modulům společnosti 
FAZUA. Dle vybavení Vašeho elektrokola se mohou zobrazení v tomto návodu  od součástí 
Vašeho kola odlišovat.  

1. Pohonný systém
2. Uchycení baterie
3. Předěl vnitřního ložiska
4. USB-připojení
5. Zámek pohonného systému
6. Ovládací tlačítko
7. Kompenzační klín
8. Hák západky
9. Válec
10. Klíč

Technické údaje 
Pohonný systém

Produktové číslo 01-2018-001
Jmenovitý dlouhodobý výkon W 250
Maximální výkon W 400
Točivý moment řetězu, max. Nm 60
Jmenovité napětí V 36
Provozní teplota °C -20 ... +60
Skladovací teplota °C -20 ... +60
Druh ochrany IP 54
Hmotnost, cca. kg 2
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Montáž

Vložení a vyjmutí baterie

K vložení a vyjmutí baterie na elektrokole dbejte Návodu uživatele pro baterii. 

Vložení pohonného systému do elektrokola 
Po vložení baterie do pohonného systému (1)  (viz Návod uživatele baterie)  umístěte 
předěl pro ložisko (3) před volný předěl na ložisku (krok A, dílčí krok 1), přímo pod 
spodní trubkou elektrokola. 

Poté  natočte horní konce pohonného systému (1) do spodní trubky, až zapadne hák 
západky  (8)  (krok A, dílčí krok 2). Ověřte, zda je pohonný systém (1) pevně usazen. 

Vyjmutí pohonného systému z baterie elektrokola 

 Uchopte pohonný systém (1) jednou rukou a druhou rukou stiskněte ovládací tlačítko (6)
(krok B, dílčí krok 1). Pohonný systém (1) nyní můžete lehce  odebrat (krok B, dílčí krok 
2). 

Důležité! Při vyjmutí pohonný systém pevně uchopte (1), protože jinak by 
mohl pohonný systém (1)  vypadnout z rámu. 

Typ! Pro snadnější vyjmutí zatlačte pohonný systém (1)  před stisknutím 
ovládacího tlačítka (6) proti rámu. 
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Odemčení a uzamčení namontovaného 
pohonného systému 
Po vložení  pohonného systému (1) do elektrokola může být pohonný systém (1), k 
ochraně proti krádeži, uzamčen. K uzamčení namontovaného pohonného systému (1), 
vložte klíč (10) do válce (9) a otočte  proti směru hodinových ručiček (krok C).

K odemčení pohonného systému (1)  na elektrokole vložte klíč (10) do válce (9)a  otočte ve 
směru hodinových ručiček (krok D). Při ztrátě klíče (10)  může být tento doobjednán na 
keyservice.axasecurity.com. Číslo klíče lze přečíst pomocí servisního nástrojového boxu. 

Nabíjení baterie v elektrokole

Pohonný systém (1) můžete vložit do elektrokola tak, aby nabíjecí zdířka na baterii zůstala 
přístupná pro připojení k nabíječce. Proto  pohonný systém (1) nejdříve z elektrokola 
vymontujte  (krok B). Zatlačte  kompenzační klín (7) proti zámku (5). Takto se vysune 
hák západky (8)  (krok E, dílčí krok 1). Pohonný systém (1) nyní znovu vložte do 
elektrokola, aniž byste horní konec zcela otočili do spodní trubky  (krok E, dílčí krok 2). 
Takto se pohonný systém (1) zablokuje  hákem západky (8), aniž by se musel vložit zcela 
do rámu.

Demontáž krytu USB 
Abyste mohli použít  USB připojení (4) pohonu, odstraňte oba šrouby na krytu USB 
pomocí šroubového klíče Torx 10.  K  odebrání krytu USB použijte umělohmotnou páčku. 
Dotahovací moment šroubů činí 0,5-1 Nm. 

Varování!  Přečtěte pečlivě návod k použití pro baterii a dbejte na pokyny v 
něm obsažené. Varování! Před použitím a nabíjením baterii vždy 
přezkoušejte. Všechna připojení a všechny povrchy musí být čisté. 

Varování! Před použitím a nabíjením se musí baterie vždy zkontrolovat, 
zda nevykazuje viditelná poškození, jako jsou praskliny nebo  skvrny po 
spálení. Poškozené baterie nikdy nepoužívejte nebo nenabíjejte! Pro další 
informace se obraťte na svého servisního partnera firmy FAZUA nebo 
navštivte platformu FAZUA servisu (www.fazua.com/service). 
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Obsluha

Předpoklady

K obsluze pohonného systému elektrokola  musí být splněny následující předpoklady: 

• Baterie je dostatečně nabita,  správně vložena a zapnuta (viz Návod uživatele
baterie).

• Pohonný systém (1)  je vložen do elektrokola.
• Rychlostní senzor je náležitě spojený s vnitřním ložiskem  a magnet na špici je

ve správné poloze (viz Návod uživatele ložiska). 

Zapnutí a vypnutí systému elektrokola 
Obsluha sytému  probíhá pomocí legálně získaného ovládání firmy FAZUA. Po vložení 
pohonného systému (1)  do elektrokola můžete systém zapnout stisknutím ovládacího 
tlačítka (viz Návod uživatele k ovládání).

Výkon systému je určen pomocí nastavení  podpory při šlapání na ovládacím prvku. 

Podpora při šlapání se přirozeně vypne, jakmile nešlapete do pedálů, případně pokud 
dosáhnete rychlosti 25 km/h.  Pokud opět začnete šlapat a snížíte rychlost pod 25 km/h, 
systém se zase zapne. 

K vypnutí  systému máte k dispozici vícero možností. Můžete: 

• stisknout na 2 sekundy prostřední tlačítko na ovládacím prvku (viz  Návod 
uživatele k ovládání),

• vyjmout  pohonný systém (1) z elektrokola,
• vypnout baterii   (viz  Návod uživatele baterie), nebo
• přivést kolo do klidového stavu.
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Nastavení podpory šlapání 
Na ovládacím prvku můžete přes funkci elektrokola nastavit požadovaný stupeň podpory 
šlapání. Podpora šlapání může být nastavena kdykoliv, tedy i během jízdy. Abyste změnili 
nastavení, stiskněte horní/dolní tlačítko na ovládacím prvku (viz Návod uživatele k 
ovládání).  

Je možné vybrat následující stupně podpory: 

• Žádná podpora (bílá): podpora motorem je deaktivována. Elektrokolo může být
užíváno jako běžné kolo.

• Breeze (zelená): malá, ale účinná podpora pro maximální dojezd.
• River (modrá): spolehlivá podpora pro většinu případů používání.
• Rocket (růžová): maximální podpora pro velmi náročné trasy.

stupně podpory barva max. faktor podpory max. 
výkon

žádná bílá 0 % 0 W

Breeze(vánek) zelená 75 % 125 W

River(řeka) modrá 150 % 250 W

Rocket(raketa) růžová 240 % 400 W
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Zapnutí a vypnutí "podpory při tlačení" 
Podpora při tlačení ulehčuje tlačení elektrokola. Rychlost elektrokola v režimu "podpory při 
tlačení" se může pohybovat až do maximálně 6 km/h, podle zařazeného stupně. Uživatel 
může rychlost elektrokola zpomalit na své vlastní tempo chůze tím, že při tlačení bude 
elektrokolo přidržovat. 

Abyste aktivovali režim "podpory při tlačení"    nastavte pomocí ovládacího prvku "žádný" 
stupeň podpory při šlapání  ( viz Návod uživatele k ovládání). Poté podržte spodní tlačítko 
na ovládání. Po 2 sekundách se "podpora při tlačení" aktivuje.

Podpora při tlačení se deaktivuje v následujících případech:

• přestanete-li držet spodní tlačítko,
• při zablokování kol na elektrokole, nebo
• při rychlosti vyšší než 6 km/h.

Stání 
Jakmile se elektrokolo zastaví, systém automaticky vypne baterii. Abyste zastavený systém 
rozjeli, musíte zapnout baterii (viz Návod uživatele baterie). Elektrokolo je v klidovém 
stavu, když: 

• se už 10 hodin nepohybovalo a když nebylo stisknuto žádné tlačítko na ovládacím 
prvku, nebo 

• stav nabití baterie je nižší než 30 % a kolo se již 3 hodiny nepohybovalo a rovněž 
nebylo stisknuto žádné tlačítko na ovládacím prvku. 

Varování! Režim "podpory při tlačení" je určen  jen k použití při tlačení 
elektrokola. Při každém jiném použití vzniká riziko zranění.

Varování! Držte při používání této funkce neustále řidítka  oběma rukama, 
jinak byste mohli ztratit kontrolu nad kolem. 
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Pokyny k jízdě Vašeho elektrokola 
• Řazení stupňů na Vašem elektrokole se obsluhuje stejně jako na normálním kole.

Nezávisle na druhu namontovaného řazení na kole se doporučuje přerušit krátce
šlapání. Tímto se odlehčí přesmykač a pohon.

• Volbou vhodných převodových stupňů se zvýší rychlost,výkon a dojezd Vašeho elektrokola
při zachované frekvenci šlapání.

• Měli byste se se svým elektrokolem seznamovat postupně a vyhnout se silnicím a
hustému provozu. Před plánováním delších tras byste měli vyzkoušet maximální
dojezd Vašeho elektrokola za různých vnějších podmínek.

• Přesná výpověď o dojezdu Vašeho systému není možná ani před jízdou ani během
ní. Dojezd Vašeho elektrokola mohou ovlivnit různé faktory, jako jsou např.:

 - stupeň podpory
 - rychlost
 - způsob řazení
 - druh a tlak pneumatik 
 - trasa a klimatické podmínky 
 - hmotnost jezdce, kola a zavazadel 
 - stav/stáří baterie

• Dbejte na skladovací teplotu a teplotu při používání jednotlivých součástí Vašeho 
elektrokola  – obzvláště baterie, která může být při extrémních teplotách
poškozena.
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CZ   Originální návod

Vnitřní ložisko

verze 1 (08|2017)
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Bezpečnostní pokyny

Uchovejte veškeré bezpečnostní pokyny a  návody k budoucímu použití. 

�

�

�

Neotvírejte svévolně ložisko. Ložisko nevyžaduje žádnou údržbu. Smí být 
otevřeno jen odborníky a mělo by být opravováno pouze originálními náhradními 
díly. Neoprávněným otevřením systému zaniká nárok na záruční plnění.

Komponenty, z nichž se ložisko a elektrokolo skládají, smějí být  nahrazeny 
pouze stejně stavěnými nebo jinými komponenty, výhradně povolenými 
výrobcem elektrokol.  Toto chrání ložisko před možným poškozením. 

Modifikace ložiska stejně jako i vestavba jiných, nepovolených  produktů, za 
účelem zvyšování výkonu, je nepřípustná. 

Důležité! Přečtěte si prosím  bezpečnostní pokyny      (označené           )   a 
pokyny ke komponentům pohonného systému a ke komponentům 
elektrokola obzvlášť pečlivě. 

Důležité! Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Při zanedbání 
bezpečnostních pokynů  může dojít k úrazu elektrickým proudem, vzniku 
ohně nebo k těžkým zraněním. 
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Čištění, údržba a servis
Všechny komponenty elektrokola a pohonného systému by měly být udržovány v čistém 
stavu.  Přitom je třeba obzvláště dbát na kontakty a  předěly mezi baterií a pohonným 
systémem stejně jako i mezi pohonným systémem a vnitřním ložiskem. Tato místa je třeba 
před každým používáním zcela utřít. 

Čistý chladič na pohonném systému může lépe plnit svou funkci.  Zámek by měl být každé 
dva až tři měsíce znovu namazaný nebo i tehdy, pokud už se nedá pohodlně obsluhovat.   
Komponenty pohonného systému nesmějí být v žádném případě ponořovány do vody nebo 
čištěny vysokotlakým čističem.  Komponenty musí být čištěny hadříkem nebo šetrně 
měkkým kartáčem.

Pro další informace o údržbě Vašeho pohonného systému se obraťte na svého servisního 
partnera ve FAZUA servise nebo navštivte FAZUA servisní platformu  (www.fazua.com/
service).

Likvidace

Vnitřní ložisko, pohonný systém, ovládání, baterie, nabíječka, 
příslušenství a obal musí být zlikvidovány způsobem šetrným k 
životnímu prostředí. Ani elektrokola, ani jeho komponenty, nepatří do 
domovního odpadu! 

Jen v zemích EU: staré elektropřístroje (směrnice 2012/19/EU) rovněž 
staré akumulátory  (směrnice 2006/66/EG) musí být sbírány odděleny 
a likvidovány  způsobem šetrným k životnímu prostředí. 
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Popis a technické údaje 

Součásti
Číslování součástí se vztahuje k vyobrazením v úvodu k Návodu k použití. Tato vyobrazení 
znázorňují různé komponenty, které patří k ložisku. Dle vybavení Vašeho elektrokola se 
mohou zobrazení v tomto návodu  od součástí Vašeho kola odlišovat.

1. Ložisko
2. Senzor rychlosti
3. Označení pozice magnetu
4. Magnet na špici rychlostního

senzoru

Technické údaje 

ložisko

produktové číslo 01-2018-002-01

podpůrný moment, max. Nm 60

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

provozní teplota °C -20 ... +60

skladovací teplota °C -20 ... +60

druh ochrany IP 54

řetězová linie mm 49, 52

hmotnost, cca. kg 1,3
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Montáž

Nastavení senzoru rychlosti

Rychlostní senzor (2) a magnet na špici (4) musí splňovat 2 různé předpoklady: 

• Magnet na špici (4) musí být na špici umístěn tak,  aby se  magnet (4) mohl na pozici 
označení magnetu (3)   dokola volně pohybovat.

• Vzdálenost mezi  naproti-ležícím senzorem rychlosti (2) a  magnetem na špici (4) musí být
v rozmezí od 4 do 15 mm.

Typ! V případě, že je vzdálenost mezi senzorem rychlosti (2) a  magnetem na 
špici (4) mimo vymezené rozmezí a nebo je rychlostní senzor (2) nesprávně 
připojen, pracuje elektrokolo v "režimu poruchy soft-fault", který se 
znázorňuje na ovládacím prvku (viz  Návod uživatele pro ovládání).   Pokud 
teto stav nastane, musíte uvolnit šrouby magnetu na špici (4) a magnet znovu 
umístit tak, aby obíhal ve správné vzdálenosti od pozice označení magnetu 
(3). Pokud se problém již nedá odstranit, obraťte se prosím na svého 
autorizovaného prodejce firmy FAZUA nebo navštivte servisní platformu 
společnosti FAZUA (www.fazua.com/service). 
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Ovládací jednotka
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Bezpečnostní pokyny

Uchovejte veškeré bezpečnostní pokyny a  návody k budoucímu použití. 

�

�

Neotvírejte svévolně pohonný systém. Pohonný systém nevyžaduje žádnou 
údržbu.  Smí být otevřen jen odborníky a měl by být opravován pouze originálními 
náhradními díly. Neoprávněným otevřením systému zaniká nárok na záruční 
plnění.

Dbejte při obsluze evation-ovládací jednotky pozor na dopravní provoz a okolí. 
Při nedostatečném dbání na provoz může dojít k nehodám.  

Důležité! Přečtěte si prosím  bezpečnostní pokyny      (označené             a 
pokyny ke komponentům pohonného systému a ke komponentům 
elektrokola obzvlášť pečlivě. 

Důležité! Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Při zanedbání 
bezpečnostních pokynů  může dojít k úrazu elektrickým proudem, vzniku 
ohně nebo k těžkým zraněním. 

74

CZ



Čištění, údržba a servis 
Všechny komponenty elektrokola a pohonného systému by měly být udržovány v čistém 
stavu.  Přitom je třeba obzvláště dbát na kontakty a  předěly mezi baterií a pohonným 
systémem stejně jako i mezi pohonným systémem a vnitřním ložiskem. Tato místa je třeba 
před každým používáním zcela utřít. 

Čistý chladič na pohonném systému může lépe plnit svou funkci.  Zámek by měl být každé 
dva až tři měsíce znovu namazaný nebo i tehdy, pokud už se nedá pohodlně obsluhovat.   
Komponenty pohonného systému nesmějí být v žádném případě ponořovány do vody nebo 
čištěny vysokotlakým čističem.  Komponenty musí být čištěny hadříkem nebo šetrně 
měkkým kartáčem.

Pro další informace o údržbě Vašeho pohonného systému se obraťte na svého servisního 
partnera ve FAZUA servise nebo navštivte FAZUA servisní platformu  (www.fazua.com/
service).

Likvidace
Vnitřní ložisko, pohonný systém, ovládání, baterie, nabíječka, 
příslušenství a obal musí být zlikvidovány způsobem šetrným k 
životnímu prostředí. Ani elektrokola, ani jeho komponenty, nepatří do 
domovního odpadu! 
Jen v zemích EU: staré elektropřístroje (směrnice 2012/19/EU) rovněž 
staré akumulátory  (směrnice 2006/66/EG) musí být sbírány odděleny 
a likvidovány  způsobem šetrným k životnímu prostředí.
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Popis a technické údaje 
Účel užití
Ovládací jednotka je určena k řízení evation-pohonného systému společnosti FAZUA, 
rovněž i pro znázorňování jednotlivých jízdních údajů. Užití k jiným účelům není 
přípustné. 

Komponenty

Číslování komponentů se vztahuje k vyobrazením v úvodu Návodu k použití. Tato 
vyobrazení znázorňují různé součásti, které patří k ovládací jednotce. Dle vybavení Vašeho 
elektrokola se mohou zobrazení v tomto návodu  od součástí Vašeho kola odlišovat.  

1. Ovládací jednotka
2. Horní tlačítko
3. Prostřední tlačítko
4. Dolní tlačítko
5. Lišta zobrazování
6. Zobrazení stavu nabití/podpora šlapání
7. Zobrazení stavu
8. Upevňovací šrouby
9. Přídavné připojení

Technické údaje 

ovládací jednotka

produktové číslo 01-2018-003

provozní teplota °C -20 … +60

skladovací teplota °C -20 … +60

druh ochrany IP 54

hmotnost, cca. kg 0,075
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Obsluha

Předpoklady

K obsluze pohonného systému elektrokola  musí být splněny následující předpoklady: :

• Baterie je dostatečně nabita,  správně vložena a zapnuta (viz Návod uživatele 
baterie).

• Pohonný systém (1)  je vložen do elektrokola.
• Rychlostní senzor je náležitě spojený s vnitřním ložiskem  a magnet na špici je v

správné poloze (viz Návod uživatele ložiska).

Zapnutí a vypnutí systému elektrokola 
K zapnutí elektrokola stiskněte jedno z tlačítek na ovládání (2,3,4). Ovládání (1) 
potom zobrazí startovací animaci a změní se na připravenost k provozu . 

K vypnutí elektrokola pomocí ovládání (1) musíte držet stisknuté prostřední tlačítko 
(3) na ovládání po dobu 2 sekund.

Své elektrokolo můžete případně vypnout i následujícím způsobem:

• vymontujte pohonný systém  z elektrokola  (viz  Návod uživatele pohonného
sytému),

• vypněte baterii   (viz  Návod uživatele baterie), nebo
• přiveďte kolo do klidového stavu (viz Návod uživatele pohonného sytému).

Zobrazení na ovládání
Zobrazovací lišta (5) na ovládání (1) se skládá z 11 LED světel.

• Nejvyšší LED světlo slouží jako ukazatel stavu (7), které Vás informuje o 
stavu Vašeho elektrokola.

• Ostatních 10 LED světel slouží jako ukazatel stavu nabití a podpory při 
šlapání (6).

Typ!  Po odstavení elektrokolo vždy vypněte. 
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Ukazatel stavu nabití/podpory při šlapání 
Ukazatel stavu nabití/podpory při šlapání (6) znázorňuje 2 parametry: 

• stav nabití baterie a
• zvolenou podporu při šlapání Vašeho elektrokola.

Stav nabití baterie lze poznat podle počtu svítících LED světel. Každé svítící LED 
světlo představuje 10% celkové kapacity nabití. U plně nabité baterie svítí všech 
10 LED světel. Když je baterie prázdná, žádné LED světlo nesvítí.

Zvolená podpora při šlapání se zobrazuje prostřednictvím ukazatele (6) barev  
Tento ukazatel (6) se zobrazuje ve čtyřech různých barvách, které reprezentují čtyři 
různé stupně podpory při šlapání.

Ukazatel stavu
Ukazatel stavu (7)  zobrazuje změnu stavu nebo  vzniklou poruchu. Ukazatel stavu 
nesvítí, pokud žádnou poruchu nelze rozeznat. 

Různé barvy ukazatele stavu (7) mají následující význam: 

• zelená: Ukazatel stavu (7) zabliká krátce zeleně po úspěšném vložení 
pohonného systému do elektrokola. Tak dostanete signál, že systém může být
nyní zapnut.

• žlutá: Ukazatel stavu (7) zasvítí krátce žlutě, když se objeví chyba ""Soft Fault".
To znamená, že se objevila přechodná nebo ne vážná porucha, která ve většině 
případů vede k výkonnostní ztrátě.  Při "Soft Fault" chybě můžete se svým
elektrokolem jet dál.  To se ovšem nedoporučuje.

• červená: Ukazatel stavu (7) se rozsvítí červeně, když nastane chyba "Hard
Fault". Při "Hard Fault" chybě se elektrokolo nedá dále obsluhovat a musí se 
vyčkat.

Typ! "Soft Fault" chyby se na elektrokole nejčastěji připisují chybějícím 
údajům ze senzoru rychlosti (viz  Pokyny k montáži vnitřního ložiska). 
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V případě trvalého zobrazování chyby "Soft Fault" můžete nově namontovat 
magnet senzoru rychlosti (viz Návod uživatele ložiska).  Pokud problém přetrvává   
i   nadále, obraťte se prosím na svého autorizovaného prodejce firmy FAZUA nebo 
navštivte servisní platformu společnosti FAZUA (www.fazua.com/service). 

Při trvalém zobrazování chyby "Hard Fault", kontaktujte prosím svého 
autorizovaného prodejce firmy FAZUA nebo navštivte servisní platformu společnosti 
FAZUA (www.fazua.com/service).  

Nastavení podpory šlapání 
Na ovládacím prvku (1) můžete nastavit požadovaný stupeň podpory šlapání 
pomocí pohonného sytému elektrokola. Podpora šlapání může být nastavena 
kdykoliv, tedy i během jízdy. Abyste změnili nastavení, stiskněte horní/dolní tlačítko 
(2,4) na ovládacím prvku (1)

Je možné vybrat následující stupně podpory: 

• Žádná podpora (bílá):  podpora motorem je deaktivována. Elektrokolo
může být užíváno jako běžné kolo.

• Breeze (zelená): efektivní podpora pro maximální dojezd.
• River (modrá): spolehlivá podpora pro většinu případů používání.
• Rocket (růžová): maximální podpora pro velmi náročné trasy.

stupně podpory barva max. faktor podpory max.výkon

žádná bílá 0 % 0 W

Breeze(vánek) zelená 75 % 125 W

River(řeka) modrá 150 % 250 W

Rocket(raketa) růžová 240 % 400 W
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Varování! Režim "podpory při tlačení" je určen  jen k použití při tlačení 
elektrokola. Při každém jiném použití vzniká riziko zranění.

Varování! Držte při používání této funkce neustále řidítka  oběma 
rukama, jinak byste mohli náhle ztratit kontrolu nad kolem. 

Režim zapnutí a vypnutí "podpory při 
tlačení" 
Podpora při tlačení ulehčuje tlačení elektrokola. Rychlost elektrokola v režimu 
"podpory při tlačení" se může pohybovat až do maximálně 6 km/h, podle 
zařazeného stupně. Uživatel může rychlost elektrokola zpomalit na své vlastní 
tempo chůze tím, že při tlačení bude elektrokolo přidržovat. 

Abyste aktivovali režim "podpory při tlačení"   nastavte pomocí ovládacího prvku 
"žádný" stupeň podpory při šlapání  ( viz Návod uživatele k ovládání). Poté podržte 
spodní tlačítko na ovládání. Po 2 sekundách se "podpora při tlačení" aktivuje

Podpora při tlačení se deaktivuje v následujících případech:

• přestanete-li držet spodní tlačítko (6),
• při zablokování kol na elektrokole, nebo
• při rychlosti vyšší než 6 km/h..

Krátký návod k ovládací jednotce 

krok tlačítko trvání

zapnutí libovolné libovolné

vypnutí prostřední 2 s

zvýšení podpory šlapání horní tlačítko libovolné

snížení podpory šlapání dolní tlačítko libovolné

aktivace režimu 
podpory tlačení

1. (stupeň podpory
"žádný")

2. dolní tlačítko
> 2 s
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Bezpečnostní pokyny

Uchovejte veškeré bezpečnostní pokyny a  návody k budoucímu použití.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vyjměte před čištěním baterii z pohonného systému. Pokud byste baterii vložili  do 
pohonného sytému s vlhkými kontakty, mohla by se poškodit. 

Baterii nikdy neotvírejte! Nebezpečí exploze!  Při otevření baterie zaniká nárok na 
záruční plnění.

Baterie smí být používána pouze v elektrokolech, která jsou vybavena originálním 
FAZUA evation pohonným systém. 

Smějí být používány pouze originální, výrobcem elektrokol povolené evation baterie. 
Při užívání nepovolených baterií vzniká riziko popálení či zranění. Za používání 
nepovolených baterií nepřebírá FAZUA žádnou záruku.   

K nabíjení baterií smějí být používány pouze originální FAZUA evation nabíječky 
Za používání nepovolených nabíječek nepřebírá FAZUA žádnou záruku.   

Baterie nesmí být vystavována horku, otevřenému ohni nebo vodě. Nebezpečí 
exploze!

Hořící baterii nehaste vodou, uhaste případně jen hořící okolí. Lépe se hodí  hasící 
přístroje s kovovým hasícím práškem (třída D). Může-li být baterie bezpečně  
přenesena někam ven,  je možné uhašení ohně vyvolat  pískem.

Chraňte baterii před mechanickými vlivy nebo jinou zátěží. Jinak vzniká riziko 
poškození a  unikání plynů, které mohou vést k podráždění dýchacích cest. Při 
vznikajících potížích zajistěte přísun čerstvého vzduchu a vyhledejte lékaře. 

Pozor při zacházení s kovovými předměty, jako jsou např. mince, kancelářské sponky 
a šrouby v bezprostřední blízkosti baterie.  Tyto objekty mohou  uzavřít elektrický 
obvod mezi  přípojnými svorkami baterie. Riziko vzniku ohně! Při poškození tohoto 
druhu zaniká nárok na jakoukoliv záruku. 

Důležité! Přečtěte si prosím  bezpečnostní pokyny      (označené          
          a pokyny ke komponentům pohonného systému a ke komponentům 
          elektrokola obzvlášť pečlivě. 

Důležité! Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Při zanedbání 
bezpečnostních pokynů  může dojít k úrazu elektrickým proudem, vzniku 
ohně nebo k těžkým zraněním. 
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Chraňte baterii před hořlavými materiály. Nevystavujte baterii ani přímému 
slunečnímu záření nad 40 stupňů.  

Odneste baterii před nabíjením na suché a ohnivzdorné místo.   Během procesu 
nabíjení vzniká horko. Riziko vzniku ohně! Při tvorbě kouře nebo neobvyklého 
zápachu vytáhněte ihned síťovou zástrčku a baterii odpojte od nabíječky. 

Nenechávejte baterii během procesu nabíjení nikdy bez dozoru! 

Poškozené baterie nesmí být nikdy používány ani nabíjeny!

Nedotýkejte se nikdy  unikající tekutiny z baterie! Při kontaktu s kůží důkladně 
omyjte vodou. Kontakt s touto kapalinou může vést k podráždění a popáleninám 
kůže.  Při kontaktu s očima vyhledejte neprodleně lékaře. 

Chraňte baterii  a nabíječku neustále před blízkým kontaktem s kardiostimulátorem 
Magnetické přípojky těchto komponentů mohou funkci kardiostimulátoru   poškodit. 

Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. 

Čištění, údržba a servis
Všechny komponenty elektrokola a pohonného systému by měly být udržovány      
v čistém stavu.  Přitom je třeba obzvláště dbát na kontakty a  předěly mezi baterií    
a pohonným systémem stejně jako i mezi pohonným systémem a vnitřním 
ložiskem. Tato místa je třeba před každým používáním zcela utřít. 

Čistý chladič na pohonném systému může lépe plnit svou funkci.  Zámek by měl být 
každé dva až tři měsíce znovu namazaný nebo i tehdy, pokud už se nedá pohodlně 
obsluhovat. Komponenty pohonného systému nesmějí být v žádném případě 
ponořovány do vody nebo čištěny vysokotlakým čističem.  Komponenty musí být 
čištěny hadříkem nebo šetrně měkkým kartáčem.

Pro další informace o údržbě Vašeho pohonného systému se obraťte na svého 
servisního partnera ve FAZUA servise nebo navštivte FAZUA servisní platformu 
(www.fazua.com/service).
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Transport
Baterie podléhají předpisům o nebezpečném nákladu.  Nepoškozené baterie smějí 
být přepravovány soukromými osobami v silničním provozu.  Komerční transport 
vyžaduje dodržování předpisů, týkajících se obalů a přepravy nebezpečného 
nákladu. Otevřené kontakty musí být zakryty a baterie musí být bezpečně 
zabalena.  Balíková služba musí být upozorněna, že v obalu je umístěn 
nebezpečný náklad. S dalšími dotazy se obraťte na svého servisního partnera firmy 
FAZUA nebo navštivte platformu FAZUA servisu (www.fazua.com/service).

Likvidace

Vnitřní ložisko, pohonný systém, ovládání, baterie, nabíječka, 
příslušenství a obal musí být zlikvidovány způsobem šetrným   
k životnímu prostředí. Ani elektrokola, ani jeho komponenty, 
nepatří do domovního odpadu! 

Jen v zemích EU: staré elektropřístroje (směrnice 2012/19/EU) 
rovněž staré akumulátory  (směrnice 2006/66/EG) musí být 
sbírány odděleny a likvidovány  způsobem šetrným k životnímu 
prostředí. 
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Baterii nemačkejte, nezahřívejte, nespalujte, nezkracujte  ani  
nerozmontovávejte. Neponořujte ji do kapaliny, protože  jinak 
by mohlo dojít k úniku plynů nebo rozpraskání povrchu. 
Dbejte Návodu uživatele nabíječky. Skladovací teplota: 0 až 
45 °C.Vybíjecí teplota: - 20 až 60 °C.
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Popis a technické údaje
Komponenty
Číslování součástí se vztahuje k vyobrazením v úvodu k Návodu k použití. Tato 
vyobrazení znázorňují různé komponenty, které patří k baterii. Dle vybavení Vašeho 
elektrokola se mohou zobrazení v tomto návodu  od součástí Vašeho kola 
odlišovat.

1. Baterie
2. Tlačítko vypnutí/zapnutí
3. Ukazatel druhu provozu/kontroly nabíjení
4. Nabíjecí zdířka
5. Vybíjecí zdířka
6. Uzávěr baterie
7. Pohonný systém
8. Příjem baterie

Technické údaje
Lithium-iontová-baterie 7000

Produktové číslo 01-2018-004

Jmenovité napětí V 36

Jmenovitá kapacita Ah 7

Výkon Wh 252

Provozní teplota °C -20 ... +60

Skladovací teplota °C -20 ... +60

Vybíjecí teplota °C -20 … +60

Nabíjecí teplota °C 0 ... +45

Druh ochrany IP 54

Hmotnost, cca. kg 1,4
* Při nedodržení horních hranic může dojít k poklesu výkonu.
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Montáž

Zkouška funkčnosti baterie 
Baterie (1) musí být před nabíjením a prvním použitím přezkoušena. 

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (2) na baterii (1). Před prvním uvedením do 
provozu baterii plně nabijte,  dokud se nerozsvítí všechna LED světla na ukazateli 
kontroly nabíjení baterie (3).  Pokud na ukazateli kontroly nabíjení (3) nesvítí  
žádné LED světlo, je možné, že baterie (1) je poškozena. 

Po prvním uvedení do provozu a před každým dalším použitím, je nutné baterii (1) 
pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (2) zapnout. 

Nabíjení baterie 

Baterie (1) může být nabíjena kdykoliv buďto nezávisle, v pohonném systému, nebo 
namontovaná v elektrokole (viz Pokyny k montáži pohonného systému). Proces 
nabíjení může být kdykoliv přerušen. 

Před prvním uvedením do provozu baterii (1) plně nabijte, abyste měli k dispozici 
plnou kapacitu baterie (1). 

Varování! Před použitím a nabíjením baterii vždy přezkoušejte. 
Všechna připojení a všechny povrchy musí být čisté.  

Důležité! Přečtěte si pečlivě Návod uživatele nabíječky před prvním 
procesem nabíjení.

Varování!  Přečtěte pečlivě návod k použití pro baterii a dbejte na 
pokyny v něm obsažené. 

Varování! Před použitím a nabíjením se musí baterie vždy 
zkontrolovat, zda nevykazuje viditelná poškození, jako jsou praskliny 
nebo  skvrny po spálení. Poškozené baterie (1) nikdy nepoužívejte 
nebo nenabíjejte! Pro další informace se obraťte na svého servisního 
partnera firmy FAZUA nebo navštivte platformu FAZUA servisu 
(www.fazua.com/service).
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Baterie (1) nemůže být nabíjena při teplotě, ležící mimo než přípustné  teploty při 
nabíjení, i když je spojena s nabíječkou.  Začne se nabíjet až  po dosažení 
přípustné nabíjecí teploty. 

Ukazatel kontroly nabíjení
Při zapnutí baterie (1)  se zobrazí na ukazateli kontroly nabíjení (3) startovací 
animace. Poté LED světla krátce zobrazí stav nabití (3) baterie (1).  

Při  zapnuté baterii (1) může být vyvolán stav nabíjení stisknutím tlačítka zapnutí/
vypnutí (2).

Každé LED světlo představuje 20 % kapacity. Při plně nabité baterii se rozsvítí 
všech pět LED světel. Pokud je ale baterie vybita, rozsvěcuje se periodicky pouze 
poslední LED světlo. Stav nabití baterie (1) se zobrazuje na ovládací jednotce (viz 
Návod uživatele k ovládání). 

Vložení a vyjmutí baterie

Abyste vložili baterii (1) do  pohonného systému (7),  podržte pohonný systém (7) v 
jedné ruce a  baterii (1) ve druhé. Ujistěte se, že vybíjecí zdířka (5) ukazuje na  
příjem baterie (8). Oba komponenty  spojte, baterii (1) přitom opatrně zasunujte do 
příjmu baterie (8) v pohonném systému (7) (krok A). Když je baterie (1) plně vložena, 
je poté automaticky uzávěrem baterie (6) zablokována. 

Abyste baterii (1) z pohonného systému (7) zase vyjmuli, stiskněte uzávěr baterie 
(6) při současném vysunování baterie (1) z  příjmu baterie (8) (krok B).

Varování! Baterie (1) a pohonný systém (7) musí být neustále čisté.  
Jinak by mohlo znečištěním způsobené tření tento proces ztížit.
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Obsluha

Vypnutí baterie 
Baterie (1) může být zapnuta či vypnuta jak vložená v pohonném systému (7)  tak       
i ve vyjmutém stavu. 

K zapnutí pohonném systému (7) stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (2). LED světla 
ukazatele kontroly nabití (3) zobrazí nejprve startovací animaci a poté krátce stav 
nabití baterie.

K vypnutí baterie (1), podržte na 2 sekundy tlačítko zapnutí/vypnutí (2). LED světla 
ukazatele kontroly nabití (3) zobrazí vypínací animaci a baterie (1) se vypne.

Přejde-li Vaše elektrokolo do nečinnosti, baterie (1) se vypne, aby zachovala 
zbývající energii  (viz Pokyny k pohonnému systému ve stavu klidu). Pokud  baterie 
(1) není již po 12 hodinách vložena do pohonném systému (7)  nebo není připojena 
k nabíječce a není ani stisknuto žádné tlačítko, vypne se baterie kvůli zachování 
zbývající energie.

Typ! Baterie (1) je chráněna proti zkratu, přehřátí, přebití a hlubokému 
vybití. Aby se předešlo možnému nebezpečí, vypne tato ochrana v 
případě nutnosti baterii (1) automaticky sama.
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Užitečné typy pro Vaši baterii 

• Doba životnosti Vaší baterie (1) se může  řádnou údržbou prodloužit. Dbejte
vždy na provozní a skladovací teploty.

• Oddělte  baterii (1) po každém procesu nabíjení od nabíječky.
• V případě, že  baterii (1) po delší dobu nepoužíváte, měla by se předtím

nabít do stavu nabití 60 %. Po 6 měsících baterii (1) nově zkontrolujte.  Při
stavu nabití na 20 % nebo nižším, byste měli baterii znovu nabít na 60 %.

• Doba skladování při nabití na 60 %:
• 1 měsíc: -20 až 60 °C
• 3 měsíce: -20 až 45°C
• 1 rok: -20 až 25°C

• Baterie (1) by měla být skladována na suchém a dobře větraném místě.
Optimální skladovací teplota je mezi +5 a +20 °C.

• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách byste měli pohonný systém (7)
a baterii (1) z elektrokola vyjmout a až do příštího použití uchovávat
zabalené.

• Skladování baterie (1) v kole se nedoporučuje.

Typ! Skladování vybité baterie (1) po delší dobu může Vaši baterii 
masivně poškodit nebo její kapacitu podstatně snížit. 
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Bezpečnostní pokyny

Uchovejte veškeré bezpečnostní pokyny a  návody k budoucímu použití.

�

�

�

�

�

�

Chraňte nabíječku neustále před vodou a vlhkostí. Jinak vzniká vysoké 
riziko úrazu elektrickým proudem. 

Smějí být používány pouze originální, výrobcem elektrokol povolené 
evation baterie. Jinak vzniká riziko vzniku požáru a exploze. 

Neotvírejte svévolně baterii. Smí být otevřena jen odborníky a měla by být 
opravována pouze originálními náhradními díly. 

Nabíječku, kabel a zástrčku je třeba před každým použitím zkontrolovat. 
Při znatelných poškozeních nabíječku nikdy nepoužívejte. Vysoké riziko 
úrazu elektrickým proudem! 

Udržujte nabíječku v čistém stavu. U zašpiněné nabíječky vzniká zvýšené 
riziko úrazu elektrickým proudem.

Dříve než budete nabíječku čistit a zejména utírat, musíte předtím vždy 
vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.  Jinak se může stát, že při doteku 
kontaktů obdržíte ránu elektrickým proudem. 

Důležité! Přečtěte si prosím  bezpečnostní pokyny (označ.    (   )
a pokyny ke komponentům pohonného systému a ke komponentům 
elektrokola obzvlášť pečlivě. 

Důležité! Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Při zanedbání 
bezpečnostních pokynů  může dojít k úrazu elektrickým proudem, 
vzniku ohně nebo k těžkým zraněním. 

Přečtěte si a dbejte informací na označení nabíječky.  Jinak vzniká 
riziko chybné obsluhy a následkem toho těžká zranění. 
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Chraňte nabíječku a baterii před hořlavými materiály. Odneste nabíječku a 
baterii před nabíjením vždy na suché a nehořlavé místo.    Během 
procesu nabíjení vzniká horko. Riziko vzniku ohně! Při tvorbě kouře nebo 
neobvyklého zápachu vytáhněte ihned síťovou zástrčku a baterii odpojte 
od nabíječky. 

Opatrně při zacházení s nabíječkou během a po procesu nabíjení.  
Nabíječka může být horká.  

Nenechávejte baterii během procesu nabíjení nikdy bez dozoru! 

Osoby, které nejsou schopny nabíječku bezpečně používat, smějí 
nabíječku používat jen pod dozorem.  

Nabíječku je třeba uchovávat mimo dosah dětí.

Z poškozené baterie mohou unikat plyny. Při vznikajících potížích 
zajistěte přísun čerstvého vzduchu a vyhledejte lékaře. 

Chraňte baterii  a nabíječku neustále před blízkým kontaktem                   
s kardiostimulátorem.  Magnetické přípojky těchto komponentů mohou 
funkci kardiostimulátoru   poškodit. 

Nenabíjejte baterii delší dobu, pokud je již plně nabita nebo ji 
nepotřebujete. Při bouřce,  kolísání proudu nebo zkratech by se mohla 
baterie poškodit.  
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Čištění, údržba a servis
Všechny komponenty elektrokola a pohonného systému by měly být udržovány v 
čistém stavu.  Přitom je třeba obzvláště dbát na kontakty a  předěly mezi baterií a 
pohonným systémem stejně jako i mezi pohonným systémem a vnitřním ložiskem. 
Tato místa je třeba před každým používáním zcela utřít. 

Čistý chladič na pohonném systému může lépe plnit svou funkci.  Zámek by měl být 
každé dva až tři měsíce znovu namazaný nebo i tehdy, pokud už se nedá pohodlně 
obsluhovat. Komponenty pohonného systému nesmějí být v žádném případě 
ponořovány do vody nebo čištěny vysokotlakým čističem.  Komponenty musí být 
čištěny hadříkem nebo šetrně měkkým kartáčem.

Pro další informace o údržbě Vašeho pohonného systému se obraťte na svého 
servisního partnera ve FAZUA servise nebo navštivte FAZUA servisní platformu 
(www.fazua.com/service).

Likvidace

Vnitřní ložisko, pohonný systém, ovládání, baterie, nabíječka, 
příslušenství a obal musí být zlikvidovány způsobem šetrným k 
životnímu prostředí. Ani elektrokola, ani jeho komponenty, 
nepatří do domovního odpadu! 

Jen v zemích EU: staré elektropřístroje (směrnice 2012/19/EU) 
rovněž staré akumulátory  (směrnice 2006/66/EG) musí být 
sbírány odděleny a likvidovány  způsobem šetrným k životnímu 
prostředí. 
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Popis a technické údaje 
Komponenty
Číslování komponentů se vztahuje k vyobrazením v úvodu Návodu k použití. Tato 
vyobrazení znázorňují různé součásti, které patří k nabíječce a k jiným modulům 
společnosti FAZUA. Dle vybavení Vašeho elektrokola se mohou zobrazení v tomto 
návodu  od součástí Vašeho kola odlišovat.  

1. Nabíječka
2. Proudová zdířka
3. Přípojný kabel
4. Síťová zástrčka
5. Nabíjecí zástrčka
6. LED ukazatele nabíječky
7. Baterie
8. Ukazatel kontroly nabíjení
9. Nabíjecí zdířka
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
11. Pohonný systém

Technické údaje 
nabíječka

produktové číslo 01-2018-005
jmenovité vstupní napětí V AC 100 ... 240
frekvence Hz 50 ... 60
výstupní napětí V DC 42
nabíjecí proud A 2
doba nabíjení (cca.) h 3,5
provozní teplota °C -20 ... +60
skladovací teplota °C -20 ... +60
druh ochrany IP 54
hmotnost, cca. kg 0,6
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Připojení nabíječky  k elektrické síti
Spojte síťovou zástrčku (4)  přípojného kabelu (3) s proudovou zdířkou (2) na 
nabíječce (1). Poté připojte síťovou zástrčku (dle dané země) přípojného kabelu 
ke zdroji energie.

Varování! Dbejte vždy na síťové napětí. Zásobovací napětí  nabíječky 
(1) musí být v rozmezí hodnot zadaných v technických údajích.
Přípustné hodnoty jsou uvedeny na nabíječce. 

Varování! Přečtěte si pečlivě Návod uživatele baterie a dbejte všech 
v  něm  obsažených pokynů! Před použitím a nabíjením baterii vždy 
znovu zkontrolujte. Přípojky a povrchy musí být čisté.  

Před použitím a nabíjením se musí baterie vždy zkontrolovat, zda 
nevykazuje viditelná poškození, jako jsou praskliny nebo  skvrny po 
spálení. Poškozené baterie nikdy nepoužívejte nebo nenabíjejte! Pro 
další informace se obraťte na svého servisního partnera firmy FAZUA 
nebo navštivte platformu FAZUA servisu (www.fazua.com/service).

Typ! Měli byste baterii (7) nabíjet jen tehdy,  když se můžete řídit všemi 
bezpečnostními pokyny. Jinak je nutné proces nabíjení přerušit a 
zajistit dodržení veškerých bezpečnostních předpokladů, dříve než se  
může proces nabíjení provádět.  
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Spojení nabíječky s baterií v pohonném
systému 
Baterie (7) se dá nabíjet buďto samostatně nebo vložená v pohonném systému (11) 
(viz  Návod uživatele pohonného systému).

Zastrčte nabíjecí zástrčku (5)  nabíječky (1) do nabíjecí zdířky (9) v pohonném 
sytému (11) vložené baterie (7) ( krok B ).

Spojení nabíječky s baterií v elektrokole
Baterii (7) můžete nabíjet i po vložení do elektrokola. 

K tomu musíte ale nejprve upravit pohonný systém (11) na elektrokole do nabíjecí 
polohy  (viz Pokyny k montáži  pohonného systému).

Potom zastrčte nabíjecí zástrčku (5)  nabíječky (1) do nabíjecí zdířky (9) v 
elektrokole vložené baterie (7)  ( krok C ).

Proces nabíjení
Nabíjecí proces začíná, jakmile je nabíjecí zástrčka (5) Vaší nabíječky (1)  připojena 
k  nabíjecí zdířce (9)  baterie (7).

Proces nabíjení se zobrazuje prostřednictvím ukazatele kontroly nabíjení (8) na 
baterii (7).  Vyobrazení LED světel na ukazateli kontroly nabíjení (8) závisí na 
daném stavu nabití. Každé LED světlo představuje 20 % kapacity. Svítí-li všech 5 
LED světel, je baterie plně nabita. 

Poté, co je baterie (7) plně nabita, LED světla na ukazateli kontroly nabíjení (8) 
zhasnou. Pak můžete zkontrolovat stav nabití krátkým stiskem tlačítka zapnutí/
vypnutí (10) na baterii (7).

Po ukončeném procesu nabíjení oddělte nabíječku (1) ze sítě a baterii (7)  od 
nabíječky (1).
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Záruka výrobce
FAZUA s.r.o., Hofmannstraße 61, 81379 München (dále jen "výrobce") zaručuje 
koncovému zákazníkovi (dále jen zákazníkovi) v souladu s následujícími 
ustanoveními, že vmontovaný pohonný systém kola a jeho komponenty (dále jen 
"produkt"), nabytý na území Evropské Unie (stav 1.1.2017) a ve Švýcarsku (dále jen 
"územní rozsah platnosti"), je prostý konstrukčních, materiálních a výrobních 
nedostatků a  plně funkční po dobu dvou let od dodání (záruční lhůta). 

V případě, že se přesto vyskytne chyba nebo nebude pohonný systém plně funkční, 
odstraní výrobce tento nedostatek dle vlastního uvážení na své náklady 
prostřednictvím opravy nebo dodání nových, nebo generálně opravených 
komponentů. 

Zákonná práva zákazníka kvůli nedostatku, dle § 437  Občanského zákoníku (v 
Německu) zůstávají  proto nedotčena a nebudou touto zárukou ani omezena. 

Nároky z této záruky vznikají ale jen tehdy, když: 

• produkt nevykazuje žádné škody nebo známky opotřebení, které  jsou
způsobeny používáním, jež se odchyluje od normálního účelu stanoveného 
výrobcem v uživatelské příručce

• produkt nevykazuje žádné známky,  které by nasvědčovaly opravám nebo
jiným zásahům výrobcem neautorizovaných opraven, a

• pokud není odstraněno tovární číslo nebo není-li rozpoznatelné.

Nároky z této záruky předpokládají, že zákazník kontaktuje před zasláním produktu 
buďto prodejce, u kterého kolo získal, nebo výrobce, a tomuto dá příležitost, ve 
lhůtě osmi dnů, provést telefonickou analýzu chyb.
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Nároky z této záruky mohou být uplatňovány následně jen po předání nebo zaslání 
produktu výrobci. Předpokladem nároku na záruku je dále i předložení originálního 
účtu s datem nákupu. Náklady na zaslání a zpětné zaslání produktu přebírá 
výrobce. Uvedl-li výrobce nebo prodejce zákazníkovi pro zaslání konkrétního 
dopravce a využije-li zákazník  přesto jinou dopravní společnost, ponese navíc 
vzniklé náklady samotný zákazník. 

Tato záruka platí v předešle jmenovaném rozsahu a za výše jmenovaných 
předpokladů, včetně předložení dokladu o koupi, i v případě dalšího postoupení pro 
každého pozdějšího budoucího vlastníka produktu,  v územním rozsahu platnosti 
této záruky. 

Tato záruka  podléhá právu Spolkové Republiky Německo za předpokladu, že v 
zemi daného zákazníka jejímu plnění nebrání nutné předpisy na ochranu 
spotřebitele. 
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