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I.   Úvod 
 
Tento návod Vám pomôže v tom, aby ste objavili všetky prednosti Vášho 
Pedelecu Impulse Evo a mohli ho správne používať. 
 

 
 

VAROVANIE 
 

Prečítajte si pred prvým použitím pozorne „Originálny návod na 
obsluhu| Pedelecu Impulse Evo“ a návod na obsluhu „Všeobecne“ 
(CD). Dbajte pritom na návod dodávateľa jednotlivých komponentov. 
Zoznámte sa so zmyslom a popisom  bezpečnostných pokynov v návode 
na obsluhu. Pri nejasnostiach sa obráťte bezpodmienečne na svojho 
predajcu bicyklov. Zanedbanie dodržania bezpečnostných pokynov a 
návodu môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, ťažké 
zranenie či poškodenie prístroja . Pri zranení a škodách, ktoré 
vzniknú na základe nedodržania bezpečnostných pokynov a návodu, 
zaniká záruka a záručné plnenie zo strany výrobcu. 

 
Uchovajte návod na obsluhu pre budúce opätovné nahliadnutie a 
informovanosť. Návody musia byť odovzdané každému, kto tento 
Pedelec používa, vykonáva údržbu  alebo opravuje. 

 
 
 
 
 

I.I     CD 
 
Na priloženom CD se nachádza „Originálny návod na obsluhu Pedelecu 
Impulse Evo“ v rôznych  jazykoch. Okrem toho tu nájdete „Originálny 
návod na obsluhu Všeobecne“ s všeobecnými informáciami k technike 
jazdy. Keď si vytvoríte internetový odkaz, môžete si stiahnuť 
najaktuálnejšiu verziu návodu na obsluhu. CD je možné prehrať na 
každom bežnom PC  alebo laptope. K tomu následujúci postup: 
 
POSTUP A 
 
1.   Vložte CD. 
 

2.   Kliknite 2x ľavým tlačidlom myši na súbor shelexec.exe. 
 

3.   Zvoľte požadovaný jazyk. 
 

4.   Otvorte „Návod na obsluhu z CD“ alebo vyberte „Návod na obsluhu 
online v novej verzii“. 
 
 POSTUP B 
 
1.   Vložte CD. 
 

2.   Kliknite raz pravým tlačidlom myši na „Otvoriť adresár k prezretiu 
súborov“. 
 

3.  2x kliknite na „štart“ ľavým tlačidlom myši. 
 
4.   Zvoľte požadovaný jazyk. 
 

5.   „Otvoriť návod na obsluhu z CD “alebo vyberte „Návod na obsluhu 
online v novej verzii“.
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K otvoreniu Návodu na obsluhu je potrebný program Adobe 
Reader.  Je priložený na CD alebo je možné ho zadarmo 
stiahnuť na www.adobe.com. 

Verziu k tlači „Originálneho návodu na obsluhu | 
Všeobecne“ môžete bezplatne objednať na následujúcej 
adrese. 

Derby Cycle GmbH/Raleigh Univega GmbH 
Siemensstraße 1-3 
D-49661 Cloppenburg 
+ 49 (4471) 966-111 
info@derby-cycle.com 

I.II   Servisná knižka 

V priloženej servisnej knížke nájdete záručné podmienky, preukaz 
jazdného bicykla, formuláre k odovzdaniu, k údržbe a k výmene 
držiaku. 

I.III  Prehlásenie o zhode 

Dodržujte prosím priložené prehlásenie o zhode a uchovajte ho. 

Týmto prehlásením o zhode potvrdzujete, že sú splnené všetky 
bezpečnostne technické požiadavky aplikovateľných smerníc ohľadne 
batérie a Pedelecu.

 Veďte si servisnú knižku starostlivo a dodržujte intervaly 
údržby. Tak zostane Váš Impulse Evo dlho funkčný a 
bezpečný.

http://www.adobe.com/
mailto:info@derby-cycle.com
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I.IV  Vysvetlenie bezpečnostných pokynov 
 

NEBEZPEČENSTVO 

 
Tento Symbol        v spojení  so signálnym slovom „nebezpečenstvo“ 

označuje možné nebezpečné situácie.  Nedodržanie bezpečnostných 

pokynov môže viesť k smrti alebo ťažkým zraneniam. 
 
 

 
VAROVANIE 

 
Tento symbol           v spojení so slovom „varovanie“ 

označuje možné nebezpečné situácie.  Nedodržanie 

bezpečnostných pokynov môže viesť k ťažkým zraneniam. 
 
 

 
OPATRNOSŤ 

 

Tento symbol           v spojení so slovom „opatrnosť“ označuje 

možné nebezpečné situácie.  Nedodržanie bezpečnostných pokynov 

môže viesť k ľahkým alebo drobným zraneniam. 

 

Tento symbol označuje typy k používaniu, najmä užitočné 

a dôležité informácie k produktu alebo k jeho 

dodatočnému užívaniu. Toto nie je žiadne signálne slovo 

pre nebezpečné alebo škodlivé situácie. 
 
 
 
 
 

I.V Služba zákazníkom 
 

S akýmikoľvek otázkami k systému a jeho súčasťami sa môžete obrátiť na 

vyškolených predajcov bicyklov alebo službu zákazníkom Derby Cylce/ 

Raleigh Univega: 

 

Derby Cycle GmbH/Raleigh Univega GmbH 

Siemensstraße 1-3 

D-49661 Cloppenburg 

+ 49 (4471) 966-111

 
 

 

POZOR 
 

Tento symbol           v spojení so slovom „pozor“ označuje možné 

nebezpečné situácie.  Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže 

viesť ku škodám na Pedelecu a jeho súčastiach.



Návod na obsluhu | Pedelec Impulse Evo Verzia 1    7 

 

 
 

II. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 
 

VAROVANIE 
 

Ráfiková brzda: Vyvarujte sa pri dlhšej jazde z kopca trvalému a 

neprerušovanému brzdeniu! Mohlo by to viesť k oslabeniu účinku bŕzd 

alebo poškodeniu plášťa! Brzdite radšej cyklicky s pauzami na 

ochladzovanie, počas ktorých sa brzdový systém vždy znovu ochladí 

pôsobením vetra. Vkladajte pauzy podľa potreby, aby sa brzdový 

systém mohol ochladzovať. 

 

Kontrolujte pravidelne opotrebovateľné diely (napr. brzdy a ich 

obloženie, plášte). Poškodené diely môžu viesť k nehodám a spôsobiť 

pád. Kvôli dodatočnému výkonu sú u Pedelecu opotrebovateľné diely 

namáhané silnejšie než u normálneho bicykla. Vymeňte brzdové 

obloženie, ak dosiahne hranicu opotrebovania. Poznáte to podľa 

označenia na obložení bŕzd  alebo keď pri brzdení ťaháte páčku až k 

riadidlám. 

 

Nedotýkajte sa po dlhšej jazde z kopca motora.  Môže byť silno 

zohriaty. Dotykom by ste si mohli vyvolať popáleniny. 

 

Dbajte na bezpečnostné pokyny v úvode následujúcej kapitoly. 

 

POZOR 
 

Používajte bicykel len k jeho určeným účelom. Inak vzniká nebezpečenstvo 

technického zlyhania 

 IV. Účelné používanie s. 9. 
 
Dbajte na celkovú hmotnosť Pedelecu, jej prekročenie by mohlo viesť k 

rozlomeniu alebo zlyhaniu bezpečnostne dôležitých dielov. 

 

 4.5.1.2 Jazda s prívesom alebo batožinou s. 41. 
 
Preskúšajte správne a pevné usadenie všetkých rychloupínačov pred  

každou jazdou. 

 
Kotúčová brzda: Páčka rychloupínačov otočného kolesa sa musí 

nachádzať na protiľahlej strane brzdového kotúča. Ak sa páčka 

rychloupínačov nachádza na rovnakej strane ako kotúč brzdy, vzniká 

nebezpečenstvo, že sa páčka rychloupínača a brzdový kotúč dostanú do 

kolízie. 
 

UPOZORNENIE 
 

Montážne a nastavovacie práce si nechajte vykonať predajcom 

bicyklov. Ak musíte niečo pritiahnuť sami, nájdite na konci 

"Originálneho návodu k prevádzke/ Všeobecne" (CD) podrobný 

zoznam s momentom utiahnutia, ktorý musíte bezpodmienečne 

dodržať. 

 

Ak chcete vykonávať technické úpravy na svojom Pedelecu, berte do 

úvahy miestne dopravné predpisy a platné normy. Uvedomte si ale, 

že tým môžu zanikať záručné podmienky.
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III. Zákonné ustanovenia

III.I  Všeobecne

NEBEZPEČENSTVO 

Nikdy nejazdite bez držania. Musíte mať vždy aspoň jednu ruku na 
riadidlách. V opačnom prípade sa vystavujete pokute a riskujete tým 
tiež svoje zdravie. 

Nevykonávajte žiadne zmeny na pohonnej jednotke, tým by sa zvýšila 
rýchlosť vypnutia nad 25 km/h. Pedelec, ktorého výkon motora alebo 
jazdné vlastnosti budú zmenené, tak v danom prípade neodpovedá 
zákonným ustanoveniam Vašej krajiny. Keď potom jazdíte  na svojom 
upravenom Pedelecu na verejných cestách, vystavujete sa v danom 
prípade riziku pokuty.  Okrem toho vzniká nebezpečenstvo 
technického zlyhania. Takto upravené jazdné bicykle sú vyňaté zo 
záručných plnení a samotnej záruky. 

VAROVANIE 

Neodporúčame Vám, nechať jazdiť na Pedelecu deti mladšie ako 
14 rokov. Mohli by byť fyzicky preťažené jeho rýchlosťou. 

Pedelec musí, rovnako ako všetky bicykle, spĺňať 
požiadavky pravidiel cestnej premávky v danej krajine. 

III.II Zákonné ustanovenia v Nemecku

V iných krajinách môžu existovať iné pravidlá. Informujte 
sa pred použitím svojho Pedelecu v zahraničí na platné 
zákonné ustanovenia v danej krajine. 

V dobe vzniku tohoto návodu na obsluhu existovaly v Nemecku, okrem iných, 
nasledujúce opatrenia: 

»    Motor môže slúžiť len ako podpora pri šliapaní, čo znamená, že môže len 
„pomáhať“, a k jazdec sám šliape do pedálov. 

»    Nemôže byť prekročený stredný výkon motora, teda 250 W. 

»  Pri zvyšujúcej sa rýchlosti sa musí výkon motora vždy viac znížiť. 

»    Pri 25 km/h sa musí  motor vypnúť. 

OBJASNENIE PRE JAZDCOV 

»    Helma pri jazde nie je povinná. V záujme svojej vlastnej bezpečnosti by 
ste ale nemali nikdy jazdiť bez vhodnej helmy. 

»    Nie je nutné vlastniť vodičský preukaz. 

»    Poistenie taktiež nie je povinné. 

»  Užívanie cyklotrás je platné ako u bežných bicyklov. 

»    Použitie prívesu za bicyklom a detského vozíku je spravidla u Pedelecu 
povolené.
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NEBEZPEČENSTVO 

 
Pred použitím prívesu si prečítajte bezpodmienečne následujúcu 
kapitolu 
�  4.5.1.2 Jazda s prívesom a / alebo batožinou s. 41. 

 
 
 
 
IV. Účelné používanie 

 
IV.I   Pedelec 

 
Tieto bicykle sú na základe svojej koncepcie a vybavenia určené k tomu, 
aby boli používané na verejných komunikáciách a spevnených cestách. 
Taktiež je možné použitie v ľahkom teréne. Za každé používanie v 
jednotlivých oblastiach alebo nedodržanie bezpečnostných pokynov v 
návode na obsluhu a za z nich vyplývajúce škody neručí ani výrobca ani 
predajca. Toto platí zvlášť pri používaní bicykla vo voľnej krajine, pri 
preťažení a neodbornom odstraňovaní nedostatkov. K účelnému 
používaniu patrí tiež dodržiavanie výrobcom predpísaných podmienok 
pre prevádzku, starostlivosť a údržbu v návode na obsluhu a v 
servisnej knižke. Odchýlky v spotrebe a odchýlky vo výkone batérie 
rovnako ako zníženie kapacity batérie pri starnutí sú pri prevádzke 
bežné, technicky nevyhnutné  a ako také nie sú žiadnou vecnou vadou. 

 
 
 
 
 

IV.II  Horský elektrobicykel 

 
Tieto bicykle nie sú na základe svojej koncepcie a vybavenia určené k tomu, 
aby boli používané na verejných cestách. Pred použitím na verejných 
komunikáciách musia existovať k tomu určené nariadenia. Sú určené k 
tomu, aby jazdili vo voľnej krajine, pričom sa nepredpokladá ich použitie pri 
pretekoch. Za každé používanie v jednotlivých oblastiach alebo nedodržanie 
bezpečnostných pokynov v návode na obsluhu a za z nich vyplývajúce škody 
neručí ani výrobca ani predajca. Toto platí obzvlášť pre použitie bicyklov pri 
pretekoch, preťaženie alebo neodborné odstraňovanie nedostatkov. K 
účelnému používaniu patrí tiež dodržovanie výrobcom predpísaných 
podmienok pre prevádzku, starostlivosť a údržbu v návode na obsluhu a 
v servisnej knižke. Odchýlky v spotrebe a odchýlky vo výkone batérie 
rovnako ako zníženie kapacity batérie pri starnutí sú pri prevádzke bežné, 
technicky nevyhnutné  a ako také nie sú žiadnou vecnou vadou.
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2. Pokyny k rýchlemu štartu

2.1       Nabíjanie batérie

Ak si chcete urobiť len krátku skúšobnú jazdu, nemusíte batériu 

dobíjať. Pred prvou dlhšou jazdou by ste  ju mali ale 

bezpodmienečne dobiť. 

 6.3.1 Nabíjanie batérie s. 56, z dôvodu transportu je 

dodávaná batéria nabitá len čiastočne (cca. 50%). 

Vykonajte učebný cyklus: Novú, úplne nabitú batériu, by ste 

mali raz, až do vysadení podpory a bez toho, že by ste ju  

medzitým dobili, vyjsť do prázdna.  Týmto sa batéria „naučí“ 

poznať svoju kapacitu a skutočná kapacita a ukazovateľ stavu 

nabitia batérie sa budú zhodovať.  Prosím vykonajte každých 

šesť mesiacov alebo každých 5000 kilometrov učebný cyklus. 

Ak tento proces čas od času nezopakujete, momentálna kapacita a 

ukazovateľ stavu nabitia batérie sa budú stále zreteľnejšie líšiť. 

2.2       Vloženie a uzamknutie batérie 

POZOR 

Držte batériu pevne, aby Vám nespadla. Mohla by sa pri tom 

poškodiť. 

Systém jedného kľúča: Pre bicykel aj zámok batérie 

môže byť použitý rovnaký kľúč. 

1. Batériu držte v uhle 80˚ a ľahko zošikma

zľava pred spojovacou stanicou.

2. Batériu vložte do pre ňu pripravených

výklenkov.

3. Posúvajte batériu dopredu/ nahor do

spojovacej stanice, pokým zámky

nezacvaknú.

4. Kľúč batérie vytiahnite zo zámku

batérie. Teraz je batéria uzamknutá.
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Sie 
ste. 
 
 

Das 
ann 

 
 
MS) 

UKAZOVATEL 
DISPLEJE 

PODPORA SPOTŘEBA PROUDU 

POWER Podpora pracuje silno. vysoká 

SPORT Podpora pracuje stredne silno.  stredná 

ECO Podpora pracuje s malým 
výkonom. 

malá 

Aus Žiadna podpora. veľmi malá 

 

Odporúčame teraz kľúč vytiahnuť a uschovať, aby sa 
neodlomil alebo nestratil. 

 
Poznačte si číslo kľúča na doklad o predaji alebo nákupe. 
Podľa tohto čísla si môžete v prípade straty doobjednať 
náhradný kľúč�  7.2 Batéria s. 60. 

 
 
 
 
 
2.3        Pedelec - zapnutie 

 

 
Ak sa systém ani cez stlačenie tlačid- 
la  nezapne, stlačte najskôr na sekundu 
tlačídlo batérie. Potom stlačte na chvíľu 
tlačidlo na obslužnom prvku. Pedelec  sa 
zapne.

         
   Ak sa ani napriek tomu 

nezapne, preskúšajte batériu
�

 
5.2.1

 
Systém managementu batérie (s. 47)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlač.batérie

1.   -Tlačidlo na obslužnom prvku držte 
po dobu jednej sekundy. Osvetlenie 
dispeja sa na asi 30 sekúnd rozsvieti.  
Rozsvieti sa aj zadné svetlo. Predné 
svetlo sa rozsvieti, ak bolo predtým na 
hornej strane lampy zapnuté. Po chvíli 
sa objaví uvítacia obrazovka, 
nasledovaná štartovacím menu. Ak 
máte Impulse Evo-systém s 
protišlapom, objaví sa pokyn: 
"Prosím, šliapnite do pedálov". Zo 
štartovacieho menu môžete 
vykonávať ďalšie nastavenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Taste drücken 

 
 
 
2.4        Zmena režimu podpory 
 
1.   Aby ste  zmenili režim podpory, musíte sa nachádzať vo štartovacom menu. 
Zvoľte krátkym stlačením tlačidla 

/  - , ako silno chcete byť podporovaní.

I

I

I
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2.   Akonáhle šliapnete do pedálov, podpora funguje. Akonáhle prestanete 
šliapať, podpora sa vypína. Podpora sa vypína, akonáhle ste dosiahli 
rýchlosť25 km/h .

1.   Stlačte tlačídlo .Po troch sekundách sa 
zapína podpora pri tlačení. Súčasne zaznie 
varovný zvuk. 

 
 
 
140 k m 

 
 
 
16:53 

 
 
 
POWER

 
 

Medzi požadovanými spôsobmi podpory sa nachádza pole s ukazovateľmi, 
ktoré Vám znázorní v podobe desiatich zväčšujúcich sa obdĺžnikov, ako silno 
ste momentálne podporovaní motorom. Čím viac políčok je vyplnených tmavo, 
tým silnejšiu podporu dostávate. Tieto ukazovatele sa objavia len vtedy, ak 
zvolíte režim podpory. 

Na displeji sa objaví 
 Pokyn (1/1)   „Podpora pri tlačení". 
Držte tlačidlo tak dlho až nebudete 
podporu potrebovať. 

14.5km/h 
Hinweis (1/1) 
Schiebehilfe 

 
  

Aktivovaná podpora pri tlačení

 2.6        Nastavenie v ponuke 
 
2.6.1.      

   
  
 
 

  
 
 

 

 
 
   

Motor nepodporuje.                

               

Motor podporuje

 

Motor podporuje silno.

1.   Ak sa nachádzate vo štartovacom menu, stlačte tlačidlo
na tri sekundy, tak sa dostanete do hlavného menu. 

  2.5        Aktivácia podpory pri tlačení 
 
 

VAROVANIE 
 

Podpora pri tlačení môže byť používaná len u Pedelecu. Nie je 
určená na to, aby ste sa nechali pohánať na bicykli v sede. Ak totiž 
nemajú bicykle žiadny kontakt so zemou, vzniká nebezpečenstvo 
zranenia. Podpora pri tlačení pomáha až do 6 km/h. 

 
Štartovacie menu

 

 
 
 
 

Podpora pri tlačení Vám pomáha pri tlačení bicykla.  
Pomáha to obzvlášť vtedy, keď stojíte na príkrom kopci, 
ktorý nemôžete zdolať šliapaním do pedálov. 

2.6.2     Navigovať do menu 
 
1.   Navigujte sa tlačidlami          /  k požadovanému bodu. 

Zvolený bod je čierne podčiarknutý. 
 

2.   Potvrďte svoju voľbu krátkym stlačením tlačidla 
Dostanete sa tak do nasledujúcej nižšej úrovne menu.

Hlavné menu

Hlavné menu
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2.6.3     Návrat z ponuky 
 
Uprostred menu máte tri možnosti, ako sa vrátiť k nasledujúcej vyššej úrovni 
alebo do štartovacieho menu: 

 
a) Pole-späť (zurück) 

 
1.   Navigujte sa tlačidlami         /   k poľu  „Zurück“. Pri voľbe je to čierno 

podčiarknuté. 
 

2.   Potvrďte tlačidlom        .   Dostanete sa späť do následujúcej vyššej 
úrovne. 

 

b) krátke stlačenie              tlačidla 
 
1.   Ak nie je k  dispozícii žiadne pole „späť“,  dostanete sa pri voľbe 

jedného zo zobrazených polí krátkym stlačením 
             

tlačidla späť do 
následujúcej vyššej úrovne. 

 

c) dlhé stlačenie                 tlačidla 
 
1.   Ak stlačíte asi na tri sekundy tlačidlo         dostanete sa späť do 
štartovacieho menu. 

 
 
 
2.7        Zmena  režimu jazdy 

 
1.   Stlačte vo štartovacom menu na tri sekundy                tlačidlo. Dostanete 

sa tak do hlavného menu. 
 

2.   Vyberte tlačidlami   /              v hlavnom menu bod „nastavenie“. Zvolený 
bod je čierno podčiarknutý. 

 

3.   Potvrďte krátkym stlačením  tlačidla                    . Dostanete sa k bodom v 
menu. 

4.  Zvoľte tlačidlami                 /    "nastavenie prístroja". 
 

5.  Potvrďte tlačidlom     
 

6.  Zvoľte tlačidlami                /   „pohon“. Vybraný bod je čierno 
podčiarknutý. 
 

7.  Potvrďte tlačidlom              Dostanete sa k podbodom v menu. 
 

8.  Zvoľte tlačidlami            /    „jazdný profil“. Vybraný bod je čierno 
podčiarknutý. 
 

9.  Potvrďte tlačidlom              Dostanete sa k „jazdným profilom“. 
 
 

Jazdný 
profil 

Vlastnosti 

Sila pri 
rozbiehaní 

Rozvoj 
sily 
faltung 

Maximálna 
sila 

Spotreba 
prúdu 

Relax malá malá malá malá 

Regular stredná stredná  stredná stredná 

Dynamic vysoká vysoká vysoká vysoká 
 
 
10. Zvoľte tlačidlami               /    požadovaný bod. Je čierno 

podčiarknutý. 
 

11. Krátkym stlačením tlačidla          sa dostanete späť k podbodom v menu.
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2.8        Vypnutie Pedelecu 

 

Na obslužnom prvku: 
 

1. –Tlačidlo na obslužnom prvku stlačte na tri sekundy. Objaví sa lúčiaca 

sa obrazovka a Impulse Evo-System sa vypne. 

 

 Na batérii: 

 
1.   Tlačidlo batérie stlačte dvakrát. 

2.   Uchopte batériu a vyklopte na stranu  

zo spojovacej stanice.

 
 
 

 

POZOR 
 

 

Tlačidlo batérie 

Držte batériu pevne, aby Vám nespadla. Mohla by sa pritom 

poškodiť. 

 

2.9  Odomknutie a vybratie batérie 
 

1.   Držte batériu pevne. Strčte kľúč 

do zámku batérie a otáčajte vo 

smere hodinových ručičiek. 

Podržte kľúč. Batéria je 

odomknutá. 

 
 

Odporúčame teraz kľúč vytiahnuť a uschovať, aby sa neodlomil 

alebo nestratil.
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Typ Bezkartáčový  elektromotor s  pohonom 

Spiatočka                       Voľnobeh 

Menovitý výkon 250 W  250 W 

Men. točivý moment 35 Nm  35 Nm 

 Menovité napätie 36 V   36 V 

Rýchlosť pri vypnutí 25 km/h  25 km/h 

Prípustná teplota 

okolia pri prevádzke 

-10 až +50˚C   -10 až +50˚C 

Druh ochrany IP 54  IP 54 

Hmotnosť 4 kg  4 kg 

Typ LCD-Displej s obslužným prvkom 

Prípustná teplota 

okolia pri prevádzke 

-10 až +50˚C 

Rozmery L | B | H | D 9,4 cm | 7,6 cm | 2 cm | 12 cm 

Druh ochrany IP 54 

Hmotnosť 127 g 

Jazyky DE | EN | NL | FR | ES | IT | FI | DA 

3. Pohonná jednotka, displej a ovládacia jednotka

3.1       Bezpečnostné pokyny

3.2       Technické údaje 

Pohonná jednotka

VAROVANIE 

Pohonnú jednotku neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom. Okrem iného tak zaniká aj záručné plnenie. 

Nechajte opravy pohonnej jednotky vykonávať len vyškolenými 

predajcami bicyklov. 

Batériu vždy vyberte, skôr než začnete vykonávať akékoľvek opravy 

na Pedelecu. Systém by sa mohol nečakane zapnúť a mohli by ste byť 

ťažko zranení. 

Nenechajte sa zmiasť ukazateľom displeja. Vykonávajte 

nastavenia v menu len na stojacom Pedelecu. Ak sa nesústredíte 

výhradne na jazdu, riskujete, že se stane nehoda alebo spadnete. 
 

Impulse Evo Displej

POZOR 

Všetky zmontované komponenty pohonnej jednotky a všetky iné 

komponenty pohonu môžu byť vymenené len za stavebne zhodné 

od výrobcu špeciálne pre Váš Pedelec prípustné komponenty . 

V inom prípade by mohlo dôjsť k preťaženiu alebo poškodeniu. 

Neotvárajte displej.  Mohol by pri tom byť zničený.

Nevyťahujte kábel alebo zástrčku displeja nikdy nasilu. Mohli by ste pri 
tom zlomiť držiak káblovej zástrčky. Ak by ste chceli displej uvolniť – 
napr. pretože nefunguje – obráťte na svojho autorizovaného predajcu.  
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Typ LCD-Displej s USB-nabíjacou zdířkou, bluetooth a obslužným 
prvkem 

Prípustná teplota 
okolia pri prevádzke 

-10 až +50˚C 

Rozmery d| š | h | v 9,4 cm | 7,6 cm | 2 cm | 12 cm 

Druh ochrany IP 54 

Hmotnosť 127 g 

Jazyky DE | EN | NL | FR | ES | IT | FI | DA 

 

Typ Obslužný prvek se čtyřmi tlačítky 

Prípustná teplota 
okolia pri prevádzke 

-10 až +50˚C 

Druh ochrany IP 54 

Hmotnosť 27 g 

 

6
 

Impulse Evo Smart Displej 3.3        Prehľad a základné funkcie
 

 
 
 
 
 
 
 

1                2                3 
 
 
 

140
 
k

 
m

 
 

 
 

00:02
 

 
 

ECO
 USB-nabíjacia

 
zdířka 

(len u Impulse Evo Smart Display) 
 

4 
 
Obslužný prvok 0.0km/h

Trip čas  
00.00.00 

Trip 
0.00 km

 
 
 
Impulse Evo Smart Display / Impulse Evo Display 

 

NR FUNKCIE 

1 Stav nabitia batérie + Zostávajúci dojazd 

2 Čas  3.4.2.9 Č a s  s. 29 

3 Režim podpory  3.3.4 Zmeniť režim podpory s. 20 

4 Ukazovateľ podpory  3.3.4  Zmeniť režim podpory s. 20 

5 SET-Favorité  3.3.6 SET-Favorité s. 21 

6 Rýchlosť jazdy 

7 Svetlo 

5

7

6
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.2.1 
. 

Č. SYMBOL FUNKCIA 
1  zapnutie/vypnutie 

�  3.3.1 z a p n u t i e  Pedelecu s. 18 

�  3.3.2 v y p n u t i e  Pedelecu s . 19 

2  a) zvýšiť hodnotu / listovať smerom  hore 

b) Pomoc pri  tlačení �  3.3.5 Použitie pomoci pri tlačení s. 20 

c) Aktivacia podsvietenia displeja na 30 sec 

3  a) znížiť hodnotu /listovať smerom dole nach unten blättern. 

b) Aktivacia podsvietenia displeja na 30 sec 

4  a) nastavenie/potvrdenie 

b) V zakladnej ponuke zmena obľubených 
�  3.3.6.1 Ukazovatel obľubených v úvodnej ponuke s. 21            

c) Aktivacia podsvietenia displeja na 30 sec 
 

3.3.1    Zapnutie Pedelecu 1
 

 
 2

  Systém môže byť aktivovaný len vtedy, ak je 
použitá batéria dostatočne nabitá. 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
Obslužný prvok 

 
 
1.   - Tlačidlo na obslužnom prvku držte po dobu jednej sekundy. 

Osvetlenie displeja sa na asi 30 sekúnd rozsvieti. Rozsvieti sa aj 
zadné svetlo. Predné svetlo sa rozsvieti, ak bolo predtým na hornej 
strane lampy zapnuté. Po chvíli sa objaví uvítacia obrazovka, 
nasledovaná štartovacím menu.  Ak máte Impulse Evo-systém s 
protišlapom, objaví sa pokyn: "Prosím, šliapnite do pedálov". Zo 
štartovacieho menu môžete vykonávať ďalšie nastavenia. 

 
 

 
 

Ak sa systém ani cez stlačenie tlačidla 
nezapne , stlačte najskôr na sekundu 
tlačidlo batérie. Potom stlačte na chvíľu 
tlačidlo na obslužnom prvku. Pedelec sa 
zapne. Ak sa ani napriek tomu nezapne, 
preskúšajte batériu. 

 �  5 
Systém managmentu batérie (BMS) s. 47 

 
Spätné svetlo disponuje funciou 
parkovacieho svetla. Nemôžete ho teda 
vypnúť. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Tlačadlo 
baterie

 I
          

  

    

            

I
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3.3.2    Vypnutie Pedelecu 
 
Na obslužnom prvku: 

 
1.     Stlačte tlačidlo na obslužnom prvku na jednu sekundu. Objaví sa 
lúčiaca sa obrazovka a Impulse Evo-System sa vypne. 
 
Na batérii: 
 
1.   Stlačte tlačidlo na batérii dvakrát. 

3.3.3     Stav nabitia batérie a zostávajúci dojazd 
 
Vľavo hore na displeji sa nachádza ukazovateľ stavu nabitia batérie a 
zostávajúci dojazd. V podobe štylizovanej batérie, v ktorej je 
znázorňovaný zostávajúci dojazd, získate informáciu o tom, ako dlho 
Vás Impulse Evo-System ešte bude podporovať. Čím nižší je stav nabitia 
batérie, tým menej je štylizovaná batéria čierno sfarbená. Tiež 
zostávajúci dojazd ukazuje len nepatrnú hodnotu.

Pedelec môžete vypnúť z každého miesta v menu. Nemusíte 
sa kvôli tomu vracať do štartovacieho menu. 

 

Posledné zadané nastavenie zostane uložené. 

 
 

180 k m 
 
 

vysoký stav nabitia batérie 
a vysoký dojazd 

 
 

30 kmER   
 
Nízky stav nabitia batérie a  
nízky dojazd

Ak sa po dobu asi 20 minút nevykonáva žiadny výkon 
motora (napr. Preto, že Pedelec stojí),  Impulse Evo systém 
sa vypne sám. 

 

Ak sa pri jazde menia okolnosti, napr. Pri stúpaní do kopca 
po dlhej rovnej trase, môže sa zobrazená hodnota 
krátkodobo meniť.
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3.3.5     Použitie podpory pri tlačení 
 
Podpora pri tlačení Vás podporuje pri tlačení bicykla. 
 
 

VAROVANIE 
 

 Podpora pri tlačení môže byť používaná len u Pedelecu. Nie je určená 
na to, aby ste sa nechali poháňať na bicykli v sede. Ak nemajú totiž 
bicykle žiadny kontakt so zemou, vzniká nebezpečenstvo zranenia. 
Podpora pri tlačení podporuje až do 6 km/h. 

UKAZOVATEĽ 
DISPLEJA 

PODPORA SPOTREBA PRÚDU 

POWER Popora pracuje silno. vysoká 

SPORT Popora pracuje stredne silno. stredná 

ECO Popora pracuje s nízkym 
výkonom. 

malá 

Aus Žiadna podpora Veľmi malá 

 

3.3.4     Zmena režimu podpory 
 
1.   Aby ste zmenili režim podpory, musíte sa nachádzať vo štartovacom 
menu. Zvoľte krátkym stlačením klávesy 

/  , ako silno sa chcete nechať podporovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medzi požadovanými spôsobmi podpory sa nachádza pole s ukazovateľmi, 
ktoré Vám znázorní v podobe desiatich zväčšujúcich sa obdĺžnikov, ako 
silno ste momentálne podporovaní motorom. Čím viac políčok je vyplnených 
čierno, tým silnejšiu podporu dostávate. Tieto ukazovatele sa objavia len 
vtedy, ak zvolíte režim podpory. 

 
1. 1.   Stlačte       tlačidlo. Po troch 

sekundách sa zapína Podpora pri tlačení. 
Súčasne zaznie varovný zvuk.  .

   
 

140 k m 16:53 POWER

Na displeji sa objaví 
   Pokyn (1/1)   „Podpora pri tlačení". 
Držte tlačidlo tak dlho až nebudete 
Podporu pri tlačení potrebovať. 
 

14.5km/h 
pokyn (1/1) 
Podpora pri tlačení 

 
 
 

Podpora pri tlačení aktivovaná

Podpora pri tlačení Vám pomáha pri posunovaní bicykla.  Pomáha to 
obzvlášť vtedy, keď stojíte na príkrom kopci, ktorý nemôžete zdolať 
šliapaním do pedálov. 
 

 
 

    

Pohon podporujePohon nepodporuje Pohon podporuje silno
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3.3.6     Nastavenie – SET-favoriten – “Obľúbené” 
 
3.3.6.1  Ukazovateľ nastavení –„obľúbených“- vo štart. 
ponuke 

 
Ak si chcete nechať zobraziť vo štartovacej ponuke inú obľúbenú položku, 
postupujte nasledovne: 

 
1. Stlačte vo štartovacom menu krátko     tlačidlo. Ak ste zvolili v 

hlavnom menu viacero položiek “obľubené” �  3.3.6.2 Výber 
predvoľby  s. 21, zobrazí sa teraz ten nasledujúci „obľúbené. 

 

2.   Držte tlačidlo tak dlho          -, dokým sa nezobrazí požadovaný SET-
favorit 

 
 
 
3.3.6.2  Výber  „Obľúbené položky“ 

 
Môžete si vybrať, ktoré položky môžu byť zobrazované vo štartovacom 
menu ako „obľúbené“. 

 
»    Trip km/čas 

 

»    Trip max/Ø 
 

»    Trasa km/Ø 
 

»    Nášľapná frekvencia 

Môžete si zvoliť všetky obľúbené položky alebo len jednu. Postupujte 
nasledovne: 
 
1.   Stlačte vo štart.ponuke na tri sekundy tlačidlo.            Dostanete sa do 

hlavného menu. 
 

2.   Zvoľte tlačidlami                /  v hlavnej ponuke bod „nastavenie“. Vybraný 
bod je čierno podčiarknutý. 
 

3.   Potvrďte krátkym stlačením tlačidla                 Dostanete sa k bodom v   
ponuke. 
 

4.   Zvoľte tlačidlami                /   „vlastné nastavenie“. Vybraný bod je čierno 
podčiarknutý. 
 

5.   Potvrďte tlačidlom           . Dostanete sa k podbodom v ponuke 
 

6.   Zvoľte tlačidlami                /   „SET-favority“. Vybraný bod je čierno 
podčiarknutý. 
 

7.   Potvrďte tlačidlom           . Dostanete sa k obľúbeným položkám. 
 

8.   Zvoľte tlačidlami             /   požadovaný bod. Vybraný bod je čierno 
podčiarknutý. 
 

9.   Krátkym stlačením tlačidla          vložíte alebo zmažete bod v rámčeku. 
 

10. Ak ste vykonali požadovanú voľbu, môžete sa dostať zvolením bodu „späť“ 
k podbodom v ponuke.



Návod na obsluhu | Pedelec Impulse Evo Verzia 1    22 

 
 
 

3.4        Menu 
 
3.4.1     Ako vykovať nastavenia v ponuke 

 
3.4.1.1  Prechod do hlavnej ponuky 

 
1.   Ak sa nachádzate vo štartovacej ponuke, stlačte na tri sekundy tlačidlo 

                   Dostanete sa do hlavného menu. 

3.4.1.3  Návrat do najbližšej vyššej úrovne ponuky 
 
Máte dve možnosti uprostred menu, ako sa vrátiť k najbližšej vyššej úrovni 
ponuky: 
 
a) Pole „späť“ 
 
1.   Navigujte sa tlačidlami     /            k poľu „späť“. Pri voľbe je to čierno 

podčiarknuté. 
 

2.   Potvrďte tlačidlom        . Dostanete sa späť do najbližšej vyššej úrovne. 
 

 
140 k m 

 
00:02 

 
ECO 

0.0km/h 

Trip Zeit 

 

 
 
 
Trip 

 
b) krátke stlačenie          tlačidla

00.00.00

 
 
 
 Štartovacie menu 

0.00

 

km

 

Hlavné menu 

1.   Ak nie je k  dispozici žiadne pole „späť“,  dostanete sa pri voľbe jedného 
zo zobrazených polí krátkym stlačením tlačidla späť do následujúcej 
vyššej úrovne. 

 
 
 
3.4.1.2  Navigovanie v ponuke 

 
1.   Navigujte sa tlačidlami            /   k požadovanému bodu. 
Vybraný bod je čierno podčiarknutý. 
 

2.   Potvrďte svoju voľbu krátkym stlačením tlačidla 
Dostanete sa do najbližšej nižšej úrovne ponuky. 

3.4.1.4  Návrat do štartovacej ponuky 
 
1.   Keď stlačíte na tri sekundy tlačidlo,         dostanete sa späť do 

štartovacej ponuky.
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3.4.2     Štruktúra ponuky 
 

Hlavné body v ponuke Body v ponuke 

„Zobraziť jazdné dáta“ 
�  3.4.2.1 Zobraziť jazdné dáta s. 
26 

Trip (v km) 

Trip čas (v 00:00:00) 

Trip max (v km/h) 

Trip Ø (v km/h) 

Trasa (v km) 

TrasaØ (v km/h) 

Celkovo (v km) 

„Zmazať dáta o tripe“ 
�  3.4.2.2 Zmazať dáta o tripe s. 
26 

Naozaj zmazať? Nie 

Áno 

„Zmazať dáta o trase“ 
�  3.4.2.3 Zmazať dáta o trase s. 
27 

 Naozaj zmazať? Nie 

Áno 

Body v menu Podbody v menu Podbody 

Nastavenia Nastavenia prístroja Ukazovatele Kontrast 
�  3.4.2.4 Kontrast s. 27 

-5 bis +5 

Jas 
�  3.4.2.5 Jas s. 27 

-5 bis +5 

Jazyk 
�  3.4.2.6 Jazyk s. 28 

deutsch 

english 

francais 

nederlands 

espanol 

italiano 

suomi 
dansk 

                

23
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Hlavné body v ponuke Body v ponuke Podbody v ponuke Podbody 

Nastavenia Nastavenia prístroja Ukazovateľ Jednotka �  3.4.2.7 Jednotka s. 28 Kilometre 

Míle 

Dátum�  3.4.2.8 Dátum s. 28 Deň: 01 až 31 

Mesiac: január až december 

Rok: 2015 až 2114 

Čas �  3.4.2.9 Čas s. 29 Hodina: 00 až  23 

Minúta: 00 až 59 

Sekunda: 00 až  59 

Pohon Rozmer bicykla 
�  3.4.2.10  Rozmer bicykla s. 29 

1510 mm až 2330 mm 

Rezerva svetla 
�  3.4.2.11  Rezerva svetla s. 30 

Nie 

Áno 

Shift sensor 
�  3.4.2.12  Shift senzor s. 30 

vypnuté, 50 ms až 300 ms 

Climb asistent 
�  3.4.2.13  Climb asistent s. 30 

1 až 7 

Jazdný profil 
�  3.4.2.14  Jazdný profil s. 31 
�  2.7 Zmena jazdného profilu s. 14 

Relax 

Regular 

Dynamic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24
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Hlavné body v ponuke Body v ponuke Podbody v ponuke Podbody 

Nastavenia Vlastné nastavenia Meno �  3.4.2.15  Meno s. 32 

SET-favorité �  3.3.6.2 
Nastavenie predvoľby SET-
favoritov s. 21 

Trip km/čas 

Trip max/Ø 

Trasa km/Ø 

Nášľapná frekvencia 

Ostatné Továrne nastavenie �  3.4.2.17 
Továrne nastavenie s. 32 

Prejsť na továrne 
nastavenie? 

Nie 

Áno 

Software Verzia 
�  3.4.2.18  Verze s. 32 

Ukazovateľ softwarovej verzie 

(Stav 4/2015: C66.1.043) 
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Podbody v menu Vysvetlenie 
Trip (v km) Trip (napr. denný trip, krátky trip) v kilometroch. 

Trip čas(v 00:00:00) Dĺžka tripu (napr. denný trip, krátky trip) v hodinách, minútach  
a sekundách. 

Trip max (v km/h) Maximálna rýchlosť v kilometroch za hodinu, kterú ste 
dosiahli pri tripe (napr. denný trip, krátky trip). 

Trip Ø (v km/h) Priemerná rýchlosť v kilometroch za hodinu, kterú ste dosiahli 
pri tripe (napr. denný trip, krátky trip).  

Trasa (v km) Trasa (napr. niekoľkodenná jazdná trasa) v kilometroch 

Trasa Ø (v km/h) Priemerná rýchlosť v kilometroch za sekundu, kterú ste dosiahli 
pri trase(napr. niekoľkodenná jazdná trasa). 

Celkovo (v km) Kilometre, ktoré ste ušli celkom. 
 

3.4.2.1  Zobraziť jazdné dáta 
 
V bode menu  „Zobraziť jazdné dáta“ si môžete nechať zobraziť 
nasledujúce body v menu: 
 

3.4.2.2  Zmazať dáta o tripe 
 
V bode hlavného menu  „zmazať dáta o tripe“ môžete body v menu t rip (v 
km),  čas tripu (v 00:00:00), trip max (v km/h) a  t rip Ø (v km/h) znovu 
nastaviť na 0.  Postupujte preto nasledovne: 
 
1.   Navigujte sa, ako je popísané v  �  3.4.1 Postup nastavenia v menu 

s. 22,  do bodu v menu „zmazať dáta o tripe“. 
 

2.   Na displeji sa objaví otázka: „Naozaj zmazať?“, a pod ňou 
„Nie“ alebo„Áno“. 

 

3.   Zvoľte tlačidlami               /   požadovaný bod. Voľba je čierno 
podčiarknutá. 

 

4.   Potvrďte svoju voľbu krátkym stlačením tlačidla 
Dostanete sa späť k podbodom v hlavnom menu.

 
 
 
 
 
 
1.   Zvoľte tlačidlami             /   požadovaný bod. Na pravej strane sa 

Vám zobrazí v rámčeku, ako ďaleko eště môžete listovať smerom hore 
aj dole. Vybraný bod je čierno podčiarknutý. 

 

2.   Potvrďte svoju voľbu krátkym stlačením tlačidla. 
Dostanete sa späť k podbodom v menu.
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3.4.2.3  Zmazať  dáta o trase 
 
V bode hlavného menu   „zmazať dáta o trase“ môžete body v menu trasa 
(v km) a trasa Ø (v km) znovu nastaviť na 0.  Postupujte preto nasledovne: 

 
1.   Navigujte sa , ako je popísané v �  3.4.1 Postup nastavenia v menu 

s. 22,  do bodu v menu „zmazať dáta o trase“. 
 

2.   Na displeji sa objaví otázka: „Naozaj zmazať?“, pod ňou „Nie“ alebo 
„Áno“. 

 

3.   Zvoľte tlačidlami           /    požadovaný bod. Voľba je čierno 
podčiarknutá. 

 

4.   Potvrďte svoju voľbu krátkym stlačením tlačidla. 
       Dostanete sa späť k bodom hlavného menu. 

 
 
 
3.4.2.4  Kontrast 

 
Môžete prispôsobiť kontrast displeja, aby sa zlepšila čitateľnosť 
ukazovateľov displeja: 

 
1.   Navigujte sa, ako je popísané v  �  3.4.1 Postup nastavenia v menu 

s. 22,  k podbodu „Kontrast“. 
 
Rozhodnite sa medzi: 

2.Tlačidlami    /  zvoľte požadovanú silu kontrastu. 
Zvolená sila je čierno podčiarknutá. 

 

3. Tlačidlom  potvrďte. Dostanete sa tak späť k podmenu. 
 
 
 
3.4.2.5  Jas 
 
Môžete prispôsobiť jas displeja, aby ste zlepšili čitateľnosť ukazovateľa 
displeja: 
 
1.   Navigujte sa, ako je popísané v �  3.4.1 Postup nastavenia v menu 

s. 22, k podbodu „jas“. 
 
Máte na výber medzi: 
 
 

-5  -4      -3      -2      -1                           Štandard                           +1     +2     +3     +4     +5 

malý jas                                                                                               veľký jas 

2.Tlačidlami
  
 /   vyberte požadovaný jas. 

Zvolená sila jasu je čierno podčiarknutá. 
 

3. Tlačidlom    potvrďte.
 

Dostanete sa späť do podmenu.
 
 

-5      -4      -3      -2      -1                           Štandard                           +1     +2     +3     +4     +5 
 
 

slabý k ontrast                                                                        silný Kontrast
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Deň 01 až  31 

Mesiac Január až december 

Rok 2015 až 2114 

 

05 
06 
07 
08 

 
 

09 

 

3.4.2.6  Jazyk 3.4.2.8  Dátum

V podbode „jazyk“ môžete zmeniť jazyk, v ktorom sa Vám zobrazujú texty 
na displeji. Zvoľte medzi: 

 
»    deutsch                           »    espanol 

 

»    english                            »    italiano 
 

»    francais                           »    suomi 
 

»    nederlands                   »    dansk 
 
1.   Navigujte sa, ako je popísané v �  3.4.1 Postup nastavenia v menu“       

s.  22, k podbodu „jazyk“. 

1.   Navigujte sa k podbodu „Dátum“. 
 
Zvoľte si medzi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag 

 
 
 
 
 
 
 

Dátum 
Monat 

Januar 
Februar 

März 
April 
Mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahr 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019

 
2. Tlačidlami       zvoľte požadovaný jazyk. 

Vybraný jazyk je čierno podčiarknutý. 
 

3.   Krátkym stlačením                  potvrďte. Dostanete sa späť  do 
podmenu. 

Nastavení data 
 
2.  Tlačidlami

  
 /    zvoľte požadované body. 

Voľba je podčiarknutá čierno. 
 

3. Potvrďte krátkym stlačením     Dostanete sa k ďalšiemu bodu
       

                                                              

 
3.4.2.7  Jednotka 

 
1.   Navigujte sa, ako je popísané v �  3.4.1 Postup nastavenia v menu     
s. 22, k podbodu „jednotka“. 

 

Máte výber medzi: 
 
»    Kilometrami 

 

»    Míľami 
 
2. Tlačidlami

 

 / 
 
 zvoľte jednotku. 

. 
 

3.Krátkým stlačením tlačadla    potvrďte. Dostanete sa späť k podmenu. 

4. Keď ste tlačadlem                    potvrdili rok, dostanete sa späť  do podmenu.
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12 
13 
14 
15 

 

 
16 

 

 Uhrzeit  
Stunde Minute  Sekunde 

 47  16 

 48  17 

 49  18 

 50  19 

 51  20 

 

Hodiny 00 do 23 

Minúty  00 do 59 

Sekundy 00 do 59 

 

3.4.2.9  Čas  
 
Čas sa Vám zobrazuje vo štartovacom menu. Aby ste nastavili 
alebo zmenili čas, postupujte nasledovne: 
 
1.   Navigujte sa, ako je popísané �  3.4.1 Postup nastavenia v ponuke  

s. 22, v podbode „čas“. 
 
Máte na výber medzi: 

3.4.2.10    Obvod bicykla 
 
 

Spýtajte sa vášho predajcu na obvod bicykla.  Prípadne ho 
môžete tiež sami zmerať:  

 
1.   Priemer bicykla v mm x 3,14 = Obvod bicykla v mm.

 
 
 
 
 

mm x 3,14 
 
 
 
 
 

Uhrzeit einstellen 
 
   2.Tlačidlami    /   zvoľte požadované body. 

   Vybraná položka je podčiarknutá čierno. 
 

3.Potvrďte krátko stlačením      Dostanete sa k ďalšiemu bodu 
 

4. Keď ste potvrdili  sekundy             dostanete sa späť do podponuky.

 

2.   Alebo si nechajte bicykel ujsť jednu otočku a zmerajte 
prejdenú vzdialenosť v mm. 
 

1x
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1.   Navigujte sa, ako je popísané �  3.4.1 Postup nastavenia 
s. 22, v podbode „obvod bicykla“. 

 
Máte možnosť výberu v hodnotách: 

 

»    1510 mm do 2330 mm 
 
   2. Tlačidlami          zvoľte požadované body. 

    Vybraná položka je podčiarknutá čierno. 
 

3.   Keď ste potvrdili  obvod bicykla        dostanete sa späť do podponuky. 
 
 
 
3.4.2.11   Rezerva svetla 

 
Funkcia rezerva svetla si vyhradzuje v jednej časti akubatérie energiu pre 
funkciu svietenia. Rezerva svetla vydrží v zapnutom stave ešte po dobu 
dvoch hodín po ukončení podpory motorom.  

 
1.   Navigujte sa, ako je popísané �  3.4.1 Postup nastavenia 

s. 22, v podbode „rezerva svetla“. 
 

2. Tlačidlami          vyberete body„Ja“(áno) alebo„Nein“ (nie).  Vybraná 
položka je podčiarknutá čierno. 

 

3.  Tlačidlom -         potvrdíte výber  a dostanete sa späť do podponuky. 

3.4.2.12    Shift Sensor 
 
Shift-Sensor rozpozná stupne radenia a preruší podporu motorom vždy v 
zlomku sekundy. Tým môžete obzvlášť pri nábojovom radení preradiť  
jemnejšie a rýchlejšie.   Čím nastavíte vyššiu hodnotu, tým dlhšie chýba 
podpora a radenie má dlhší čas na preradenie.  
 
1.   Navigujte sa ako je popísané �  3.4.1 Postup nastavenia s. 22, v pod-     
bode „Shift Sensor“. 
 
Máte k dispozícii nasledujúci výber: 
 
 

Aus                50 ms            100 ms          150 ms          200 ms          250 ms          300 ms 
 
 
2. Tlačidlami  /  vyberte bod. Vybraná položka je podčiarknutá 

čierno. 
 

3  Tlačidlom    -         potvrdíte výber  a dostanete sa späť do podponuky. 
 
 
 
3.4.2.13    Climb Assist 
 
Počas jazdy zaznamenáva v motore integrovaný senzor sily vynaloženú silu 
šliapania.  Regulátor motora interpretuje signály sily šliapania a reaguje 
rozdielne  – podľa nastavených hodnôt Climb Assist. Čím nastavíte nižšiu 
hodnotu      (napr. .1) tým pomalšie reaguje motor počas podpory. Čím vyššiu 
hodnotu nastavíte (napr. 7) tým citlivejšie motor reaguje na silu pedálov. 
Obzvlášť pri jazde do kopca je výhodou, keď senzor sily nereaguje tak citlivo 
a preto ísť s čo možno najrovnomernejšou, harmonickou podporou.
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Profil  
jazdy 

Vlastnosti 
Sila pri 

rozjazde 
Rozloženie 

sily 
Max.sila 
 

Spotreba 
energie 

Relax nízka nízka nízka nízka 

Regular stredná stredná stredná stredná 

Dynamic vysoká vysoká vysoká vysoká 

 

1.   Navigujte sa, ako je popísané �  3.4.1 Postup nastavenia s. 22,  „v 
podbode „Climb Assist“. 

 
Vyberte si nasledne: 
 

1.   Navigujte sa, ako je popísané �  3.4.1 Postup nastavenia  
s 22 v podbode „Fahrprofil“ (Profil jazdy). 

 
Máte na výber z nasledujúcich jazdných profilov:

 
 

1       2       3       4       5       6       7 
 
 

2. Tlačidlami
          

vyberiete body„Ja“(áno) alebo„Nein“ (nie).   
    Vybraná položka je podčiarknutá čierno. 
 

3.  Tlačidlom -         potvrdíte výber  a dostanete sa späť do podponuky. 
 

 
3.4.2.14   Profil jazdy 

 
Pod bodom „profil jazdy“ môžete zadať maximálnu podporu, ktorú má motor 
dosiahnuť.  

 
 
2.  Tlačidlami          vyberiete body„Ja“(áno) alebo„Nein“ (nie).   

    Vybraná položka je podčiarknutá čierno. 
 

3.   Tlačidlom -         potvrdíte výber  a dostanete sa späť do podponuky.

 
Vyberte si profil jazdy podľa trasy, po ktorej idete. Ak 
chcete ísť na pokojný víkendový výlet s kamarátmi, získate v 
profile „RELAX“ vhodnú podporu.  Ak sa často ponáhľate z 
jednej schôdzky na ďalšiu, poskytne vám profil „Dynamic“  
potrebnú dynamiku. 

 
Posledné použité nastavenie zostáva uložené.
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< - ok 

3.4.2.15    Meno 
 
Pod bodom „Name“ (meno) môžete nastaviť oslovenie 
na uvítacej obrazovke. 

3.4.2.17    Výrobné nastavenia 
 

1.   Navigujte sa ako je popísané  3.4.1 Postup nastavenia s.22 v podbode    

„Werkseinstellungen“ (výrobné nastavenia). 

 

2.   Na displeji sa objaví otázka: „Nastaviť späť na výrobné nastavenia?“,       

zvoľte  „Nein“ (nie) alebo „Ja“ (áno)
 

   1. Navigujte sa, ako je popísané  3.4.1 Postup nastavenia 

        s. 22 v podbode „Name“ (meno). 
 

2.Tlačidlami   /  -  vyberte požadované písmeno. Vybrané     

písmeno je čierno podčiarknuté. 
 

                                                                                                                                   

. 
 

3.   Vyberte tlačidlami             /  - požadovaný bod. Vybraná položka bude 

podčiarknutá čierno. 

4.   Potvrďte zvolený výber krátkym stlačením tlačidla -                        

Dostanete sa späť do Podponuky.

Name 

AA 

A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z  

Ä Ö Ü ß Â Ê Î Ô Û À È Ì Ò Ù 

Á É Í Ó Ú  — 

< - ok  abc... 
 

 
 

Name einstellen 

 
3.  Potvrďte        tlačidlom. 

 

Name 

A 

a b c d e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y z ä ö ü ß â ê î ô 

û à è ì ò ù á é í ó ú  — 

< - ok  ABC... 

 

3.4.2.18    Verzia 
 
Ak chcete zobraziť meno verzie softwaru, ktorý sa práve nachádza na Vašom 

displeji, postupujte nasledovne:  
 
1. Navigujte sa ako je popísané  3.4.1 Postup nastavenia s. 22

4.  Keď ste vykonali výber, zvoľte „ok", aby ste sa dostali späť do  
     Podponuky alebo zvoľte tlačidlo               a dostanete sa do štarto- 
     vacej ponuky.  

 
 

 

3.4.2.16   Nastavenie SET-Favoriten – „obľúbených“ 
 
 3.3.6.2 Predbežný výber obľúbených položiek -  SET-Favoriten  

    nájdete na s. 21 

 

 

zvolený podbod – „Verzia“. Zobrazí sa vám softwarová verzia dispeja. 
 

       2.  Stlačením tlačidla -      sa dostanete späť do Podponuky.  

 
 

Informujte sa v rámci uvedených servisných intervalov v 

servisnej knižke, či je pre váš Pedelec nová verzia softwaru.  
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4.   Aplikácia: Impulse E-bike navigácia 
 

Technické údaje 
 

Operačný systém iOS ≥ 7 

Android ≥ 4.3.3 

Download App-Store 

 
Štruktúra ponuky 

 

Prepočítané trasy Štart-Cieľ  
 
 
 

Štart          / cieľ  

Súčasné miesto 

Hľadanie miesta 

Umiestnenie kontaktu 

Miesto na mape �  4.1 Miesto na mape S. 35 

Zaujímavosti Ubytovanie 

Jedlo/pitie 

Cyklo-servis 

Nedávno použité miesto 

Trasa 
 
 
 

Štart 

Súčasné miesto 

Hľadanie miesta 

Umiestnenie kontaktu 

Miesto na mape �  4.1 Miesto na mape S. 35 

Zaujímavosti Ubytovanie 

Jedlo/pitie 

Cyklo-servis 

Nedávno použité miesto 

Všedný deň �  4.2 Alltag S. 36 
 

Voľ ný čas �  4.3 Freizeit S. 36 



               Návod na obsluhu | Pedelec Impulse Evo Verzia 1 34 

 

 
 

 

Zaznamenanie trasy 
 

Moje trasy 
 

 
Nastavenia 

 

Zapísané trasy 

Uložené trasy 

Pokyny pre navigáciu Aktivácia hlasovej navigácie Hlasitosť 

E-bike a ja Trieda jazdného bicykla Pedelec 

S-Pedelec 

Typ bicykla City-trekking stupeň  

Mountainbike 

Náklad (vrátane prívesu) v kg 

Ja Telesná váha 

Priemerná rýchlosť v km/h (manál.) 

Použiť rýchlosť môjho bicykla na displeji 
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4.1        Vybranie miesta z mapy 
 

Aby ste mohli vybrať miesto na mape, postupujte nasledovne:  

 
1.   Vyberte „Route berechnen“./vypočítať trasu/ Dostanete sa do ponuky. 

 

 
 
 

2.   Vyberte  „Ort aus Karte“ (miesto na mape). 

 

 

 
3.   Kliknite prstom na vybrané miesto. 

Pridržte prst na 2 sekundy. Miesto je tým 

vybrané.
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4.2        Všedný deň 
 
Perfektné plánovanie trás pre dosiahnutie  každodenných cieľov.  

Ak je to možné voľte nasledujúce možnosti: 
 
»    Vedľajšie cesty 

 

»    Cyklotrasy a chodníky 
 

»    Skôr kratšie a rovnejšie trasy 
 

»    Ľahko zjazdné a spevnené povrchy 
 
 

 

4.3        Voľný čas 
 
Vhodné plánovanie predovšetkým pre voľný čas a pre turistické aktivity.  

Ak je to možné zvoľte nasledujúce možnosti:  

 
»    Vyznačené, oficiálne určené trasy a cyklistické chodníky 
 

»    Ľahko zjazdné a spevnené povrchy 
 

»    Vedľajšie cesty 
 

»    Peknú krajinu 

 

4.4        Impulse Evo Smart Displej: Nechať ukázať trasu 
 

Ak si chcete nechať ukázať na displeji Impulse Evo Smart, cestu na 

požadované miesto – je treba nasledovné: 

 

Požiadavky 

Potrebujete Smartphone s nasledovnými požiadavkami 
 

Technológia BTLE (Bluetooth Low Energy) 4.0, BTLE 4.1 

Operačný systém iOS                    ≥ 7 

Android             ≥ 4.3.3 

Nainštalované 

aplikácie 

Impulse E-Bike Navigácia  4. App: Impulse E-Bike Navigácia 

S. 33 
 

 

Postup 

 
 

 

VAROVANIE 
 

Pred jazdou si bezpečne pripevnite váš  Smartphone a nabíjací kábel 

Smartphone. Inak sa môžu dostať do točiacich sa častí, čo môže viesť k 

vážnym pádom. Informujte sa u vášho predajcu bicyklov na vhodný 

držiak pre Smartphone.
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1.   Zapnutie Pedelecu   3.3.1 Pedelec zapnutie    

s. 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Otvorte aplikáciu „Impulse E-Bike Navigation“.       

 

  3.   Navigujte sa k bodu„Einstellungen“(nastavenie).

4. Vyberte  „Mein E-Bike und ich“ (môj elektro- 

    bicykel a ja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Vyberte “Mit Impulse Display verbinden“ (spojenie s displejom). 

Aplikácia začne hľadať Pedelec. Po krátkom čase sa zobrazia všetky Pedelec s 

bluetooth v číselnej kombinácii.
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6.   Vyberte si Pedelec, ktorý chcete prepojiť s 
vaším Smartphone – múdrym telefónom. Číslo 
vášho Pedelecu nájdete na zadnej strane 
displeja. Jedná sa o osemmiestne SN-číslo. 
Sústreďte sa na posledné číslice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   Keď ste vybrali v aplikácii váš Pedelec, zaznačíte 
výber červenou „fajkou“.  Smarthphone je tak 
spojený s Pedelecom.

8.   Navigujte sa k bodu „Route 
berechnen“ (prepočítať trasu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.   Zadajte štart a cieľ, príp. trasu.
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10. Zvoľte „Berechnen“ (prepočítať). Zobrazí sa vám názov trasy, jej dĺžka      
(v km) a doba jazdy (v hod). 

 

 
 
11. Zvoľte „Navigation starten“ (začať navigáciu). Na displeji Impulse Evo 

Smart sa zobrazí navigácia v niekoľkých krokoch.

12. Vyberte, ako chcete trasu zobraziť na vašom Smarthphone – múdrom 
telefóne: 

 

Symbol Ukazovateľ Význam 
 Vo výškach: Graf  udáva informácie 

o zmenách výšky počas celej trasy. 
Ďalej je zobrazený  najvyšší a najnižší 
bod trasy, tiež  najväčšie stúpanie  

a a najväčšie klesanie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ako mapa

 
 
 

56 km 10:20 POWER

0.0km/h 

55m 
Dieselstraße
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Symbol Ukazovateľ Význam 
  Ako cestovná kniha:  Zoznam 

bodov trasy od zhora dole. 

 

4.5   Impulse Evo Smart Displej: nabíjanie Smartphone  
 

Cez zdierku USB na displeji môžete nabiť akubatériu 
vášho Smartphonu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

USB-nabíj.zdierka 
 
 
 
 

VAROVANIE 
 

 
ako prehľad : Ukazovateľ názvu 
trasy,  dĺžky (v km) a dĺžka jazdy 
(v hod). 

Pred jazdou si bezpečne pripevnite váš  telefón Smartphone a nabíjací 
kábel Smartphone. Inak sa môžu dostať do točiacich sa častí, čo môže 
viesť k vážnym pádom. Informujte sa u vášho predajcu bicyklov na 
vhodný držiak na Smartphone. 

 
 
 
Podmienky: 
 

 
Typ kábla                          USB-OTG (on the go) Micro-Kabel 

 
 
1.   Prepojte váš telefón Smartphone s vhodným káblom k displeju.
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 Typ bicykla Prípustná hmotnosť 

Pedelec Impulse Evo 130 kg 

Pedelec Impulse Evo semi XXL 150 kg 

Pedelec Impulse Evo XXL 170 kg 

4.5.1       Tipy a triky 

4.5.1.1  Preprava a zasielanie 

VAROVANIE 

Vyberte vždy akubatériu, predtým než prepravujete váš Pedelec. 

Pri náhodnom stlačení tlačidla                 hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

Okrem toho je tiež týmto akubatéria chránená pred poveternostnými 

vplyvmi. 

»  Autom: Nosič bicykla musí byť navrhnutý pre vyššiu hmotnosť Pedelecu. 

»  Vlakom: Prepravujte váš Pedelec len vlakmi, ktoré majú 

označenie pre prepravu jazdných bicyklov. V IC- a EC  je 

nutná rezervácia na prepravu bicyklov. Vo vlakoch ICE sa v 

podstate bicykle nemôžu prevážať. 

»  Lietadlom: Informujte sa včas, či podľa podmienok leteckej 

spoločnosti je preprava bicyklov povolená. Akubatérie nemôžu byť 

prepravované v osobných lietadlách – ani v prepravnom priestore         

- ani v kabíne lietadla. 

Podliehajú podmienkam nebezpečného nákladu. 

Neposielajte žiadne akubatérie. Akubatérie sú nebezpečným 

nákladom, ktoré sa môžu za určitých podmienok prehriať a vznietiť. 

Príprava a preprava môžu byť vykonávané len vyškoleným 

personálom. Ak chcete akubatériu reklamovať, vykonajte reklamácie 

len cez vášho predajcu. Predajcovia bicyklov majú možnosť bezplatnej 

expedície pri zabezpečení zákonom daných podmienok na prepravu 

nebezpečných nákladov. 

Akubatérie podliehajú podmienkam nebezpečného 

odpadu. Súkromnými užívateľmi môžu byť prepravované na 

ceste bez ďalších podmienok. Pri preprave treťou komerčnou 

stranou (napr. leteckou dopravou, špedíciou alebo logistickou 

firmou) je treba dbať na zvláštne požiadavky na balenie a 

označenie.  V prípade otázok ohľadne prepravy sa  obráťte na 

vášho predajcu. 

4.5.1.2  Jazda so závesným vozíkom a/alebo batožinou 

Použitie závesného alebo detského vozíku je všeobecne pre Pedelec povolené. 

Dbajte ale prosím na nasledujúce body: 

»    Celková hmotnosť bicykla nemôže byť prekročená. 

Celková váha = Váha bicykla + váha jazdca 

 + váha vozíka + váha nákladu

Nevyťahujte kábel alebo zástrčku displeja nikdy nasilu (zadné nosiče 
bicyklov). Mohli by ste pri tom zlomiť držiak káblovej zástrčky. Ak by 
ste chceli displej uvolniť – napr. pretože nefunguje – obráťte na svojho 
autorizovaného predajcu.  
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Umiestnenie nosiča Prípustná hmotnosť 

vpredu: Nákladová plocha nad  kolesom 10 kg 

vpredu: nižšie umiestená nákladová plocha 18 kg 

vzadu 25 kg 

Vozík 

Použitie vozíku zmení jazdné vlastnosti. Brzdná dráha je 

dlhšia. Brzdite preto primerane skôr. Tiež riadenie je 

pomalšie.  Prispôsobte preto vašu jazdu týmto zmeneným 

jazdným vlastnostiam.  

Na začiatku si skúšajte rozjazd, brzdenie, jazdy v zákrute a 

jazdu z kopca. 

Používajte ale len tie vozíky, ktoré spĺňajú príslušné 

zákony vašej krajiny. Nepovolené vozíky môžu spôsobiť 

nehodu. Obráťte sa na vášho predajcu, odporučí vám vhodný 

vozík. 

VAROVANIE 

Neupevňujte nosič na sedlovku. Sedlovka nie je na to určená. 

Preťaženie sedlovky môže zapríčiniť zlomenie  konštrukčných častí 

a to celé môže viesť k vážnym  zraneniam. 

Ak prepravujete kufre alebo iný náklad na nosiči, dbajte na 

bezpečné uchytenie. Inak sa môžu šnúrky/pásky atď. dostať do 

výpletov a/alebo do točiacich sa kolies. Čo môže viesť k závažnym 

pádom. 

POZOR

Váha nosiča 

Prepravujte náklad len na nosičoch k tomu určených.

    NEBEZPEČENSTVO 

Neupevňujte detské sedačky s upevnením na nosič na nosič. Nosič 

sa môže zlomiť a prepravované dieťa sa môže ťažko zraniť. Obráťte sa na 

vášho predajcu, ktorý vám odporučí vhodnú detskú sedačku. 

Montujte detské sedačky len na nosiče na zadnú stavbu, ktoré majú 

požadované uchytenie.  Inak môže detská sedačka spadnúť a 

prepravované dieťa ťažko zraniť.  Obráťte sa na vášho predajcu, ktorý 

vám odporučí vhodnú detskú sedačku. 

Váha zmení jazdné vlastnosti bicykla. Brzdová dráha je 

dlhšia.  Brzdite preto skôr. Tiež riadenie je pomalšie. 

Prispôsobte spôsob svojej jazdy zmeneným jazdným 

vlastnostiam.  

»  Maximálna zaťaženie nosiča nemôže byť prekročená:
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POZOR POZOR

Dbajte na odlišné údaje na nosiči alebo v návode na obsluhu od 

výrobcu. Inak môže dôjsť ku zlomeniu nosiča. 
 

 
 

»    Prepravujte svoj náklad v bočných taškách nosiča.  

Rozdeľte svoje batožiny tak, aby bola rovnomerne rozdelená ich 

hmotnosť. Tým získate bezpečnejší spôsob jazdy.  
 
 

4.5.1.3  Skladovanie 
 
1.   Vyberte akubatériu z Pedelecu. 

 

2.   Skladujte akubatériu v suchom, nie príliš teplom prostredí. 

Akubatéria nemôže byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. 

Odporučená teplota je od 18 do 23°C. 
 
 
 

4.5.1.4  Čistenie 

Nepoužívajte na čistenie silný prúd vody nebo vysokotlakový čistič.   Aj 

keď sú jednotlivé časti utesnené, môže dôjsť k poškodeniu bicykla. 

Bicykel čistite ľahko navlhčenou handričkou.  

 

Neponárajte pohonnú jednotku a komponenty do vody.  Aj keď sú 

jednotlivé diely utesnené, môže dôjsť k poškodeniu.. 

 

Nepoužívajte na čistenie žiadne prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, riedidlá 

alebo abrazívne čistiace prostriedky. Tiež sa nemôžu používať žiadne 

špongie ani kartáče.  Mohli by ste tým spôsobiť škrabance a 

povrchové plochy by mohly získať matný vzhľad. Na čistenie 

bicykla použite najlepšie mäkkú handričku, ktorú navlhčíte vodou 

alebo jemným čistiacim prostriedkom. 
 
 
 

 
Nenechajte nečistoty zaschnúť. Očistite váš bicykel najlepšie 

ihneď po jazde.
 
 

VAROVANIE 
 

Pred čistením vyberte akubatériu z vášho bicykla Pedelec. 

Pri neúmyselnom stlačení tlačidla -         alebo  vodivého dielu vzniká 

riziko zranenia.
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Pohonná jednotka 
 

 

OPATRNOSŤ 

5.          Akubatéria 
 

5.1        Bezpečnostné informácie

Nikdy nevykonávajte čistenie v zohriatom stave, napr. po jazde. 

Čakajte až vychladne. Inak sa môžete spáliť.  
 

 
 

1.   Vyberte akubatériu z Pedelecu. 
 

2.   Očistite pohonnú jednotku z vonkajšej strany ľahko navlhčenou 

handričkou.  

 

Displej a prídavný ovládač 
 

1.   Čistite displej a prídavný ovládač z vonkajšej strany ľahko navlhčenou 

handričkou. 
 
 

 

4.5.1.5  Likvidácia 
 
Nevyhadzujte pohonný systém, displej a prídavný ovládač do bežného domáceho 

odpadu. Dávajte tieto komponenty do miest na to určených (napr. recyklačného 

dvora). 

 

VAROVANIE 
 

Deti a osoby,  ktoré nie sú psychicky, zmyslovo alebo duševne 

spôsobilé alebo ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo znalosti k 

používaniu akubatérie, ju nemôžu bez dozoru alebo inštruktáže 

zodpovednej osoby používať.  Inak hrozí riziko chybného použitia a 

zranenia.  

 

Vyberte vždy akubatériu predtým než začnete pracovať na Pedelecu. 

Systém sa môže nečakane zapnúť. Hrozí potom nebezpečenstvo 

zranenia.  

 

Používajte váš Pedelec len s vhodnou originálnou akubatériou. 

Použitie inej akubatérie môže viesť k explózii, ťažkým popáleninám 

alebo požiaru. Ďalej by to mohlo viesť k poruche a zníženej životnosti. 

Zoznam povolených batérií nájdete v kapitole   5.2 Technické údaje s. 

46. 

 

Nabíjajte akubatériu len s vhodnou originálnou nabíjačkou. Použitie 

inej nabíjačky môže viesť k explózii, ťažkým popáleninám alebo 

požiaru.  Ďalej by to mohlo viesť k poruche a zníženej životnosti. Zoznam 

povolených nabíjačiek nájdete v kapitole  6.3 Prehľad a funkcie s. 55. 

 

Akubatérie nemôžu byť vystavované horúčave (napr. radiátor, trvalé 

slnečné žiarenie) ani ohňu ani iskreniu.
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VAROVANIE VAROVANIE

Mohlo by to viesť k explózii, ťažkým popáleninám a  požiaru. Vysoké 

teploty znižujú životnosť akubatérie. Postarajte sa pri nabíjaní vždy o 

dostatočnú cirkuláciu vzduchu v priestore. 

Akubatérie nemôžu byť ponorené do vody. Hrozí nebezpečenstvo 

explózie. Nikdy nehaste akubatériu vodou, ale iba len príp. horiace 

prostredie. Vhodnejšie sú hasiace prístroje s kovovým protipožiarnym 

práškom (trieda D).  Ak môže byť akubatéria prepravená do voľného 

priestoru, je možné uhasiť požiar pieskom. 

Akubatéria nemôže byť skratovaná. Skrat medzi kontaktmi batérie 

môže spôsobiť popáleniny alebo oheň.  

Uchovávajte akubatériu mimo dosah skrutiek, kancelárskych sponiek, 

kľúčov, mincí, klincov alebo iných malých drobných kovových 

predmetov,  lebo ich spojenie by mohlo viesť ku skratu. 

Akubatérie nemôžu byť ničené, zmenšované, rozkladané, otvárané 

alebo opravované.  Mohli by explodovať, spôsobiť ťažké popáleniny 

alebo zapríčiniť požiar. Ak máte problémy s akubatériou obráťte sa na 

svojho predajcu, ktorý vám pomôže.   

Poškodené akubatérie nemôžu byť nabíjané, používané 

alebo prepravované.  

»    Mohli by explodovať alebo spôsobiť ťažké popáleniny alebo 

zapríčiniť požiar. 

»    Mohlo by dôjsť k unikaniu pár a podráždiť dýchacie cesty. 

 Zaistite príp. príchod čerstvého vzduchu a pri ťažkostiach 

vyhľadajte lekára. 

»    Môžu vytekať tekutiny a tým dôjsť k podráždeniu pokožky. 

Vyhnite sa kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte, umyte túto 

tekutinu vodou. Ak tekutina vnikne do očí, vyhľadajte 

lekárske ošetrenie.  

Napriek tomu že po páde alebo náraze nie je vidieť viditeľné 

poškodenie, batéria môže byť poškodená.  Preto nechajte aj tie 

batérie, ktoré nie sú viditeľne poškodené prezrieť a obráťte sa na 

vášho predajcu.   

POZOR 

Akubatéria nemôže byť vystavená žiadnym mechanickým 

otrasom. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia.  

Vykonajte učebný cyklus: Novú, úplne nabitú batériu, by ste  

mali raz, až do vysadenia podpory a bez toho, že by ste ju 

medzitým dobili, nechať vyjsť do prázdna.  Týmto sa batéria 

„naučí“ poznať svoju kapacitu a skutočná kapacita a ukazovateľ 

stavu nabitia batérie sa budú zhodovať. Prosím vykonajte  

každých šesť mesiacov alebo každých 5 000 kilometrov  

učebný cyklus. Ak tento proces čas od času nezopakujete, 

momentálna kapacita a ukazovateľ stavu nabitia batérie sa  

budú stále zreteľnejšie líšiť.
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Typ 15 Ah 17 Ah 

Umiestnenie Sedlová rúrka Sedlová rúrka 

Obj.č. 170516014 170516015 

Menovitá kapacita 14,25 Ah 16,75 Ah 

Menovité napätie 36 V 36 V 

Energia 520 Wh 630 Wh 

Váha 3120 g 3185 g 

Nabíjací cyklus* 1100 pln.  nab.cyklov 1100 plných  nab.cyklov 

Doba nabíjania** ca. 3,5 hod ca. 4 hod 

Váha 4 kg 4 kg 

Články Li-Ion Li-Ion 

Dojazd*** 180 km 205 km 

5.2       Technické údaje Prípustná teplota pri nabíjaní 0 - 45˚C 0 - 45˚C 

Odporučená teplota pri nabíjaní +10 do +30° C +10 do +30° C 

Prevádzková teplota -10 do 45˚C -10 do 45˚C 

Odporučená skladovacia teplota +18 do +23° C +18 do +23° C 

* až do prípustnej hranice opotrebovania 3 LED diódy s prihliadnutím  na vek akubatérie.

** 4 A nabíječka do 95% FCC 

*** pri najnižšom stupni podpory za optimálnych podmienok a úplne nabitej batérii 

najvyššej kapacity. 

5.3    Prehľad základných funkcií

BMS (Systém 

managementu batérie) 

  Označenie Nabíjacia zdierka    Ochranná krytka  

nabíjacej zdierky
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5.2.1     Systém managementu batérie (SMB) 
 
Na vonkajšej strane batérie sa nachádza  políčko s ukazovateľmi – 5 LED-
diód a jedno tlačidlo akubatérie. U troch LED-diód vidíte údaje s 
percentami. Akonáhle stlačíte tlačidlo akubatérie, rozsvietia sa LED-diódy. 
Počet a druh rozsvietenia udáva informácie o akubatérii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
Tlačidlo 

akubatérie 

5.2.1.1  Kotrola stavu nabitia akubatérie 
 
1.   Stlačte na jednu sekundu tlačidlo akubatérie. LED-diódy sa rozsvietia.  
 
  Ukazovateľ                                          Popis                  Stav nabitia batérie  
 

100%                                      svieti 5-LED-diód                  100 – 84 % 
 

             svietia 4-LED-diódy               83 – 68 % 
 

50%                                              svietia 3-LED-diódy               67 – 51 % 
 

                   svietia 2-LED-diódy               50 – 34 % 
 

0%                                                      svieti 1-LED-dióda                 33 – 17 % 
 

0%                                

                         

 1 LED-dióda bliká                    17 – 0 % 
 
 
 
 
5.2.1.2  Kontrola kapacity 
 
1.   Tlačidlo akubatérie stlačte na tri sekundy. Zobrazí sa vám akubatéria. 

 
Ukazovateľ                                         Popis                      Stav nabitia

 

(100%)       svietia min. 4 LED-
diódy 

 
Akubatéria má kapacitu 
cez 
68 %.

 
 
 

Ak je kapacita akubatérie pod 68 %,  musí byť príp. 
vymenená. Konzultujte ďalší postup s vaším predajcom. 
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5.2.1.3  Spánkový režim 
 

 
Aby sa zabránilo tzv. hĺbkovému vybitiu, systém 

managementu akubatérie ju prepne do spánkového režimu. 

Nezávisle na stave nabitia akubatérie sa prepne akubatéria 

po dvoch dňoch do spánkového režimu.  
 

 
Ak chcete zistiť, či je akubatéria v spánkovom režime, postupujte 

nasledovne:  

 
1.   Stlačte na sekundu tlačidlo akubatérie. Zobrazí sa následný ukazovateľ: 

 

 

Ukazovateľ          Popis 
 

     Prvá a piata LED-dióda dvakrát bliká 

 
 

Prebudenie zo spánkového režimu 
 

1.   Pripojte batériu na nabíjačku. 
 

2.   Stlačte krátko tlačidlo akubatérie. Akubatéria sa „prebudí“.  

Ručný prechod do spánkového režimu 
 

1.   Tlačidlo akubatérie stlačte 2x na sekundu. Zobrazí sa nasledujúci 

ukazovateľ: 

 
Ukazovateľ          Popis 

 

         Prvá a piata LED-dióda svieti 

 
 
 

 

5.3        Montáž 
 
 

POZOR 
 

Akubatériu pevne držte, aby vám nespadla. 
 
 
 
 
 

5.3.1     Vloženie akubatérie a uzamknutie 
 
 
 

Systém jedného kľúča: pre bicykel aj akubatériu môže 

byť použitý ten istý kľúč. 
 
 

 
1.   Akubatériu držte v úhle 80 -̊  

a zľahka šikmo zľava od základne.
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2.  Batériu vložte do pre ňu pripravených 

výklenkov. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Posúvajte batériu dopredu/ nahor 

do základne, pokým zámky 

nezacvaknú. 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Kľúč batérie vytiahnite zo zámku 

batérie. Teraz je batéria uzamknutá. 

5.3.2     Uzamknutie a vybratie akubatérie 
 
1.   Držte batériu pevne, vložte kľúč do 

zámku batérie a otáčajte vo smere 

hodinových ručičiek. Podržte kľúč. 

Batéria je odomknutá. 
 
 
 
 

 
2.   Držte batériu pevne, aby Vám nespadla. 

 Mohla by sa pri tom poškodiť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POZOR

 

 
 

Odporúča sa, kľúč vybrať a uschovať, aby sa neodlomil 

alebo nestratil.   

Držte batériu pevne, aby Vám nespadla. Mohla by sa pri tom poškodiť. 
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5.4        Tipy a triky 
 

5.4.1     Dojazd 
 
Ako ďaleko chcete s vašou akubatériou dôjsť, závisí na mnohých faktoroch. 

 

Profil jazdy: V najvyššom profile (Dynamic) spotrebujete najviac energie. 

Dojazd sa zníži. 

 
Nechajte si od svojho predajcu ukázať, aký je najlepší tlak 

pre vaše pneumatiky a ako je to možné zkontrolovať. 

Pozor! Tiež príliš vysoký tlak v pneumatikách je škodlivý!  
 

 

Jazdné vlastnosti: Nízka rýchlosť šliapania v kombinácii s vysokým 

stupňom radenia vedie k vysokej spotrebe energie.   
 

Vyberte si profil jazdy podľa trasy, po ktorej idete. Ak 

chcete ísť na pokojný výlet s priateľmi, získate v profile 

„Relax“ vhodnú podporu. Ak sa často ponáhľate z jednej 

schôdzky na ďalšiu, poskytne vám profil „Dynamic“ potrebnú 

dynamiku.  
 

 

Režim podpory: V najvyššom stupni podpory (ULTRA) spotrebujete najviac 

energie. Dojazd prudko klesá, čím vyšší stupeň podpory zvolíte.  

 

Zaraďte včas nižší stupeň, obzvlášť,  pri rozbiehaní,  

získate stabilnú rýchlosť šliapania.  

 
 

 

Stav kondície – trénovania: čím ste v lepšej fyzickej forme, o to menej 

podpory potrebujete. 

 
Celková hmotnosť: Čím nižšia je celková hmotnosť, ktorou je bicykel 

zaťažený, tým je „ľahšia“ jazda.

 

 

Striedajte režimy podpory. Pri zadnom vetre alebo na 

rovnom teréne môžete napr. pri nízkom stupni podpory 

ísť rýchlo. Pri jazde z kopca je vhodné vypnúť podporu 

úplne.  
 

 
 

Tlak v pneumatikách: Pri veľmi nízkom tlaku v pneumatikách sa plášť len 

zle otáča. Pohon potrebuje silnejšiu podporu – a dojazd sa tým zníži.   

 

Ak ste dlhšie na cestách, odporúčame si zobrať so sebou náhradnú 

akubatériu a/alebo nabíjačku.  
 

 
 
 

Vonkajšie teploty: Čím je nižšia vonkajšia teplota (napr. v zime), o to je kratší 

dojazd. 
 

 

Vložte až krátko pred jazdou akubatériu do vášho Pedelecu. 

Tým zabránite, že kvôli nízkym teplotám budete mať krátky 

dojazd.
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Kapacita akubatérie: zreteľne kratšia životnosť batérie po nabití ukazuje, že 

akubatéria stratila silno na kapacite.  5.2.1.2 skontrolujte kapacitu s. 47. 
 
 

 

V tomto prípade musí byť akubatéria vymenená. Preberte 

ďalší postup s vaším predajcom. 
 
 
 

Vybraná trasa: Ak idete do kopca a máte silný protivietor, šliapete silno do 

pedálov. To zaznamenáva senzor sily a motor tým silnejšie pracuje. 

 

Nabíjanie smartphonu (múdreho telefónu): Keď  pripojíte váš telefón- 

Smartphone k displeju Impulse Evo Smart pre nabíjanie, spotrebuje sa viac 

energie.  
 
 
 
 

5.4.2     Preprava a zasielanie 
 
 

VAROVANIE 
 

Vyberte vždy akubatériu, predtým než prepravujete váš Pedelec.  

Pri náhodnom stlačení tlačidla                hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

Okrem toho je tiež týmto akubatéria chránená pred poveternostnými 

vplyvmi. 

 

»  Autom: Nosič bicykla musí byť navrhnutý pre vyššiu hmotnosť 

Pedelecu. 

 

VAROVANIE 
 

»    Vlakom: Prepravujte váš Pedelec len vlakmi, ktoré majú označenie 

pre prepravu jazdných bicyklov. V IC- a EC  je nutná rezervácia na 

prepravu bicyklov. Vo vlakoch ICE sa v podstate bicykle nemôžu 

prevážať. 
 

»  Lietadlom: Informujte sa včas, či podľa podmienok leteckej 

spoločnosti je preprava bicyklov povolená. Akubatérie nemôžu byť 

prepravované v osobných lietadlách – ani v prepravnom priestore          

- ani v kabíne lietadla. 

Podliehajú podmienkam nebezpečného nákladu. 

 
 

Nezasielajte žiadne akubatérie. Akubatérie sú nebezpečným 

nákladom, ktoré sa môžu za určitých podmienok prehriať a vznietiť. 

Príprava a preprava môžu byť vykonávané len vyškoleným 

personálom. Ak chcete akubatériu reklamovať, vykonávajte 

reklamácie len cez vášho predajcu. Predajcovia bicyklov majú 

možnosť bezplatnej expedície pri zaistení zákonom daných 

podmienok pre prepravu nebezpečných nákladov. 

 

Akubatéria nemôže byť skratovaná. Skrat medzi kontaktmi batérie môže 

spôsobiť popáleniny alebo oheň. Uchovávajte akubatériu mimo dosah 

skrutiek, kancelárskych sponiek, kľúčov, mincí, klincov alebo iných malých 

drobných kovových predmetov,  pretože ich spojenie by mohlo viesť ku 

 skratu.
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Akubatérie podliehajú podmienkam nebezpečného 

odpadu. Súkromnými užívateľmi môžu byť prepravované na 

ceste bez ďalších podmienok. Pri preprave treťou komerčnou 

stranou (napr. leteckou dopravou, špedíciou alebo logistickou 

firmou) je treba dbať na zvláštne požiadavky na balenie a 

označenie.  V prípade otázok ohľadom prepravy sa obráťte na 

vášho predajcu.  

 

 

 
 

5.4.3      Skladovanie 
 
1.   Vyberte akubatériu z Pedelecu. 

 

2.   Skladujte akubatériu v suchom, nie príliš teplom prostredí. 

Akubatéria nemôže byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. 

Odporúčaná teplota je od 18 do 23°C. 

5.4.4     Čistenie 
 
 

VAROVANIE 
 

Pred čistením vyberte akubatériu z vášho Padelecu. 

Pri náhodnom stlačení tlačidla -              alebo inej vodivej časti hrozí 

nebezpečenstvo úrazu.  
 
 

 
OPATRNOSŤ 

 

Dbajte na to, aby nevnikla pri čistení voda do akubatérie.  Pri 

vniknutí vody hrozí riziko nebezpečenstva úrazu elektrickým 

prúdom.   

 

Ak batériu umývate, je potrebné dbať na to, aby ste sa nedotkli 

kontaktov. Inak hrozí riziko nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

 

Batérie by nemali byť pri skladovaní úplne nabité.  Ideálny je 

stav nabitia medzi 50 a 70%. 

 

Pretože sa akubatérie veľmi pomaly vybíjajú, je potrebné ju 

každé 2 alebo 3 mesiace, najneskôr po 6 mesiacoch znovu 

nabiť.  

A 

POZOR 

 

Nepoužívajte na čistenie silný prúd vody alebo vysokotlakový čistič.  Aj 

keď sú jednotlivé časti utesnené, môže dôjsť k poškodeniu bicykla. 

Bicykel čistite ľahko navlhčenou handričkou.  

 

Neponárajte pohonnú jednotku a komponenty do vody.  Aj keď sú 

jednotlivé diely utesnené, môže dôjsť k poškodeniu. 

 

Nepoužívajte na čistenie žiadne prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, 

riedidlá alebo abrazívne čistiace prostriedky. Tiež sa nemôžu používať 

žiadne špongie ani kartáče.
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POZOR 
 

Pretože by ste tým spôsobili škrabance a povrchové plochy by 

mohli získať matný vzhľad. Na čistenie bicykla použite najlepšie 

mäkkú handričku, ktorú navlhčíte vodou alebo jemným čistiacim 

prostriedkom. 

6.          Nabíjačka 
 

6.1        Bezpečnostné pokyny 
 
 

VAROVANIE

 

 
 
 

Nenechajte nečistotu zaschnúť. Očistite akubatériu najlepšie 

ihneď po jazde. 
 

 
 
 

1.   Vyberte akubatériu z Pedelecu. 
 

2.   Očistite kryt ľahko navlhčenou, mäkkou handričkou. 
 

3.   Ak sú zašpinené kontakty akubatérie, vyčistite ich suchou, mäkkou 

handričkou.   
 
 
 

5.4.5     Likvidácia 
 
Nevyhadzujte akubatériu do bežného domáceho odpadu. Akubatériu vyhadzujte 

do miest pre ňu určených (napr. recyklačného dvora).  

 

Deti a osoby,  ktoré nie sú psychicky, zmyslovo alebo duševne spôsobilé 

alebo ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo znalosti na používanie 

akubatérie, ju nemôžu bez dozoru alebo inštruktáže zodpovednej osoby 

používať.  Inak hrozí riziko chybného použitia a zranenia.  

 

Nabíjajte akubatériu len s vhodnou originálnou nabíjačkou. Použitie inej 

nabíjačky môže viesť k explózii, ťažkým popáleninám a požiaru. Ďalej by 

to mohlo viesť k poruche a zníženej životnosti. Zoznam povolených 

nabíjačiek nájdete v kapitole  6.3 Prehľad a funkcie s. 55. 

 

Sieťové napätie sa musí zhodovať s  napätím uvedeným na typovom 

štítku nabíjačky. Napätie nabíjačky je uvedené na štítku na zadnej 

strane prístroja.  

 

Nabíjajte nabíjačkou len vhodnú originálnu akubatériu. Použitie inej 

akubatérie môže viesť k explózii, ťažkým popáleninám a požiaru. 

Ďalej by to mohlo viesť k poruche a zníženej životnosti. Zoznam 

povolených akubatérií nájdete v kapitole 5.2 Technické údaje s. 46. 

 

Pred použitím skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Nabíjačku 

nepoužívajte, ak zistíte, že je poškodená.
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Obj.č. 170714001 

Napätie akubatérie 36 V 

AC Vstupné napätie 230 – 240 V 

Frekvencia 50- 60 Hz 

Max. DC výstupné napätie 42 V 

Max. nabíjací prúd 4 A 

Výkon 185 W 

Rozmer ( d /š/ v) 175 mm | 82 mm | 47 mm 

VAROVANIE VAROVANIE

Nikdy neotvárajte sami nabíjačku a nechajte to len na 

kvalifikovaný odborný personál, na opravy sú potrebné len 

originálne náhradné diely. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky 

zvyšujú nebezpečenstvo rizika úrazu elektrickým prúdom.  

Nabíjačka je určená len na vnútorné použitie. Vyhýbajte sa s 

nabíjačkou dažďu a vlhkosti. Pri vniknutí vody hrozí riziko 

nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Ak by došlo k vniknutiu 

vody, vyberte okamžite zástrčku zo zásuvky a nechajte ju skontrolovať 

vašim predajcom. Pri náhlej zmene teploty z chladu do tepla, sa môže 

vnútri nabíjačky kondenzovať voda. V tomto prípade, počkajte asi 

jednu hodinu. Tak dlho je potrebné, aby nabíjačka dosiahla teplotu 

miestnosti. Vyhnete sa tomuto prípadu tým, že budete skladovať 

nabíjačku tam, kde ju používate. 

 Nepoužívajte nabíjačku na ľahko horľavom povrchu (napr. 

papier, textil atď.) príp. v horľavom prostredí. To platí aj vtedy, 

keď nabíjate akubatériu v Pedelecu.  Potom musíte váš Pedelec tak 

postaviť, aby sa prípadný oheň nemohol rýchlo rozšíriť (pozor na 

kobercovej podlahe!). Pretože počas nabíjania dochádza k 

zahrievaniu nabíjačky a akubatérie a hrozí nebezpečenstvo požiaru. Pri 

teplote cez 85˚C, výskytu dymu alebo neobvyklom zápachu, vyberte 

zástrčku nabíjačky ihneď zo zásuvky a oddeľte akubatériu z nabíjačky. 

Prehriata akubatéria je poškodená a nemôže byť už používaná. 

Nepoužívajte nabíjačku a akubatériu nikdy bez dozoru.   

Používajte nabíjačku a akubatériu len na rovnom povrchu. 

Nabíjačka a akubatéria nemôžu byť počas nabíjania prikryté. 

Nevymieňajte sieťový kábel. Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo 

explózie. 

Udržujte nabíjačku v čistote. Pri znečistení hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom. 

POZOR 

Akubatériu nenabíjajte dlhší čas potom, čo je už úplne nabitá. 

Ak ju dlhšie nepoužívate, vyberte sieťový kábel zo zásuvky a nabíjací 

kábel z akubatérie. 

6.2       Technické údaje 

Nabíjačka 1
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Prevadzkova teplota -10°C do +40°C 

Odporúčaná sklad.teplota 18 do 23°C 

Váha 720 g 

Druh ochrany len v suchom prostredí 

. 

6.3       Prehľad a funkcie 
 

Nabíjačka 1 

Nabíjačka 2 

Napätie akubatérie 36 V 

AC Vstupné napätie 230 – 240 V 

Frekvencia 50- 60 Hz 

Max. DC výstupné napätie 42 V 

Max. nabíjací prúd 4 Ah 

Výkon 185 W 

Rozmer ( d | š | v) 206 mm | 94 mm | 61 mm 

Prevádzková teplota -10°C do +40°C 

Odporúčaná sklad.teplota 18 do 23°C 

Druh ochrany  len v suchom prostredí 

Nabíjací kábel Štítok Sieťová zástrčka
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Ladegerät 
 

 

  

6.3.1     Nabíjanie akubatérie  
 
 

              
Nabíjací 

kábel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabíjačka pripojená k 
elektr.sieti  
| bliká zelená LED-dióda 
 
Akubatéria sa nabíja 
| zelená LED -dióda bliká 
 
 
Úplné nabitie 
| zelená LED -dióda svieti 
 
Chyba pri nabíjaní 
| bliká červená LE D-diód 

 
Akubatéria môže byť počas nabíjania ponechaná v Pedelecu. 
Môžete tiež akubatériu vybrať a nabíjať mimo Pedelec. 

 
 
 
Nabíjačka 1: 
 
1.   Sieťovú zástrčku dajte do zásuvky. 
 

2.   Vyberte ochrannú krytku z akubatérie. 
 

3.   Spojte nabíjací k ábel s akubatériou až zacvakne.

  
Ukazovatele nabíjania 

 
 
 
 
 
 

4.   Odpojte nabíjací k ábel po ukončení nabíjania zo zástrčky akubatérie. 
 

5.   Vyberte zástrčku zo zásuvky.

Nabíjačka 2 
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Nabíjačka 2: 
 

1.   Vložte sieťovú zástrčku do zásuvky. Zelená LED-dióda bliká. 
 

2.   Zložte ochrannú krytku z akubatérie. 
 

3.   Spojte nabíjací kábel s akubatériou. Zelená LED-dióda pravidelne bliká    

to signalizuje, že začal proces nabíjania.   

4.   Až je akubatéria úplne nabitá, nabíjačka sa vypne. Zelená LED dióda 

svieti trvalo 

 

5.   Vyberte nabíjací kábel po ukončení nabíjania z nabíjacej zdierky 

akubatérie. 
 

6.   Vyberte zástrčku zo zásuvky. 
 
 

 

6.3.1.1  Ukazovatele akubatérie počas nabíjania 

6.4        Tipy a triky 
 

6.4.1     Čistenie 
 
 

OPATRNOSŤ 
 

Dbajte na to, aby sa pri čistení nedostala do nabíjačky voda.  Ak sa 

voda do nabíjačky dostane hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 

prúdom. 

 

Predtým než nabíjačku čistíte, obzvlášť umývate, musíte vybrať 

sieťovú zástrčku a všeobecne predchádzajte  dotyku kontaktov. Inak 

hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

  
 

 
POZOR

Ukazovateľ       Popis                                               Stav nabitia 
 

     5 LED-diód svieti a žiadna LED-dióda nebliká         100 - 97 % 

 

      4 LED-diódy svietia a 5. LED –dióda bliká                80 – 96 % 

 

         3 LED-diódy svietia a 4. LED –dióda bliká                60 – 79 % 

 

             2 LED-diódy svietia a 3. LED –dióda bliká                40 – 59 % 

 

                1 LED –dióda svieti a 2. LED  dióda bliká                   20 – 39 % 
 

                    1 LED –dióda bliká                                                       0 – 19 % 

Neponárajte nabíjačku do vody.  Aj keď sú jednotlivé časti utesnené, 

môže dôjsť k poškodeniu.  

 

Nepoužívajte na čístenie žiadne prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, riedidlá 

alebo abrazívne čistiace prostriedky. Tiež sa nemôžu používať žiadne špongie 

ani kartáče.  Mohli by ste tým spôsobiť škrabance a povrchové plochy 

by mohli získať matný vzhľad. Na čistenie bicykla použite najlepšie 

mäkkú handričku, ktorú navlhčíte vodou alebo jemným čistiacim 

prostriedkom.
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1.   Vyberte sieťovú zástrčku zo zásuvky. 
 

2.   Vyberte nabíjací konektor z nabíjacej zdierky. 
 

3.   Očistite kryt ľahko navlhčenou, mäkkou handričkou. 
 

4.   Ak sú konektory znečistené, vyčistite ich suchou, mäkkou  

       handričkou.  
 
 
 

6.4.2     Skladovanie 
 
1.   Skladujte akubatériu v suchom, nie príliš teplom prostredí. Akubatéria 

nemôže byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Odporúčaná 

teplota je od 18 do 23°C. 
 
 
 

6.4.3     Likvidácia 
 
Nevyhadzujte nabíjačku do bežného domáceho odpadu.  Vyhadzujte ju 

do miest na to určených (napr. recyklačného dvora).
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7.          Chyby 
 

7.1        Pohonná jednotka, Displej a prídavný ovládač  
 

Popis Príčina Riešenie 

Displej nesvieti a neponúka žiadne funkcie a) Akubatéria v režimu standby 

(pohotovostný režim) 

 

a) Stlačte tlačidlo akubatérie.  3.3.1 Zapnutie Pedelecu  s. 18. 

b) Akubatéria je prázdna/vadná b) Vložte novú alebo úplne nabitú akubatériu  6.3.1 Nabíjanie akubatérie sS. 56. 

c) Pedelec je vypnutý. Ak  po dobu asi  

20 min. nie je požadovaná žiadna 

podpora pohonom  (napr. pretože 

Pedelec stojí),  vypne sa pohon 

Impulse Evo sám. 

c) Zapnite Pedelec   3.3.1 Zapnutie Pedelecu   s. 18. 

d) Akubatéria je v spánkovom  režime d) Pripojte akubatériu na nabíjačku   5.2.1.3 Spánkový režim S. 48. 

Žiadny ukazovateľ rýchlosti Zošmyknutý výpletový magnet Zkontrolujte si, či nie je zošmyknutý výpletový magnet. Mal by 

byť uchytený v čo najkratšej vzdialenosti od senzoru na reťazovej 

linke (max. 10 mm). 

Ukazovateľ rýchlosti nesprávne ukazuje 

na displeji 

Nastavená nesprávna jednotka Zkontrolujte si či sú správne nastavené jednotky mph a km/h.  3.4.2.7 Jednotky s. 28. 

Nesprávne nastavený obvod kolesa Nastavte si správne obvod kolesa   3.4.2.10  Obvod kolesa s. 29. 

   Príliš nízka podpora motorom Prázdna akubatéria Vložte novú alebo úplne nabitú akubatériu   6.3.1 Nabíjanie akubatérie s 56. 

Motor  sa pretáča Radenie nie je správne nastavené Zkontrolujte radenie.  V opačnom prípade sa obráťte na svojho predajcu.  



 

 

Popis Příčina 

Zvuky v motore Dôvody pre zvuky v motore sú  rôzne  - nie vždy za tým stojí mechanická chyba. Nasledujúce faktory môžu  zvuky negatívne ovplyvniť : 
 
 

»     Príliš vysoká frekvencia šliapania s nízkou záťažou 

»     Veľmi vysoký potrebný výkon  (napr. jazda do kopca) 

»     Tvar rámu bicykla 

»     Reťazové radenie (oproti  nábojovému  radeniu ) 

 

7.2        Akubatéria 
 

Ukazatel Popis Příčina Řešení 

 5 LED-diód rýchlo bliká a) Akubatéria je prázdna a vypne sa. a) Ak je akubatéria prázdna, bude po krátkom  odpočinku ešte raz krátko fungovať a potom  sa vypne. Musí 

byť teda nabitá.  6.3.1 Nabíjanie akubatérie s.56. 

b) Akubatéria je preťažená b) Ak  je akubatéria preťažená, znovu sa po  krátkom  odpočinku zapne a môže byť normálne 

používaná. 

 1. LED–dióda rýchlo bliká Chyba pri nabíjaní Vyberte nabíjačku  ihneď zo zásuvky. Ak by tento problém  zotrvával, batéria musí byť vymenená. 

 Dojazd sa zobrazuje  

príliš krátky 

a) Dĺžka dojazdu závisí na: 

»     profile jazdy 

»     režime podpory 

»     tlaku pneumatík 

»     jazdných vlastnostiach 

»     tréningu – fyzický stav jazdca 

»     celkovej váhe 

»     vonkajšej teplote 

»     kapacite akubatérie 

»     vybranej trase 

»     nabíjaní Smartphonu cez displej 

a) Je veľa dôvodov, prečo sa dojazd  zobrazuje kratší. Nie vždy je to z dôvodu vadných komponentov.  

.  5.4.1 Dojazd s. 50. 
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Ukazovateľ Popis Príčina Riešenie 

 Dojazd sa zobrazuje 

príliš krátky 

b) Nebol vykonaný učebný cyklus Vykonajte učebný cyklus: Novú, úplne nabitú batériu, by ste mali raz, až do vysadenia podpory a bez toho, 

že by ste ju mezitím dobili, nechať vyjsť do prázdna.  Týmto sa batéria „naučí“ poznať svoju kapacitu a 

skutočná kapacita a ukazovateľ stavu nabitia batérie sa budú zhodovať. Prosím vykonajte každých šesť 

mesiacov alebo každých 5000 kilometrov učebný cyklus. Ak tento proces čas od času nezopakujete, 

momentálna kapacita a ukazovateľ stavu nabitia batérie sa budú stále zreteľnejšie líšiť. 

 Strata kľúča akubatérie Doobjednania kľúča: odporúčame vám, zapísať si číslo kľúča na účet alebo faktúru. S týmto číslom môžete pri strate doobjednať náhradný kľúč. n. Ak 

už nemáte číslo kľúča, máte ešte možnosť, vymontovať zámok. V tomto prípade sa spojte s vaším predajcom.  

 
 

1.     Choďte na internete na webovú stránku:  www.trelock.de. 
 

2.     Zvoľte si jazyk. 
 

3.     Vyberte si bod „Services“ (servis) v podbode  „Ersatzschlüssel“  (náhradný 

kľúč). 
 

4.     Postupujte podľa pokynov. 

 Akubatéria sa zohrieva pri 

nabíjaní na viac ako 45˚C. 

Vysoká okolitá teplota Prerušte ihneď nabíjanie a nechajte akubatériu vychladnúť. Nabite potom v chladnejšom 

prostredí. Ak sa tento problém znovu objaví, obráťte sa na svojho predajcu, v danom prípade 

batériu vymeňte. 

Poškodená akubatéria Poškodené akubatérie nemôžu byť ani nabíjané ani ďalej používané. Obráťte sa na svojho predajcu, príp. 

vymeňte akubatériu. 

 Akubatéria sa nedá 

nabiť 

Príliš vysoké alebo nízke okolité teploty. Akubatériu môžete nabíjať medzi 0˚C a 45˚C . 

Poškodená akubatéria Poškodené akubatérie nemôžu byť ani nabíjané ani ďalej používané. Obráťte sa na svojho predajcu, príp. 

vymeňte akubatériu. 

 Akubatéria je poškodená. Nehoda alebo pád s 

Pedelecom alebo 

akubatéria spadla na zem 

heruntergefallen. 

Poškodené akubatérie nemôžu byť ani nabíjané ani ďalej používané. Obráťte sa na svojho predajcu, príp. 

vymeňte akubatériu.  
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7.3        Nabíjačka 

Nabíjačka 1 

Príčina Riešenie Popis 
Nabíjačka je teplejšia ako 85 ˚C. Nabíjačka je vadná. Vyberte nabíjačku ihneď zo zásuvky. Ak by tento problém zotrvával, batéria musí byť vymenená. 

Nabíjačka 2 

Ukazovateľ Popis Príčina Riešenie 
Červená LED –dióda bliká Chyba pri nabíjaní Vyberte nabíjačku ihneď zo zásuvky. Ak by tento problém zotrvával, batéria musí byť vymenená. 

7.4        Ostatné 

Popis 
Pedálová kľuka sa uvoľnila od pohonu Pozor, montáž kľuky na hriadeľ nemôže byť v žiadnom prípade vykonávaná úderom kladiva!  Senzor sily šliapania by sa tým poškodil, čo by 

viedlo k zlyhaniu elektrického pohonu. Nechajte si vykonať montáž u autorizovaného predajcu! 

62  Návod na obsluhu | Pedelec Impulse Evo Verzia 1



Poznámky 
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Dotlač,aj čiastočná, je možná len s povolením spoločnosti  Derby Cycle Werke GmbH/Raleigh Univega GmbH. 

Chyby v tlači, omyly a technické zmeny vyhradené . 

DERBY CYCLE WERKE GMBH 

Siemensstraße 1-3 

D-49661 Cloppenburg 

TEL +49.4471 / 966 0 

FAX +49.4471 / 966 44 845 

MAIL info@derby-cycle.com 

www.derby-cycle.com 

RALEIGH UNIVEGA GMBH 

Siemensstraße 1-3 

D-49661 Cloppenburg 

TEL +49 4471 / 92 34 0 

FAX +49 44 71 / 92 34 240 

MAIL info@raleigh-univega.com 

www.raleigh-univega.de

Art.-Nr. 1973K0015025 
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