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Uvedené názvy značek podléhají vlastnickým právům a jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků 
i bez další identifikace. Přetisk, včetně výňatků, pouze s písemným souhlasem. Tiskové chyby, omyly 
a technické změny vyhrazeny. Upozorňujeme, že vyobrazený výrobek se může od skutečného stavu při 
dodání lišit.
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1. VAŠE JÍZDNÍ KOLO

Obsah tohoto návodu k obsluze a použité symboly
 
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které zvýší vaši bezpečnost, 
umožní dlouhou životnost elektrokola a posílí potěšení z jízdy na vašem BIGGIE.

Nedodržení instrukcí uvedených v tomto návodu k obsluze může vést k poškoze-
ní jízdního kola či ke zranění.

V návodu k obsluze jsou použity následující symboly:

Důležitá informace!

Upozornění!
Tento symbol označuje možné nebezpečí.
Dodržujte bezpečnostní informace!

Informace
Zde najdete užitečné informace o zacházení s výrobkem.

V následujícím textu je vaše jízdní kolo BIGGIE označováno jako „elektrokolo“.

Návod k obsluze vašeho jízdního kola BIGGIE se průběžně aktualizuje. Tyto pokyny od-
rážejí stav znalostí v době tisku. Doporučujeme vám proto navštívit naše webové stránky 
www.ruff-cycles.com, kde najdete informace o případných změnách. Najdete tam také 
nejnovější příručku ve formátu PDF ke stažení.

VAŠE JÍZDNÍ KOLO

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho elektrokola s technologií pohonu značky 
Bosch. Vybrali jste si dopravní prostředek s nejmodernějšími technologiemi, který 
vám otevře zcela nové možnosti mobility. Při výrobě našeho elektrokola1 jsme 
kladli velký důraz na technickou kvalitu jednotlivých komponentů a jsme pře-
svědčeni, že vám elektrokolo bude dobře sloužit po mnoho let.

Elektrokolo je jízdní kolo, které cyklistu podporuje pomocí elektromotoru. Na-
stavení režimu asistence probíhá prostřednictvím řídicího systému, který vy-
hodnocuje údaje ze tří senzorů (rychlost, frekvence pedálů a točivý moment) 
a na základě zvoleného režimu asistence reguluje motor. Dosáhnete-li rychlosti 
25 km/h, elektromotor se vypne. Vlastními silami bez asistence elektromotoru 
však můžete jet rychleji než 25 km/h.

V České republice se elektrokolo řídí stejnou právní úpravou jako běžné jízdní 
kolo. Nemusí být registrováno, ani na něm nemusí být umístěna registrační znač-
ka. Cyklista není povinen mít řidičský průkaz. Pro uživatele do 18 let platí povin-
nost nosit helmu. V zájmu vlastní bezpečnosti však doporučujeme nosit helmu i 
pro uživatele starší 18 let a vždy používat i ochranné brýle.

1 Pedal Electric Cycle 

1.1. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Vaše elektrokolo je určeno pro přepravu jedné osoby po asfaltových silnicích 
a zpevněných lesních a polních cestách. Přípustná hmotnost systému (kolo + 
cyklista + příslušenství + zavazadla) je 150 kg.
                      
Elektrokolo není určeno:

• k použití při závodech a soutěžích,
• k čištění proudem vody,
• k přepravě na vnější straně auta za deště, aniž byl zakryt motor a demonto-

vána baterie a displej,
• k nabíjení ve vnějších prostorách za mokra.
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Aktivní a pasivní světla, která jsou v Německu z důvodu bezpečnosti považová-
na za povinné vybavení, nejsou instalována v souladu s pravidly o schvalování 

Určené použití je dále omezeno:

• bezpečnostními pokyny v tomto návodu k obsluze,
• kapitolou „Technické údaje“ v tomto návodu k obsluze,
• silničními dopravními předpisy platnými pro danou zemi,
• předpisy pro vydávání povolení pro provoz na pozemních komunikacích 

v jednotlivých zemích.

Používání elektrokola se nedoporučuje následujícím skupinám uživatelů:

• osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 
• osobám, které s ohledem na tělesný vzrůst nemohou elektrokolo bezpečně 

ovládat.

Úpravy vašeho elektrokola vedoucí ke zvýšení výkonu motoru nebo maximální rych-
losti s asistencí ohrožují bezpečnost jízdy a mění jízdní kolo z elektrokola na moped. 
Toto jednání může mít dopravní, registrační, pojistné, regulační a trestněprávní 
důsledky!

Elektrokolo má vyšší akceleraci než běžné jízdní kolo. Vždy mějte na paměti, že 
ostatní účastníci silničního provozu nemusí vaše zrychlení očekávat.
-> Než na svém novém elektrokole začnete jezdit v silničním provozu, vyzkoušejte si 
jeho používání na místě s omezeným provozem.
-> Vyzkoušejte si používání brzd. Viz také kapitola 4.3 „Brzdový systém“.

Rotující části, jako jsou kola, řetězové kolo, pastorky, kliky pedálů nebo pedály, mo-
hou zachytit části oděvů, převážené předměty, či dokonce části těla, např. šála nebo 
taška připevněná k řídítkům se mohou během jízdy dostat do výpletu kola. Pokud 
by vám z pedálů sklouzla noha, mohla by se dostat do výpletu kola. V důsledku toho 
může dojít k vážných úrazům! 
-> Proto vždy noste přiléhavé oblečení.
-> Noste obuv s protiskluzovou, plochou podrážkou.
-> Na řídítka nepřipevňujte žádné předměty, které by se mohly zhoupnout do přední-
ho kola.

1.2. PŘEHLED JÍZDNÍCH KOL

Sériové číslo najdete na štítku na spodní 
trubce přímo pod motorem. Typový štítek 
je umístěn přímo na spodní straně spodní trubky.

Sem si poznamenejte sériové číslo elektrokola:

1. Hydraulické brzdy

2. Plynulá nábojová převodovka

3. Napínák řetězu

4. Stojan

5. Řetěz

6. Motor

7. Baterie

8. Typový štítek

9. Vidlice

10. Řídicí jed-

notka

VAŠE JÍZDNÍ KOLOVAŠE JÍZDNÍ KOLO

způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (StVZO), ale lze je dokoupit. 
Bezpečnostní vybavení musí být pravidelně kontrolováno a v případě potřeby 
opraveno kvalifikovaným odborníkem.
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• Nabíječka
• 2 klíče pro upevnění baterie k elektrokolu
• 2 přepravní pojistky pro hydraulické brzdy
• Klíčenka
• Zvonek
• Sada odrazových sklíček
• Dodací krabice (pokud zvažujete odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 

dvou týdnů, dodací krabici si uschovejte)
• Návody k použití od některých výrobců komponent

1.3. ROZSAH DODÁVKY

1.4. MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

2.1. SEŘÍZENÍ ŘIDÍTEK

Při montáži příslušenství, jako je dětská sedačka nebo přívěs za kolo, musí 
kompatibilitu příslušenství s elektrokolem prověřit výrobce příslušenství nebo 
odborný prodejce.

V této kapitole se dozvíte, jak své elektrokolo připravíte k jízdě.
Nejprve je třeba nahustit duše. Doporučený tlak vzduchu najdete v části 3.1.

2. UVEDENÍ DO PROVOZU

Elektrokolo je dodáváno buď částečně, nebo plně smontované. V případě, že je dodané 
plně smontované, lze body 2.1 a 2.2 zpravidla přeskočit.
Pokud se nejedná o standardní dodání, věnujte pozornost následujícím dvěma bodům 
„Seřízení řídítek“ a „Montáž pedálů“.

Představec je komponent důležitý z hlediska bezpečnosti. Při utahování šroubů dbej-
te na to, abyste je utáhli příslušným utahovacím momentem, jak je uvedeno v tabulce 
utahovacích momentů v části 9.3. Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

• Přizvedněte jízdní kolo v přední části rámu tak, aby se přední kolo nedotýka-
lo země. Otočte vidlicí doleva a doprava. Přední kolo musí kopírovat pohyb. 
Toto simulované ovládání řidítek nesmí nikde váznout.

• Pokud se řídítka neotáčí snadno, je hlavový šroub příliš utažený (1). Povolte 
ho tak, že nejprve povolíte 2 svorníky horní korunky vidlice (2). Poté může-
te hlavovým šroubem nastavit přítlak ložiska hlavového složení. Nakonec 
znovu utáhněte šrouby horní korunky silou 
24 Nm.

• Na závěr upněte řídítka ve středu na 
představec utažením šroubů (2) křížem. 
Ujistěte se, že je přední a zadní mezera 
mezi představcem a víčkem rovnoměrná.

• Na závit osy pedálu a kliky naneste tenkou vrstvu maziva. Pedál nejprve 
volně zašroubujte rukou. Dbejte na to, abyste díly umístili do správného úhlu 
a nenašroubovali je křivě.

• Otočte kliku do vodorovné polohy tak, aby 
pravý pedál směřoval k přednímu kolu.

• Utáhněte pedál pomocí klíče SW15 na 30 až 
35 Nm.

2.2. MONTÁŽ PEDÁLŮ

Pedály jsou komponenty důležité z hlediska bezpečnosti. Při šroubování osy pedálu 
se ujistěte, že je dostatečně pevně utažena podle pokynů. Jinak hrozí nebezpečí 
úrazu!

UVEDENÍ DO PROVOZUVAŠE JÍZDNÍ KOLO
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2.3. VYJMUTÍ/VLOŽENÍ BATERIE

2.4. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ POHONNÉ JEDNOTKY

2.5. NASTAVENÍ REŽIMU ASISTENCE

2.6. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA

2.7. ZAJETÍ KOTOUČOVÝCH BRZD

1. Vyjmutí baterie: 
Chcete-li vyjmout baterii, ujistěte se, že je sys-
tém vypnutý. Otočte klíčem v zámku o čtvrt 
otáčky a současně vytáhněte baterii z držáku.

2. Vyjměte baterii z držáku.

• Pro zapnutí systému elektrokola máte k dis-
pozici následující možnosti:

• Je-li vložena baterie elektrokola, stiskněte 
tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače.

• Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí baterie 
elektrokola (viz návod k obsluze baterie).

Chcete-li zvýšit úroveň asistence, stiskněte tlačítko „+“ na řídicí jednotce, dokud 
se na displeji nezobrazí požadovaná úroveň asistence. Chcete-li úroveň asisten-
ce snížit, stiskněte tlačítko „–“.

• Zkontrolujte, zda je motor zapnutý.
• Delším stisknutím tlačítka „+“ se současně 

rozsvítí přední i zadní světlo.
• Chcete-li vypnout osvětlení jízdního kola, 

dlouze stiskněte tlačítko „+“.

Při dodání má brzdový systém zpočátku jen slabý brzdný účinek, protože povrchy 
brzdového kotouče a brzdových destiček ještě nejsou zajeté. U nového elek-
trokola a také po výměně brzdového kotouče a brzdových destiček byste měli 
kotoučové brzdy zajet následujícím způsobem:

• Rozjeďte elektrokolo na přibližně 25 km/h.
• Zabrzděte oběma brzdami, dokud kolo nezastaví (dejte pozor, aby nedošlo 

k zablokování kol!).
• Postup opakujte, dokud se brzdný účinek dostatečně nezlepší.

• Vložení baterie: 
Chcete-li vložit baterii, umístěte ji kontakty na 
spodní držák a zatlačte ji do držáku tak hlubo-
ko, dokud zámek slyšitelně nezapadne.

UVEDENÍ DO PROVOZUUVEDENÍ DO PROVOZU

Při prudkém stisknutí přední brzdy hrozí nebezpečí přepadnutí: Zadní kolo se může 
zvednout tak vysoko, že přepadnete přes řídítka.
-> Jakmile ucítíte, že se zadní kolo zvedá, povolte stisk levé brzdové páčky, nebo ji 
zcela pusťte.
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PŘED KAŽDOU JÍZDOUPŘED KAŽDOU JÍZDOU

3. PŘED KAŽDOU JÍZDOU

3.1. KONTROLA PNEUMATIK

3.2. KONTROLA BRZDOVÉHO SYSTÉMU

• Před každou jízdou proveďte v klidové pozici zkoušku brzd. Za tímto účelem 
zatáhněte brzdové páčky normální silou dvěma prsty směrem k řídítkům. 
Brzdová páčka se nesmí dotýkat rukojeti řídítek.

• Se zataženou brzdou pohybujte elektrokolem tam a zpět. Neměla by být pa-
trná žádná velká vůle. Pokud je patrná vůle, zjistěte její příčinu. Možná není 
dotažený brzdový třmen nebo brzdový kotouč. Utáhněte je podle hodnot 
utahovacího momentu uvedených v tabulce utahovacích momentů v části 
9.3.

• U hydraulických kotoučových brzd musí být tlakový bod na brzdové páč-
ce stabilní. Pokud není dosaženo tlakového bodu po dvou třetinách stisku 
páčky, páčku několikrát po sobě přitáhněte („zapumpujte“). Zkontrolujte, zda 
tlakový bod zatuhl. Pokud ano či pokud se poloha tlakového bodu během 
jízdy mění, je třeba nechat brzdový systém ve specializovaném servisu 

• Jsou mezi články řetězu cizí tělesa (větvičky)?  
-> Pokud ano: Odstraňte je.

• Je řetěz silně znečištěný? 
-> Pokud ano: Vyčistěte ho vodou nebo vhodnými čisticími prostředky. Poté 
ho ošetřete kvalitním mazivem na řetězy.

• Řetěz pravidelně promazávejte i v případě, že není znečištěný, abyste před-
cházeli jeho zvýšenému opotřebení.

• na vidlici nejsou trhliny a deformace,
• je pevně uchycen blatník,
• jsou utažené šroubové spoje korunek vidlice.

Řetěz je produkt, který se užíváním opotřebovává. V pravidelných intervalech 
kontrolujte následující body:

Zkontrolujte, zda je baterie pevně usazena v zámku, a zhodnoťte, zda je úroveň 
nabití pro plánovanou jízdu dostatečná.

Před každou jízdou zkontrolujte, zda

Tlak vzduchu: Rozsah přípustného tlaku u modelu Tyron 26“ ETRTO 67-559 se 
pohybuje mezi 1 a 2 bary. 

Platí následující: Čím vyšší je vaše hmotnost, tím vyšší tlak vzduchu byste měli 
zvolit. 
Pokud nejste lehká váha, měli byste nastavit tlak v zadní pneumatice na 2 bary.

Doporučujeme kontrolovat tlak každé 2 až 4 týdny, protože tlak v cyklistických duších 
postupně a nevyhnutelně klesá.

Pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký, zvyšuje se riziko proražení duše o ráfek 
(snakebite). Následkem proražení je prázdná pneumatika.

Pneumatika poškozená prasklinami, nebo cizími tělesy, na které kolo najelo, může 
ztrácet tlak. Hrozí nebezpečí úrazu!
-> Zkontrolujte, zda se v pneumatice nenacházejí praskliny či cizí tělesa.

odvzdušnit.
• Na brzdových destičkách nesmí být olej. Pokud je na brzdových kotoučích 

olej, můžete ho odstranit pomocí alkoholu. Nepoužívejte běžné čističe brzd!

Tlakový bod je definován jako bod stisku páčky, v němž začíná reagovat brzda. Pokud brz-
da funguje správně (tj. pokud v hydraulice nejsou vzduchové bubliny), nachází se tlakový 
bod při každém brzdění ve stejné poloze páčky.

Nedotýkejte se brzdových kotoučů rukama. Lehký mastný film na vaší pokožce se přenáší 
na brzdové kotouče a má negativní vliv na jejich funkčnost.

3.3. KONTROLA ŘETĚZU

3.4.  KONTROLA STAVU UPEVNĚNÍ A NABÍJENÍ BATERIE

3.5. KONTROLA VIDLIC
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OBSLUHAPŘED KAŽDOU JÍZDOU

3.6. KONTROLA ŠROUBOVÝCH SPOJŮ

3.7. KONTROLA OSVĚTLENÍ

Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou pevně dotaženy šroubové spoje

Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost světel. Ujistěte se, že je světlomet 
nastaven tak, aby jeho dosah odpovídal národním předpisům. Další informace 
k tomuto tématu najdete v části 6.9.

Zkontrolujte také, zda se neprotáčejí následující díly:

Elektrokolo mírně přizvedněte a nechte ho dopadnout pneumatikami na zem. 
Zkontrolujte, zda nejsou vidět a slyšet nějaké uvolněné součástky. Zjistěte, odkud 
se součástky uvolnily, a zkontrolujte, zda jsou upevněny správným utahovacím 
momentem. V případě potřeby se obraťte na specializovaného prodejce.

• na rychloupínací ose předního kola,
• na pevné ose zadního kola. 

• sedlo,
• řídítka,
• představec.

4. OBSLUHA

4.1. NÁBOJOVÁ PŘEVODOVKA

4.2. POHONNÉ SYSTÉMY

U řadicího systému můžete nastavit převodový poměr pomocí otočného přepí-
nače.

4.2.1.       ŘETĚZOVÝ POHON

Při dodání je řetěz optimálně napnutý a není třeba jej znovu napínat ani po 
dlouhém používání pohonu. Řetěz je vlivem síly svalů či motoru trvale zatěžován 
v tahu a časem se natahuje. Napínák řetězu však udržuje optimální napnutí řetě-
zu a zabraňuje jeho prověšení. Přesto nechte řetěz ve specializovaném servisu 
pravidelně kontrolovat, protože nadměrné opotřebení poškozuje řetězové kolo 
a pastorky.

Řazení za jízdy

• Při rozjíždění nebo jízdě do kopce zařaďte 
nižší převodový stupeň: Otočte otočnou ruko-
jeť ovládání směrem nahoru (A). 
 
 

• Při vyšších rychlostech zařaďte vyšší převo-
dový stupeň: Otočte otočnou rukojeť ovládání 
směrem dolů (B).

Řazení v klidové pozici
Náboje nelze v klidové pozici řadit v celém rozsahu převodových poměrů.
Obvykle lze v klidové pozici přeřadit 50–70 % rozsahu převodových stupňů. Zbývající 
převodové poměry lze nastavit během jízdy. 
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4.3. BRZDOVÝ SYSTÉM

4.4. BOČNÍ STOJAN

Vaše elektrokolo je vybaveno hydraulickými kotoučovými brzdami, které vás 
v případě potřeby rychle a bezpečně zastaví. Pro optimální a bezpečné brzdění 
používejte obě brzdy současně. Levá brzdová páčka ovládá přední brzdu, pravá 
páčka brzdu zadní.

Brzdový systém je vybaven plně automatickým vyvažováním brzdových desti-
ček. Tím se vyrovnává opotřebení brzdových destiček a zajišťuje se stále stejný 
tlakový bod brzdy.

Při manipulaci s bočním stojanem dodržujte následující pokyny:

Přední brzda má silnější zpomalovací účinek než zadní brzda. Nacvičte si proto cílené 
používání přední brzdy, abyste se seznámili s její silou.

Při prudkém stisknutí přední brzdy hrozí nebezpečí přepadnutí: Zadní kolo se může 
nadzvednout tak vysoko, že přepadnete přes řídítka.
-> Jakmile ucítíte, že se zadní kolo zvedá, povolte stisk levé brzdové páčky, nebo ji 
zcela pusťte.

Jízda s vyklopeným bočním stojanem může způsobit pád. Při couvání elektrokola 
s vyklopeným bočním stojanem může dojít k zaseknutí stojanu o kliku.
-> Před zahájením jízdy stojan sklopte.

Pokud nasednete na elektrokolo s vyklopeným stojanem, stojan váhu nemusí udržet. 
-> Nenasedejte na elektrokolo s vyklopeným bočním stojanem. 

Po brzdění, zejména po delších sjezdech, se mohou brzdové kotouče, brzdové třme-
ny i rychloupínací matice a matice os značně zahřát.
-> Po prudkém brzdění se nedotýkejte brzdových kotoučů rukama. Mohli byste se 
spálit.

5. ERGONOMICKÉ NASTAVENÍ

5.1. BRZDOVÉ PÁČKY

Můžete nastavit polohu brzdové páčky na řídítkách, úhel brzdových páček a roz-
pětí páčky.

5.1.1.       NASTAVENÍ POLOHY BRZDOVÝCH 
PÁČEK

Abyste mohli při brzdění bezpečně držet řídítka, 
je nejlepší uchopit brzdové páčky pouze ukazo-
váčkem a prostředníčkem.
K dosažení této polohy budete možná muset 
páčku posunout do strany tak, abyste ji moh-
li uchopit oběma prsty, jak je znázorněno na 
obrázku.

Povolením šroubu s vnitřním šestihranem na objímce řídítek lze brzdovou páčku 
na řídítkách posunout. Možná budete muset nejprve odpovídajícím imbusovým 
klíčem povolit a posunout řídicí či řadicí jednotku. 

Po nalezení správné polohy nejprve utáhněte páčky jen natolik, aby se jimi dalo 
ještě otáčet. 
V dalším kroku nastavte úhel brzdových páček.

5.1.2.       ÚHEL BRZDOVÝCH PÁČEK

Nastavte úhel brzdových páček tak, aby vaše 
prsty při sezení na elektrokole ležely na brzdo-
vých páčkách v prodloužení rukou. Zápěstí by 
mělo být pokud možno natažené. 
Po nastavení úhlu upínací šroub brzdových pá-
ček na řídítkách znovu utáhněte.
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5.1.3.       NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI BRZDO-
VÝCH PÁČEK

Vzdálenost brzdové páčky by měla být na-
stavena tak, aby ji bylo možné ovládat prvním 
článkem obou na ní ležících prstů. Rozpětí páčky 
lze nastavit pomocí imbusového klíče (velikost 
závisí na výrobci). Za tímto účelem seřiďte šroub 
v poloze označené číslem 1.

6. ÚDRŽBA

Aby bylo elektrokolo funkční a bezpečné, je třeba provádět jeho pravidelnou 
údržbu.  Před prováděním jakékoli údržby věnujte pozornost následujícím infor-
macím. 

Údržba vyžaduje technické dovednosti. Za správné provádění údržby nesete odpo-
vědnost vy sami. 
-> Pokud si na údržbu sami netroufáte, svěřte ji do rukou specializovaného prodejce.

Při údržbě hrozí nebezpečí skřípnutí a zmáčknutí. Vaše prsty by se mohly dostat 
mezi pohyblivé části.
-> Dávejte si pozor na ruce a pracujte opatrně.

Je-li pohonný systém zapnutý, hrozí při údržbě 
nebezpečí úrazu! Při spuštění pohonného sys-
tému se vám mohou mezi řetěz a řetězové kolo 
dostat ruce.
-> Před jakoukoli údržbou vyjměte baterii. Tím 
je zajištěno, že systém pohonu je v klidovém 
režimu. Předejte elektrokolo na údržbu speciali-
zovanému prodejci.

6.1. SEZNAM OPOTŘEBITELNÝCH DÍLŮ

6.2. DOPORUČENÉ INTERVALY ÚDRŽBY

Následující součástky vašeho elektrokola podléhají funkčnímu opotřebení. Na 
toto opotřebení se nevztahuje záruka.

Nároky na údržbu vašeho elektrokola závisí na jeho užívání, a proto je nelze 
přesně stanovit. Minimálně jednou ročně byste měli elektrokolo předat k servisní 
prohlídce u specializovaného prodejce. 

Jako vodítko doporučujeme následující intervaly údržby:

Jednou po 100–300 km
• zkontrolujte utahovací momenty brzdových páček,
• zkontrolujte představec a řídítka, 
• zkontrolujte napnutí paprsků, v případě potřeby vycentrujte,
• v případě potřeby seřiďte lanka převodovky.

Podrobné vysvětlení opotřebení některých dílů naleznete v následujících kapito-
lách. Většina dílů se opotřebovává třením.

• Baterie
• Pláště a duše
• Brzdové destičky, brzdové kotouče
• Řetěz, řetězové kolo a pastorky
• Pryžová těsnění a kroužky (např. v náboji)
• Všechny pohyblivé části (např. ložiska)
• Lanka převodovky, pouzdro převodovkových lanek
• Maziva
• Rukojeti řídítek
• Lakování a veškeré povrchy
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Po 500 km
• zkontrolujte vůli ložisek v hlavovém složení,
• zkontrolujte vůli ložisek náboje,
• zkontrolujte vůli ložisek pedálů,
• zkontrolujte pevnost uložení kliky,
• zkontrolujte souosost kol a napnutí paprsků,
• zkontrolujte sklon světlometů,
• zkontrolujte opotřebení brzdových destiček (poprvé po ujetí 1 000 km.) 

Po každých 2 000 km (nebo jednou ročně)
• zkontrolujte stav opotřebení brzdového kotouče,
• zkontrolujte utahovací momenty brzdových páček, sedla, představce a řídí-

tek, 
• zkontrolujte opotřebení řetězu a v případě potřeby jej vyměňte,

ÚDRŽBAÚDRŽBA

6.3. PO NEHODĚ

Pokud jsou v důsledku nehody viditelně poškozeny části pohonného systému (kabel, 
motor, baterie), hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-> V takovém případě okamžitě vyjměte baterii. Pohonný systém nechte zkontrolovat 
specializovaným prodejcem.

Nehoda může poškodit nosné části vašeho elektrokola do té míry, že hrozí jejich 
prasknutí.
-> Po nehodě se obraťte na specializovaného prodejce, který zkontroluje a případ-
ně vymění poškozené díly, jako je rám, vidlice, řídítka, představec, sedlovka, klika 
a pedály.

6.4. BATERIE

U baterie je zaručena po dobu dvou let (záruční lhůta) a během 500 nabíjecích 
cyklů zbytková kapacita 60 % . Nabíjecím cyklem se přitom rozumí úplné nabití 
baterie jednorázovým nabitím nebo několika dílčími nabitími (např. dvěma polo-
vičními nabitími).
Baterie je opotřebitelná součástka, která stárne postupem času nebo ještě rych-
leji v důsledku používání. Životnost baterie závisí na následujících faktorech:

Pneumatiky podléhají v důsledku tření nevyhnutelnému opotřebení. Opotřebení 
bočnic plášťů můžete výrazně snížit, pokud budete dbát na dostatečně vysoký 
tlak vzduchu (viz část 3.1) a nebudete kola při brzdění blokovat. 

Plášť je nutné vyměnit, pokud je běhoun pláště natolik opotřebovaný, že jím 
prosvítá oplet, nebo pokud jsou pláště vlivem stárnutí a častého vystavování slu-
nečnímu záření porézní. V následujících kapitolách je vysvětlen postup výměny 
plášťů. 

Zatížení baterie
Životnost baterie snižují vysoké nároky na výkon motoru (silné šlapání, vysoká 
úroveň asistence).

Okolní teplota během skladování
Životnost baterie snižují teploty nad 30 °C nebo zaparkování elektrokola s baterií 
na prudkém slunci. Životnost baterie prodlužuje skladování při teplotě 0 až 20 °C.

Stav nabití baterie během skladování  
Nejdelší životnosti lze dosáhnout, pokud je baterie skladována se stavem nabití 
přibližně 60 %. Životnost se naopak snižuje, pokud je baterie skladována v plně 
nabitém nebo plně vybitém stavu.
Pokud nemáte v úmyslu elektrokolo po delší dobu (> 1 měsíc) používat, ujistěte 
se, že je baterie nabitá přibližně na 60 %, což odpovídá 3 LED kontrolkám na 
displeji. Po 3 měsících zkontrolujte úroveň nabití. Pokud svítí již jen jediná LED 
kontrolka stavu nabití na displeji, nabijte baterii znovu přibližně na 60 %.

6.5. PNEUMATIKY

6.6. VÝMĚNA PLÁŠTĚ/DUŠE

Kola lze snadno demontovat, zavěsíte-li elektrokolo do stojanu pro údržbu nebo jej posta-
víte na sedlo a řídítka.
Než elektrokolo postavíte na sedlo a řídítka, sejměte displej a přetočte zvonek a řadicí 
prvky.

6.6.1.       DEMONTÁŽ PŘEDNÍHO KOLA 
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• Pomocí 6mm imbusového klíče povolte 
rychloupínací osu a vytáhněte ji z vidlice. 

• Mezi brzdové destičky zasuňte přepravní 
pojistku.

• Přeřaďte do polohy, která umožňuje 
snadný přístup ke koncům tažného lanka 
v rozhraní náboje.

• Odstraňte konce kabelů opatřené zaráž-
kou z rozhraní náboje podle kroků 1, 2 a 3.

• Povolte a/nebo sejměte matici osy na 
obou stranách podle kroku 4 a sejměte 
řetěz z napínáku řetězu nebo v případě 
řemenového pohonu řemen z přední 
řemenice.

• V případě řetězového pohonu otevřete 
řetěz u zámku řetězu jeho mírným stlače-
ním v opačném směru, než je směr tahu, 
pak lze řetěz sejmout a otáčením vyjmout 
zadní kolo směrem dozadu.

Je-li kolo demontované, nesmí se hydraulické kotoučové brzdy používat, jinak by mohlo 
dojít k úplnému sevření brzdových pístků.
-> Ihned po demontáži kola zasuňte mezi brzdové destičky barevnou přepravní pojistku.

6.6.2.      DEMONTÁŽ ZADNÍHO KOLA • Odšroubujte z ventilku víčko.
• Úplně vypusťte vzduch stisknutím kolíčku 

uprostřed ventilku.
• Pomocí montážních pák na pneumatiky 

uvolněte plášť na jedné straně z ráfku. 
V případě potřeby použijte mycí prostře-
dek a vodu, abyste pneumatiku snáze 
sundali.

• Plášť a duši sejměte z kola a proveďte 
požadovanou výměnu.

• Duši mírně nahustěte (průměr cca 2 cm) a vložte ji do pláště.
• Ventilek prostrčte otvorem pro ventilek v ráfku a z jedné strany natáhněte 

kombinaci pláště a duše na ráfek.
• Pokud je výrobcem označen směr rotace pneumatiky, respektujte ho.
• Poté na ráfek pomocí montážních pák nasaďte druhou stranu pneumatiky.
• Nafoukněte pneumatiku na maximální tlak uvedený na bočnici pneumatiky 

tak, aby se pneumatika na ráfku rovnoměrně usadila. 

6.6.3.      VÝMĚNA PLÁŠTĚ/DUŠE
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Ozve-li se mlasknutí, je to normální.
• Poté tlak snižte na požadovanou hodnotu (viz část 3.1).
• Našroubujte víčko na ventilek.

• Vyjměte přepravní pojistku mezi brzdovými destičkami.
• Přední kolo opatrně nasaďte na vidlici. Dbejte na to, aby brzdový kotouč 

zaklouzl mezi brzdové destičky.
• Prostrčte rychloupínací osu skrz vidlici a náboj.
• Utáhněte rychloupínací osu pomocí 6mm imbusového klíče silou 10–12 Nm . 

• Vyjměte přepravní pojistku mezi brzdovými destičkami.
• Vložte zadní kolo do patky zadní vidlice a nasaďte řetěz (případně hnací 

řemen) zpět na pastorek (případně na přední řemenici). 
• Dbejte také na to, aby se nepřiskřípla lanka.
• Zatáhněte zadní kolo dozadu proti směru jízdy, zašroubujte osu a utáhněte ji 

utahovacím momentem 12 Nm.
• U pohonu řetězem: nasaďte řetěz zpět na napínák řetězu a ujistěte se, že se 

jeho zoubky nacházejí mezi články řetězu.

6.6.4.      MONTÁŽ PŘEDNÍHO KOLA

6.6.5.      MONTÁŽ ZADNÍHO KOLA

Je-li utahovací moment rychloupínací osy příliš nízký, může se kolo během jízdy 
uvolnit. Hrozí nebezpečí úrazu!
-> Rychloupínací osu vždy dotahujte silou 10–12 Nm.

Zkontrolujte, zda se shodují obě označení, jak je popsáno v bodě 6.7.

6.7. BRZDY

6.8. NASTAVENÍ ROZSAHU SVĚTLOMETŮ

Jelikož se jedná o hydraulický brzdový systém, jsou možnosti údržby omezené. 
Práce na hydraulice byste měli nechat provést ve specializovaném servisu. V ka-
ždém případě servis kontaktujte, pokud kolísá tlakový bod brzd.

Seřízení světlometu a všeobecně technické 
požadavky na jízdní kola stanoví Příloha č. 12 k 
vyhlášce č. 341/2014 Sb. o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provo-
zu vozidel na pozemních komunikacích, bod C).

Světlomety musí být se řízeny dle českých práv-
ních předpisů upravujících technické požadavky 
na jízdní kola. 

Brzdové destičky a brzdové kotouče podléhají funkčnímu opotřebení způsobe-
nému třením mezi oběma částmi. Opotřebení závisí na stylu jízdy, terénu, počasí 
a povrchových podmínkách, takže o opotřebení brzdových destiček nelze učinit 
závazné prohlášení.

Brzdové kotouče je třeba vyměnit až po výměně přibližně 4 až 5 párů brzdových 
destiček, protože jsou vyrobeny z tvrdšího materiálu. Pravidelná kontrola brzdo-
vých destiček se doporučuje po každých 500 km.

Brzdové destičky je zapotřebí vyměnit,

Tloušťku brzdového obložení nejprve zkontrolujte vizuálně. Pokud existuje po-
dezření, že jsou tenčí než je minimální tloušťka, je třeba destičky vyjmout a zkon-
trolovat pomocí posuvného měřítka. Tento úkon by měl provést specializovaný 
servis.

• jsou-li silné pouze 2,5 mm (výška třecího obložení včetně nosné desky), 
• pokud přišly do styku s olejem (vede ke snížení brzdného účinku).

6.7.1.      OPOTŘEBENÍ BRZDOVÝCH DESTIČEK A KOTOUČŮ

6.7.2.      KONTROLA BRZDOVÝCH DESTIČEK
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Chcete-li nastavit sklon světlometu, povolte 
odpovídajícím montážním a imbusovým klíčem 
šroubové spojení držáku světlometu a nastav-
te nový sklon. Matici pak utáhněte pouze do 
té míry, abyste mohli sklon svítidla upravit i při 
nasazení větší síly pouhou rukou.

7. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

8. PŘEPRAVA NA AUTĚ / ZA AUTEM

• V případě potřeby očistěte elektrokolo vodou (ale nikoli proudem vody!) 
a měkkou houbičkou nebo měkkým kartáčem.

• Vodou nebo řídkým roztokem čisticího prostředku očistěte také řetěz. Řetěz 
je zapotřebí následně namazat.

• Kontakty baterie a držáku baterie na rámu můžete otřít vlhkým hadříkem. 
Než baterii znovu nasadíte, vyčkejte, dokud kontakty neuschnou.

• Abyste zabránili korozi, můžete šrouby na elektrokole po očištění natřít anti-
korozní ochranou, např. voskem ve spreji.

Abyste předešli poškození způsobenému přepravou elektrokola na vnější straně 
nebo na střeše auta, dodržujte následující pokyny:

Proud vody, např. ze zahradní hadice, může poškodit ložiska, přehazovačku, baterii 
Bosch, motor a displej. Výrobce za tyto škody neručí.

Při přepravě elektrokola na střeše auta může dojít k uvolnění baterie, která pak svou 
nashromážděnou energií představuje riziko pro ostatní účastníky silničního provozu.
-> Před přepravou na zadním nebo střešním nosiči automobilu baterii a veškeré pří-
slušenství elektrokola, které není pevně přišroubováno, demontujte.

Pokud elektrokolo převážíte za autem nebo na autě za deště a při vysoké rychlosti, 
může do náboje, motoru, baterie a displeje proniknout voda.
-> Vyjměte baterii.
-> Použijte ochranný kryt na elektrokolo, který zakryje náboj a motor.

Hmotnost elektrokola klade zvýšené nároky na zadní nebo střešní nosič automobilu. 
Nevhodné nosiče kol se mohou během jízdy rozlomit nebo vaše elektrokolo spolehli-
vě nezajistí !
-> Zkontrolujte v návodu k obsluze vozu přípustné zatížení střechy a v návodu k nosi-
či jízdních kol přípustné zatížení oje.

Vosk ve spreji nebo olej, který se dostane na brzdové kotouče či destičky, zhoršuje 
brzdný účinek.
-> Zabraňte kontaktu vosku ve spreji nebo oleje s brzdovými kotouči či destičkami!

Li-Ion baterie podléhají požadavkům právních předpisů týkajících se nebezpečného zboží. 
Soukromí uživatelé mohou baterii přepravovat po silnici, aniž by byla přeprava něčím 
podmíněna.
V případě komerční přepravy nebo přepravy třetími stranami (např. speditéry) je třeba do-
držovat vnitrostátní předpisy o balení a označování (např. předpisy ADR). V případě potře-
by se poraďte s odborníky na nebezpečné zboží, abyste zasílané zboží správně připravili.
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9. TECHNICKÉ ÚDAJE

9.1. SEZNAM SOUČÁSTEK

9.2. HMOTNOSTI

9.3. UTAHOVACÍ MOMENT ŠROUBŮ

Kostra
Rám BIGGIE Unisex

Vidlice BIGGIE Double Down Crown Fork

Pohonný 
systém

Motor Bosch Performance Active Line (volitelně: Performance 
Line CX)   

Baterie Baterie Bosch 300 Wh (volitelně 500 Wh)

Displej Bosch Purion

Jízda a brz-
dění

Přehazovačka Enviolo Hub

Klika 155 mm

Řetězové kolo 38T s chráničem řetězu

Řetěz TAYA TB-50 1/2 x 3/32

Zadní pastorek Enviolo 18T

Přední brzda Hydraulická kotoučová brzda, 180 mm

Zadní brzda Hydraulická kotoučová brzda, 180 mm

Kola

Náboj HR Enviolo Trekking 

Ráfky  Ráfek Ruff Cycles 26“x80 mm

Paprsky konifikované (2–2,34 mm) černé

Obutí 26“ 76-559 ETRTO

Kontakt 
s člověkem

Představec Lil’Buddy/BIGGIE 22,2 mm

Řídítka Ruff Cycles BIGGIE Bar 

Bezpeč-
nost

Světlomety Supernova V521S

Zadní světlo Supernova E3

Hmotnost baterie 300Wh 2,5 kg

Hmotnost baterie 500Wh 2,7 kg

Hmotnost bez zátěže včetně baterie 25 kg

Systémová hmotnost (kolo + cyklista + příslušenství + cyklotašky) 150 kg

 

Součástka Moment/Nm

Upevnění displeje Bosch 1 

Šroubové spoje korunek vidlice 12

Představec na korunce vidlice 24

Víčko představce 5–6

Hlavový šroub 3–7

Sedlo 7

Brzdový adaptér na vidlici nebo rámu 6 

Brzdový třmen na adaptéru nebo rámu 6 

Brzdové kotouče (6-ti šroubové) 5–7 

Brzdové páčky (svorník na řídítkách) max. 4

Upevňovací kroužek řetězového kola 20–25 

Klika na ose Bosch 35 

Osa zadního kola náboj 12

Pedály 30–35 

TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE
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EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚODPOVĚDNOST ZA VADY

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY 11. EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Na vady je ze zákona stanovena 24měsíční záruka, která začíná běžet dnem 
zakoupení. 
Pro uplatnění nároku na záruku za vady je třeba předložit originál faktury a doklad 
o provedených servisních prohlídkách.
        
Na záruku máte nárok za následujících podmínek:

Záruka se nevztahuje na:

• Výrobek vykazuje výrobní vadu, vadu materiálu nebo informační vadu.
• Reklamovaná škoda existovala již v době předání.
• Změna výrobku nebyla způsobena funkčním opotřebením nebo stárnutím.
• Škoda nebyla způsobena porušením účelu použití.
• Baterie: Baterie má po maximálně 500 nabíjecích cyklech zbytkovou kapa-

citu nižší než 60 % jmenovité kapacity.

• Všechny opotřebitelné díly podle seznamu opotřebitelných dílů, pokud se 
nejedná o výrobní vady nebo vady materiálu.

• Škody způsobené jiným použitím, než k jakému je výrobek určen.
• Škody způsobené nedodržením postupu popsaného v kapitole „Údržba“.
• Škody způsobené nevhodným nářadím na opravu a nedostatečnou péčí.
• Škody způsobené použitím použitých dílů.
• Škody způsobené následnou instalací nestandardního vybavení a technic-

kými úpravami.
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12. LIKVIDACE

Tento symbol na vašem elektrokole označuje, že v soula-
du se směrnicí WEEE (2012/19/EU; směrnice o odpad-
ních elektrických a elektronických zařízeních), směrnicí 
o bateriích (2066/66/ES) a vnitrostátními právními před-
pisy, které tyto směrnice provádějí, nesmí být výrobek 
likvidován společně s domovním odpadem.

Po uplynutí životnosti odevzdejte elektrokolo na příslušném sběrném místě. Oba-
lové materiály sbírejte odděleně podle typu a zlikvidujte je v souladu s místními 
předpisy. Baterii můžete v případě potřeby odevzdat prodejci elektrokol nebo ji 
zaslat společnosti RUFF CYCLES GmbH v dodaném boxu na nebezpečné zboží 
k likvidaci:

RUFF CYCLES GmbH
- likvidace -
Im Gewerbepark B69
93059 Regensburg
Německo

LIKVIDACE
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RUFF CYCLES GmbH
Im Gewerbepark B69
93059 Regensburg

Německo
info@ruff-cycles.com
www.ruff-cycles.com
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