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Wprowadzenie

Drogi kliencie,
Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego Geobike .
Ta instrukcja ma na celu wprowadzenie Cię w zasady użytkowania roweru elektrycznego.
Dlatego namawiamy do zapoznania się z jej treścią przed rozpoczęciem użytkowania
roweru. Pozwoli to na prawidłowe postępowanie z rowerem Geobike od samego momentu
zakupu.
Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów Geobike z zakresu
obsługi i konserwacji.
Jeżeli po jej przeczytaniu będziesz miał dodatkowe pytania lub komentarze proszę skontaktuj
się ze sklepem w którym kupiłeś swój rower .
Mamy nadzieje ze będziesz zadowolony z zakupu a elektryczny rower Geobike będzie Ci
służył przez wiele kilometrów jazdy.
Geobike
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Opis elementów roweru
1. Rama (z numerem)
2. Blokada sztycy siodełka
3. Kierownica z wyświetlaczem LCD
4. Siodło
5. Widelec (sztywny)
6. Koło przednie
7. Koło tylne
8. Mechanizm korbowy
9. Przerzutka tylna zintegrowana z piastą
10. Przedni hamulec V-brake
11. Tylny hamulec V-brake
12. Silnik zintegrowany z piastą
13. Bateria

*To zdjęcie jest tylko poglądowe. GEOBIKE może zmienić zestaw i rozmieszczenie detali
i wyposażenia roweru wg własnego projektu.
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Funkcje i działanie kierownicy

1. Chwyt kierownicy lewy
2. Klamka hamulca przedniego
3. Wyświetlacz LCD
4. Klamka hamulca tylnego
5. Chwyt kierownicy prawy
6. Twist Shifter
7- biegowy uchwyt skrętny:
przekręcając x + 1 przełączasz na wyższy bieg
przekręcając x – 1 przełączasz na bieg niższy
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DANE TECHNICZNE
Model
Typ

CARAT+
Rower elektryczny składany
Ogólne

Waga roweru gotowego do jazdy
Dopuszczalna waga całkowita
Dopuszczalny ciężar ładunku
Wymiary (L x W x H) mm
Prędkość maksymalna

Ok. 20 kg
max. 130 kg
max. 25 kg
1570 x 610 x 1150
25 km/h
Rama
Aluminium, wysokość ramy 42 cm
Min 800 – max 920 mm
20 x 1,75
20’’
V-brake
V-brake

Rama
Wysokość siodełka
Opony
Obręcze
Hamulec przedni
Hamulec tylni
Napęd
Mechanizm korbowy
Zębatka z tyłu
Łańcuch
Pedały
Przerzutka tylna

Reflektor
Tyle światło

52 zęby
z 12-punktowym czujnikiem magnetycznym
16 zębów
1/2 x 3/32 x 98
składane
Shimano Nexus 7 biegowa
sterowana manetką na kierownicy
System elektryczny
36V LED zasilane z baterii roweru
LED zasilane bateryjnie (2 baterie AAA)

Wyświetlacz

Zakres wspomagania
Silnik
Napięcie pracy
Moc
Przeniesienie napędu
Bateria
Żywotność baterii
Napięcie
Prąd max
Pojemność
Ciężar
Zasięg jazdy
- zasięg jazdy zależy od wielu czynników:
wagi rowerzysty i jego kondycji,
ukształtowania terenu, rodzaju drogi,
warunków pogodowych, siły wiatru itp.
Zalecane ciśnienie w oponach
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Key Display LCD KD58C
funkcjami komputera rowerowego, wskazaniem
poziomu naładowania baterii i włącznikiem świateł
6 trybów jazdy z prędkością max 25km/h,
tryb pchania roweru
GEOBIKE AKM – Bezszczotkowy
36 Volt
250W
Bezpośrednie z piasty koła przedniego
Litowo – jonowa
ze wskaźnikiem stanu naładowania
Ok. 700 cykli ładowania
36 Volt
14 A
8,8 lub 10,4 Ah w zależności od wyposażenia
2 - 3 kg
Do 60 km w zależności od pojemności baterii.

max 4,5 bar

10 NAJWAŻNIEJSZYCH ZALECEŃ
Aby osiągnąć jak największy zasięg jazdy na rowerze elektrycznym Geobike prosimy stosować się do
poniższych zaleceń:
1. Upewnij się ze bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym użyciem. Bateria będzie
zachowywała największa pojemność jeżeli zostanie kompletnie naładowana i wyładowana kilka razy.
Ten proces nazywamy formowaniem baterii.
2. Bateria litowo-jonowa ma dużą żywotność. Po sformatowaniu baterii nie musi być już ładowna do
pełna aby używać rower. Użytkowanie roweru z częściowo naładowaną baterią nie wpływa na jej
trwałość.
3. Zasięg jazdy na rowerze Geobike zależy od wielu czynników. Ciśnienie w oponach musi być
właściwe. Kiedy opony będą niedostatecznie napompowane może to mieć znaczący wpływ na zasięg
jazdy z użyciem napędu elektrycznego.
4. Jeżeli hamulce nie będą odpowiednio wyregulowane może to powodować niepotrzebne opory. To z
pewnością obniży zasięg jazdy. Zdolność kół do obrotu bez żadnych oporów jest bardzo ważnym
czynnikiem aby maksymalizować zasięg jazdy.
5. Geobike CARAT+ posiada 6 stopni mocy wspomagania. Sposób w jaki będziemy ich używać ma
duży wpływ na zasięg jazdy. W zależności od ustawionej mocy wspomagania na kontrolerze będziemy
mogli osiągnąć mniejszy lub większy zasięg na jednym ładowaniu baterii.
6. Kiedy zaczyna się jazdę po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie najniższego stopnia
wspomagania. To pozwoli bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczędzać energię baterii.
7. Zawsze upewnij się że zasilanie roweru jest odłączone (przełącznik na baterii ustawiony
w pozycji off) przed wyjęciem lub włożeniem baterii.
8. Używaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem.
9. Kiedy ładujesz baterie upewnij się ze zasilanie roweru jest wyłączone.
10. Mimo ze Geobike jest odporny na wodę, nie używaj myjek wysokociśnieniowych gdyż może to
skutkować uszkodzeniem napędu lub zasilania roweru. Gwałtowny ulewny deszcz może powodować
podobne uszkodzenia.
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JAZDA

Jazda na twoim rowerze elektrycznym Geobike Carat+
Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na każdym innym rowerze. Możesz używać
przerzutek Shimano aby dobrać odpowiednie przełożenie do tempa i sposobu jazdy. Wystarczy
wrzucić
odpowiedni
bieg
a
przerzutka
ustawi
odpowiednie
przełożenie.
7-biegowa przerzutka Shimano NEXUS pozwala na komfortowa jazdę. Zmiana przełożeń poprzez
przekręcanie manetki na kierownicy jest bardzo łatwa i płynna.
Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z wysokich biegów. Jeżeli załączony jest napęd elektryczny to
ruszanie z wysokich biegów z pewnością będzie miało wpływ na zużycie baterii i zasięg jazdy.
Podobny efekt jest gdy ruszamy samochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować mocniej i zużywa
więcej paliwa aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim Geobike. Jeżeli będziesz ruszał z
wysokiego biegu więcej energii musi zostać zużyte aby ruszyć z miejsca. Optymalna metoda to
wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania 1 lub 2. Kiedy rozpędzisz rower możesz używać biegu
oraz stopnia wspomagania zgodnie z wymaganiem.
UWAGA!
Upewnij się zawsze że jedziesz na niskim biegu kiedy będziesz się zatrzymywał na przykład na
światłach skrzyżowania!

Oświetlenie roweru
Rower wyposażony jest w przednie i tylnie światło z żarówkami LED. Lampa przednia zasilana jest z
baterii roweru. Lampa tylna z własnej baterii. Załączanie oświetlenia przedniego możliwe jest w
momencie gdy załączone jest zasilanie roweru. Przednią lampkę załączamy przyciskiem
umieszczonym na kontrolerze. Tylną przyciskiem przy lampce.
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Załączanie zasilania napędu roweru i wyjmowanie baterii.

Aby załączyć zasilanie mechanizmu wspomagania należy włożyć baterię do kasety pod bagażnikiem
roweru. Następnie przełączamy włącznik w baterii (0/I) w pozycję (I). Dopiero wtedy można załączyć
funkcje wspomagania na kontrolerze znajdującym się na kierownicy za pomocą przycisku ON/OFF. Po
zakończonej jeździe włącznik baterii (0/I) przełączamy do pozycji (0). W celu wyjęcia baterii
i zwolnienia blokady zabezpieczającej baterię przed wyjęciem z kasety należy kluczyk przekręcić
w zamku baterii w lewą stronę. W celu umożliwienia włożenia baterii należy również zwolnić blokadę
przekręcając kluczyk.
W komplecie baterii znajduje się komplet 2 kluczyków. Proszę chronić kluczyk zapasowy przed utratą
bo bez oryginału klucza nie możliwe jest dorobienie kopii w przypadku zagubienia jednego
z oryginalnych kluczyków
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WYŚWIETLACZ

Podsumowanie funkcji
Wyświetlacz KD58C oferuje szeroki zakres funkcji i wskaźników.
◆ Wskazanie poziomu naładowania baterii
◆ Wskazanie aktualnego poziomu wspomagania
◆ Wskazanie prędkości (włączając aktualną prędkość jazdy, prędkość maksymalną
i prędkość średnią)
◆ Wskazanie mocy silnika
◆ Wskazanie pojedynczego czasu przejazdu
◆ Bieżący dystans oraz całkowity dystans przejechany
◆ Tryb prowadzenia roweru
◆ Włączanie/wyłączanie świateł
◆ Wskaźnik kodu ewentualnie występujących błędów
◆ Wskazania ustawień użytkownika
Opis przycisków
KM5S posiada trzy przyciski (
Gdzie

oznacza "Mode/Tryb".

,

,

oznacza "UP/w górę/zwiększanie",

oznacza "DOWN/zmniejszanie/w dół".
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)

Wskazania wyświetlacza

Normalne Użytkowanie
Włączanie / Wyłączanie
Przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, wtedy wyświetlacz włączy się, a na wyświetlaczu będzie
wskazanie zasilania na sterowniku. Z włączonym wyświetlaczem przytrzymaj przycisk MODE, aby
wyłączyć zasilanie e-roweru. Przy wyłączonym wyświetlaczu, wyświetlacz i sterownik zamykają
dopływ prądu do silnika roweru.
Podczas parkowania e-roweru dłużej niż 10 minut, wyświetlacz wyłączy się automatycznie.
Interfejs wyświetlacza
Po uruchomieniu wyświetlacza, urządzenie domyślnie pokazuje aktualną prędkość. Naciśnij przycisk
MODE, aby zmienić wskazane informacje w kolejności jak niżej: Aktualna prędkość (km / h) →
Bieżący dystans (km) → Dystans przejazdu (km) → Bieżący czas jazdy (h) → Średnia Prędkość (km /
h) → Maksymalna Prędkość (km / h). Każde wskazanie wyświetlane jest przez
2 sekundy a następnie automatycznie wyświetlana jest aktualna prędkość. Gdy prędkość wynosi 0
km/h cykl wskazań zostaje uzupełniony o Całkowity dystans (km).
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Poziom naładowania baterii
Jeżeli bateria jest włożona prawidłowo do roweru i włączony jest wyświetlacz to możesz
odczytać stan naładowania na wyświetlaczu roweru.

Ilość ciemnych pól na ikonie obrazującej baterię roweru określa poziom naładowania baterii.
5 pól na baterii oznacza, że bateria jest w pełni naładowana. Gdy bateria jest słabo
naładowana, ramka baterii zacznie migać by wskazać, że akumulator musi być ładowany
natychmiast.
Tryb prowadzenia roweru
Przytrzymaj DOWN przez 2 sekundy, aby wejść w tryb zasilania prowadzenia roweru. Twój e-rower
ruszy z jednolitą prędkością 6 km / h. Na ekranie wyświetlane jest P.

Tryb prowadzenia roweru
Funkcja Trybu prowadzenia roweru może być używana tylko podczas ręcznego prowadzenia
roweru. Proszę nie korzystać z tej funkcji podczas jazdy.
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Włączanie / wyłączanie oświetlenia
Aby włączyć światło przednie przytrzymaj UP przez 2 sekundy.
Aby wyłączyć oświetlenie, przytrzymaj ponownie UP przez 2 sekundy.

Włączanie / wyłączanie świateł
Wybór Trybu wspomagania / Power Assistance /
Przytrzymaj UP lub DOWN, aby zmienić moc wspomagania silnika. Moc silnika ustawiana jest
w zakresie od poziomu „0” do poziomu „6”. Przy poziomie „0” silnik nie wspomaga, ale działa system
elektryczny roweru w tym wyświetlacz oraz oświetlenie. Poziom „1” to moc minimalna. Poziom „6” to
moc maksymalna. Ustawienie domyślne to poziom „0”.

Przykładowe oznaczenie trybu wspomagania „4”
Wskaźnik chwilowej mocy silnika
Wskaźnik pokazuje chwilową moc pracy silnika. Im większa zużywana moc tym większa konsumpcja
energii dostarczonej z baterii. Moc pracy silnika wyświetlana jest tak, jak na obrazku poniżej:

Wskaźnik chwilowej mocy silnika
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Informacja o błędach
Jeśli elektroniczny system sterowania nie funkcjonuje prawidłowo, automatycznie na wyświetlaczu
pojawi się kod błędu. Szczegółowe informacje dotyczące kodów ewentualnie występujących błędów
znajdują się w tabeli umieszczonej poniżej.

Wskazanie kodu błędu
Napraw rower lub oddaj do serwisu , gdy pojawi się kod błędu.
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Kod błędu

Opis

21

Usterka zasilania

22
23

Usterka manetki gazu /jeśli jest/
Usterka silnika

24
25

Usterka czujnika Halla w silniku
Usterka czujników hamulca

30

Błąd komunikacji/ usterka połączeń

Ustawienia Użytkownika
Ustawienia ogólne
Naciśnij przycisk MODE, aby uruchomić wyświetlacz, a następnie przytrzymaj równocześnie UP
i DOWN przez 2 sekundy, aby wejść do menu ustawień.

Wskazania ustawień ogólnych
Zerowanie wskazań Bieżącego dystansu
Clear Trip oznacza zerowanie wskazania Bieżący dystans. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby
wybrać TAK lub NIE, aby wyzerować Bieżący dystans. Wartością domyślną jest NIE. Jeśli wybierzesz
TAK i naciśniej MODE by zatwierdzić wybór, wyświetli się napis OK i nastąpi powrót do ustawień
ogólnych. W innym razie wyświetlacz automatycznie powróci do ustawień ogólnych bez zmiany.

Zerowanie bieżącego dystansu
Konwersja jednostek Mile/Km
Set Unit oznacza ustawienia jednostek. By wybrać żądane jednostki naciśnij UP/DOWN. By
potwierdzić zmianę naciśnij przycisk MODE. Wyświetli się napis OK. Wartością domyślną są jednostki
metryczne

Wskazania konwersji jednostek
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Ustawienie średnicy kół
Set WD oznacza ustawienia średnicy kół. Naciśnij przycisk UP i DOWN aż do wyświetlenia
oczekiwanej wartości oznaczającej odpowiednią średnicę kół. Do wyboru są następujące wartości: 16,
18, 20, 22, 24, 26, 700C, 28, 29. Domyślne ustawienie średnicy to 26 cali.
By potwierdzić zmianę naciśnij przycisk MODE. Następnie wyświetli się napis OK i nastąpi powrót do
ustawień ogólnych.

Wskazania ustawień średnicy kół
Ustawianie ograniczenia prędkości
Set LS oznacza ustawienia ograniczenia prędkości osiąganej przy wspomaganiu silnikiem. Serownik
odetnie zasilanie silnika gdy prędkość jazdy jest większa niż ustawione ograniczenie prędkości.
Ograniczenie prędkości można ustawić w zakresie od 12 km/h do 40 km/h. Domyślne ustawienie
ograniczenia prędkości to 25 km/h. Naciśnij przycisk UP / DOWN, aby wybrać żądaną wartość,
następnie przytrzymaj przycisk MODE przez ponad 2 sekundy, aby potwierdzić i powrócić do
ustawień ogólnych.

Wskazania ustawień ograniczenia prędkości
UWAGA !
Zgodnie z przepisami UE maksymalna prędkość roweru do której może działać system
wspomagania roweru elektrycznego to 25 km/h. w związku z tym rower posiada dodatkową
blokadę aby spełnić ten warunek. Zdjęcie blokady zwalnia producenta od odpowiedzialności za
przekraczanie przepisów oraz usterki układu napędu i zasilania.

17

BATERIA
TWOJA BATERIA I WLAŚCIWY SPOSÓB JEJ UŻYTKOWANIA.
Ładowanie baterii
Baterię można ładować kiedy jest umieszczona w szufladzie pod bagażnikiem rowerowym lub po jej
wyjęciu, za pomocą ładowarki. Należy najpierw podłączyć ładowarkę do źródła prądu a następnie do
baterii.
Średni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 4-6 godzin.
Ładowanie należy uznać za zakończone gdy na ładowarce zaświeci się zielone światełko.
Ładowarka do baterii

d io d a LED

Wskażnik LED ładowarki
LED

MODE

Czerwone

Ładowanie

Zielone

Ładowanie zakończone, bateria pełna

ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ ŻE ZASILANIE NAPĘDU ROWERU JEST WYŁĄCZONE PRZED
WYJĘCIEM LUB WŁOŻENIEM BATERII.
ABY ROZPOCZĄĆ ŁADOWANIE BATERII DOŁĄCZONĄ DO ZESTAWU ŁADOWARKĄ NALEŻY W
PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODŁĄCZYĆ KABEL ZASILAJĄCY DO GNIAZDA 2230V A
NASTĘPNIE KABEL TYPU JACK DO GNIAZDA BATERII.
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Poziom naładowania baterii
Poziom naładowania baterii możesz sprawdzić nie tylko na wyświetlaczu roweru ale też za
pomocą wskaźnika kontrolnego umieszczonego z tyłu baterii

Możesz łatwo sprawdzić stan naładowania baterii poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego z tyłu
baterii (1)
Wskaźnik naładowania (2) posiada 4 lampki :
3 zielone i 1 czerwona po lewej stronie paska wskaźnika. Kiedy świeci się tylko lampka czerwona
konieczne jest jak najszybsze naładowanie baterii. Każda zielona lampka wskazuje 20 % wzrost stanu
naładowania.

UWAGA !
Jeżeli rower jest nieużywany bateria powinna być przechowywana w stanie
naładowanym. Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie jeździmy na rowerze należy
pamiętać aby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące doładować baterię do pełnego stanu.
Przechowywanie baterii w stanie rozładowanym przez dłuższy okres czasu grozi jej
trwałym uszkodzeniem !!!
Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii :
* Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C)
* Używaj tylko ładowarki dołączonej do kupionego roweru Geobike.
* Trzymaj baterie i ładowarkę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
* Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w użyciu.
* Upewnij się ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce.
* Nie dotykaj kabla zasilającego oraz wtyczki mokrymi rękoma.
* Nie upuść baterii lub ładowarki.
* Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu.

Nie wyrzucaj zużytej/wyeksploatowanej baterii do śmieci.

Utylizacja starego roweru i zużytej baterii powinna być dokonana z poszanowaniem
ochrony środowiska. Rower może być w całości poddany recyrkulacji.
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SKŁADANIE ROWERU
Zalecenia dotyczące składania i rozkładania roweru :
Rower można łatwo złożyć do transportu a potem ponownie rozłożyć do jazdy.
Sposób złożenia roweru umożliwia również łatwe jego przesuwanie.
Aby złożyć rower należy kolejno:
1. Złożyć pedał lewy i prawy naciskając części wewnętrzne
i obracając pedały do góry lub dołu
2. Złożyć ramę zwalniając uprzednio dźwignię blokującą ramy
3. Obniżyć kierownicę zwalniając blokadę wysokości (szybkozamykacz)
4. Złożyć kierownicę zwalniając dźwignię blokującą
5. Obniżyć siodło odkręcając uprzednio szybkozamykacz rury podsiodłowej

20

Zwolnione elementy należy odpowiednio zabezpieczyć w czasie składania roweru,
który po złożeniu powinien być prowadzony lub transportowany z zablokowanym siodłem
oraz kierownicą, Niezablokowanie tych elementów może doprowadzić do groźnych upadków.
Należy więc upewnić się czy wszystkie uprzednio zwolnione elementy zostały odpowiednio
zablokowane do transportu.

Rower rozkładamy do jazdy w następującej kolejności:
1. rozłożenie ramy i zablokowanie dźwigni zwalniającej
2. rozłożenie kierownicy oraz jej wysunięcie i zablokowanie na odpowiedniej wysokości
3. wysunięcie sztycy podsiodłowej i zablokowanie siodła na odpowiedniej wysokości
4. rozłożenie pedałów.

Po więcej informacji kontaktuj się z Geobike lub sklepem w którym nabyłeś rower.
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GEOBIKE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
Telefon: +48 91 4234222
E-mail: info@geobike.com.pl
Serwis Główny
ul. Boh. Warszawy 40, 70-342 Szczecin
CH Nowy Turzyn
E-mail: serwis@geobike.com.pl
tel. +48 798 22 45 46

Aktualna lista autoryzowanych serwisów na stronie www.geobike.com.pl
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