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Wprowadzenie

Drogi kliencie,
Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego SUBARU Roca .
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 SUBARU Roca od samego
momentu zakupu.
Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów SUBARU Roca 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 SUBARU Roca
będzie Ci służył przez wiele kilometrów jazdy.
SUBARU
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Opis elementów roweru
1. Rama ze zintegrowan bateri Li-ion
2. Blokada sztycy siodełka
3. Skrzynka sterownika elektrycznego
4. Kierownica z wy wietlaczem LCD
5. Siodło
6. Baga nik aluminiowy
7. Koło tylne
8. Koło przednie
9. Mechanizm korbowy
10. Przerzutka tylna
11. Przedni hamulec typu V-break
12. Tylny hamulec typu V-break
13. Silnik zintegrowany z piast

*To zdj cie jest tylko pogl dowe. Producent mo e zmienić zestaw i rozmieszczenie detali
i wyposa enia roweru wg własnego projektu.
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Model
Typ

Ogólne

Waga roweru gotowego do jazdy
Dopuszczalna waga całkowita
Dopuszczalny ci arr ładunku
Wymiary (L x W x H) mm
Pr dko ć maksymalna

SUBARU Roca
Rower elektryczny
24,7
max. 130 kg
max. 25 kg
1910 x 630 x 1060
25 km/h – 45 km/h

Rower

Rama
Opony
Obr cze
Hamulec przedni
Hamulec tylni
Wysoko ć siodła
Koło z bate
Kaseta
Łańcuch
Pedały
Przerzutka tylna
O wietlenie
Wy wietlacz
Zakres wspomagania
Silnik
Napi cie pracy
Moc
Przeniesienie nap du
Bateria
Napi cie
Pr d max
Pojemno ć
Ci ar
Zasi g jazdy
Zalecane ci nienie w oponach
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SUBARU Roca 20”
Schwalbe ENERGIZER Plus 28x1.50
28”
Tektro V-break
Tektro V-break
85-105cm.
Nap d
38 z bów
SunRace 9s.
KMC 9s.
Velo
Shimano ALIVIO RD-M430-L 9s.
System elektryczny
LED Spanninga
Kingmeter KM5S-USB
5 stopni z pr dko ci max 25km/h
8FUN – Bezszczotkowy
36 Volt
250W
Bezpo rednie z piasty przedniego koła
Litowo – jonowa Samsung 2900
36 Volt
30A
11,6Ah
3,3 kg
80-120 km
3 - 5 bar

10 NAJWA NIźJSZYCH ZALźCź
Aby osi gn ć jak najwi kszy zasi g jazdy na rowerze elektrycznym SUBARU Roca prosimy
stosować si do poni szych zaleceń:
1. Upewnij si ze bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym u yciem. Bateria b dzie
zachowywała najwi ksza pojemno ć je eli zostanie kompletnie naładowana i wyładowana
kilka razy. Ten proces nazywamy formowaniem baterii.
2. Bateria litowo-jonowa ma du
ywotno ć. Po sformatowaniu baterii nie musi być ju
ładowna do pełna aby u ywać rower. U ytkowanie roweru z cz ciowo naładowan bateri
nie wpływa na jej trwało ć.
3. Zasi g jazdy na rowerze SUBARU Roca zale y od wielu czynników. Ci nienie w oponach
musi być wła ciwe. Kiedy opony b d niedostatecznie napompowane mo e to mieć
znacz cy wpływ na zasi g jazdy z u yciem nap du elektrycznego.
4. Je eli hamulce nie b d odpowiednio wyregulowane mo e to powodować niepotrzebne
opory. To z pewno ci obni y zasi g jazdy. Zdolno ć kół do obrotu bez adnych oporów jest
bardzo wa nym czynnikiem aby maksymalizować zasi g jazdy.
5. E-bike Subaru Roca posiada 5 stopni mocy wspomagania. Sposób w jaki b dziemy ich
u ywać ma du y wpływ na zasi g jazdy. W zale no ci od ustawionej mocy wspomagania na
kontrolerze b dziemy mogli osi gn ć mniejszy lub wi kszy zasi g na jednym ładowaniu
baterii.
6. Kiedy zaczyna si jazd po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie najni szego
stopnia. To pozwoli bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszcz dzać energi baterii.
7. Zawsze upewnij si e zasilanie roweru jest odł czone (przeł cznik na baterii ustawiony
w pozycji off) przed wyj ciem lub wło eniem baterii.
8. U ywaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem.
9. Kiedy ładujesz baterie upewnij si ze zasilanie roweru jest wył czone.
10. Mimo e SUBARU Roca jest odporny na wod , nie u ywaj myjek wysokoci nieniowych
gdy mo e to skutkować uszkodzeniem nap du lub zasilania roweru. żwałtowny ulewny
deszcz mo e powodować podobne uszkodzenia.
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JAZDA

Jazda na twoim rowerze elektrycznym SUBARU Roca
Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na ka dym innym rowerze. Mo esz
u ywać przerzutek Shimano aby dobrać odpowiednie przeło enie do tempa i sposobu jazdy.
Wystarczy wrzucić odpowiedni bieg a przerzutka ustawi odpowiednie przeło enie.
Przerzutka Shimano Alivio 9 biegowa pozwala na komfortowa jazd . Zmiana przeło eń jest
bardzo łatwa i płynna.
Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z wysokich biegów. Je eli zał czony jest nap d elektryczny
to ruszanie z wysokich biegów z pewno ci b dzie miało wpływ na zu ycie baterii i zasi g
jazdy. Podobny efekt jest gdy ruszamy samochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować
mocniej i zu ywa wi cej paliwa aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim SUBARU Roca.
Je eli b dziesz ruszał z wysokiego biegu wi cej energii musi zostać zu yte aby ruszyć z
miejsca. Optymalna metoda to wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania 1 lub 2. Kiedy
rozp dzisz rower mo esz u ywać biegu oraz stopnia wspomagania zgodnie z wymaganiem.

UWAGA!
Upewnij się zawsze e jedziesz na niskim biegu kiedy będziesz się zatrzymywał na
przykład na wiatłach skrzy owania!
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WY WIźTLACZ
Ustawienia Użytkownika
Podsumowanie funkcji
Wy wietlacz KM5S oferuje szeroki zakres funkcji i wska ników.
◆ Wska nik poziomu naładowania baterii
◆ Wska nik mocy silnika
◆ Wy wietlacz pr dko ci (wł czaj c aktualn pr dko ć jazdy, pr dko ć maksymaln
i pr dko ć redni ))
◆ Bie cy dystans oraz całkowity dystans przejechany
◆ Wska nik pojedynczego czasu przejazdu
◆ Tryb prowadzenia roweru
◆ Wł czanie/wył czanie wiatła przedniego
◆ Wska nik kodu bł du
Dodatkowo wy wietlacz posiada gniazdo USB umo liwiające ładowanie niektórych
urządze elektronicznych bezpo rednio z baterii roweru.
Gniazdo umieszczone jest na bocznej krawędzi wy wietlacza od strony rowerzysty
i zabezpieczone gumową za lepką.
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Opis przycisków

KM5S posiada trzy przyciski. Są to: .

W tej instrukcji:

oznacza "Mode/Tryb".

oznacza "UP/w górę/zwiększanie",

oznacza "DOWN/zmniejszanie/w dół".

Warunki u ytkowania
Korzystaj z urządzenia w bezpieczny sposób.
Nie próbuj odłączać wtyczki wyświetlacza, gdy bateria jest załączona.

Staraj się unikać uderze .

Nie niszcz wodoodpornej naklejki, aby uniknąć wpływu
na wodoszczelno ć urządzenia.

Nie modyfikuj parametrów systemu,
aby uniknąć zaburzenia wska ników.

Napraw rower, gdy pojawi si kod bł du.
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Dozwolona temperatura u ytkowania to od -20 C do +60 C

Normalne U ytkowanie
Włączanie / Wyłączanie
Przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, wtedy wy wietlacz wł czy si , a na
wy wietlaczu b dzie wskazanie zasilania na sterowniku. Z wł czonym wy wietlaczem
przytrzymaj przycisk MODE, aby wył czyć zasilanie e-roweru. Przy wył czonym
wy wietlaczu, wy wietlacz i sterownik zamykaj dopływ pr du do silnika roweru.
Podczas parkowania e-roweru dłu ej ni 10 minut, wy wietlacz wyłączy się
automatycznie.
Interfejs wy wietlacza
Po uruchomieniu wy wietlacza, urz dzenie domy lnie pokazuje aktualn pr dko ć. Naci nij
przycisk MODE, aby zmienić wskazane informacje w kolejno ci jak ni ej: Aktualna pr dko ć
(km / h) → rednia pr dko ć (km / h) → Maksymalna pr dko ć (km / h) → Bie cy dystans
(km) → Całkowity dystans (km) → Bie cy czas jazdy → Aktualna Pr dko ć (km / h).

24,8 Aktualna prędkość

03:17 Bie ący czas jazdy
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20,3 rednia prędko ć

15363 Całkowity dystans

28,4 Maksymalna prędko ć

62,9 Bie ący dystans

Tryb prowadzenia roweru
Przytrzymaj DOWN przez 2 sekundy, aby wej ć w tryb zasilania prowadzenia roweru.
Twój e-rower ruszy z jednolit pr dko ci 6 km / h. Na ekranie wy wietlane jest PUS.

Tryb prowadzenia roweru
Funkcja "Push Cruise Control/Tryb prowadzenia roweru" mo e być u ywana tylko
podczas ręcznego prowadzenia roweru. Proszę nie korzystać z tej funkcji podczas
jazdy.

Włączanie / wyłączanie pod wietlenia
Przytrzymaj UP przez 2 sekundy, aby wł czyć pod wietlenie wy wietlacza, w tym samym
czasie b dzie wł czone zasilanie przedniego reflektora.
Aby wył czyć pod wietlenie, przytrzymaj UP ponownie przez 2 sekundy,.

Wł czanie / wył czanie pod wietlenia
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Wybór Poziomu PAS / Power Assistance /
Przytrzymaj UP lub DOWN, aby zmienić moc wspomagania silnika. Moc silnika ustawiana
jest w zakresie od poziomu 1 do poziomu 5. Poziom 1 to moc minimalna. Poziom 5 to moc
maksymalna. Ustawienie domy lne to poziom 1.

Poziom PA
Wska nik baterii
5 kresek baterii reprezentuje pojemno ć baterii. Gdy bateria jest słabo naładowana, ramka
baterii zacznie migać by wskazać, e akumulator musi być ładowany natychmiast.

Migająca ramka baterii

Wska nik baterii

Monitor mocy silnika
Wska nik pokazuje chwilow moc pracy silnika. Im wi ksza zu ywana moc tym wi ksza
konsumpcja energii dostarczonej z baterii. Moc pracy silnika wy wietlana jest tak, jak na
obrazku poni ej:

Moc wyj ciowa silnika
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Informacja o błędach
Je li elektroniczny system sterowania nie funkcjonuje prawidłowo, kod bł du pojawi si
automatycznie. Szczegółowe informacje dotycz ce kodu bł du znajduj si w tabeli

Kod bł du

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

Kod bł du
21
22
23
24
25
30
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Opis
Usterka zasilania
Usterka manetki gazu /je li jest/
Usterka silnika
Usterka czujnika Halla w silniku
Usterka czujników hamulca
Usterka poł czeń

Ustawienia ogólne
Naci nij przycisk MODE, aby uruchomić wy wietlacz, a nast pnie przytrzymaj równocze nie
UP i DOWN przez 2 sekundy, aby wej ć do menu ustawień.
Zerowanie wskaza Bie ący dystans i Bie ący czas jazdy
TC oznacza zerowanie wskazania Bie cy dystans. Naci nij przycisk UP lub DOWN, aby
wybrać Tak/y lub Nie/n, aby wyzerować Bie cy dystans. Naci nij przycisk MODE aby
przej ć do nast pnych ustawień lub przytrzymaj 2 sek. aby potwierdzić zmiany i zamkn ć
ogólne ustawienia.
Bie ący dystans i Bie ący czas jazdy zostaną wyzerowane równocze nie.

Zerowanie bie

cego dystansu

Kontrast pod wietlenia
BL oznacza pod wietlenie wy wietlacza. Poziom 1 to niska jasno ć. Poziom 2 to rodkowy
poziom jasno ci. Poziom 3 to wysoka jasno ć. Ustawienie domy lne to poziom 1.
Naci nij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić jasno ć pod wietlenia.
Naci nij przycisk MODE aby przej ć do nast pnych ustawień lub przytrzymaj 2 sek. aby
potwierdzić zmiany i zamkn ć ogólne ustawienia.

Jasno ć pod wietlenia
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Ustawienie rednicy koła
Naci nij przycisk UP i DOWN, aby wybrać odpowiedni warto ć, by dopasować rednic
koła. Do wyboru s nast puj ce warto ci: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700C, 28, 29. Domy lne
ustawienie rednicy to 26 cali. Ld oznacza rednic koła.

Ekran ustawień rednicy koła
Ustawianie ograniczenia prędko ci
Gdy pr dko ć jazdy jest wi ksza ni pr dko ć maksymalna MAX SPEED, sterownik odetnie
zasilanie silnika. Domy lne ustawienie pr dko ci maksymalnej to 25 km / h. LS oznacza,
ograniczenie pr dko ci w zakresie od 12 km/h do 40 km/h. Naci nij przycisk UP / DOWN,
aby wybrać ulubion warto ć, a nast pnie przytrzymaj przycisk MODE przez ponad 2
sekundy, aby potwierdzić i wyj ć z trybu ustawień.

Ekran ustawień ograniczenia pr dko ci
UWAGA !
Zgodnie z przepisami UE maksymalna prędko ć roweru do której mo e 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
odpowiedzialno ci za przekraczanie przepisów oraz usterki układu napędu i zasilania.
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BATERIA
TWOJA BATERIA I JEJ WLA CIWY SPOSÓB U YTKOWANIA.
Ładowanie baterii
Baterie mo na ładować kiedy jest umieszczona w ramie lub po jej wyj ciu , za pomoc
ładowarki.
redni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 4-6 godzin.
Ładowanie nale y uznać za zakończone gdy na ładowarce za wieci si zielona dioda led.
Ładowarka do baterii

Wska nik LED ładowarki
LED

MODE

Czerwone

Ładowanie

Zielone

Ładowanie zakończone, bateria pełna

ZAWSZE UPEWNIJ SI
ź ZASILANIE NAP DU ROWERU JEST WYŁ CZONź PRZED
WYJ CIźM LUB WŁO źNIźM BATERII.
ABY ROZPOCZ Ć ŁADOWANIź BATERII DOŁ CZON DO ZESTAWU ŁADOWARK
NALź Y W PIERWSZEJ KOLEJNO CI PODŁ CZYĆ KABEL ZASILAJ CY DO GNIAZDA
220V A NAST PNIź KABEL TYPU JACK DO GNIAZDA BATERII.
Bateria mo e być ładowana po wyj ciu z roweru poprzez wyczepienie jej z ramy roweru.
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UWAGA !
Je eli rower jest nieu ywany bateria powinna być przechowywana w stanie
naładowanym. Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie je dzimy na rowerze nale y
pamiętać aby nie rzadziej ni raz na trzy miesiące doładować baterię do pełnego
stanu. Przechowywanie baterii w stanie rozładowanym przez dłu szy okres czasu
grozi jej trwałym uszkodzeniem !!!
Podstawowe zalecenia bezpiecze stwa w u ytkowaniu baterii :
* Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C)
* U ywaj tylko ładowarki doł czonej do kupionego roweru Geobike.
* Trzymaj baterie i ładowark w miejscu niedost pnym dla małych dzieci.
* Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w u yciu.
* Upewnij si ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce.
* Nie dotykaj kabla zasilaj cego oraz wtyczki mokrymi r koma.
* Nie upu ć baterii lub ładowarki.
* Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu.
Nie wyrzucaj zu ytej/wyeksploatowanej baterii do mieci.

Utylizacja starego roweru i zu ytej baterii powinna być dokonana z poszanowaniem ochrony
rodowiska. Rower mo e być w cało ci poddany recyrkulacji.

Po wi cej informacji kontaktuj si ze sklepem w którym nabyłe rower.
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Wyprodukowano dla SUBARU
przez GEOBIKE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
Telefon: +48 91 4234222
Fax: +48 91 4234224
E-mail: info@geobike.com.pl
NIP 852-26-06-125 REGON 321474181

Serwis
Ul. Boh. Warszawy 40, 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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