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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 Twój elektryczny rower Geobike będzie Ci służył
przez wiele kilometrów jazdy.
Geobike
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Opis elementów roweru

1. Bateria Li-Ion
2. Kierownica z wy wietlaczem Bafang C961
3. Blokada sztycy siodełka
4. Siodło dedykowane VźLO
5. Mechanizm korbowy
6. Koło tylne
7. Koło przednie
8. Silnik zintegrowany z tyln piast Bafang 250 W
9. Przerzutka tylna Shimano SLX 10 biegów
10. Przedni hamulec hydrauliczny Tektro Novela 160 mm
11. Tylny hamulec hydrauliczny tarczowy Tektro Novela 160 mm
12. Sztywny widelec przedni
13. Baga nik aluminiowy z wbudowanym wiatłem tylnym
14. Błotnik tylny
15. Błotnik przedni
16. wiatło przednie

*To zdj cie jest tylko pogl dowe. żźOBIKź mo e zmienić zestaw i rozmieszczenie detali
i wyposa enia roweru wg własnego projektu.
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DANE TECHNICZNE
Model
Typ
Ogól e
Waga roweru gotowego do jazdy
dopusz zal a waga ałkowita
dopusz zal
iężar ładu ku
prędkość aks al a
Rower
Rama
Widelec
Koła/Opo
Hamulec przedni
Hamulec tylni
Przerzutka
System elektryczny
W świetla z
zakres wspomagania
Silnik
Napię ie pra
Moc
Prze iesie ie apędu
Bateria
Napię ie
Prąd a
Poje ość

X-Road 2.0
Rower elektryczny
23 kg
max 130 kg
25 kg
25km/h
Aluminium
Sztywny
8’’
Tarczowy Tektro Novela 160 mm
Tarczowy Tektro Nowela 160 mm
Tylna Shimano Acera 8 iegów
LCD BAFANG C961
tr ów jazd z prędkoś ią a
k /h
BAFANG - bezszczotkowy
36V
250W
Z piast t l ego koła
Litowo -jonowa SAMSUNG
36 Volt
13 A
W zależ oś i od op ji , lu
lu
, Ah
W zależ oś i od poje oś i aterii
i uż wa ego wspo aga ia do
k
3 bar

Zasięg jazd
Zale a e iś ie ie w opo a h
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ńŃ NAJWA NIźJSZYCH ZALźCź
Aby osi gn ć jak najwi kszy zasi g jazdy na rowerze elektrycznym żeobike prosimy stosować si
do poni szych zaleceńŚ
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 żeobike 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. żźOBIKź X-Road posiada 5 stopni/poziomów siły wspomagania. Sposób w jaki b dziemy ich
u ywać ma du y wpływ na zasi g jazdy. W zale no ci od ustawionej siły wspomagania 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 poziomu wspomagania.
To pozwoli bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszcz dzać energi baterii.
7. Zawsze upewnij si

e zasilanie roweru jest odł czone przed wyj ciem lub wło eniem baterii.

8. U ywaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem.
9. Kiedy ładujesz bateri upewnij si ze zasilanie roweru jest wył czone.
10. Mimo e rowery elektryczne żeobike s
odporne 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 żeobike
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
wybrać odpowiedni bieg a przerzutka ustawi odpowiednie przeło enie. Przerzutka Shimano Acera
(8-biegów) pozwala na komfortow 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.
Podobnie 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 rowerem elektrycznym żeobike. 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.

UWAżAĄ
Upewnij si zawsze e jedziesz na niskim biegu kiedy b dziesz si zatrzymywał na przykład na
wiatłach skrzy owaniaĄ
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WY WIETLACZ

OPIS ŻUNKCJI I DZIAŁANIź PRZYCISKÓW STźROWNIKA
FUNKCJE
Wy wietlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniaj cych komfort
u ytkowania
•
•
•

•

•
•
•

Ustawienia trybu jazdy I poziomu siły wspomagania
Wskazania poziomu naładowania baterii
Wskaaznia pr dko ci
(aktualna pr dko ć jazdy, pr dko ć maksymalna i pr dko ć rednia)
Wskazania dystansu (bie cy dystans oraz całkowity dystans przejechany)
oraz czasu przejazdu
Tryb prowadzenia roweru
Pod wietlenie ekranu
Wskazania kodów bł dów
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Opis przycisków sterownika
Wy wietlacz BAŻANż C961 sterowany jest za pomoc sterownika z trzema przyciskami:

ON/OFF
(przycisk wyboru, wej cie do podmenu)

(+) w gór /zwi kszanie
(- ) zmniejszanie/w dół

Warunki u ytkowania
UWAżAŚ nie podł czaj ani nie odł czaj wy wietlacza przy wł czonym zasilaniuĄ
Korzystaj z urz dzenia w bezpieczny sposób.
Nie próbuj odł czać wtyczki wy wietlacza, gdy bateria jest zał czona.

Staraj si unikać uderze .

Nie niszcz wodoodpornej naklejki, aby unikn ć wpływu
na wodoszczelno ć urz dzenia.

Nie próbuj resetować parametrów systemu gdy wy wietlacz nie działa
aby unikn ć zaburzenia wska ników.

Zgło si do serwisu gdy pojawiaj si kody bł dów
lub wy wietlacz nie działa
Dozwolona temperatura u ytkowania to od -20 C do +60 C
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Normalne U ytkowanie
Wł czanie / Wył czanie
Przytrzymaj przycisk ON/OFF 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
ON/OFF, aby wył czyć zasilanie e-roweru.
Podczas parkowania e-roweru dłu ej ni ńŃ minut, wy wietlacz wył czy si automatycznie.
Tryb prowadzenia roweru
Aby wł czyć tryb prowadzenia roweru przytrzymaj przycisk

(-) przez 2 sekundy.

Na ekranie wy wietli si symbol
i Twój e-rower ruszy z jednolit pr dko ci 6 km / h
Żunkcja ą Tryb prowadzenia roweruą mo e być u ywana tylko podczas r cznego
prowadzenia roweru. Prosz nie korzystać z tej funkcji podczas jazdy.
Wł czanie / wył czanie pod wietlenia ekranu
Przytrzymaj (+) przez 2 sekundy, aby wł czyć pod wietlenie wy wietlacza.
Aby wył czyć pod wietlenie, przytrzymaj (+) ponownie przez 2 sekundy.
Poziom naładowania baterii
Poziom naładowania baterii wskazywany jest przez wy wietlanie odpowiedniej ilo ci czarnych
segmentów w ramce odpowiednio do aktualnego stanu baterii/ poziomu jej naładowania.
Wy wietlanie wszystkich czterech sektorów oznacza, e bateria jest w pełni naładowana. Gdy bateria
jest słabo naładowana, ramka baterii zacznie migać by wskazać, e akumulator musi być ładowany
natychmiast.

Procentowe wskazania pojemno ci baterii

<20%

20%-40%

40%-60%
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60%-80%

80%-100%

Dystans
Przytrzymaj przycisk ON/OFF aby skorelować wskazania dystansu
TRIP oznacza Bie cy Dystans) i TOTAL oznacza Dystans całkowity

Zerowanie dystansu bie

cego

W celu wyzerowania wskazania Bie cy dystans wł cz zasilanie a nast pnie przytrzymaj przez 2
sekundy przyciski ON/OFF oraz (-). Nast pnie naci nij przycisk ON/OFF aby przej ć do nast pnych
ustawień.
Kody bł dów
W razie wyst pienia bł dów systemu ,na ekranie wy wietli si kod bł du.
Sprawd szczegóły na zał czonym wykazie .

żdy pojawi si kod bł du zatrzymaj si i napraw rower lub udaj si do serwisu ,
Rozpocznij jazd ponownie tylko w razie usuni cia usterki lub braku komunikatu o
bł dach.
Ustawienia ogólne
Przygotowanie do zmiany ustawie
Upewnij si , e kable s podł czone poprawnie i wł cz zasilanie przyciskaj c przycisk ON/OFF
przez dwie sekundy.

Wprowadzanie/zmiana ustawie
Przy wył czonym systemie naci nij dłu ej przycisk ON/OFF aby uruchomić wy wietlacz, a nast pnie
przytrzymaj równocze nie przyciski (+) i (-) przez 2 sekundy, aby wej ć do menu ustawień.
Ustawienie jednostek odległo ci
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Naci nij (+) by zmienić jednostki na kilometry lub mile.

Naci nij przycisk ON/OFF aby zachować i przej ć do ustawień pr dko ci.
Ustawienie ograniczenia pr dko ci
Ograniczenie pr dko ci mo na ustawić w zakresie od 15 km/h do 40 km/h.
Naci nij (+) lub (-) by zmienić limit na oczekiwan warto ć.

Naci nij przycisk ON/OFF aby zachować i przej ć do ustawień pod wietlenia wy wietlacza
Kontrast pod wietlenia
Pod wietlenie wy wietlacza mo na ustawić w zakresie od 1 do 8. Poziom 0 to wył czenie funkcji,
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 (+) lub (-), aby zmienić jasno ć pod wietlenia.

Naci nij przycisk ON/OFF aby zachować i przej ć ustawień czasu lub przytrzymaj 2 sek. aby
potwierdzić zmiany i zamkn ć ogólne ustawienia.
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Ustawienie wskaza czasu
Naci nij (+) lub (-) by zmienić ustawienia godziny, nast pnie naci nij przycisk ON/OFF by przej ć
do ustawienia minut i Naci nij (+) lub (-) by zmienić ustawienia minut.

Naci nij przycisk ON/OFF aby zachować i wyj ć z menu ustawień
Nowe ustawienia działaj po restarcie zasilania
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
Naci nij i przytrzymaj dłu ej przycisk ON/OFF by wł czyć wy wietlacz.
Przytrzymaj przez 2 sekundy naci ni te równocze nie przyciski (+) i (-) by wej ć do menu
ustawień.

By przej ć do interfejsu ustawień zaawansowanych naci nij równocze nie przyciski
i nie zwalniaj naciskaj c w mi dzyczasie o miokrotnie przycisk ON/OFF.
USTAWIźNIź RźDNICY KÓŁ
Naci nij (+) lub (-) by zmienić/ustawić wła ciw
w zakresie od 8 do 32 cali.

(+) i (-).

rednic kół. Mo liwe jest ustawienie rednicy kół

Nast pnie naci nij przycisk ON/OFF by przej ć do ustawień automatycznego wył czenia systemu.
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AUTOMATYCZNź WYŁ CZźNIź SYSTźMU
żdy rower nie jest u ywany system domy lnie wył cza si po 10 minutach. Mo esz zmienić ten czas
wybieraj c dowoln warto ć w zakresie od 0 do 60 minut. Naciskaj (+) lub (-) do momentu okre lenia
danego przedziału czasowego.

Nast pnie naci nij przycisk ON/OFF by przej ć do ustawień automatycznego wył czenia systemu
ILO Ć POZIOMÓW WSPOMAGANIA
Domy lnie zdefiniowanych jest 5 poziomów wspomagania, lecz parametr ten mo na zmienić
ustawiaj c dowoln ilo ć poziomów wspomagania w zakresie od 2 do 9 (z wył czeniem poziomu)
dostosowuj c ustawienia systemu do własnych preferencji.

Nast pnie naci nij przycisk ON/OFF by zachować ustawione parametry i wyj ć z menu ustawień.
Nowe ustawienia działaj po restarcie zasilania

NAJCZ

CIźJ ZADAWANź PYTANIA

PŚ Dlaczego wy wietlacz nie działa/jest wył czony?
OŚ Prosz sprawdzić, czy bateria jest podł czona i czy jest zasilana. Nast pnie nale y sprawdzić
wszystkie przewody i poł czenia. Nast pnie nacisn ć ponownie przycisk ON/OŻŻ. żdy
wy wietlacz/system
w dalszym ci gu nie działa nale y skontaktować si z serwisem
PŚ Co nale y zrobić, gdy wy wietlany jest kod bł du?
O: Nale y sprawdzić list kodów bł dów. Czasami mo liwe jest automatyczne usuni cie bł du przez
system. W tym celu nale y wył czyć zasilanie przytrzymuj c przycisk ON/OŻŻ, a nast pnie odł czyć
wy wietlacz i pozostawić go odł czonym przez 2 minuty. Nast pnie nale y ponownie podł czyć
wy wietlacz. Mo liwe jest, e ponowne wł czenie wy wietlacza zresetuje system i poprawi bł d. Je li
to nie nast pi nale y skontaktować si z serwisem.
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Lista bł dów systemowych
Kod bł du
04
05
06
07
08
09
10
11
12
21
22

Opis
bł d przył czenia manetki (je li jest)
usterka manetki (je li jest)
zbyt niskie napi cie
zbyt wysokie napi cie
usterka czujnika Halla
nieprawidłowo ci faz
przegrzanie kontrolera
usterka czujnika temperatury kontrolera
usterka czujnika pr du
usterka czujnika pr dko ci
usterki w działaniu BMS
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BATERIA
TWOJA BATźRIA I JźJ WLA CIWY SPOSÓB U YTKOWANIA.
Ładowanie baterii
Bateri 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 LźD ładowarki
LED

MODE

Czerwone

Ładowanie

Zielone

Ładowanie zakończone, bateria pełna

PRZźD WYJ CIźM LUB WŁO źNIźM BATźRII ZAWSZź UPźWNIJ SI
ź ZASILANIź NAP DU
ROWźRU JźST WYŁ CZONź.
ABY ROZPOCZ Ć ŁADOWANIź BATźRII DOŁ CZON DO ZźSTAWU ŁADOWARK NALź Y
W PIERWSZEJ KOLEJNO CI PODŁ CZYĆ KABźL ZASILAJ CY DO GNIAZDA 220V A
NAST PNIź KABEL TYPU JACK DO GNIAZDA BATERII.
Bateria mo e być równie ładowana po wyj ciu z 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 pami tać aby nie
rzadziej ni raz na trzy miesi ce doładować bateri 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 Ś
* Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C)
* U ywaj tylko ładowarki doł czonej do kupionego roweru żeobike.
* 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
recyklingowi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktuj si z żeobike lub sklepem w którym nabyłe
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
www.geobike.com.pl

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