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Vážený užívateľ,

ďakujeme Vám za nákup elektricky asistovaného bicykla Galaxy. Je vyrobené podľa 

vysokých štandardov a noriem (najmä EN 15194, STN ISO 4210). Nasledujúce čas� tejto 

príručky obsahujú opis, komple�záciu a stručný manuál, ktorý si prosím pred jazdou 

pozorne prečítajte.

Základné odporúčania:

 - Prečítajte si príručku pokiaľ možno celú; iba tak získate kompletné informácie. Ak  Vám 
nebude čokoľvek jasné, kontaktujte nás, alebo svojho predajcu.
 - Pamätajte, že chyby, ktoré vzniknú v súvislos� s nesprávnym používaním, nemôžu byť 
uznané. Aj preto požičiavajte elektrobicykel len tým, ktorí sú poučení. Naše elektrobicykle nie 
sú určené všeobecne pre osoby mladšie ako 15 rokov, alebo pre osoby, ktoré z rôznych 
dôvodov nezvládajú jazdu na normálnom bicykli.
 - Podobne nemôžu byť uznané ani vady, ktoré vznikli pri svojvoľnom zásahu do ovládacích 
prvkov elektrobicykla, motora, či batérie.
  - Dojazd elektrobicykla je úplne individuálnou záležitosťou a ovplyvňuje ho rad faktorov, ako 
je hmotnosť jazdca, stupeň nastavenia asistencie, členitosť terénu, kvalita cesty, stav 
nahustenia pneuma�k a vzorka plášťa, poveternostné podmienky a ďalšie.
  - Z pohľadu použitej batérie a jej vlastnos� je ideálna teplota používania elektrobicykla nad 
10°C. Pla�, že je pre  batériu nevhodná teplota pod bodom mrazu. Na to pamätajte aj pri 
odstavení elektrobicykla, resp. pri uložení batérie napr. cez zimné obdobie.
 - Odporúčame nabíjať batériu po každom použi� vždy na plnú kapacitu. Pritom batériu 
povyťahujte z nosiča tak, aby boli rozpojené kontakty medzi batériou a nosičom. Aj v 
období, keď elektrobicykel nepoužívate, udržujte batériu pri cca 70% kapacity pravidelným 
dobíjaním (min. Raz mesačne).
  - Pre nabíjanie používajte vždy len originálnu nabíjačku, dodanú spolu s elektrobicyklom.



Zostavenie elektrobicykla

Potrebné náradie: imbus kľúč č. 3, 5 a 6, kľúč č. 17, 10 a 8, krížový skrutkovač
1. Vyberte elektrobicykel z krabice, obalový materiál zlikvidujte.
2. Riadidlá vložte do predstavca, vyberte správnu polohu (kolmo na pozdĺžnu os elektrobicykla), 
zafixujte objímku a imbusom č. 6 primeranou silou do�ahnite stredovú skrutku.
3. Zvoľte si na riadidlách vhodné umiestnenie displeja a opatrne zafixujte skrutkami v objímke 
držiaku.
4. Rýchloupinákom na sedlovke si zais�te vhodnú výšku sedla a starostlivo ju pri�ahnite. 
Vysunu�e nesmie byť vyššie, než povoľuje ryska maximálneho vysunu�a.
5. Diely pedálov  naskrutkujte ich na kľučky (označenie R = pravý, L = ľavý). Ľavý pedál má 
obrátený závit. Doťahujte pomocou kľúča č. 15.
6. Uťahovacie momenty pre jednotlivé komponenty sú uvedené v tabuľke na str. 7.

Nezabudnite pred prvou jazdou:
Skontrolovať celistvosť elektrobicykla, neporušenosť najmä elektropríslušenstva vrátane káblov 
a do�ahnu�e všetkých čas�. Uis�te sa, že je všetko v správnej polohe a dobre u�ahnuté. 
Pravidelne si kontrolujte všetky nastavenia a stav nabi�a batérie.
Odporúčame pred prvou jazdou batériu nabiť na plnú kapacitu pomocou originálnej nabíjačky: 
vždy najskôr prepojte nabíjačku s batériou a až potom pripojte nabíjačku do siete.

Plný stav nabi�a ukazuje kontrolka na nabíjačke, keď sa znovu rozsvie� zelená. Vložte nabitú 
batériu do nosiča až na doraz. Plnú kapacitu si môžete overiť stlačením malého tlačidla na boku 
batérie: Ak svie� 5 zelených diód � batéria je plne nabitá.
Vsuňte kľúčik do zámku a otočením uzamknite batériu. Na svojich cestách ju majte podľa 
možnos� vždy uzamknutú! Majte so sebou iba jeden z obdržaných kľúčov, ten zvyšný si 
starostlivo uložte.
Ak sa Vám batéria pri jazde úplne vybije, pri ďalšom nabíjaní ju vysuňte alebo vyberte z nosiča, 
aby nebola prepojená.
Upravujte si výšku sedla pokiaľ možno tak, aby noha položená na pedáli vo vodorovnej polohe   
bola pri spodnej úvra� (v najnižšej polohe) v kolene len ľahko pokrčená a súčasne aby Ste nohou
bez problémov stúpili až na zem.
Skontrolujte si tlak v pneuma�kách. Doporučený tlak je uvedený na boku plášťa.



Ovládáníe elektrobicykla: 
Popis  zobrazenia na displeji

Prepínanie stupňa asistenciePrepínanie stupňa asistenicie

Zapnutie / Vypnutie 

Zapnutie/Vypnutie: 
Stlačením tlačidla                pod obu 2 sekúnd sa sa rozsvieti displej a zapne sa 
systém. Pre  vypnutie stlačte tlačídlo opätovne,     a systém sa vypne. 

Automatické vypnutie: 
Pokiaľ sa elektrobicykel po dobu 5 minút nepoužíva, displej sa automaticky vypne,
aby nedochádzalo k nechcenému vybíjaniu batérie.

Rozbehnite sa.. Po niekoľkých zošliapnutiach ucítite asistenciu a podporu elektro-
modora. Akonáhle prestanete šliapať, alebo stlačíte brzdovú páku,, elektro-
motor sa automaticky odpojí.

Stupne asistencie:
Stlačením tlačidla                alebo         zmeníte mieru podpory a asistencie,
ktorá má niekoľko stupnov od 0 do 9.  Stupeň  1  znamená  minimálny výkon, 
stupeň 9 znamená maximálny výkon.

Stlačením a pridržaním tlačidla       zvýšite výkon motora.
Stlačením a pridržaním tlačidla       znížite výkon motora. 

Displej  zobrazuje  stupne  nabitia  batérie  (zobrazenie  na  displeji  ukazuje 
približný stav nabitia batérie). 5 čiarok indikuje plný stav batérie. Rýchlosť 
aktuálnej jazdy, stupňa asistencie.
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Funkcia „Chôdza“: 
Pri nastavenom 0 stupni asistencie je možné zapnúť tzv. funkčiu chôdze
pridržaním a stlačením tlačidla         Po uvoľnení tlačidla sa fukncia deaktivuje. 
Táto funkcia slúži ako pomoc pri tlačení elektrobicykla. 

Funkcia tempomat: 
Proe zapnutie tempomatu pri jazdi stlačte tlačidlo      pre zmanu jazdného módu
( normálny mód so šliapaním, alebo mód tempomatu)

Príklad:  Chcete ísť stálou  rýchlosťou  20km/h,  najprv je potrebné dosiahnúť danej
rýchlosti a akonáhle sa rýchlosť 20km/h dosiahne, je nutné stlačiť tlačidlo 
akonáhle sa tak udeje, v ten moment eletkrobicykel si bude udržiavať stálu rýchlosť
 Pre vypnutie danej funkcie, je nutné tlačidlo    opätovne stlačiť       . 

Tempomat je možné nastaviť v rozmedzí  8km/h  až  25km/h.

Doplnkové funkcie: 
Stlačeniami tlačidiel       a        sa zobrazujú informácie o jazde na elektrobicykli(„TRIP“, 
„ODO“, „RIDETIME“, „AVG“, „MAX“).
Stlačením tlačidla              a         sa vymažú údaje  „TRIP“.
Stlačením tlačidla              a        zapnete, alebo vypnete podstvietenie displeja.
 

Údržba vybraných součástí elektrokola:
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batéria:
Váš elektrobicykel je vybavené batériou typu Li-ion. Odporúčame ju pri nabíjaní povytahovať z 
nosiča. Batériu zásadne nabíjajte originálnou nabíjačkou od nás, inak hrozí nevratné zničenie.
Nabíjanie batérie neodporúčame vykonávať pri teplotách nižších ako 50°C, kedy už dochádza
k významnému poklesu kapacity. Teplota pod bodom mrazu môže byť príčinou zablokovania 
nabíjacieho procesu. Potom je nevyhnutné batériu pred nabíjaním temperovať v prostredí 
nad 15°C. Obdobne neodporúčame nabíjať batériu pri teplotách nad 40°C (pozor na priame 
slnko).

Pre nabíjanie vždy najskôr prepájajte nabíjačku káblom s batériou a až potom nabíjačku do 
siete. Nikdy naopak. Po pripojení sa na nabíjačke rozsvie� zelená kontrolka, ktorá vzápä� 
prepne
na červenú. Tým je indikovaný začiatok nabíjacieho procesu, ktorý následne beží až do 
okamihu, keď sa na nabíjačke opäť rozsvie� zelená kontrolka. Odporúčame nechávať 
dobehnúť nabíjací proces až do konca.

Údržba je zahájená automa�cky v okamihu, keď je dokončený nabíjací cyklus (indikované 

rozsvietením zelenej kontrolky na nabíjačke).



Informace a pokyny 
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Ak ponecháte nabíjačku naďalej pripojenú k sie� ďalších 24 hodín, prebehne údržba 
článkov.
Tento postup odporúčame vykonávať najmä u novej batérie a ďalej potom po každom 
období, kedy je elektrobicykel, resp. batérie mimo prevádzky po dlhšiu dobu (dlhšie ako 1 
mesiac). Potom je žiaduce vykonávať proces údržby dvakrát.
Pri prevádzke odporúčame spúšťať údržbu batérie pokiaľ možno pravidelne cca 1 za mesiac. 
Tým sa predlžuje jej životnosť a tým aj dojazd Vášho elektrobicykla.

UPOZORNENIE: Batériu nabíjajte vždy minimálne 1x mesačne, a to aj pri 

dlhodobejšej odstávke elektrobicykla (napr. počas zimnej prestávky a pod.).

Dojazd elektrobicykla:
Dojazd cca 70km je testovaný pri úplnom nabi� batérie, strednom stupni asistencie a 
hmotnos� jazdca.
Reálny dojazd je individuálny parameter a líši sa v závislos� od povrchu cesty, členitos� 
terénu, hmotnos� jazdca a nákladu, poveternostných podmienkach, zvolenej výpomoci 
(stupňa asistencie) atď. Príliš časté brzdenie či rozjazdy, jazda v kopcoch, podhustené 
pneuma�ky a pod. podstatne rýchlejšie kapacitu batérie spotrebúvajú.

Osvetlenie a bezpečnosť:
Tento model je dodávaný s odrazkami v kolesách, na prednej vidlici a na nosiči. Čas� bicykle, 
kde sú odrazové sklá umiestnené, udržiavajte vždy v čistote. Ku bicyklu je možné dokúpiť 
predné a zadné osvetlenie.
Pokiaľ nie je elektrobicykel vybavený svetlometom svie�acim dopredu bielym svetlom (ak 
je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, môže byť svetlomet nahradený svie�dlom bielej 
farby s prerušovaným svetlom) a zadným svetlom červenej farby, nie je spôsobilé na cestnú 
premávku za zníženej viditeľnos�.

Jazdenie v daždi a za vlhka:
Jazdiť na elektrobicykli možno bez problémov za drobného dažďa (nie ale pri lejaku). Snažte 
sa odstavený elektrobicykel ukladať na miestach ochráněných pred nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami, vrátane priameho slnečného žiarenia. Neprechádzajte 
hlbokú vodou- majte na pamä�, že u elektrobicykel môže pri ponorení do vody dôjsť ku 
skratu.

Zabezpečenie elektrobicykla:
Počas svojich ciest nechávajte batériu uzamknutú v nosiči elektrobicykla a elektrobicykel 
ako celok pokiaľ možno vždy uzamykajte k pevnej základni.
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Demontáž zadného kolesa z vidlice:
1.  Vypnite displej.
2.  Bicykel postavte na stojan a odpojte konektory na kábli od motora.
3.  Stlačte rukami obe brzdové čeľuste pro� sebe (obdobne ako v prípade brzdenia 

pomocou  brzdovej páky) a uvoľnite zahnutú trubičku lanka z puzdra dorazu u 
brzdovej čeľuste. Tým sa brzdové čeľuste uvoľní a nebráni vybra�e kolesa z vidlice.

4.  Kľúčom č. 17 povoľujte matky na oboch stranách hriadeľa až ku koncu a vyberte 
koleso z vidlice.

Výmena duše:
1. Vyskrutkujte čiapočku ven�lu a zatlačením na ven�l vypus�te zvyšný vzduch.
2.  Pomocou montpáky pre�ahnite jednu stranu plášťa cez okraj ráfika navonok a 

zafixujte montpáky o drôt výpletu. Pomocou ďalšie montpáky potom pokračujte 
rovnakým spôsobom o kus ďalej, až pre�ahnete plášť mimo ráfik po celom obvode.

3.  Ven�lček vtlačte do rá�u- tým uvoľníte dušu, ktorú vy�ahnite von.
4.  Lokalizujte miesto poškodenia duše a opravte ich podľa inštrukcie pomocou vhodnej 

lepiacej súpravy. Skontrolujte neporušenosť plášťa i ráfika.
5.  Opravenú dušu trochu nahus�te, vsuňte ven�l do otvoru v ráfiku a postupne ju 

zasúvajte pod plášť. Dávajte pritom pozor, aby Ste dušu nepřetočili. Kontrolujte 
pritom súčasne, aby nezostala duša stlačená medzi ráfikom a plášťom. Pomocou 
montpáky nasadzujte postupne plášť na ráfik po celom obvode. Dbajte na zvýšenú 
opatrnosť, aby ste koncom páky nepoškodili dušu pod plášťom.

6.  Prekontrolujte rovné usadenie ven�lu v pláš� a potom ho doraz zafixujte, aby bol 
celý vonku z ráfiku. Dušu nahus�te do polovice a uis�te sa, že plášť na ráfiku sedí po 
celom obvode rovnako a nikde nie je stlačená duše. Nahus�te koleso na požadovaný 
tlak.

Usadenie zadného kolesa do vidlice:
1.  Spätnú montáž vykonávajte v obrátenom poradí, než je uvedené v čas� Demontáž 

zadného kolesa z vidlice. Pozornosť venujte správnemu umiestneniu podložiek a 
natočenie prívodového kábla od motora smerom k stredu elektrobicykla.

2.  Pre správne prepojenie koncoviek prívodného kábla od motora sa riaďte šípkami na 
koncoch káblov.



poistný šraub 
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Brzdy:
Váš elektrobicykel má predné a zadné čeľusťové brzdy 
typu "V".
Je ideálne, ak brzdy fungujú už pri zhruba polovičnom 
stlačení brzdovej páky. Inak je nutné nastavenie. To sa 
vykonáva skrátením (pri�ahnu�m) resp. popuštením 
brzdového lanka v mieste fixácie lanka is�acim skrutkou 
na príslušné brzdové čeľuste (viď obrázok). Kontrolujte 
si �ež stav brzdových klátov a ich vystredenie tak, aby 
boli vodorovne s ráfikom a aby pri stlačení brzdovej páky 
dosadali celou plochou na bočnú stranu ráfiku. Príliš 
ojazdené klá�ky včas vymeňte.
V prípade potreby zverte tento úkon autorizovanému 
Cykloservisu.

pneuma�ky:
Hustenie pneuma�k vykonávajte vždy vhodnú pumpičkou. Nepoužívajte najmä 
kompresory
o vyššom výkone, ako sú napr. na čerpacích staniciach. Maximálne povolená hodnota 
hustenia je uvedená na bočnej strane plášťa.

Čistenie a mazanie:
Udržujte mechanické čas�, súvisiace s prevodmi, stále riadne premazané vhodným 
mazadlom a v čistote. Pri čistení neumývajte tlakovou vodou.
Odolnosť pro� striekajúcej vode je IP 67, diely nie sú tesnené pro� ponoreniu.

 Pri používaní mazacích olejov v spreji dávajte pozor, aby sa olej nedostal na treciu 
plochu bŕzd. Brzdný účinok brzdy by bol minimálny a mohlo by dôjsť ku kolízii, popr. 
zranenia jazdca!
 

Dlhodobé odstavenie elektrobicykla:
Ak po dobu viac ako jeden mesiac elektrobicykel nepoužívate, zvýšenou mierou dbajte na 
pokyny o údržbe batérie, uvedených v tejto príručke.



Špecifikácie Vášho modelu eletkrobicykla: 
hmotnosť elektrobicykla   19 kg + 2 kg  batéria
nosnosť eletkrobicykla   max. 110 kg,  nosnosť  nosiča  max. 15 kg 
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Bezpečnostné odporúčania:

  Batéria 
  Batériu nikdy nehádžte do ohňa, nepoužívajte ju na iné účely, ani nezasahujte do jej 

konštrukcie. Neprepojujte vodivo oba póly batérie a pamätajte, že ponorenie do vody môže 
viesť ku skratu.

  Nabíjačka 
  Nezasahujte do konštrukcie nabíjačky, nepoužívajte ju na nabíjanie iných spotrebičov, alebo 

batérií. Chráňte ju pro� používaniu vo vlhkom prostredí. Pravidelne kontrolujte neporušenosť 
káblov, v prípade porušenia ju v žiadnom prípade nepoužívajte!

Likvidácia baterie: 
Nepotrebné batérie ukladajte zásadne len na miesta, ktoré sú určené na ich 
zberu. Preto sú k dispozícii napr. Webové stránky spoločnos� SEWA Ba�ery, 
s.r.o., s ktorou Galaxy v tomto smere spolupracuje. Zberné miesta batérií sú 
dostupné na stránkach www.remaba�ery.cz.

Záručné podmienky:
Záručná doba na Váš elektrobicykel vrátane batérie (jej funkčnosť) je 24 mesiacov od 
dátumu predaja.
Batéria je spotrebný tovar a má obmedzenú životnosť 6 mesiacov. Po túto dobu pla� 
záruka, že kapacita batérie neklesne pod 60%. Záruka sa teda nevzťahuje na pokles 
kapacity, ktorý je spôsobený bežným používaním.
Výlukou z poskytované záruky sú najmä: neodborné zásahy do čas� elektrobicykle (jeho 
elektrosúčiastok), nedodržiavanie inštrukcií tohto návodu a poškodenia vzniknuté pri 
havárii a živelných pohromách.
Opotrebenie jednotlivých súčas� elektrobicykla ako napr. pneuma�ky, reťaz, brzdové 
klá�ky, brzdové doš�čky, lanká, duša a pod. Nie sú �ež predmetom záruky. Podobne nie je 
možné reklamovať ani stratu jednotlivých súčas� elektrobicykla z dôvodu nedostatočnej 
údržby.
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Svoje nároky na reklamačné konanie zásadne uplatňujte u svojho predajcu, alebo v 
zmluvných opravovniach predajcu. Nutné je vždy doložiť doklad o kúpe a záručný list.
Odovzdávajte elektrobicykel k servisným úkonom, opravám alebo pre reklamáciu v čistom 
stave, vrátane nabíjačky a kľúčiku od batérie (ak je ním vybavené).

 Nezabúdajte na garančný servis po najazdení prvých 150 km, kedy je potrebné nastaviť a 
pozrieť Vaše elektrobicykel. Je to nutné aj pre neskoršie prípadné uznanie záruky. 
Odporúčame vykonávať ďalšie servisné prehliadky po 6 a po 12 mesiacoch používania.

Tabuľka uťahovacích momentov pre jednotlivé komponenty elektrobicyklov:

 

Uťahovacie momenty (v Nm) 

cyklo- diel uťahovací moment 

kazeta 30 - 45 

volnobežné kolečko 34 - 45 

šraub predstavca – závitové zloženie 19 - 30 

fixační šraub pre ahead 6 - 9 

predstavec - 4 šrauby objímky pre riadidlá 9 - 12 

sedlo v sedlovke 24 - 30 (1 šroub) 

sedlovka v ráme 5 - 7 

pedál v kľuke 35 - 40 

Kľuka dotiahnutá k osi 34 - 45 

zapuzdrené stredové zloženie 40 - 50 

STI  radenie k riadidlám 6 - 8 

otočné radenie REVOSHIFT 6 - 8 

objímka predného  meniča 5 - 7 

dotiahnutie  lanka predného meniča 5 - 7 

dotiahnutie zadného meniča k rámu 8 - 10 

dotiahnutie  lanka zadného meniča 3 

dotiahnutie kladiek zadného meniča 3 - 4 

brzdové čeľuste 6 - 7 

brzdové klátiky bez závitu 6 - 7 

brzdové čeľustei- uchytenie lanka 6 - 8 

brzdové páky 6 - 8 

disk-rotor k náboju (kot. brzdy) 6 

hydraulické brzdové čeľuste- rám 6 - 8 

Hydraulické hadice/páky/čeľuste 5 - 7 

 
 



CYKLOŠVEC s.r.o.
U Hřebčince 2509, 397 01 Písek

obchod@cyklosvec.cz tel. +420 382 206 440
www.cyklosvec.cz

www.galaxy-bike.cz

Záručný list 

Datum  a  miesto predaja:

Typ modelu elektrobicykla:

Výrobné číslo betérie: 

Výrobné číslo rámu: 

Meno majiteľa: 

Adresa majiteľa:

pečiatka a podpis predajcu
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Ak budete potrebovať ďalšie informácie o údržbe, správnom zaobchádzaní s 
elektrobicyklom, obráťte sa na svojho predajcu alebo napíšte priamo na 

obchod@cyklosvec.cz

Podobne postupujte v prípadoch, ak budete mať vlastné námety, pripomienky a pod



Servisné záznamy:

Garančná prehliadka  a servis ( po ubehnutí prvých cca 150 km ) 

Počet prejdených kilometrov 

Vykonal - pečiatka dátum a podpis

Servisná prehliadka po 6 mesiacoch od predaja: 

Počet prejdených kilomterov 

Vykonal - pečiatka dátum a podpis

Servisná prehliadka po 12 mesiacoch od predaja: 

odpočet prejdených kilometrov 

Vykonal - pečiatka dátum a podpis
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