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Tento produkt neobsahuje látky vymezenou právními předpisy RoHS v úrovních přesahující 
maximální hodnoty. 

Tento produkt splňuje kompletní CE i EMC certifikaci. 
 
 

 



 
 
 

 
 
Upozornění 
 
Důležité informace pro uživatele: 
- Držte se instrukcí podaných v manuálu. Se sadou Comp Drives zacházejte bezpečně. 
- Tento výrobek není určen osobám (včetně dětí) trpícím tělesným, duševním nebo mentálním 
postižením, ani osobám bez potřebných zkušeností a znalostí k využívání daného produktu. 
- Nenechávejte děti hrát si v blízkosti tohoto výrobku. 
- V případě jakéhokoliv problému kontaktujte nejbližšího dealera. 
- Modifikace systému je zakázána! Mohlo by to poškodit/narušit chování bezpečně vyladěného 
produktu. 
- K získání informací potřebných pro instalaci a úpravu produktu kontaktujte Vašeho dealera. 
- Výrobek je navržen s dostatečnou vodě odolností, nicméně jej úmyslně nepokládejte do vody. 
- Elektrokolo neumývejte vysokotlakou vodní hadicí. Pokud by materiálem prosakovala voda, mohlo 
by dojít k provozním potížím, případně ke korozi.  
- Vyvarujte se silným nárazům i špatnému zacházení. 
- Veškeré dotazy týkající se užívání a údržby směrujte k Vašemu dealerovi. 
- Opotřebení a stárnutí v důsledku běžného používání není součástí záruky kvality. 
- Při práci s kabeláží setu Comp Drives, nebo instalaci jiných součástí si buďte jisti, že jste odpojili 
přívod energie z baterie. V opačném případě by mohlo dojít k elektrošoku.  
 
  
Kupujícímu by měly být zmíněny následující záležitosti: 
- Příliš velká pozornost věnována displeji elektrokola může způsobit nehodu. 
- Každý uživatel by měl být před jízdou na elektrokole plně seznámen s jeho ovládáním. 
- Je důležité zapnout světla elektrokola při nedostatečné viditelnosti, případně noční jízdě. 
- Celkové ovládání displeje, včetně zapnutí osvětlení, by mělo být kupujícímu vysvětleno před první 
jízdou. 
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Center GSGI LCD Display 

 

1. Označení displeje VHD-C17G 

2. Typ: Středový GSGI LCD displej 

3. Ekologické nařízení RoHS 

4. Náležitosti 

POLOŽKY CHARAKTERISTIKA POZNÁMKY 

Nominální napětí 36.0V  

Provozní teplota  -10 ~ 40 stupňů C 15 ~ 75% RH 

Skladovací teplota  -10 ~ 60 stupňů C 15 ~ 80% RH 

Provozní teplota LCD  -20 ~ 70 stupňů C 15 ~ 75% RH 

Skladovací teplota LCD  -30 ~ 80 stupňů C 15 ~ 80% RH 

 

5. Úroveň odolnosti proti vodě IP65 

6. Průměr držáku Kolébka Φ25.4mm, nebo Φ31.8mm 

 Ovladač Φ22.2mm 

 * Doporučený limit kroutící síly při montáži : 
0.6Nm. (včetně šroubu proti sklouznutí) 

 

7. Možný úhel pohledu u LCD 
(Cr≧1.5) : 

Směr do 12 hodin, 40 stupňů 

Směr do 6 hodin, 55 stupňů 

 Směr do 3 hodin, 50 stupňů 

 Směr do 9 hodin, 50 stupňů 

8. Charakteristika jednotlivých kabelů, včetně barev, určených do harnessu 

Červená 1 V+ 

 

Modrá 2 ON 

Černá 3 GND 

Žlutá 4 Motor T x D 

Zelená 5 Motor R x D 

 
Takto je konektor připraven k montáži. 
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1.   Popis systému - funkčnost 
 

1.1. GSGI (gearsensor s indikací zařazeného stupně) 
 

GSGI je základním prvkem odlišnosti COMPu od veškeré konkurence, a je patentově 
chráněn - patent pending., a funguje takto: 
 

● nově smontované ekolo musí být “naučeno” kolika převody je osazeno, to se dělá 
pomocí kalibrace. To zabere čas do 1 minuty.  

● identifikuje jednotlivé převodové stupně. 
● disponuje automatickou rekalibrací, to je například nutné když na nově smontovaném 

řadicím systému dosednou koncovky bowdenů ve stoperech, čímž se změní napnutí 
= pozice lanka. Autorekalibrace probíhá bez potřeby aktivace jezdcem, tedy i za 
jízdy, a jezdec o ní neví, neboť vše funguje standardně. 

  
1.2. Optimalizace řazení detailně funguje takto: 

  
1.2.1.  Samotná přehazovačka (RD), nebo přehazovačka s přesmykačem 

(RD+FD) 
 

Jezdec si zvolí časy po které bude odpojen nebo snížen výkon motoru, odlišný čas pro 
změnu převodu na nejmenším a největším pastorku zadní kazety. Časy pro změny převodu 
na ostatních než krajních pastorcích (které mají přiřazeny své časové hodnoty) si kontroler 
proporcionálně vypočítává sám z dat získaných z kalibrace řadicího systému. 
  
Časy pro změnu převodu z velkého převodníku na malý a obráceně z malého na velký se 
volí také odlišné. 
  
Obecně všechny tyto 4 časy nemohou být shodné, neboť čas dokončení přesunu řetězu do 
jiné pozice souvisí u RD s velikostí (počtem zubů) pastorků a u FD se směrem změny 
převodu. Navíc u převodníků je větší rozdíl mezi počty zubů než mezi sousedními pastorky 
na kazetě, což vyžaduje delší čas než u kazety. Princip u RD je čím větší pastorek, tím je 
třeba delší čas k úplnému dokončení přesunu řetězu na novou pozici, a je nežádoucí aby se 
motor aktivoval dříve než je řetěz zcela přesunut – to vede až k přetržení řetězu. Princip u 
FD je že změna z malého na velký vyžaduje delší čas, protože řetěz se přetahuje na větší 
převodník = vetší průměr, změna převodu opačným směrem je mnohem rychlejší neboť 
řetěz pouze spadne na převodník o menším průměru. 
  

1.2.2.  Nábové řazení (IGH): 
 

jelikož se řetěz nepřesouvá na jinou pozici, čas snížení výkonu při řazení je fixní jak z 
pohledu různých převodových stupňů, tak směru řazení (nahoru/dolů). 
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1.2.3.  Vztah nastavených časů k preferované (nastavené) a  skutečné kadenci 
šlapání: 

 
Pro RD, RD+FD se tedy navádějí časové hodnoty po které je výkon motoru ponížen, tyto 
časy mají ale logickou souvislost s kadencí šlapání. Princip spočívá v tom, že pokud šlapu 
vyšší kadencí, tak řetěz se po kazetě či převodníku pohybuje rychleji, tedy čas potřebný k 
úplnému dokončení přesunu řetězu na novou pozici se úměrně zkracuje. V případě 
pomalejšího šlapání se tedy naopak prodlužují. Proto je součástí nastavení parametrů I 
preferovaná kadence šlapání, ta má jedinou úlohu, a to že pro tuto kadenci platí časy. 
Kontroler si porovnává hodnotu preferované kadence s kadencí aktuální, a dle zjištěného 
rozdílu zadané časy přepočítává. Příklad: preferovaná kadence je 60, skutečná 120, 
výsledný čas odpojení/snížení výkonu je oproti nastavené hodnotě poloviční.  
  

1.2.4.  Snížení výkonu motoru v průběhu řazení: 
 

Kvalita řadicích systémů ovlivňuje délku časů potřebných k dokončení změny převodu, 
zákazník si tedy může časy nastavit s ohledem na kvalitu svých převodových mechanismů. 
Stejně tak kvalita převodových mechanismů ovlivňuje schopnost změny převodu v tahu 
motoru. Proto umožňujeme nastavení požadované úrovně poklesu výkonu motoru v 
okamžiku řazení. Princip: čím je nastavená hodnota poklesu výkonu vyšší, tím rychleji a 
agresivněji motor restartuje. To je proto, že elektromotor v průběhu řazení nepadá na nulový 
výkon, ale zůstává v nastaveném sníženém tahu, a po uplynutí času pro provedení řazení 
nabíhá zpět na standardní výkon rychleji, než kdyby se rozbíhal z nulových otáček (při 
úplném odpojení výkonu). To je žádoucí pro sportovní jízdní styl, například kdy je třeba řadit 
v prudkém výjezdu, tedy eliminovat výrazný pokles rychlosti, případně úplné zastavení se. U 
IGH by měla být nastavena hodnota poklesu výkonu velmi nízko, aby nába zvládla přeřadit.  
Všechny výše zmíněné parametry pro optimalizaci řazení máme jako výrobce nastaveny v 
default, ale jsou měnitelné koncovým uživatelem, s ohledem na kvalitu jeho řadicích 
mechanismů, a preferovaném jízdním stylu.  
  
  

1.3. Výsledkem unikátní optimalizace řazení je: 
 

● Eliminace poškození řadicích mechanismů (např. přetržení řetězu), prodloužení jejich 
životnosti 

● Snížení hlučnosti  řadicích mechanismů 
● Minimalizace délky časů potřebných k provedení změny převodu, což je důležité 

zejména při sportovním jízdním stylu, a v náročném terénu. Systém si sám 
vypočítává proměnlivou délku odpojení či snížení výkonu pohonné jednotky v 
závislosti na odlišným technických  požadavcích jednotlivých převodových stupňů a 
rozdílu mezi preferovanou a skutečnou kadencí šlapání.  

● Eliminace aktivace pohonu před úplným dokončením změny převodu. To je dané tím, 
že systém pracuje s časy pro odpojení/snížení výkonu motoru a  současně i s 
rozdílem mezi preferovanou a okamžitou kadencí.  

● Možnost individuálního nastavení chování pohonné jednotky při řazení (časy 
odpojení či snížení výkonu pohonné jednotky,, preferovaná kadence, míra poklesu 
výkonu). To umožňuje přizpůsobení chování pro různě kvalitní řadicí mechanismy, i 
pro praktikovaný jízdní styl – pomocí preferované kadence šlapání). 

5 



 
 
 

1.4. Schéma řazení 
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2.   Displej LCD C17 
C17 je středový LCD displej poskytující standardní funkce týkající se kontroly elektrokola. 
Kromě základních funkcí lze pomocí displeje také nastavit kalibraci a parametry řazení. Tato 
uživatelská příručka vysvětluje jak základní, tak dodatečné funkce displeje. 
 

2.1. Charakteristika základního displeje a jeho ovládání 
 

2.1.1.  Charakteristika ovládání 
 
K úspěšnému používání displeje C17 je nejdříve nutné vysvětlit jeho samotné ovládání. 
Displej C17 je vybaven 5 tlačítky, které jsou součástí jednoho ovládacího 
panelu. Níže naleznete grafický popis: 

 
 
 
 

 
2.1.2.  Charakteristika displeje 

 
Hlavní obrazovka poskytuje mnoho informací. Níže naleznete jejich popis. 
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3.   Ovládání C17 
 

3.1. Spuštění - vypnutí 
Delším stisknutím tlačítka POWER spustíte systém. V návaznosti se automaticky zapne 
displej, na kterém je zobrazeno několik informací. Systém vypnete opět delším stisknutím 
tlačítka POWER. V případě neaktivity delší než 5 minut se systém automaticky vypne. 
 

3.2. Nastavení podpory pohonu 
Podpora pohonu se mění stisknutím tlačítka + nebo -. K dispozici jsou 4 úrovně podpory: 
bez asistence, ECO, TOUR a BOOST. Pokud není zobrazena úroveň podpory (ECO, TOUR, 
BOOST) pak je zvolena nulová asistence. 
 

3.3. Režimy TRIP, ODO, AVG, MAX, CAD 
Krátkým stisknutím tlačítka MODE(i) můžete měnit jednotlivé režimy. Opakovaným 
stisknutím tlačítka MODE(i) se dostanete zpátky na předchozí režim. 
 

- TRIP - Ujetá vzdálenost během aktuální jízdy 
- ODO - Celkově ujetá vzdálenost 
- AVG - Průměrně dosažená rychlost 
- MAX - Maximální dosažená rychlost 
- CAD - Kadence šlapání 

 
3.4. Jas displeje 

Stisknutím tlačítka LIGHT lze zvýšit či snížit jas pozadí displeje. 
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3.5. Podpora při chůzi 

K docílení podpory při chůzi stiskněte krátce tlačítko MODE(i), poté okamžitě stiskněte a 
držte tlačítko -. Podpora při chůzi Vám bude poskytnuta po takovou dobu, po jakou budete 

držet tlačítko -. Tuto funkci znázorňuje i chodec v pravém horním rohu displeje. 
 
 
 

4.   Nastavení 
 
Nastavení obsahuje několik podmenu, které umožňují úpravu některých funkcí, jak je 
popsáno níže. K otevření nastavení stiskněte naráz tlačítka MODE(i) a LIGHT. 

 
 
 

4.1. Podsvícení displeje (LC) 
Tato funkce Vám dovolí nastavit intenzitu podsvícení displeje. Můžete vybírat z 5 úrovní 
podsvícení.  
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Krátkým stisknutím tlačítka MODE(i) aktivujete nastavení podsvícení displeje. Pomocí 
tlačítek + nebo - změníte úroveň podsvícení. 
 
Dlouhým stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou úroveň. 
 

4.2. Kalibrace zadního řazení (rd Ih) 
Ke kompletnímu využití GSGI je nutné systém naučit, jaký řadící systém je na kole použit 
(např. počet pastorků). Je tedy nutné provést kalibraci. Kalibrace řazení je v první řadě 
prováděna výrobcem a je možné, že koncový uživatel nebude muset kalibraci provádět. Je 
pouze pár situací, kvůli kterým musí být kalibrace znovu provedena (např. při výměně či 
údržbě lanka nebo výměně řadícího systému). 
 
poznámka: U kalibrace klasické zadní přehazovačky je nutné při řazení šlapat, z tohoto 
důvodu doporučujeme kolo upevnit do stabilního stojanu. Je zde i možnost kalibraci 
provádět za jízdy, nicméně tato kalibrace nemusí být přesná. V případě, že je elektrokolo 
vybaveno nabovým řazením, tak šlapání není potřeba. 
 
UPOZORNĚNÍ: Jakmile je jednou kalibrace započata, NESMÍTE z ní odejít. Systém řazení 
GSGI by nemusel fungovat správně. Pokud je při kalibraci něco špatně, překalibrujte 
elektrokolo správně, dle instrukcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Než začnete provádět kalibraci, je nutné nastavit řetěz na první pozici. Klasická zadní 
přehazovačka (RD) musí být nastavena na první pastorek (největší). Pokud používáte 
nábové řazení (IGH), je také nutné nastavit pozici číslo jedna. Kalibrační menu je třeba 
aktivovat stisknutím tlačítka MODE(i). 
 
Pro začátek kalibrace RD/IGH stiskněte krátce tlačítko +. Zobrazené číslo bude chvíli blikat 
a poté se automaticky změní na číslo 1. Od této chvíle musíte nepřetržitě šlapat (pouze v 
případě RD, u IGH se šlapat nemusí). 
 
Během šlapání je nutné postupně řadit dolu, tedy z největšího pastorku č. 1 na pastorek 
nejmenší. Při řazení se na displeji automaticky mění čísla představující daný pastorek. Vždy 
vyčkejte, dokud se změna převodu nezobrazí na displeji. Jakmile je daná změna na displeji 
zobrazena (číslo se změnilo) můžete pokračovat s řazením dále. 
 
poznámka: Řazení by mělo být z každé pozice plynulé. Konečné číslo zobrazené na displeji 
by mělo souhlasit s celkovým počtem převodů řadícího systému. 
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Ve chvíli dosažení poslední pozice pro řazení (nejmenší pastorek) je nutné řadit zpátky na 
počáteční pozici č. 1 (největší pastorek). Pro dokončení kalibrace je posléze ještě nutné z 
počáteční pozice (č. 1) zařadit níže na pozici č. 2. 
 
Jakmile číslo představující zařazený stupeň přestane blikat, je to signál, že kalibrace je u 
konce. Delším stisknutím tlačítka MODE(i) kalibraci potvrdíte. 
 

4.3. Kalibrace přesmykače (Fd) 
Proces kalibrace přesmykače (FD) je stejný jako u klasického zadního řazení popsaného 
výše. 
 
poznámka: U kalibrace přesmykače je nutné při řazení šlapat, z tohoto důvodu 
doporučujeme kolo upevnit do stabilního stojanu. Je zde i možnost kalibraci provádět za 
jízdy, nicméně zde hrozí nebezpečí úrazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Než začnete provádět kalibraci, je nutné nastavit řetěz na první pozici. Přesmykač (FD) musí 
být nastaven na první pastorek (nejmenší). Kalibrační menu je třeba aktivovat stisknutím 
tlačítka MODE(i). 
 
Pro začátek kalibrace FD stiskněte krátce tlačítko +. Zobrazené číslo bude chvíli blikat a 
poté se automaticky změní na číslo 1. Od této chvíle musíte nepřetržitě šlapat. 
 
Během šlapání je nutné postupně řadit nahoru, tedy z nejmenšího pastorku č. 1 na pastorek 
největší. Při řazení se na displeji automaticky mění čísla představující daný pastorek. Vždy 
vyčkejte, dokud se změna převodu nezobrazí na displeji. 
 
Ve chvíli dosažení největšího pastorku, je nutné, abyste se vrátili na pastorek nejmenší a 
poté opět přeřadili o jeden pastorek výše. Tím bude kalibrace dokončena. 
 
Jakmile číslo představující zařazený stupeň přestane blikat, je to signál, že kalibrace je u 
konce. Delším stisknutím tlačítka MODE(i) kalibraci potvrdíte. 
 

4.4. Ostatní nastavení 
 

Softwarová verze displeje 
Boot verze displeje 
Softwarová verze kontroleru 
Boot verze kontroleru 
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5.   SHIFTING PARAMETERS 
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Shifting Parameters je speciální menu s několika podmenu nabízející uživateli uzpůsobení 
chování jeho elektrokola. Tyto Shifting Parameters mají tovární nastavení, ale každý 
koncový uživatel si je může přizpůsobit svým vlastním potřebám. Není vyloženě nutné, aby 
byly Shifting Parameters přenastavovány, ale je velice důležité zkontrolovat si, zda-li 
podmenu ShS (Shifting System) obsahuje stejný řadící systém, jaký je využíván na 
elektrokole. 

SHIFTING PARAMETERS (SP) 
K otevření Shifting Parameters je nutné delší stisknutí tlačítek MODE(i) a +. Toto speciální 
menu se skládá z následujících podnabídek: 

1. Shs - Řadící systém 
2. PCAd - Kadence šlapání 
3. rd 1 - Čas restartu klasické zadní přehazovačky - max (milisekundy) 
4. rd 2 - Čas restartu klasické zadní přehazovačky - min (milisekundy) 
5. Fd 1 - Čas restartu přesmykače - max (milisekundy) 
6. Fd 2 - Čas restartu přesmykače - min (milisekundy) 
7. Ih 1 - Čas restartu nábového řazení (milisekundy) 
8. Prrd - Snížení výkonu u klasické zadní přehazovačky (%)  
9. PrFd - Snížení výkonu u přesmykače (%) 
10. PrIh - Snížení výkonu u nábového řazení (%) 
11. rES - Resetování Shifting Parameters do továrního nastavení 

 
Pomocí tlačítek + a - se pohybujete po menu. 
 

5.1. Shs - Řadící systém 
K využití veškerých funkcí poskytnuných pohonnou jednotkou COMP se systémem 
inteligentního řazení GSGI musí být nastaven řadící systém. Můžete volit ze tří možností: 
 

a) rdFd - Klasická zadní přehazovačka s přesmykačem 
b) rd - Klasická zadní přehazovačka 
c) IHub - Nábové řazení 
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K aktivaci režimu Shs stiskněte krátce tlačítko MODE(i). Hodnoty měníte pomocí tlačítek + a 

-. Delším stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu pro Shs. 
 
poznámka: řadící systém by měl být přednastaven výrobcem. Koncový uživatel musí změnit 
(upravit) typ řadícího systému v momentu jeho změny, např. RD/FD místo IGH. 
 

5.2. PCAd - Kadence šlapání 
Režim kadence šlapání je hodnota uživatelské preferované kadence. Napomáhá k 
optimalizaci času restartu motoru při řazení v souvislosti s aktuálními jízdními vlastnostmi. 
Výchozí hodnota je 60 rpm (otáček za minutu). Maximální možná hodnota, která může být 
nastavena, je 95 rpm a nejmenší je 30 rpm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K aktivaci PCAd stiskněte krátce tlačítko MODE(i). Hodnoty měníte pomocí tlačítek + a -. 
Vždy se můžete posouvat nahoru či dolu nejméně o 5 rpm, např. 50-55-60. Delším 
stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu pro PCAd. 
 

5.3. rd 1 - Čas restartu klasické zadní přehazovačky - max (milisekundy) 
poznámka: Čas restartu (max/min) je doba, po kterou je výkon motoru snížen během řazení. 
Tyto hodnoty jsou již přednastaveny výrobcem, ale lze si je upravit dle vlastních požadavků. 
Je to navržené tak, aby si každý mohl individuálně nastavit chování elektrokola během 
řazení. Jak je zmíněno výše, také to úzce souvisí s kadencí šlapání. Dostupné pro rd 1, rd 
2, Fd 1,Fd 2, Ih 1. 
 
poznámka: Z důvodu nedostatku číselných pozic zobrazených na displeji (pouze 3) jsou 
hodnoty na displeji odlišné od reálných. Vysvětleno níže: 

 

reálné hodnoty (ms) zobrazené hodnoty (ms) 

2000 200 

200 20 

50 05 

 
 
Znamená to tedy, že zobrazené hodnoty mají o jednu číselnou pozici méně, než ty reálné. 
Dostupné pro rd 1, rd 2, Fd 1, Fd 2, Ih 1. 
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Přednastavená hodnota u rd 1 je 200 ms (na displeji zobrazená jako číslo 20). Maximální 
možná hodnota je 2000 ms (tedy 200 na displeji) a minimální je 0 ms.  
 
poznámka: Pokud je nastavena nulová hodnota (0 ms) tak se motor během řazení 
nezastaví. Obecně to tedy znamená, že řazení není tak komfortní a plynulé. Dostupné pro 
rd. 1, rd 2, Fd 1, Fd 2, Ih 1. 
 

K aktivaci rd 1 stiskněte krátce tlačítko MODE(i). Hodnoty měníte pomocí tlačítek + a -. 
Vždy se můžete posouvat nahoru či dolu nejméně o 50 ms, např. 50-100-150. Delším 
stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu pro rd 1. 
 

5.4. rd 2 - Čas restartu klasické zadní přehazovačky - min (milisekundy) 
Přednastavená hodnota u rd 2 je 50 ms (na displeji zobrazená jako číslo 05). Maximální 
možná hodnota je 2000 ms (tedy 200 na displeji) a minimální je 0 ms. 
 
K aktivaci rd 2 stiskněte krátce tlačítko MODE(i). Hodnoty měníte pomocí tlačítek + a -. 
Vždy se můžete posouvat nahoru či dolu nejméně o 50 ms, např. 50-100-150. Delším 
stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu pro rd 2. 
 

5.5. Fd 1 - Čas restartu přesmykače - max (milisekundy) 
Přednastavená hodnota u Fd 1 je 600 ms (na displeji zobrazená jako číslo 60). Maximální 
možná hodnota je 2000 ms (tedy 200 na displeji) a minimální je 0 ms.  

K aktivaci Fd 1 stiskněte krátce tlačítko MODE(i). Hodnoty měníte pomocí tlačítek + a -. 
Vždy se můžete posouvat nahoru či dolu nejméně o 50 ms, např. 50-100-150. Delším 
stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu pro Fd 1. 
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5.6. Fd 2 - Čas restartu přesmykače - min (milisekundy) 
Přednastavená hodnota u Fd 2 je 200 ms (na displeji zobrazená jako číslo 20). Maximální 
možná hodnota je 2000 ms (tedy 200 na displeji) a minimální je 0 ms.  
 
K aktivaci Fd 2 stiskněte krátce tlačítko MODE(i). Hodnoty měníte pomocí tlačítek + a -. 
Vždy se můžete posouvat nahoru či dolu nejméně o 50 ms, např. 50-100-150. Delším 
stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu pro Fd 2. 
 

5.7. Ih 1 - Čas restartu nábového řazení (milisekundy) 
Přednastavená hodnota u Ih 1 je 50 ms (na displeji zobrazená jako číslo 05). Maximální 
možná hodnota je 2000 ms (tedy 200 na displeji) a minimální je 0 ms.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
K aktivaci Ih 1 stiskněte krátce tlačítko MODE(i). Hodnoty měníte pomocí tlačítek + a -. 
Vždy se můžete posouvat nahoru či dolu nejméně o 50 ms, např. 50-100-150. Delším 
stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu pro Ih 1. 
 

5.8. Prrd - Snížení výkonu u klasické zadní přehazovačky (%) 
Poznámka: Funkce snížení výkonu motoru určuje, na kolik procent (%) se sníží výkon 
během řazení. To znamená, že se motor během řazení kompletně nevypne, ale pouze se 
zredukuje jeho výkon tak, aby řazení proběhlo komfortně, plynule a bez dramatického 
úbytku výkonu. Dostupné pro Prrd, PrFd, PrIh. 
 
Poznámka: Uživatel si musí být jistý, že hodnotu pro snížení výkonu (v %) zadává ke 
správnému typu řazení (příklad: Prrd -> pro klasické zadní přehazovačky, atd…) 
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Přednastavená hodnota u Prrd je 20%. Maximální možná hodnota je 50% a minimální 0% 
(při zvolení hodnoty 0% je motor během řazení kompletně odpojen).  
 
K aktivaci Prrd stiskněte krátce tlačítko MODE(i). V návaznosti na to začne první číselná 
hodnota blikat. Pomocí tlačítek + a - můžete hodnotu této číselné pozice měnit - můžete 
vybírat od 0 do 5.  
 
Delším stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou hodnotu NEBO kratším stisknutím 
tlačítka MODE(i) přeskočíte na druhou číselnou pozici, která začne blikat a může být taktéž 
změněna. Pomocí tlačítek + a - můžete měnit hodnoty od 0 do 9. 
 
Delším stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte nastavenou hodnotu pro Prrd. 
 
Poznámka: Systém ovládání funkce snížení výkonu a nastavování hodnot v něm je stejný 
pro všechny funkce snížení výkonu, tedy pro Prrd, PrFd, PrIh. Z tohoto důvodu není 
ovládání popsáno v č. 9 PrFd ani v č. 10 PrIh. 
 

5.9. PrFd - Snížení výkonu u přesmykače (%)  
Přednastavená hodnota u PrFd je 10%. Maximální možná hodnota je 50% a minimální 0% 
(při zvolení hodnoty 0% je motor během řazení kompletně odpojen).  
 
Aktivace tohoto menu a měnění hodnot v něm je naprosto stejné jako je popsáno výše, tedy 
u č. 8: Prrd - Snížení výkonu u klasické zadní přehazovačky (%).  
 

5.10. PrIh - Snížení výkonu u nábového řazení (%)  
Přednastavená hodnota u PrIh je 7%. Maximální možná hodnota je 50% a minimální 0% (při 
zvolení hodnoty 0% je motor během řazení kompletně odpojen). Je třeba brát v úvahu, že 
IGH je jiný typ řadícího systému a tedy má i jiné vlastnosti a chování při řazení za asistence 
motoru. V případě, že elektrokolo není schopné správně a plynule zařadit za asistence 
motoru, je nutné snižovat procentuální hodnotu v nastavení do chvíle, než je IGH schopna 
řadit bez problémů.  
 
Aktivace tohoto menu a měnění hodnot v něm je naprosto stejné jako je popsáno výše, tedy 
u č. 8: Prrd - Snížení výkonu u klasické zadní přehazovačky (%).  
 
 

5.11. rES - Resetování Shifting Parameters do továrního nastavení 
Pomocí této funkce vrátíte veškeré hodnoty ve všech submenu spadajících pod Shifting 
Parameters do továrního nastavení. 
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K aktivaci rES stiskněte krátce tlačítko MODE(i). "No" (v překladu "Ne") začne blikat. 
Pomocí tlačítek + a - můžete vybrat druhou možnost "YEs" (v překladu "Ano"). 
 
Delším stisknutím tlačítka MODE(i) potvrdíte zvolenou možnost, tedy buď "No" (Ne) a nebo 
"YEs" (Ano). V případě, že zvolíte možnost "No", tak se žádná data v Shifting Parameters 
nezmění. Jakmile potvrdíte možnost "YEs" tak se veškeré hodnoty ve všech submenu 
spadajících pod Shifting Parameters přepíšou do továrního nastavení. 
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6. Indikace chyb 
 

Výpis možných chyb 

 
1. Závada motoru 
  

FATÁLNÍ chyby jsou znázorněny na hlavní obrazovce pod 
aktuální rychlostí.   

      

 

    

          

          

          

          

      

    Kód Indikace Důsledek   

    Er 80 Komunikační chyba Systém se zastaví   

    Er A1 Přehřátí motoru Motor se vypne   

    Fatální chyby okamžitě zastaví výkon motoru. Bez podpory asistence.   

     BĚŽNÉ chyby        

      

    Kod Indikace Důsledek   

    Er 11 Chyba senzoru Motor se zastaví   

    Er 20 Vysoká teplota Motor se zastaví   

    

  
Světlo může být zapnuté. Indikace zbývající kapacity baterie je zobrazena a plně 
funkční. Můžou se provádět veškerá nastavení.   
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2. Komunikační chyba motoru Chybový kód bliká, motor se vypne a není možné otevřít základní 

obrazovku.   

  Error 80   Doporučení         

       - restartujte systém elektrokola       

      
 - zkontrolujte propojení mezi displejem a motorem (zda-li jsou 
veškeré kabely řádně zapojené)   

      - případné opravy přenechte na servisního pracovníka   

 
3. Přehřátí motoru Chybový kód bliká, motor se vypne a není možné otevřít základní 

obrazovku.   

  Error A1   Doporučení         

      - vypněte motor a vyčkejte na jeho ochlazení     

      
-případné opravy přenechte na servisního pracovníka 

  

 4. Chyba senzoru Chybový kód bliká, výkon motoru je odpojen     

  Error 11   Doporučení         

      - pedal reverse         

      - restartujte systém elektrokola   

      - případné opravy přenechte na servisního pracovníka    

 5. Vysoká teplota motoru Chybový kód bliká, výkon motoru je zredukovaný     

  Error 20   Doporučení         

      -  snižte úroveň podpory       

      - případné opravy přenechte na servisního pracovníka    
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7. Poznámky 
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