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Moč
Vaše kolo Powerplay je opremljeno z zmogljivim sistemom pomožnega pogona, ki
se aktivira med poganjanjem pedal. Preden se odpravite na kolesarjenje po cesti,
spoznajte vožnjo s svojim kolesom in značilnosti pomožnega pogona na varni in ravni
površini.
Takojšen začetek
Vaše kolo Powerplay je opremljeno s tehnologijo »takojšnega začetka«, ki uporablja
napredno vezje zaznavanja navora za gladko, takojšno in naravno vožnjo. To vezje je
zelo občutljivo, zato je treba paziti, da kolesa v položaju mirovanja ne pospešite na
nepričakovan ali nenadzorovan način.
Na stezah bodite previdni
Vaše kolo Powerplay pospešuje hitreje in se krmili drugače kot tradicionalna
kolesa brez pomožnega pogona. Bodite primerno previdni na stezah in upoštevajte
edinstvene značilnosti krmiljenja in pospeševanja svojega kolesa.
Pazite na prste
Prstov ali orodij ne približujte enoti pogona. Vzdrževanje in popravilo enote pogona
lahko opravi samo pooblaščeno servisno središče za kolesa Rocky Mountain.
Ne spreminjajte
Ne spreminjajte enote pogona Powerplay ali katerih koli sestavnih delov, neposredno
povezanih z enoto pogona. Vzdrževanje in popravilo enote pogona lahko opravi samo
pooblaščeno servisno središče za kolesa Rocky Mountain. Kakršen koli poskus
spreminjanja enote pogona Powerplay lahko povzroči resno hudo telesno poškodbo
ali smrt, in nemudoma razveljavi garancijo kolesa.
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Kolesarski kodeks

Uporabniki
Vedno spoštujete druge uporabnike steze. Bodite posebno previdni v bližini domačih
živali, kot so psi in konji. Drugim uporabnikom steze prepustite prednost v vseh
situacijah, tako med vzpenjanjem kot spuščanjem.
Steza
S svojim kolesom Powerplay se vozite samo na stezah in poteh, na katerih je odobrena
uporaba motornih vozil. Upoštevajte vse lokalne zakone in predpise. Tako kot vsi
uporabniki steze se morajo tudi vsi kolesarji izogibati vplivanju na stezo ali okolje. Ne
puščajte sledi in ne spreminjajte stez.
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KLIK
POVEČANJE
pomoči

KLIK
VKLOP

C

KLIK
Trenutna
raven pomoči
DRŽANJE
IZKLOP

B

KLIK
Glasovna
obvestila
Opozorilo
Poskrbite, da zavore delujejo, preden pritisnete na pedala ali samo položite nogo na
pedala. Pogon Powerplay uporablja napredno vezje zaznavanja navora za gladko,
takojšno in naravno vožnjo. To vezje je zelo občutljivo, zato je treba paziti, da se kolo v
položaju mirovanja ne pospeši stran od kolesarja.

KLIK
ZMANJŠANJE
pomoči
DRŽANJE
Način hoje

Načina hoje ni
mogoče uporabiti,
ko je kolesar na
kolesu. Način hoje
se lahko uporabi
samo med hojo
ob kolesu.
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Kazalniki LED

Baterija

Raven baterije

Polnjenje
• Za vse baterije Powerplay uporabljajte samo namenske polnilce Powerplay.
100 % - 75 %

25 % - 10 %

75 % - 50 %

Utripanje

10 % - 5 %

50 % - 25 %

Hitro utripanje

5%-0%

• Polnilci so bili zasnovani za delovanje na 240 V ali 120 V, odvisno od vaše lokacije.
Pred priključkom polnilca se prepričajte, da uporabljate ustrezne nastavitve, v
nasprotnem primeru lahko polnilec poškodujete. Na koncu enote se nahaja stikalo, s
katerim izberete ustrezno vhodno napetost.
• Če lučka LED na polnilcu rdeče/zeleno utripa, potem polnilec poskuša uskladiti
polnjenje med celicami. Polnjenje naj traja 4 ure. Če baterija v 4 urah ni popolnoma
napolnjena, obiščite pooblaščenega prodajalca.
• Če lučka LED na polnilcu zeleno utripa, je polnilec v načinu zaščite pred okvaro
Odklopite ga iz kolesa in vtičnice ter začnite znova za ponastavitev.
• Polnilca ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, še posebej med polnjenjem.
• Za polnjenje baterije:

Način pomoči
4X utripanje

Izklop pomoči

4X utripanje

Način ECO

4X utripanje

Način TRAIL

4X utripanje

Način LUDICROUS

= vibriranje
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1. Poiščite priključek za polnjenje na kolesu Powerplay in odprite zaščito priključka
za polnjenje.
2. Priključite polnilec na vir električne energije. Na polnilcu bo zasvetila zelena
lučka LED.
3. Povežite polnilec s kolesom Powerplay in zagotovite, da je na priključku
vzpostavljen zaklepni sistem. Zelena lučka LED se bo spremenila v rdečo, kar
pomeni, da se baterija polni.
4. Ko bo polnjenje zaključeno, se bo lučka LED spremenila v zeleno. Ni obvezno, da
polnilec po zaključenem polnjenju nemudoma odklopite, vendar kolesa ne smete
pustiti povezanega s polnilcem več kot 12 ur.
• Svoje kolo Powerplay polnite v odprtem prostoru z neoviranim dostopom do izhoda
na prosto.
• Podobno kot pri vseh kolesih in opremi z litij-ionskimi baterijami, je priporočljivo, da
kolo polnite samo pod nadzorom.
• Če je baterija hladna (pod 0 °C (32 °F)) ali topla (nad 40 °C (104 °F), pred polnjenjem
počakajte 1 uro, da se baterija ponovno prilagodi na sobno temperaturo.
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• Čas polnjena je odvisen od preostale energije v bateriji.
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• Čas polnjenja je naslednji:
Baterija 632 Wh

Čas polnjenja od 0–80 % = 2:00

Čas polnjenja od 0–95 % =2:40
Skupni čas polnjenja od 0–100 % = 3:30

Baterija 672 Wh

Čas polnjenja od 0–80 % = 2:05
Čas polnjenja od 0–95 % =2:55
Skupni čas polnjenja od 0–100 % = 3:50

• Baterije ni treba popolnoma napolniti. Lahko je samo delno napolnjena, vendar
priporočamo, da jo popolnoma napolnite enkrat na vsakih 10 polnjenj.

Opombe

Nasveti za vožnjo
Pogon Powerplay prenese gladko, naravno moč na zadnje kolo in najbolje deluje pod
naslednjimi pogoji.
Pedala potiskajte gladko in enakomerno, namesto da jih »udarjate«.
Pogosto prestavljajte, da ohranite kadenco med 60 in 80 obratov na minuto za
optimalno učinkovitost motorja, pridobivanje visokega navora in najvišjo možno
zmogljivost baterije.
Bodite previdni pri prestavljanju prestav:
Pred prestavljanjem zmanjšajte pritisk na pedala, da preprečite obremenitev verige in
menjalnika.
Ne prestavljajte več prestav hkrati.
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