ATIK

① displej a ovládací panel
② akumulátor
③ nabíjecí konektor akumulátoru
④ elektromotor
⑤ řídicí jednotka
⑥ konektor motoru
⑦ snímač otáček

RÁMOVÝ AKUMULÁTOR
Akumulátor je zabezpečen zámkem na klíč. Zámek je umístěn na levé straně. Otočením
klíče o 180° doleva se zámek odemyká, o 180° doprava se zamyká (viz ilustrace
na zámku).
Akumulátor mějte vždy zamčený, odemykejte jej pouze, když ho potřebujete vyjmout.
Před jízdou a při parkování doporučujeme zkontrolovat, zda je akumulátor uzamčen,
aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení.
Chcete-li vyjmout akumulátor, nejprve musíte odemknout jeho zámek (viz výše).
Akumulátor vytáhnete tak, že jej potáhnete směrem šikmo nahoru v linii rámové trubky,
na které je umístěn. Tímto ho vytáhnete z lyžiny, ke které je připevněn. Akumulátor vložíte
jeho vsunutím po lyžině dolů. Nezapomeňte akumulátor po vložení na rám uzamknout
(viz výše). Při vkládání akumulátoru dbejte na to, aby byl vložen až na doraz.
V opačném případě akumulátor nebude možné zavřít. Akumulátor vkládejte a vytahujte
vždy v linii lyžiny akumulátoru. Akumulátor vkládejte a vytahujte opatrně tak, abyste
zbytečně nepoškodili lak rámu.
V horní části akumulátoru se nachází LED indikace stavu jeho nabití. Pokud po stlačení
tlačítka
svítí 4 diody = akumulátor je nabitý na > 80 %, 1 červená dioda
= akumulátor je nabitý na < 20 %. Pokud svítí jedna červená dioda, nabijte akumulátor
co nejdříve. Stav nabití akumulátoru lze ověřit také na LED ovládacím panelu (viz níže).
Na pravé straně akumulátoru se nachází jeho nabíjecí konektor s gumovou záslepkou.
Akumulátor můžete při nabíjení ponechat na rámu nebo jej můžete nabíjet vyjmutý.

LED OVLÁDACÍ PANEL

Dlouhým stisknutím červeného tlačítka ON/OFF (nahoře, vlevo) zapnete napájení
motoru elektrokola. Krátkým stisknutím červeného tlačítka ON/OFF (nahoře, vlevo)
vypnete napájení motoru elektrokola.
Krátkým stisknutím zeleného tlačítka MODE (dole, vlevo) vyberete stupeň asistence
motoru: LOW = nejnižší; MEDium = střední; HIGH = nejvyšší.
Indikátor stavu nabití akumulátoru (nahoře, vpravo) zobrazuje úroveň jeho nabití:
L (LOW) = nízká; H (HIGH) = vysoká.
Pokud svítí 4 diody = akumulátor je nabitý na > 80 %, 1 dioda = akumulátor je
nabitý na < 20 %.
Pokud svítí jedna červená dioda, nabijte akumulátor co nejdříve.
Stav nabití akumulátoru lze také ověřit přímo na akumulátoru (viz výše).
Bílé tlačítko 6km/h (uprostřed) slouží k aktivaci funkce walk. Funkce walk,
nazývaná také jako „asistent chůze“ usnadňuje manipulaci s elektrokolem
(např. při tlačení do kopce). Přidržením tlačítka „6km/h“ se funkce walk aktivuje
a elektrokolo se začne pohybovat rychlostí 4–6 km/h. Puštěním tlačítka „6km/h“
se funkce walk deaktivuje.
Tato funce je určena pouze pro vedení nebo tlačení elektrokola, nikoli pro rozjezd
nebo jízdu!
Po cca 5 minutách nečinnosti se LED ovládací panel automaticky vypne.
Kryt ovládacího panelu je vyroben z ABS plastu, který zajišťuje odolnost vůči poškození při běžném
používání. Ovládací panel nevystavujte teplotám jiným než v rozmezí –20 °C až 60 °C.

