Instrukcja Użytkowania Roweru Elektrycznego Oxygen

PROSIMY O PRZECZYTANIE INSTRUKCJI PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ ROWEREM OXYGEN
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1. Wprowadzenie
Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup roweru elektrycznego Oxygen – gratulujemy udanego wyboru ;-)
Mamy nadzieję, że jazda na naszym rowerze przyniesie Ci dużo satysfakcji i spełni Twoje oczekiwania. Pamiętaj
także, że poprzez jazdę na rowerze elektrycznym jesteś przyjazny środowisku, wspierając bardzo ekologiczną
formę transportu.
Jeżeli chciałbyś podzielić się z nami swoją opinią na temat naszego roweru, czy sugestiami na temat jego
ulepszenia, bardzo prosimy o kontakt – w Oxygen Bicycles zależy nam na stuprocentowej satysfakcji naszych
Klientów, dlatego uważnie czytamy wszystkie komentarze i sugestie dotyczące naszych produktów.
Aby Twoja przygoda z rowerem elektrycznym Oxygen była nie tylko przyjemna, lecz również bezpieczna bardzo
prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji.
Oxygen Bicycles
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2. Rower elektryczny Oxygen – informacje ogólne
Rower elektryczny Oxygen został stworzony zarówno do jazdy na długodystansowych trasach, jak również do
krótkich wycieczek po mieście. Rower doskonale sprawdza się na drogach publicznych, jak i pobocznych czy
leśnych ścieżkach.
Dzięki specjalnej specjalnie opracowanej geometrii ramy rowerowej, nazwanej SCT (z ang. Sport City Touring),
rower łączy w sobie trzy wygodne do jazdy pozycje, pozwalając rowerzyście na dobór najbardziej optymalnej i
ergonomicznej pozycji, dzięki czemu rower doskonale sprawdza się na długich dystansach.
Uwaga: Rower Oxygen E-mate nie nadaje się do jazdy w warunkach ekstremalnych, takich jak skoki
downhillowe, ani do jazdy w kategoriach: Extreme Cross Country XC, Dual DS, 4X Four Cross, Free Ride FR, and
Downhill DH.
Maksymalne dozwolone obciążenie roweru to:



Waga rowerzysty: do 120kg
Bagaż umieszczony w tylnej części roweru: do 15kg

3. Pierwsza jazda rowerem elektrycznym Oxygen
W tym rozdziale skoncentrujemy się na tym jak przygotować rower przed pierwszą jazdą, czyli: pozycja,
bezpieczeństwo, oraz jazda zgodna z przepisami ruchu rowerowego.
3.1

Przygotowanie roweru przed pierwszą jazdą

Właściwe przygotowanie roweru przed pierwszą jazdą jest niezwykle ważne. Ponieważ w Oxygen Bicycles dbamy o
komfort jazdy naszych Klientów, związany z tym dobór odpowiedniej do jazdy pozycji jest kwestią priorytetową.
Pamiętajmy, że dobór odpowiedniej pozycji to jednak nie tylko wygoda, lecz również aspekt zdrowotny– na
rowerze siedzieć należy tak, aby pedałowanie nie powodowało zbytniego obciążenia kolan.

Ustawienie wysokości siodełka

Dzięki ustawionemu na odpowiedniej wysokości siodełku, nasze kolana nie będą obciążone, będzie nam
wygodnie, a pedałowanie nie będzie pochłaniało nadmiernej ilości energii.
Poniższe punkty i zdjęcia powinny być pomocne w dobraniu właściwej pozycji:
A. Ustaw rower równolegle do ściany
B. Usiądź na siodełku naciskając na hamulec i połóż piętę na pedale. Twoja noga powinna być prawie
wyprostowana, a kolano lekko zgięte.
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Za nisko:

Za wysoko:
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Prawidłowo:

Podczas ustawiania siodełka pamiętaj, że każda sztyca siodła ma dopuszczalną granicę wysokości, do jakiej może
zostać wysunięta. Nigdy nie przekraczaj granicy bezpieczeństwa, wysuwając sztycę powyżej jej dopuszczalnej
maksymalnej wysokości.
3.2

Bezpieczeństwo – czyli co należy sprawdzić przed pierwszą jazdą

3.2.1

Ciśnienie opon

Zalecane ciśnienie opon dla rowerów elektrycznych Oxygen to pomiędzy 35-60psi (2.5-4 barów). Najlepiej, aby
ciśnienie oscylowało bliżej górnej granicy, czyli powyżej 55psi, ponieważ zmniejsza to ryzyko pęknięcia opony.
Nie należy pompować opon powyżej zalecanej granicy ciśnienia, ponieważ może to skutkować nie tylko mniejszym
komfortem jazdy, lecz również zniszczeniem obręczy, a nawet pęknięciem opony. W lato podczas upalnych dni
ciśnienie w oponach powinno być nieco niższe, ponieważ słońce i wysoka temperatura zwiększają ciśnienie w
oponach.
3.2.2

Pierwsze ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem bateria powinna zostać naładowana do pełna. Pełen cykl ładowania trwa, dopóki na
ładowarce nie zapali się zielona dioda sygnalizująca, że bateria została naładowana do pełna. Czerwona dioda
natomiast oznacza, że proces ładowania wciąż trwa- nie należy odłączać baterii od ładowania, dopóki nie zapali się
zielona dioda. Szczegółowe informacje na temat ładowania baterii znajdują się w punkcie 6.
3.2.3

Układ kierowniczy

Kolejna rzeczą, jaką należy sprawdzić przed pierwszą jazdą jest układ kierowniczy, aby upewnić się, że wszystkie
jego elementy są solidnie zamocowane, a wszystkie śruby mocujące prawidłowo dokręcone. Aby to sprawdzić,
należy poruszać kierownicą w dół i w górę, oraz w lewo i w prawo. Wszystkie rowery marki Oxygen sprzedawane
przez autoryzowanych dealerów są dokładnie sprawdzane przed wysyłką do Klienta, jednakże firma nigdy nie
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posiada stuprocentowej gwarancji, że każdy rower został szczegółowo sprawdzony zgodnie z zaleceniami
producenta, zwłaszcza w przypadku sprzedaży przez internet. Dlatego tez niezwykle ważne jest, aby przed
pierwszą jazdą każdy nowy użytkownik własnoręcznie sprawdził, czy wszystkie elementy roweru są porządnie
przymocowane.
3.2.4

Układ hamulcowy

Zanim udamy się na pierwszą przejażdżkę naszym rowerem, należy dobrze zapoznać się z jego systemem
hamulcowym, i przed każdą jazdą sprawdzić, czy hamulce są w pełni sprawne. Siedząc na rowerze należy
pamiętać, że aby uruchomić hamulec na przednim kole należy nacisnąć na prawą dźwignię, natomiast aby
zahamować tylnym kołem, naciskamy na dźwignię znajdującą się po lewej stronie kierownicy. Najlepiej używać
obydwu hamulców jednocześnie. W przypadku jazdy w trudniejszych warunkach pogodowych, np. podczas
deszczu, hamulce mogą działać słabiej niż podczas jazdy przy dobrej pogodzie, dlatego zawsze należy zachować
większa odległość pomiędzy innymi pojazdami na drodze. Roweru należy używać tylko wtedy, kiedy oba hamulce
są w pełni sprawne – absolutnie niewskazana jest jazda bez hamulców lub tylko z jednym działającym hamulcem.
3.2.5

Sztyce amortyzowane

Każdy rower Oxygen jest wyposażony w sztyce amortyzowane, których ruchome części okryte są gumową osłoną z
gumy. Należy sprawdzić, czy guma nie zsunęła się ze swojej pozycji – jest to ważne przede wszystkim, kiedy
wieziemy ze sobą dziecko na przymocowanym z tyłu siodełku, aby dziecko nie przycięło sobie palców wkładając je
pod obluzowaną gumową osłonę.
3.2.6. Wymagania prawne
Każdy rower powinien być wyposażony w elementy poprawiające bezpieczeństwo jazdy, takie jak dzwonek oraz
odpowiednie oświetlenie. Należy pamiętać, aby podczas jazdy po ciemku włączyć wszystkie lampki w rowerze. Nie
zalecamy używania oświetlenia mrugającego, ponieważ jest ono niezgodne z prawem Unii Europejskiej i nie
powinno być używane podczas jazdy po drogach publicznych. Jeżeli chodzi o kolor oświetlenia, to w większości
krajów obowiązuje kolor biały na przedniej części roweru i czerwony na tylnej części. W krajach Unii Europejskiej
nie można używać oświetlenia koloru zielonego na przodzie roweru.
3.3

W trosce o Twoje bezpieczeństwo

Po pierwsze, zalecamy aby podczas każdej jazdy używać kasku ochronnego, niezależnie od długości planowanej
jazdy, czy pory dnia o jakiej będziemy na drodze. Po drugie, nigdy nie należy jechać rowerem pod wpływem
alkoholu czy środków odurzających, gdyż zwiększa to ryzyko wypadku, poważnego uszkodzenia ciała, czy nawet
śmierci.
4. Przewożenie bagażu
4.1. Przymocowanie bagażu
Przed każdą jazdą należy upewnić się, że bagaż jest właściwie przymocowany oraz nie przekracza zalecanej wagi.
Prosimy również o używanie tylko takich sakw rowerowych, jakie pasują do wagi i rozmiarów bagażu. Każda
sakwa powinna zostać solidnie przymocowana do prętów bagażnika.
4.2. Maksymalny limit bagażu
Maksymalna waga przewożonego bagażu, wraz z sakwami, nie powinna przekraczać 15kg. Bagaż powinien być
równomiernie rozłożony z dwóch stron roweru, maksymalnie po 7.5kg z każdej strony.
4.3. Ostrzeżenia związane z przewożeniem bagażu


Waga bagażu powinna być w miarę możliwości równomiernie rozłożona po obydwu stronach roweru, bez
zbytniego obciążenia żadnej ze stron. Nie należy przekraczać zalecanego limitu bagażu.
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Jeżeli wieziemy ze sobą dziecko, siodełko dla dziecka powinno być przymocowane do specjalnie do tego
przystosowanego bagażnika.



Rowerzysta nie powinien własnoręcznie dokonywać żadnych przeróbek bagażnika, gdyż może to mieć wpływ
na bezpieczeństwo jazdy.



Pasy spinające bagaż powinny być solidnie zaczepione, a śruby mocujące bagażnik powinny zostać
dokręcone kluczem dynamometrycznym do wartości 2.5nm.



Bagażnik nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy.



Maksymalne obciążenie bagażowe w rowerze może mieć wpływ na lekkość prowadzenia roweru oraz proces
hamowania.



Z sakw bagażowych nie powinny zwisać żadne pasy, ponieważ mogłyby się wkręcić w koło roweru.



Przymocowany do roweru bagaż nie powinien zasłaniać lampek oświetleniowych.

5. Bateria – prawidłowe ładowanie oraz użytkowanie
5.1. Ładowanie baterii
Ładowanie baterii zgodnie z instrukcją jest bardzo ważne, zwłaszcza przy pierwszym ładowaniu. Przed pierwszym
użyciem bateria powinna zostać naładowana do pełna. Aby naładować baterię, należy najpierw podłączyć wtyczkę
ładowarki bezpośrednio do gniazda baterii, a następnie podłączyć ładowarkę bezpośrednio do gniazda
elektrycznego – jeżeli zrobimy to odwrotnie, czyli najpierw podłączymy ładowarkę do gniazda elektrycznego, może
grozić to zwarciem.
Pełen cykl ładowania trwa, dopóki na ładowarce nie zapali się zielona dioda sygnalizująca, że bateria została
naładowana do pełna. Czerwona dioda natomiast oznacza, że proces ładowania wciąż trwa - nie należy odłączać
baterii od ładowania, dopóki nie zapali się zielona dioda.
5.2. Jak należy dbać o baterię
Jeżeli bateria została całkowicie rozładowana, należy naładować ją ponownie jeszcze tego samego dnia. Baterię
należy podłączyć do ponownego ładowania nie wcześniej niż 10-20 minut po zakończeniu jazdy rowerem, tak by
przed ładowaniem bateria mogła się ochłodzić.
Jeżeli rower nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uprzednio naładować baterię. Baterie w rowerach
rzadko używanych powinny być ładowane mniej więcej po 2 godziny co 2 miesiące; zaniedbywanie tej czynności
może skutkować utratą pojemności baterii i tym samym jej stopniowym zniszczeniem.
WAŻNE: Nigdy nie należy otwierać obudowy baterii – obudowa może być otwarta tylko i wyłącznie przez
profesjonalną obsługę serwisową, autoryzowaną przez Oxygen Bicycles. Niezastosowanie się do tego zalecenia
skutkować będzie automatycznym anulowaniem gwarancji na rower. Otwarcie obudowy baterii przez osoby
niedoświadczone i nieupoważnione, może być powodem wypadku, uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Oxygen
Bicycles nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia będące wynikiem postępowania niezgodnego z
niniejszą instrukcją.
5.3. Jak osiągnąć maksymalny zasięg i wydajności baterii
Istnieje wiele czynników, które maja wpływ na zasięg i wydajność baterii w rowerze elektrycznym, m.in.:
A. Ciśnienie opon – ciśnienie powinno być regularnie sprawdzane i utrzymywać się w okolicy 55-60 PSI. Zbyt
małe ciśnienie spowoduje opór jazdy, a przy wyższym ciśnieniu (utrzymanym w zalecanych granicach), rower
będzie łatwiejszy do prowadzenia
B. Obciążenie bagażowe – zazwyczaj im lżejszy bagaż, tym dłuższy dystans bateria jest w stanie przejechać
C. Pedałowanie – im większa siła pedałowania samego rowerzysty, tym dłuższy dystans bateria może
przejechać
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Na zasięg baterii na także wpływ wiele czynników, niezależnych od rowerzysty czy jego stylu jazdy. Zasięg, jaki
podajemy w specyfikacji naszych rowerów opiera się na założeniu, że rower jedzie po względnie płaskim terenie, a
waga rowerzysty nie przekracza 80kg. Zasięg ten może być więc niższy dla rowerzystów ważących powyżej 80kg,
oraz podczas jazdy w terenie górzystym. Również temperatura otoczenia ma wpływ na zasięg baterii- największy
zasięg osiągany jest w temperaturze 20-25C, niskie temperatury natomiast powodują zmniejszenie zasięgu.
6. Dokonywanie regularnych przeglądów roweru
Jeżeli rower jest regularnie używany, bardzo ważne jest dokonywanie okresowych przeglądów technicznych.
Rowerzysta może sam dokonywać przeglądu technicznego pewnych komponentów swojego roweru, jednak zawsze
najlepiej udać się do profesjonalnego serwisu rowerowego.
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jazdy, najlepiej aby przed każdą jazdą dokonać przeglądu opisanego w
paragrafie 3.2, oraz mniej więcej raz miesiącu sprawdzić stan następujących elementów:
Szprychy – przegląd zalecany po przejechaniu pierwszych 500km od zakupu roweru, a następnie każdorazowo po
przebyciu ok. 800km w celu sprawdzenia czy szprychy nie są poluzowane.
Okładziny hamulcowe– Przegląd zalecany każdorazowo po przebyciu 800km. Trwałość okładzin hamulcowych
może wahać się od aż 8000km do zaledwie 400 km, w zależności od warunków, w jakich rower jest używany. W
warunkach deszczowych oraz na terenie podmokłym okładziny będą zdzierać się dużo szybciej, niż podczas jazdy w
suchych warunkach. Jazda po terenach górzystych również przyczyni się do większego zużycia okładzin, niż jazda
po terenie plaskim, gdzie nie trzeba aż tak często naciskać na hamulce.
Instrukcja obsługi hamulców Bengal Performance dostępna jest na stronie:
http://www.bengalperformance.com.tw/download.html
Pełną instrukcję obsługi hamulców typu V-brakes można znaleźć pod adresem:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/BrakeSystem/BR-M431-M421/8DV0A-BRM431_M421-EN_v1_m56577569830604303.pdf
Przerzutki – Przerzutki należy sprawdzić i wyregulować, jeżeli podczas przerzucania słychać klekoczące dźwięki.
Instrukcja obsługi przerzutek Shimano dostępna jest na stronie:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Tourney/RearDerailleur/SI-5V80AEn_v1_m56577569830612967.pdf
Stan opon– Nigdy nie należy jeździć rowerem na bardzo zużytych oponach, ponieważ zwiększa to ryzyko przebicia
opony i może być niebezpieczne.
Łańcuch – Należy pamiętać o okresowym czyszczeniu i smarowaniu łańcucha, ponieważ zwiększa to jego
‘żywotność’. Należy używać tylko takich lubrykantów bądź olejów do łańcucha, jakie są dostępne wyłącznie w
sklepach rowerowych. Łańcuch nigdy nie powinien być smarowany olejem silnikowym, smarem, lub tawotem.
Stan obręczy– Jeżeli używamy hamulców typu V-brake, należy od czasu do czasu sprawdzać stan obręczy,
ponieważ przy regularnej eksploatacji obręcze zużywają się, a grubość ich ścianki ulega zmniejszeniu. Bardzo
zużyta obręcz może pęknąć pod ciśnieniem opon, co może prowadzić do wypadku, uszkodzenia ciała, a nawet
śmierci. O sprawdzenie stanu obręczy najlepiej poprosić doświadczonych mechaników ze sklepu rowerowego- taką
usługę sklepy zazwyczaj oferują nieodpłatnie.
Zalecenia dotyczące mocy dokręcania poszczególnych elementów:
Śruby tylnej osi
Śruba zacisku sztycy
Śruba zacisku linki
Śruba zacisku szczeki
Nakrętki manetki biegów
Nakrętki okładzin hamulcowych
Śruby bagażnika

33N.m
5-8N.m
5N.m
11N.m
4N.m
10N.m
8N.m
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Nakrętki błotników

8N.m

Pozostałe śruby: M4
M5
4-6N.m
M6
6-7.5N.m

2.5-4N.m

Uwaga: Należy pamiętać, że wszystkie mechaniczne komponenty w rowerze z czasem ulegają zużyciu, w
zależności od rodzaju komponentu oraz rodzaju materiału, z jakiego został on wykonany. Jakiekolwiek pęknięcia,
zadrapania, czy zmiana koloru komponentu, mogą świadczyć o jego zużyciu i konieczności wymiany. Używanie
komponentów, które uległy całkowitemu zużyciu może być niebezpieczne dla rowerzysty i skutkować wypadkiem.
Nie wskazane jest, aby rowerzysta dokonywał sam przeglądu lub reperacji elektrycznych
komponentów roweru Oxygen.
6.1. Smarowanie poszczególnych elementów rowerowych
Poniższa tabela przedstawia orientacyjnie, jak często powinniśmy smarować poszczególne komponenty. Osoby,
które nie znają się na serwisowaniu roweru, powinny udać się do dobrego sklepu rowerowego, gdzie otrzymają
pomoc doświadczonych mechaników.
Częstotliwość

Lubrykant

Komponent

Co tydzień

Łańcuch
Kółka przerzutki
Przerzutka
Dźwignie hamulcowe

Oliwka lub lekki olej
Oliwka lub lekki olej
Lekki olej
Lekki olej

Co miesiąc
Co pół roku

Szczęki hamulcowe
Wolnobieg
Wejścia pancerzy hamulca
Manetka biegów
Pedały
Linki hamulcowe
Łożyska piasty
Stery

Lekki olej
Lekki Olej
Smar litowy
Smar litowy
Smar litowy
Smar litowy
Smar litowy
Smar litowy

Co rok
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Jak smarować
Szczotka lub lub podajnik
kroplowy
Szczotka lub lub podajnik
kroplowy
2 krople oleju
2 krople oleju
2 krople oleju
2 krople oleju
Smarować po zewnątrz
Rozmontować
Rozmontować
Rozmontować
Rozmontować
Rozmontować

6.2. Ustawianie zacisku koła
Okresowo należy sprawdzać stan zacisku koła, aby sprawdzić czy zacisk nie jest poluzowany.
Na co należy zwrócić uwagę podczas montowania przedniego koła:
Dźwignia zacisku koła powinna zostać zaciśnięta do końca jej skoku. Prawidłowo montowany zacisk powinien
stawiać opór podczas jego zaciskania. Jeżeli dźwignia zaciśnie się zbyt lekko, może to oznaczać, że koło nie zostało
wystarczająco mocno zaciśnięte. Należy wówczas odpiąć zacisk i przykręcić lekko w prawo nakrętkę z drugiej
strony ośki, po czym jeszcze raz zacisnąć koło. Poniższe zdjęcia pokazują prawidłowy i nieprawidłowy zacisk koła:

Dociśnij zacisk do końca:
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Prawidƚowy zacisk:
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Nieprawidƚowy zacisk:

13

Nieprawidƚowy zacisk:

Drogi Użytkowniku, jeżeli nasza instrukcja nie odpowiedziała na wszystkie Twoje pytania dotyczące rowerów
elektrycznych Oxygen, skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową
www.oxygenbikes.pl lub wysyłając nam e-mail pod adres info@oxygenbicycles.com
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