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Úvod 

 

Vážený zákazník, 

Blahoželáme k zakúpeniu elektrického bicykla Lovelec! 

Tento výrobok Vám určite prinesie veľa skvelých okamihov a radosti. 

Tento elektrický bicykel patrí do kategórie Pedelec (Pedal Electric Cycle). Ide o 

elektrický bicykel, ktorý pri šliapaní do pedálov pomáha jazdcovi pomocou 

elektromotora až do rýchlosti 25 km/h. Tento elektrický bicykel spĺňa všetky 

náležitosti platných právnych úprav a je považovaný za bicykel. Nepotrebujete 

teda vybavovať registráciu ani povinné ručenie. Rovnako tak k jazde na tomto 

bicykli nepotrebujete žiadne vodičské oprávnenie a môžete používať cyklotrasy. 

Pre jazdu na tomto bicykli nie je povinné predpísané použitie ochrannej prilby, 

avšak Vám použitie prilby veľmi odporúčame (ako na bežnom bicykli)! 

Predtým, než začnete prvýkrát používať Váš elektrický bicykel Lovelec, pozrite 

si prosím pozorne celý manuál. 

! Prosím venujte zvýšenú pozornosť odstavcom s týmto symbolom. Jedná sa o 

dôležité bezpečnostné upozornenia. 

Všetky obrázky v tomto manuáli sú ilustračné a slúžia k orientačnému 

zobrazeniu výrobkov. V skutočnosti môžu byť časti výrobkov odlišné. 

Prajeme Vám veľa bezpečných a radostných kilometrov na Vašom elektrickom 

bicykli Lovelec!  
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Technické parametre bicykla: 

 Batéria   36V, 13 Ah, Li-ion (volitelne 17,4 Ah) 

 Motor   36V, 250W, bezkefkový 

 Riadiaca jednotka  36 V 

 Brzdové páky  s čidlami pre odpojenie motora 

 Nabíjačka   EN 

 Max. rýchlosť  25km/h 

 Systém   PEDELEC 

 Hmotnosť   21 kg (batéria 3 kg) 

 Rám    hliníkový 

 Vidlica   odpružená ZOOM 

 Prešmykovač  3 rýchlostí 

 Prehadzovačka  Shimano Acera 7 rýchlostí 

 Brzdy    hliníkové Promax V brakes 

 Stred    zapuzdrený 

 Pedále   protiskluzové s odrazkami 

 Ráfiky    28´´ hliníkové, dvojité 

 Špice    ocelové, protikorozná úprava 

 Ovládací panel  LCD, s cyklopočítačom 
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Bezpečnostné upozornenie 

Podľa platných zákonných predpisov musí byť bicykel používaný na pozemných 

komunikáciách vybavený: 

 Dvomi nezávislými brzdami 

 Jedným zvončekom 

 Predným svetlom 

 Zadným svetlom 

 Odrazkou na špiciach prípadne reflexným pruhom na pneumatikách 

 Odrazkami na pedáloch 

! Prosím skontrolujte pred každou jazdou funkčnosť bŕzd a svetiel. Prosím, 

nesnažte sa svojpomocne opraviť závady zásadných dielov, ako sú rám, vidlica, 

predstavec, riadidlá, sedlo, sedlovka, brzdy a ich súčasti, pedále apod. Chybné 

diely neopravujte, ale vymeňte za nové. Akúkoľvek manipuláciu s brzdami a ich 

súčasťami ponechajte na odbornom servise! 

! Pre Vašu bezpečnosť venujte prosím zvýšenú pozornosť nasledujúcim bodom: 

Hoci nosenie ochrannej prilby u tohto elektrického bicykla nie je predpísané 

zákonom, dôrazne odporúčame použitie kvalitnej cyklistickej prilby pri každej 

jazde! 

Odporúčame použitie kvalitného cyklistického oblečenia s reflexnými prvkami! 

Pri zhoršených poveternostných podmienkach (sneh, hmla, silný dážď, mráz) 

venujte jazde zvýšenú pozornosť. V extrémnych podmienkach sa znižuje 

účinnosť niektorých súčastí (brzdy, batérie). 

Pri zhoršenej viditeľnosti nezabudnite použiť svetlá. 

Maximálna nosnosť Vášho elektrobicykla je 140 kg vrátane nákladu . Toto platí 

aj v prípade pripojenia vozíka.  
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Popis elektrického bicykla (ilustračné foto): 
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Úvodné nastavenie bicykla 
 

Namontovanie pedálov 

Pedále sú označené R (pravý) a L (ľavý). Ľavý pedál má opačný závit! Po 

naskrutkovaní pedálu sa uistite, že tieto sú dostatočne utiahnuté! 

 

Riadidlá 

Riadidlá sa dajú výškovo nastaviť uvoľnením skrutky a vysunutím riadidiel 

maximálne po značku. 

! Zárez na rúrke vyznačuje maximálne možné vysunutie rúrky! 

Nevysúvajte rúrku viac! Riskujete zranenia! 

 

Sedlo 

Nastavenie výšky sedla vykonáte povolením upínača a povytiahnutím 

sedlovky. 

! Zárez na sedlovke vyznačuje maximálne možné vysunutie sedlovky! 

Nevysúvajte sedlovku viac! Riskujete zranenia! 

 

Plášte 

Dbajte na správne nahustenie plášťov! Optimálny tlak je vyznačený na 

plášťoch. Podhustenie plášťov spôsobuje skrátenie dojazdu na jedno 

nabitie batérie! 

 

Brzdy 

! Nastavenie brzd zverte odbornému servisu! Neodborné nastavenie 

brzd môže viesť k ich poruche a následne k nehode! 

 

Radenie 

Nastavenie riadenia zverte odbornému servisu! 
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Používanie a nastavenie ovládača LCD 

1. Úvod 
 

Vážení užívatelia, aby ste čo najlepšie využili možnosti vášho elektrobicykla 
Lovelec, prečítajte si, prosím starostlivo tento návod, skôr ako začnete bicykel s 
LCD jednotkou používať. 
 
Upozornenie 

Materiál krytu je vyrobený z ABS plastu. Jednotku nevystavujte teplotám iným 
než v rozmedzí -20 až +60C, použitý materiál zaisťuje primeranú odolnosť voči 
poškodeniam pri bežnom používaní. 
 
2. Funkcie a definícia tlačidiel 
 
Prednastavenie a štandardné prvky nastavenia 
V nastaveniu J-LCD displeja je možné uživateľsky navoliť: čas, hodnotu 
maximálnej rýchlosti, použité jednotky (MPH alebo Km/h), priemer kolies (18-
28 palcov), intenzitu podsvetlenia LCD. 
 
Popis displeja 
Displej J-LCD zobrazuje: stav nabitia batérie, čas, stupeň asistencie motoru, 
rýchlosť jazdy, vzdialenosť jazdy, aktivovaný tempomat (6Km/h), kódy závad 
v elektronickom systéme.  
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Funkcie tlačidiel 
Súčásťou J-LCD je trojtlačidlo na samostatnej objímke. 

 

V ďalším textu sú jednotlivé tlačidla pojmenované ako „MODE“, „UP“, a 
„DOWN“ 
 
3. Nastavenie 
 
Zapnutie a úvodné nastavenie 
Stlačením tlačidla MODE se jednotka zapne. Po zapnutí podržte súčasne tlačidla 
UP (hore) a DOWN (dole) po dobu 3 sekund a LCD prejde do režimu nastavenia. 
 
Nastavenie času 
V režimu nastavenia nastavte najprv HODINY - použitím tlačidiel UP a DOWN. 
Následne stisknite tlačidlo MODE pre potvrdenie a napokon tými istými 

tlačidlami nastavte MINUTY. Tlačidlom MODE potvrďte nastavenie a pokračujte 
ku nastaveniu maximálnej rýchlosti. 
 

Nastavenie maximálnej rýchlosti 
Úvodné nastavenie rýchlosti pri ktorej sa odpojuje motor, je výrobcou 
nastavené na 25 Km/h (podľla EN15194). Zmena tejto rýchlosti na vyššiu 
hodnotu je iba na vlastné riziko a takto nastavený bicykel nie je schválený pre 
prevádzku na pozemných komunikáciach. Hodnotu max. rýchlosti s podporou 
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motora je možné navoliť v rozsahu 10-35Km/h, pre zmenu použite tlačidlo UP a 
DOWN, potom potvrďte tlačidlom MODE. 
 
Výber jednotky zobrazenia rýchlosti a vzďálenosti 
Tlačidlami UP/DOWN preveďte výber jednotky (Km/h alebo MPH), potvrďte 
stiskom tlačidla MODE 

 

Nastavenie priemeru kolies 
Tlačidlami UP/ DOWN si vyberte odpovídajúcí rozmer plášťov Vášho 
elektrobicykla (prednastavený priemer je 26"), potvrďte stiskom tlačidla MODE. 

 
Nastavenie podsviecenia LCD 

Stisknite tlačidlo UP/DOWN pre úpravu intenzity podsviecenia LCD. Možno 
vybrat z 3 úrovní. Úroveň 1 - minimálný jas, úroveň 3 - maximálný jas LCD 
displeja. (prednastavená hodnota je 1). 
 
Uloženie nastavených hodnot a návrat do hlavného menu 
Stisknutím tlačidla MODE na ménej ako 2 sekundy sa potvrdí východzie 
nastavenie, stisknutím tlačidla MODE na viacej ako 2 sekundy sa uloží 
nastavenie nové. 
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4. Základné funkcie 
 
Zapnutie a vypnutie napájania ON/OFF 
Stlačením tlačidla MODE sa zapne LCD a aktivuje sa systém elektropohonu. 
Dlhým stlačením tlačidla MODE dojde k vypnutiu. (po nekolko minutách 
nečinnosti elektrobicykla dojde k automatickému vypnutiu). 
 
Ukazateľ rýchlosti (okamžitá/priemerná/maximálna rýchlosť) 
Pri zapnutiu LCD sa zobrazuje okamžitá rýchlosť bicykla. Podržaním tlačidla UP 
sa na displeji ukáže maximálná rýchlosť počas jazdy. Opetovným podržaním 
tlačidla UP sa na displeji ukáže priemerná rýchlosť jazdy. Dialším podržaním 
tlačidla UP sa na displeji zobrazí okamžitá rýchlosť jazdy. 
 
Volba režimu výkonu motora 
Stlačením tlačidla UP alebo DOWN sa mení typ podpory motoru. K dispozicii 
máte 5 stupňov (stupeň 1 je najnižší, stupeň 5 najvyšší). Východzí stupeň po 
zapnutiu je 1. 

 

Použitie tempomatu 6 Km/h 
Delším stlačením a pridržaním tlačidla - sa u bicykla spustí režim, kedy sa kolo 
rozbehne rýchlosťou cca 6 Km/h. (na LCD indikováno symbolom chodca) 
Varovanie: Tento režim je určený iba pre vedenie bicykla, nikoli pre jazdu! 
 
Podsviecenie displeja 
Sučasným pridržaním tlačidiel UP a MODE po 3 sekundy, sa zapne podsvetlenie 
displeja. Opetovným pridržaním tlačítiek UP a MODE po dobu ďalších 3 sekund 
sa podsvetlenie displeja vypne. 
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Vzdiálenosť na displeji (vzdiálenosť jazdy, celková vzdiálenosť) 
Tlačidlom MODE je možné prepínať medzi údajom o tzv. dennej vzďálenosti 
(TRIP) alebo o celkovej vzďálenosti (ODO). 

 

Zobrazenie stavu batérie 

Symbol batérie na LCD zobrazuje stav nabitia. S klesajúcim napetím batérie 
ubývajú segmenty v symbolu na displeji. Pri úplnom vybití začne symbol blikať, 
v tomto prípade je nutné batériu čoskoro dobíť. 
 

 
 

5. Zobrazenie chybových hlásení na displeji 
 
Pokial sa objaví problém s elektronickým systémom, na displeji sa zobrazí kód 
chyby. V rámečku najdete seznam kódov a ich význam. 
 
Číslo kódu   Popis problému 
21    Problém s napájaním 
22    Porucha akcelerátoru (tempomatu) 
23    Problém senzoru 
24    Závada motoru 
 
(chybový kód sa prestane zobrazovat až po odstraneniu problému) 
 
6. Vyjmutie a výmena baterie v displeji 
 
Pokial vymieňate batériu displeja, musíte najprv displej odmontovať z riadidiel, 
napokon otvoriť kryt batérie a vložit batériu novú. Typ použitej batérie CR2032. 
Životnosť batérie je cca 3 roky. Upozornenie: po výmene batérie je nutné 
obnoviť nastavenie. 
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Používanie elektrického bicykla 

 

Pred použitím Vášho elektrického bicykla si pozorne prečítajte celý návod. Prvú 

jazdu odporúčame vykonať na rovnom, bezpečnom teréne. 

Systém PEDELEC 

Váš bicykel je poháňaný elektromotorom systémem PEDELEC (Pedal Electric 

Cycle). Ide o elektrický bicykel, ktorý pri šliapaní do pedálov pomáha jazdcovi 

pomocou elektromotora až do rýchlosti 25 km/h. Inteligentný systém 

vyhodnocuje počas jazdy spôsob Vášho šliapania do pedálov a riadi pomoc 

motora. 

Pred jazdou sa uistite, že máte nabitú batériu (detaily o nabíjaní nájdete v 

odseku "Batéria"). 

Batériu (č. 5 na obrázku) vložte do nosiča tak, aby bol konektor správne 

zapojený. Po vložení môžete batériu uzamknúť. Zapnite vypínač na batérii. 

Teraz zapnite tlačidlo on/off na batérii a tlačidlo on na ovládači displeja LCD     

(č. 1 na obrázku). Na ovládacom paneli môžete stlačením tlačidiel + alebo - 

zvoliť úroveň pomáhania motora od stupňa 1 po stupeň 5. 

Teraz sa rozbehnite ako na normálnom bicykli. Po otočení pedálov sa systém 

zapne a motor Vám začne automaticky pomáhať. 

Akonáhle prestanete šliapať do pedálov, motor prestane pomáhať. Motor 

okamžite zastavíte tiež použitím ktorejkoľvek brzdy (prednej alebo zadnej). 

Váš bicykel môžete tiež používať s vypnutým elektrickým systémom ako bežný 

bicykel. 

Na displeji LCD i batérii nájdete indikáciu úrovne nabitia batérie. 
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Dojazd na jedno nabitie 

 

Presné určenie dojazdu na jedno nabitie batérie je v bežných podmienkach 

nemožné. Preto tu uvádzame maximálny dojazd na jedno nabitie batérie až 170 

km pri batérii 17,4 Ah. Presný dojazd závisí od mnohých okolností ako napr.: 

• Hmotnosť jazdca a nákladu 

• Profil terénu 

• Protivietor 

• Nahustenie pneumatík 

• Okolitá teplota 

• Povrch vozovky 

• Nastavenie úrovne pomáhania 

• Spôsob šliapania do pedálov 

Majte na pamäti, že v teplotách pod bodom mrazu sa maximálny dojazd môže 

významne skrátiť. Rovnako tak sa kapacita batérie postupne znižuje s jej 

vekom. 
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Batériaa 

Váš elektrický bicykel je vybavený kvalitnou Li-ion batériou s parametrami 36V 

a 13 Ah (voliteľne 17,4 Ah). 

Výkon batérie závisí od toho, akú jej budete venovať starostlivosť. Batériu vždy 

udržiavajte v čistom a suchom stave. 

• Chráňte batériu pred vlhkom! 

• Nepokladajte batériu do blízkosti zdrojov tepla alebo k otvorenému ohňu! 

• Neotvárajte batériu! 

• Chráňte batériu pred nárazmi! 

• Nevystavujte batériu vplyvu silného magnetického poľa! 

! V prípade deformácie batérie, zápachu alebo iného neštandardného správania 

ihneď vyberte batériu z nosiča a kontaktujte autorizovaný servis. 

! Nenechávajte batériu úplne vybitú. Ak nebudete batériu dlhodobo používať, 

pred uložením ju nabite. Pri dlhodobom skladovaní (napr. v zime) dobite 

batériu minimálne raz za 2 mesiace. Predĺžite tým jej životnosť. Ponechanie 

batérie v úplne vybitom stave môže spôsobiť jej zničenie! Porušenie tohto 

upozornenia má za následok stratu záruky. 

! Pri prvom použití batérie (alebo po dlhodobom nepoužívaní, napríklad po 

zime) vyčerpajte celú kapacitu batérie a znovu ju nabite na plnú kapacitu. Pri 

prvom nabíjaní odporúčame batériu nabíjať 6 - 8 hodín. Pri ďalšom nabíjaní sa 

bude čas nabitia na plnú kapacitu pohybovať v rozmedzí 3 - 4 hodiny. 

! Nenabíjajte batériu v blízkosti horľavín alebo zdrojov tepla. 

! Pri nabíjaní nevystavujte batériu slnečnému žiareniu a voľte miesto s dobrou 

cirkuláciou vzduchu. 

! Pri nabíjaní sa uistite, že v blízkosti batérie nie sú žiadne kovové predmety, 

ktoré by mohli spôsobiť skrat. 

 

Batéria je vybavená automatickým systémom kontroly nabitia. Batériu môžete 
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pri nabíjaní ponechať v nosiči bicykla, alebo ju môžete nabíjať vybratú. Pre 

predĺženie životnosti Vašej batérie doporučujeme batériu nabiť po každom 

použití. U Li-ion batérie nepôsobí tzv. "pamäťový efekt". 

Vložte konektor nabíjacieho kábla do zásuvky batérie. Vypínač batérie 

ponechajte v polohe vypnuté. Zapnite nabíjačku do siete. Červené svetlo na 

nabíjačke znamená, že sa batéria nabíja. Po zmene svetla na zelené je batéria 

nabitá. 

! Pri nabíjaní môže dochádzať k zahriatiu batérie aj nabíjačky. Toto nie je 

závada. 

! Na nabíjanie batérie používajte iba dodávanú nabíjačku! 

! Použitú batériu neodhadzujte do bežného odpadu. Batériu odovzdajte na 

obvyklom zbernom mieste. 
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Záručné podmienky 

Na tento elektrický bicykel sa vzťahuje záruka v rozsahu 24 mesiacov od jeho 

zakúpenia. 

Tento elektrický bicykel je konštruovaný a vyrobený pre použitie v bežných 

podmienkach na verejných komunikáciách. Záruka sa preto vzťahuje práve na 

takéto použitie elektrického bicykla. Akékoľvek iné použitie elektrického bicykla 

(napr. pre extrémny terén) má za následok zánik záruky. 

Neodborné úpravy alebo opravy mimo štandardnej reklamačnej procedúry u 

predajcu majú za následok zánik záruky. 

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce častí podliehajúce bežnému 

opotrebovaniu: plášte, duše, nálepky, káble, sedlo, reťaz, brzdové klátiky, 

poistky, stojan, gripy. 

U batérie sa záruka vzťahuje na jej funkčnosť. Kapacita batérie sa postupne 

znižuje počtom nabití. Zníženie kapacity batérie nemôže byť predmetom 

reklamácie. Ide o bežné opotrebenie. 

Všetky reklamácie uplatnite v mieste zakúpenia elektrického bicykla. Záručné 

opravy sú bezplatné a vykonáva ich odborný servis. 

Záručná oprava nie je dôvodom na predĺženie záručnej doby. 

Táto záruka platí na území Slovenskej republiky. 
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Záručný list 

 

Elektrický bicykel LOVELEC 
 

 

Model:     LOVELEC ATRIA 

 

Sériové číslo rámu: …………………………………………….. 

 

Sériové číslo motora: …………………………………………. 

 

Sériové číslo batérie: ………………………………………….. 

 

 

Datum zakúpenia: ……………………………………………… 

 

Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 

 

 

Adresa a tel. majiteľa bicykla: 
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SERVISNÉ ZÁZNAMY: 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………......................................... 
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SERVISNÉ ZÁZNAMY: 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………......................................... 
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Dovozca: 

Koeximpo spol. s r.o. 

Lipová 1986 

737 01 Český Těšín 

www.lovelec.sk 

Copyright: Koeximpo 2017 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovelec./

