POLARIS
① displej a ovládací panel
② akumulátor
③ nabíjací konektor akumulátora
④ vypínač akumulátora
⑤ riadiaca jednotka
⑥ elektromotor
⑦ konektor motora
⑧ snímač otáčok

NOSIČOVÝ AKUMULÁTOR
Na pravej strane zospodu akumulátora je umiestnený červený kolieskový vypínač
(0 – vypnutý akumulátor, I – zapnutý akumulátor). Pred jazdou je potrebné zapnúť
akumulátor (poloha I). Akumulátor skladujte vypnutý (poloha 0).
Akumulátor je zabezpečený zámkom na kľúč. Zámok je umiestnený na ľavej strane.
Otočením kľúča o 180° doľava sa zámok odomyká, o 180° doprava sa zamyká (pozri
ilustrácie na zámku).
Akumulátor majte vždy zamknutý, odomykajte ho iba keď ho potrebujete vybrať.
Pred jazdou a pri parkovaní odporúčame skontrolovať, či je akumulátor uzamknutý,
aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu.
Ak chcete vybrať akumulátor, najprv musíte odomknúť jeho zámok (pozri vyššie).
Akumulátor vytiahnete tak, že sa palcom zapriete o nosič, ukazovák, prostredník
a prstenník umiestnite v žliabku zdola akumulátora a akumulátor potiahnete smerom
dozadu. Akumulátor vložíte jeho zasunutím do doku. Nezabudnite akumulátor
po vložení do doku uzamknúť (pozri vyššie). Pri vkladaní akumulátora dbajte na to, aby
bol vložený až na doraz. V opačnom prípade akumulátor nebude možné zatvoriť.
Akumulátor vkladajte a vyťahujte vždy vo vodorovnej polohe, presne v línii doku
akumulátora.
V hornej časti akumulátora sa nachádza LED indikácia stavu jeho nabitia. Pokiaľ
po tlačení tlačidla
svietia 4 diódy = akumulátor je nabitý na > 80 %, 1 červená
dióda = akumulátor je nabitý na < 20 %. Ak svieti jedna červená dióda, nabite
akumulátor čo najskôr. Indikátor stavu nabitia akumulátora funguje iba pri zapnutom
akumulátore (poloha I). Stav nabitia akumulátora je možné overiť aj na displeji (pozri
nižšie).
Na ľavej strane akumulátora sa nachádza jeho nabíjací konektor s gumovou zátkou.
Akumulátor môžete pri nabíjaní ponechať v nosiči alebo ho môžete nabíjať vytiahnutý.
V hornej časti akumulátora sa nachádza tlačidlo
slúžiace na zapnutie/vypnutie
zadného svetla, ktoré je integrované v akumulátore a je z neho napájané.

DISPLEJ BIGSTONE C300S
Krátkym stlačením tlačidla M (vľavo, v strede)
zapnete napájanie motora elektrobicykla.
Dlhým stlačením tlačidla M (vľavo, v strede)
vypnete napájanie motora elektrobicykla.

Stupeň asistencie motora Assist (0–5) sa zobrazuje na displeji v ľavom dolnom rohu
(5 = najvyšší, 1 = najnižší, 0 = bez asistencie). Krátkym stlačením tlačidla + (vľavo,
hore) zvyšujete stupeň asistencie motora. Krátkym stlačením tlačidla – (vľavo, dole)
znižujete stupeň asistencie motora.
Indikátor stavu nabitia akumulátora (na displeji ako symbol batérie v ľavom hornom
rohu) zobrazuje úroveň jeho nabitia: 6 dielikov = akumulátor je nabitý na > 80 %,
1 dielik = akumulátor je nabitý na < 20 %.
Ak sa zobrazuje jeden dielik, nabite akumulátor čo najskôr.
Stav nabitia akumulátora možno tiež overiť priamo na akumulátore (pozri vyššie).
Aktuálna rýchlosť sa zobrazuje na displeji v pravom hornom rohu (KM/H).
V pravom dolnom rohu displeja sa zobrazujú nasledovné parametre:
– TRIP = počet najazdených kilometrov;
– TIME = čas jazdy;
– ODO = celkový počet najazdených kilometrov;
– MAX = maximálna
dosiahnutá rýchlosť;
– vyššie uvedené parametre sa prepínajú automaticky
v slučke.
Krátkym stlačením tlačidla M (vľavo, v strede) prepínate medzi jednotlivými
parametrami. V prípade zobrazenia chybového hlásenia ( ) kontaktujte predajcu.
NULOVANIE: Parametre TRIP, TIME a MAX možno súhrnne vynulovať. Pridržte obidve tlačidlá „+“
a „–“ až sa vám v ľavom dolnom rohu objaví „1“. Potom krátko stlačte tlačidlo „–“, čím vynulujete
dané parametre. Na predvolené zobrazenie sa vrátite krátkym stlačením oboch tlačidiel „+“ a „–“.

Podsvietlenie displeja zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla + (vľavo, hore).
Pridržaním tlačidla – (vľavo, dole) aktivujete funkciu walk a elektrobicykel sa začne
pohybovať rýchlosťou 4–6 km/h (na displeji sa v ľavom dolnom rohu zobrazí Assist 6
AUTO). Pustením tlačidla – sa funkcia walk deaktivuje. Funkcia walk, nazývaná tiež ako
„asistent chôdze“ uľahčuje manipuláciu s elektrobicyklom (napr. pri tlačení do kopca).
Táto funkcia ja určená len pre vedenie alebo tlačenie elektrobicykla, nie pre rozjazd
alebo jazdu!
Po cca 5 minútach nečinnosti sa displej automaticky vypne.
Kryt displeja je vyrobený z ABS plastu, ktorý zaisťuje odolnosť voči poškodeniu pri bežnom používaní.
Displej nevystavujte teplotám iným ako v rozmedzí –20 °C až 60 °C.

