
TERAKA LOW STEP

 displej a ovládací panel①
 akumulátor②
 nabíjací konektor akumulátora③
 elektromotor + riadiaca jednotka④
 snímač rýchlosti⑤
 magnet snímača rýchlosti⑥

INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR V RÁMU

Akumulátor je zabezpečený  zámkom na kľúč. Zámok je umiestnený na pravej strane
rámu. Otočením kľúča o 90° doľava uvoľníte akumulátor. Kľúč slúži len na uvoľnenie
akumulátora a je potrebný pre jeho vytiahnutie.

Ak chcete vybrať akumulátor, najprv otočte kľúčom o 90° doľava, čím ho uvoľníte (pozri
vyššie). Hornú časť akumulátora povytiahnite hore, potom celý akumulátor povytiahnite
smerom šikmo nahor v línii rámovej trúbky, v ktorej je umiestnený – týmto akumulátor
dostanete z rámu.  Akumulátor  vložíte tak,  že ho umiestnite nad jeho miesto v ráme,
vložíte jeho spodnú časť do rámu a zacvaknete hornú časť. Pri vkladaní akumulátora
dbajte  na  to,  aby  bol  vložený  až  na  doraz  (pritlačte  ho),  inak  môže  dôjsť  k  jeho
poškodeniu alebo odcudzeniu.

V dolnej časti akumulátora sa nachádza jeho nabíjací konektor akumulátora s gumovou
zátkou.  Akumulátor  môžete  pri  nabíjaní  ponechať  v  ráme alebo  ho  môžete  nabíjať
vytiahnutý.



DISPLEJ DAPU P

Krátkym  stlačením  tlačidla
(na  ovládacom  paneli  uprostred,
vpravo)  zapnete napájanie  motora
elektrobicykla.

Dlhým  stlačením  tlačidla
(na  ovládacom  paneli  uprostred,
vpravo)  vypnete napájanie  motora
elektrobicykla.

Stupeň  asistencie  motora  PAS (0–5) sa  zobrazuje  na displeji  v  pravom  hornom  rohu
(5 = najvyšší, 1 = najnižší, 0 = bez asistencie). Krátkym stlačením tlačidla  + (na ovládacom
paneli  hore) zvyšujete stupeň asistencie motora. Krátkym stlačením tlačidla  – (na ovládacom
paneli dole) znižujete stupeň asistencie motora.

Indikátor stavu nabitia akumulátora (na displeji  ako symbol batérie v pravom dolnom rohu)
zobrazuje  úroveň  jeho  nabitia:  5  dielikov  =  akumulátor  je  nabitý  na  >  80  %,  1  dielik  =
akumulátor je nabitý na < 20 %. Ak sa zobrazuje jeden dielik, nabite akumulátor čo najskôr. 

V prípade zobrazenia   chybového hlásenia   Error   (na displeji v pravom hornom rohu) kontaktujte  
predajcu.

Aktuálna rýchlosť sa zobrazuje na displeji uprostred (KM/H).

V  ľavom  dolnom  rohu  displeja  sa  zobrazujú  nasledovné  parametre:
ODO = celkový počet najazdených kilometrov; TRIP1 = počet najazdených kilometrov; TRIP2 =
počet najazdených kilometrov (automaticky sa vynuluje 30 s po ďalšom zapnutí displeja); TIME
= čas  jazdy  (automaticky  sa  vynuluje  po  vypnutí  displeja).  Krátkym stlačením tlačidla  SET
(na ovládacom  paneli  uprostred,  v  ľavo)  prepínate  medzi  jednotlivými  parametrami.
NULOVANIE: Parameter TRIP1 možno vynulovať (automaticky sa vynuluje po 500 najazdených km).
Podržte  tlačidlo  „SET“  až  sa  vám v  pravom hornom rohu  objaví  „1“.  Krátko  stlačte  tlačidlo  „–“,
čím vynulujete TRIP1. Na predvolené zobrazenie sa vrátite dlhým stlačením tlačidla „SET“.

Podsvietlenie displeja,  predné a zadné svetlo zapnete/vypnete krátkym stlačením tlačidla
(na ovládacom paneli uprostred, vpravo). Na displeji sa zobrazí uprostred ako . 

Pridržaním tlačidla  + (na  ovládacom paneli  hore)  aktivujete  funkciu  walk a  elektrobicykel
sa začne  pohybovať  rýchlosťou  4–6  km/h  (na  displeji  sa  zobrazí  uprostred  ako  6KM).
Pustením  tlačidla  + sa  funkcia  walk  deaktivuje.  Funkcia  walk,  nazývaná  tiež  ako  „asistent
chôdze“  uľahčuje  manipuláciu  s  elektrobicyklom (napr.  pri  tlačení  do  kopca).  Táto  funkcia
je     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. 
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