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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



Gratulujeme Vám ku kúpe elektrobicykla Apache! 
 
 
 
Veríme, že budete spokojným užívateľom a prajeme Vám 

veľa najazdených kilometrov bez námahy a veľa nevšedných 

zážitkov spojených s používaním elektrobicykla Apache. 
 
 
 
 
Majte na pamäti, že elektrobicykel a predovšetkým jeho 

batéria vyžaduje pravidelnú údržbu a vhodné skladovanie. 
 

Pred použitím elektrobicykla si prečítajte starostlivo tento 

manuál. V prípade nevhodného používania, nedostatočnej 

údržby či nevhodného skladovania môže byť elektrobicykel 

poškodený a môžete tak prísť o záruku. 

 

Tiež si skontrolujte príslušenstvo, ktoré ste k Vášmu novému 

elektrobicyklu dostali. Súčasťou balenia každého 

elektrobicykla Apache je NABÍJAČKA, KĽÚČE ZÁMKU 

BATÉRIE a NÁRADIE (stranový kľúč 18/15 a imbusový kľúč). 
 
 
 
 
 
 

Vyhlásenie o zhode 

Elektrobicykle Apache spĺňajú všetky platné požiadavky na prevádzku na pozemných 

komunikáciách a sú vyrobené podľa ustanovenia noriem EN 15194-1 a ISO 4210-2 vrátane 

aktualizácií. 
 
Všetky použité elektrokomponenty sú podľa platných a požadovaných 

noriem vždy samostatne označené symbolom CE. 

 

 
 

 

Výrobca elektrobicyklov Apache: 
 
Pavel Bárta - BP Lumen, Puškinova 969, Úpice 542 32



ČO JE TO ELEKTROBICYKEL A Z ČOHO SA 
SKLADÁ 

 

Elektrobicykel je klasický bicykel doplnený o elektrický pohon, ktorý pomáha pri 
jazde. Funkcia motora je aktivovaná šliapaním, ktoré je snímané špeciálnym 
senzorom umiestneným v šliapacom strede. Na elektrobicykli teda musíte stále 
šliapať, motor vám iba pomáha. Elektrobicykel môžete uviesť do pohybu taktiež aj 
pomocou ovládacieho tlačidla alebo akcelerátora, ale len do maximálnej povolenej 
rýchlosti 6 km/h (napr. pre asistenciu pri chôdzi).  
 
 
Maximálna rýchlosť elektrobicykla s asistenciou motora je 25 km/h s toleranciou 
10% (pri dosiahnutí tejto rýchlosti sa motor vypne a vy šliapete ďalej ako na 
bežnom jazdnom bicykli). Keď Vám dôjde batéria alebo máte motor vypnutý, 
môžete na elektrobicykli ísť ako na bežnom jazdnom bicykli bez akéhokoľvek 
odporu. 
 
 
Na elektrobicykel, ktorý svojimi vlastnosťami zodpovedá európskej norme EN 
15194-1 sa z hľadiska zákonu o premávke na pozemných komunikáciách pozerá 
ako na bežný bicykel, tzn. že môžete jazdiť na cyklotrasách, nepotrebujete 
vodičské oprávnenie a prilba je povinná len pri jazde mimo obce (deti do 15 rokov, 
musia nosiť prilbu pri jazde za každých okolností).  
V záujme vlastnej bezpečnosti však odporúčame stále nosenie cyklistickej 
prilby všetkým užívateľom elektrobicykla ako aj používanie reflexných 
prvkov alebo reflexného odevu. 
 
 
Pokiaľ chcete bicykel využívať na pozemných komunikáciách, musí byť vybavený 
podľa vyhlášky Ministerstva dopravy odrazkami, prípadne svetlami na prevádzku 
počas zníženej viditeľnosti. Povinné vybavenie je: predná biela odrazka, zadná 
červená odrazka, oranžové odrazky na pedáloch a vo výplete kolesa (tieto 
odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi 
alebo v ich blízkosti). Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel naviac vybavený 
svietiacim svetlom bielej farby vpredu a stálym alebo blikajúcim červeným svetlom 
vzadu.  

 
 
 
 
Technické údaje elektrobicykla so systémom Apache Power 

Menovitý výkon motora 250W Napätie systému 36V  
Prevádzková teplota 0 / +40 ° C Skladovacia teplota -10 / +50 °C 

Stupeň krytia IP 54 (ochrana proti prachu a striekajúcej vode) 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
PRO POUŽÍVANIE ELEKTROBICYKLA 
 
DÔLEŽITÉ 
 

Pred každou jazdou skontrolujte funkčnosť bŕzd. 
Odporúčame tiež skontrolovať stav batérie. 
 
Pri jazde na elektrobicykli vždy používajte cyklistickú prilbu! 

 

 

Zapnutie elektrického systému elektrobicykla 
 

1 Zapnite napájanie elektrického systému na batériu 
 
– stlačte elektronický spínač na boku batérie, rozsvieti sa modré podsvietenie  
– zapnite spínač umiestnený v zadnej časti batérie, rozsvieti sa červená dióda  
– otočte kľúčikom batérie do pozície „POWER“ 

– zapnite spínač pod gumovou krytkou na ľavom boku rámu 

 
 



 

2 Zapnite ovládací panel elektrobicykla 
 

LED 
stlačte tlačidlo on/off na ovládacom 
paneli. 

       

 

 
 

 
Jazda na elektrobicykli  
Na elektrobicykli sa jazdí rovnako ako na bežnom cestnom bicykli. Stačí sa rozbehnúť a 

otáčať kľukami (šliapať). Motor sa po chvíli automaticky aktivuje a pracuje podľa 

nastaveného režimu asistencie. 

V prípade zvoleného režimu asistencie 1 - 3 sa motor aktivuje po ½ otáčke kľučkami 

(180°). V prípade režime 4 a 5 sa motor aktivuje po cca ¼ otáčke (90°). 

V prípade použitia bŕzd sa motor automaticky vypne. Neplatí pre modely s hydraulickými 

diskovými brzdami, ktoré nie sú vybavené brzdovými pákami so senzormi. U týchto 

modelov sa motor vypne do 2 sekúnd po tom, čo prestanete šliapať.  

Ak dosiahnete rýchlosť jazdy 25 km / h, motor sa automaticky vypne a znovu sa aktivuje vo 
chvíli, keď rýchlosť jazdy opäť klesne pod 25 km / h. 
Motor nepracuje, pokiaľ nešliapete alebo točíte kľukami dozadu  

Nezávisle od druhu prevodu je vhodné počas radenia krátko prerušiť 

šliapanie. Tým sa uľahčí radenia a zníži sa opotrebenie pohonného 

ústrojenstva.  
Funkcia elektrobicykla môže byť ovplyvnená vonkajšími 

elektromagnetickými vplyvmi (napr. radary, rádiolokátory a pod.) 

 

 

Ovládanie elektrobicykla pomocou ovládacieho 
panela 
Nastavenie režimu asistencie  
LCD - krátko stlačte tlačidlo        zmenu režimu asistencia v rozsahu 0-5.  

Najvyššia režim asistencie je 5. Režim 0 je bez asistencie motora. 

LED - krátko stlačte tlačidlo        zmenu režimu asistencia v rozsahu 1-5.   
Pri jazde s nízkymi otáčkami motora a vysokým režimom asistencie môže 

dôjsť k vibráciám motora. Odporúčame preto znížiť režim asistencie. 
 

Asistent chôdze  
Táto funkcia slúži pre asistenciu pri chôdzi a tlačenie elektrobicykla. Rýchlosť 
elektrobicykla sa pohybuje v rozmedzí 4-6 km / h.  
LCD - stlačte a podržte tlačidlo      . Motor bude aktivovaný po 1 sekunde a bude 
okamžite vypnutý po uvoľnení tlačidla. 
LED - stlačte a podržte tlačidlo      . Motor bude aktivovaný po 1 sekunde a bude 
okamžite vypnutý po uvoľnení tlačidla.   



Pozor: Nesnažte sa brániť elektrobicyklu v pohybe vpred pri 

aktivovanom asistentovi chôdze. Môže dôjsť k poškodeniu motora. 
 

 
Zapnutie osvetlenia  
Vybrané modely (Wakita, Wakan, Gaagii, Chitty, Dakotah, Tanka Plus, Tocha) sú 
vybavené predným a zadným osvetlením, ktoré je napojené na batériu 
elektrobicykla. Osvetlenie sa zapína a vypína pomocou ovládacieho panela. 

LCD - stlačte a podržte tlačidlo na 1 sekundu .  

LED - stlačte a podržte tlačidlo na 1 sekundu. 

 
 

Po jazde 
 

1 Vypnite elektrický systém  
pomocou ovládacieho panela rovnakým spôsobom ako ste ho zapli 
 

2 Vypnite napájanie elektrického systému na batériu 
 

 
ODPORUČENIE 
      

        Po každej jazde zapojte batériu na nabíjačku a nechajte úplne nabiť. 
     Batéria nemá pamäťový efekt, takže nie je potrebné ju pred nabitím úplne vybiť. 
 
 
 
 
 
 

BATÉRIA  
ODPORUČENIE 
 

Batéria je najdrahšia časť elektrobicykla. Preto venujte zvýšenú pozornosť pri jej 
manipulácii, nabíjaní a skladovaní. 

 
Batéria obsahuje chemické látky, ktoré môžu byť v prípade nesprávneho použitia 
nebezpečné. Najmä Lítium a jeho kysličníky sú pri kontakte s vlhkom horľavé. 
Batériu nikdy nerozoberajte. Mohli by ste ju poškodiť a zároveň hrozí 
nebezpečenstvo poranenia v dôsledku vznietenia alebo dokonca výbuchu. 
Porušením garančnej pečate zároveň stratíte záruku na batériu. 
 

 
DÔLEŽITÉ 
 

Pred akoukoľvek manipuláciou s batériou ju vždy vypnite! 

Pre zistenie stavu nabitia batérie ju vypínať nemusíte. 

 

 



 

Nosičová batéria 

 
Zapnutie: zapnite vypínač umiestnený v zadnej časti batérie, 
rozsvieti sa červená dióda. 

Manipulácia: pre vybratie batérie otočte kľúčikom o 180 °. 
Uchopte batériu za úchyt umiestnený zospodu batérie a 
ťahom ju vyberte 
z nosiča. Vloženie batérie sa prevádza v opačnom poradí. 

 

 
 
 
 
Zistenie stavu nabitia batérie: pomocou 
LED indikátora umiestneného v zadnej časti 
batérie, ktorý aktivujete stlačením tlačidla. 
Batéria má plnú kapacitu, keď svietia 4 LED 
diódy (3 zelene, 1 červeno). Ak svieti iba 
červená LED dióda, znamená to, že batéria je 
takmer vybitá a musí byť čo najskôr nabitá. 
  
 
 
 
 
 

ODPORUČENIE 
 

Pred opustením Vášho elektrobicykla na verejnom mieste vždy batériu 

zamknite a kľúč si vezmite so sebou. Predídete tak nebezpečenstvu odcudzenia 

batérie. 

 

Ak kapacita batérie bude príliš nízka, motor prestane mať hladký chod a začne 

plynúť "trhane". V tomto prípade vypnite systém elektropohonu a ďalej pokračujte 

bez motorovej pomoci ako na bežnom jazdnom bicykli. Zahriatie batérie je bežný 

jav a nie je chybou. Batéria je chránená teplotným snímačom a v prípade 

nadmerného prehriatia (napr. kvôli vysokým okolitým teplotám) sa automaticky 

vypne. Vyčkajte až vychladne na prevádzkovú teplotu a pokračujte v jazde.



NABÍJANIE BATÉRIE 
 
ODPORUČENIE 
 

Batéria je pripravená k okamžitému použitiu. Pre získanie maximálnej 

kapacity však odporúčame vykonať na začiatku užívania 3 plné dobíjacie 

cykly. Tzn. batériu úplne vybiť jazdou a následne dobiť do plnej kapacity pri 

izbovej teplote. Ďalej už ju môžete kedykoľvek nabíjať bez nutnosti plného 

vybitia. 

 

 
Lítiové batérie nemajú pamäťový efekt, teda ich môžete kedykoľvek nabíjať ideálne po 
každom použití elektrobicykla. Vzhľadom k samočinnému vybíjaniu, ktoré spôsobuje 
postupnú stratu kapacity, odporúčame pri dlhodobom skladovaní batériu úplne nabiť 1 x 
za 2-3 mesiace. 

Batériu môžete nabíjať, keď je vybratá aj vložená v elektrobicykli.  
Pred nabíjaním batériu vždy vypnite. 
 
Batérie nabíjajte len v suchom prostredí. Nabíjací konektor nie je odolný proti striekajúcej 
vode. 
 
 
Batériu nabíjajte ideálne pri izbovej teplote (15 - 20 ° C). 
Nabíjanie pri okolitej teplote menšej ako 0 ° C alebo nad 40 ° C nie je možné a môže 
batériu poškodiť. 

 

Postup 
 
Prepojte nabíjačku so zdrojom 
elektrického napätia 230V. 
Rozsvieti sa na nej červená a 
zelená LED dióda. 

 
Následne prepojte nabíjačku s 
batériou. Zelená dióda začne 
svietiť na červeno, čo 
signalizuje proces nabíjania. 
Nabíjanie sa zastaví 
automaticky, ako náhle je 
batéria plne nabitá a dióda 
signalizujúca nabíjanie sa opäť 
rozsvieti nazeleno. 
Prerušenie procesu nabíjania 
batériu nepoškodzuje. 

 

ODPORUČENIE 
 

Ak máte pocit, že Vám poklesla celková kapacita batérie, mohlo sa tak 

stať z dôvodu nabíjania či prevádzky v neideálnych klimatických 

podmienkach. Preveďte 3 plné dobíjacie cykly. Tzn. batériu úplne vybite 

jazdou a následne dobite do plnej kapacity pri izbovej teplote. 

 



DÔLEŽITÉ 
 

Používajte iba nabíjačku, ktorú ste dostali k elektrobicyklu! 
Použitie inej nabíjačky môže mať za následok poškodenie batérie alebo iných súčastí 
elektrického systému a stratu záruky. 
 

Ak indikátor stavu ukazuje, že je batéria vybitá, je v nej stále minimálne napätie, 

ktoré ju chráni pred poškodením, ale nie je dostatočné pre pohon elektrobicykla. 

Batériu čo najskôr dobite. Nikdy nenechajte batériu vybitú. Mohlo by tak dôjsť k jej 

poškodeniu. 

 

 

 

 

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE DOJAZD BATÉRIE  
Nie je možné presne stanoviť dojazdovú vzdialenosť elektrobicykla. Je 
mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú dojazd elektrobicykla.  
■ profil trasy (rovinatý terén vs. dlhá prudká stúpania)   
■ počasie - teplota, protivietor (ideálna teplota je okolo 20 ° C, bezvetrie)  

■ hmotnosť jazdca a nákladu (väčšia hmotnosť = väčšia spotreba) 

■ technický stav bicykla (dobre nastavené a premazané koleso kladie menší odpor) 
■ tlak v pneumatikách (podhustené pneumatiky = vyššia spotreba) 
■ štýl jazdy (čím viac sily vynaložíte, tým menej spotrebuje motor) 

■ zvolený režim asistencie (vyšší mód = väčšia spotreba)  
■ aktuálna kapacita batérie (vyššia kapacita = väčší dojazd) 
 
 

ODPORUČENIE 
 

Pre dosiahnutie maximálneho dojazdu dbajte o technický stav Vášho 

elektrobicykla a udržujte odporúčaný tlak v pneumatikách. Veľmi dôležitý je aj 

stav batérie, preto sa o ňu starajte podľa pokynov tohto manuálu. Snažte sa 

využívať čo najnižší režim asistencie tak, aby Vám bola jazda príjemná, ale aby 

ste zbytočne nespotrebovávali energiu z batérie. Zvolením správneho 

prevodového stupňa môžete pri vynaložení rovnakej sily zvýšiť rýchlosť a 

predĺžiť dojazd 

 

 
PREPRAVA BATÉRIE  
Na prepravu batérií platia požiadavky predpisov o nebezpečných nákladoch. 

Nepoškodené batérie môžu súkromní používatelia prepravovať na komunikáciách bez 

splnenia ďalších podmienok. 

Pri preprave komerčnými používateľmi alebo pri preprave tretími osobami sa musia 

dodržiavať osobitné požiadavky na balenie a označenie (napr. predpisy ADR). 

Batérie zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený kryt. Voľné kontakty zalepte a batériu 

zabaľte tak, aby sa v obale nepohybovala. Zásielkovú službu upozornite, že sa jedná o 

nebezpečný náklad. 

 

 



 

SKLADOVANIE BATÉRIE  
Batériu skladujte na suchom a vetranom mieste mimo priameho slnečného žiarenia a iné 

tepelné zdroje pri teplote v rozsahu -10 až 40 ° C. Ideálne podmienky sú mierny chlad, 

nie však mráz. V prípade skladovania v chladnom prostredí je nutné pred uvedením do 

prevádzky batériu najprv nechať ohriať na optimálnu prevádzkovú teplotu (20 ° C). 

Batériu nenechajte nikdy úplne vybitú. Mohla by sa tým trvale poškodiť. 

Pri dlhodobom skladovaní (napr. v  zimnom období) udržujte batériu úplne nabitú. 

Neskladujte ju však trvale pripojenú k nabíjačke alebo umiestnenou v elektrobicykli. 

Lítiové batérie sa aj pri nečinnosti postupne vybíjajú (cca 5-10% kapacity za mesiac). 

Preto batériu 1x za 2-3 mesiace znovu dobite. 

 
 

ODPORUČENIE 
Batéria Li-Ion sú plne recyklovateľné. Po ukončení životnosti batérie ju môžete            
odovzdať na ktoromkoľvek zbernom mieste alebo u Vášho predajcu. 
 
 
 
 

OVLÁDANIE ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU 
Elektrický systém elektrobicykla sa ovláda pomocou ovládacieho LED panela. 
 

LED panel 
Ovládací panel je 

umiestnený na ľavej strane 

riadidiel. 

             

ON/OFF  

Zapnutie a vypnutie  
Pred zapnutím systému je nutné zapnúť prívod elektrického napätia na batérii. Ovládací 

panel a tým aj celý elektrický systém zapnete stlačením tlačidla ON / OFF. 

Rovnakým spôsobom elektrický systém tiež vypnete. Systém sa z dôvodu úspory 

elektrickej energie automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti. 

 

Nastavení režimu asistencie 
 
Zmenu režimu asistencia v rozsahu 1-5 vykonáte 
stlačením tlačidiel               
 
Ak chcete ísť bez asistencie ako na bežnom 
bicykli, vypnite elektrický systém tlačidlom 
ON / OFF. 
 

 

 

Ukazovatel asistencie Režim 



Asistent chôdze 
Aktiváciu asistenta chôdze vykonáte stlačením a podržaním tlačidla      . Asistent bude 
vypnutý okamžite po uvoľnení tlačidla. Táto funkcia slúži pre asistenciu pri chôdzi 
a tlačenie elektrobicykla. Rýchlosť elektrobicykla s pomocou asistenta sa pohybuje v 
rozmedzí 4-6 km/h. 
 
 

Zapnutie/vypnutie osvetlenia 

Pre zapnutí / vypnutí osvetlenia stlačte a podržte tlačídlo  na 1 sekundu. 
 

 

ODPORUČENIE 
 

Pri modeloch Tanka a Matto E7 je možné dokúpiť osvetlenie, ktoré je možné 

napojiť na batériu a ovládať pomocou LED panelu. 

 

Indikátor stavu batérie 

ukazuje orientačne zostávajúcu kapacitu batérie. Batéria je plne nabitá, keď všetky LED diódy 
svietia. V prípade nižšieho napätia batérie (nižšia aktuálna kapacita) a vyššie momentálnej 
záťaže (napr. pri jazde do kopca) môže zobrazenie kapacity na ovládacom paneli kolísať. 
Presnejšie údaj o kapacite batérie poskytuje indikátor umiestnený priamo na batériu. 
 

Akceleračná páčka 

 
Je osadená vedľa gripu na pravej strane 
riadidiel. Je určená pre rýchlejší rozjazd 
a jednoduchšie manévrovanie. Nemala by sa 
používať behom jazdy miesto aktívneho 
šliapania.  
 

 
 
 
MONTÁŽ A NASTAVENIE ELEKTROBICYKLA  
Montáž a demontáž kolesa s motorom 
 
Z dôvodu prepravy alebo servisu môžete potrebovať demontovať 

koleso so zapleteným motorom. Najskôr rozpojte konektor 

motora (cca 20 cm od vstupu do motora). Následne povoľte 

brzdovú čeľusť (ak sa používa), nastavte reťaz na najmenšie 

koliesko (u zadných motorov), povoľte matice motora kľúčom č. 

18 a vyberte koleso z rámu / vidlice. Pri spätnej montáži 

postupujte v obrátenom poradí. 
 
 
 

Pri montáži kolesa s motorom dbajte na správnu pozíciu stredovej osi 
vybraním smerom dolu. Kábel musí do motora vstupovať zospodu. V 
opačnom prípade by sa po ňom mohla do motora dostať voda a dôjsť tak 
k poškodeniu motora.  



 
Dávajte pozor pri zapájaní konektora, aby vylisované 

šípky na oboch častiach konektora smerovali proti sebe. 

Konektor spojte dostatočnou silou. Nedostatočné 

zasunutie konektora môže spôsobiť nefunkčnosť motora 

alebo poškodenie (vypálenie) konektorov. 
 

Nastavenie sedadla a sedlovky  
Pre nastavenie výšky sedla povoľte objímku sedlovej trubky pomocou skrutky. Nastavte sedlovku do 

zvolenej výšky a utiahnite objímku pomocou rýchloupínacej páky. 

Sedlovku nikdy nevyťahuje viac, než označuje ryska sa šípkou a nápisom MINIMUM 

INSERTION po obvode sedlovky. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu rámu elektrobicykla. 
 

 
DÔLEŽITÉ 

Po každom zostavení elektrobicykla sa uistite, že sú všetky závitové spoje 
dostatočne utiahnuté a skontrolujte funkčnosť bŕzd! 
 
 
 
 

ÚDRŽBA ELEKTROBICYKLA 
 

Nikdy neponárajte batériu, nabíjačku a ostatné elektrosúčiastky do vody 
či inej kvapaliny. Nikdy elektrobicykel neumývajte tlakovou umývačkou 
(WAP). Pred umývaním elektrobicykla vždy vyberte batériu. 

 

 

Pravidelná údržba elektrobicykla 
 Venujte pozornosť pravidelnej údržbe Vášho elektrobicykla. Zaistíte tak jeho 

bezproblémové fungovanie, dlhšiu životnosť a bezpečnosť. 
 Udržujte elektrobicykel a všetky jeho komponenty čisté. 
 Použite iba odporúčané a vyskúšané čistiace materiály (napr. značky Dirtwash alebo 

Pure od anglického výrobcu Weldtite - viac na www.bplumen.cz/weldtite). 
 Pravidelne mažte reťaz vhodnými olejmi (napr. značky TF2 od anglického výrobcu 

Weldtite - viac na www.bplumen.cz/weldtite). 
 Ak budete používať Váš elektrobicykel v zimnom období, po každej jazde očistite 

elektrobicykel a predovšetkým kontakty batérie a ďalšie konektory od soli. 
 Pri akejkoľvek manipulácii s elektrobicyklom dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu 

káblov elektrického systému. Poškodené káble predstavujú riziko úrazu elektrickým 
prúdom. 

 Pravidelne kontrolujte správne dotiahnutie všetkých spojov a funkčnosť bŕzd. 
 Skontrolujte tiež jednotlivé diely elektrobicykla, či nie sú poškodené. Napr. praskliny na 

ráme, vidlici, riadidlách, predstavci, poškodenie káblov, poškodenia obalu batérie a 
pod. 

 Pred prepravou elektrobicykla na aute či v aute vždy vyberte batériu z elektrobicykla. 

 
 
 

http://www.bplumen.cz/weldtite
http://www.bplumen.cz/weldtite


ODPORUČENIE 
 

Pokiaľ chcete predísť defektom duše, odporúčame použiť tmel na prevenciu defektu 

(napr. Dr. Sludge od anglického výrobcu Weldtite. Viac na www.bplumen.cz/weldtite). 

 

 
ODPORUČENIE 
 

Pri výbere detskej sedačky, vozíku za bicykel či nosiča kolesa na auto sa, 

vzhľadom na polohu dielov pohonu, špeciálny tvar rámu a zvýšenú hmotnosť, 

poraďte s autorizovaným partnerom Apache. 

 

 
Servis elektrobicyklov Apache  
V prípade problémov s funkčnosťou elektrobicykla Apache sa obráťte na svojho predajcu 

alebo ktoréhokoľvek autorizovaného partnera Apache. 

Reklamáciu elektrobicykla alebo batérie uplatňujte vždy u svojho predajcu. 

V prípade pozáručného servisu sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek autorizovaného partnera 

Apache. Najbližšieho autorizovaného partnera nájdete na www.apache-elektrokola.cz . 
 

 
DÔLEŽITÉ 

Neodborná manipulácia s elektrobicyklom nad rámec tohto manuálu, použitie  
neoriginálnych dielov (napr. iná batéria), zásah do konštrukcie elektrobicykla či do 
zapojenia elektrického systému môže mať za následok poškodenie elektrobicykla a 
stratu záruky. 
 

 

 

ZÁRUKA ELEKTROBICYKLA  
Garančná prehliadka 

Pre zaistenie plnej funkčnosti elektrobicykla je nutné vykonať tzv. garančnú prehliadku. Tá 
sa spravidla vykonáva po cca 100-150 km jazdy. Počas prehliadky sa skontroluje 
dotiahnutie všetkých spojov, nastavenie bŕzd a prevodov a elektrický systém. Táto 
prehliadka je zadarmo u Vášho predajcu elektrobicykla. Ten Vám ju zároveň potvrdí do 
záručného listu. Garančné prehliadku je potrebné vykonať do 3 mesiacov od začiatku 
platnosti záruky (predaja). V prípade, že nebude garančné prehliadka vykonaná, môže 
byť elektrobicykel následným používaním poškodený a tým tiež stratený nárok na záruku. 
 

Postup pri reklamácii 
Reklamáciu elektrobicykla alebo batérie uplatňujte vždy u svojho predajcu.  
Pri uplatnení reklamácie predložte doklad o kúpe, záručný list s potvrdenou 

garančnou prehliadkou a zapísanými výrobnými číslami rámu a batérie, uveďte 

dôvod reklamácie a popis chyby. 
 

 
 

http://www.apache-elektrokola.cz/


Záručné podmienky  
24 mesiacov na rám a komponenty elektrobicykla - vzťahuje sa na výrobné chyby a 

chyby materiálu mimo bežné opotrebovanie používaním. 

12 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej 

celkovej kapacity v priebehu 12 mesiacov od predaja elektrobicykla.  
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. 
Záruka sa vzťahuje iba na prvého majiteľa. 

  
 

Podmienky záruky 

 Elektrobicykel musí byť používaný výhradne na účel, na ktorý bolo vyrobený. 
 Elektrobicykel musí byť používaný, skladovaný a udržiavaný podľa tohto užívateľského 

manuálu. 

Na elektrobicykli musí byť vykonaná garančná prehliadka do 3 mesiacov od začiatku 

platnosti záruky.  

 
Nárok zo záruky zaniká 

 Ak bolo zistené, že k poškodeniu výrobku došlo vinou užívateľa (haváriou, neodbornou 

manipuláciou nad rámec tohto užívateľského manuálu, neodborným zásahom do 

konštrukcie elektrobicykla či do zapojenia elektrického systému, zlým uskladnením a 

pod.). 

 Uplynutím záručnej doby. 

Ak sa jedná o bežné opotrebenie používaním (napr. pneumatiky, reťaze, kazety, 

prevodníky, brzdové doštičky, držadlá atď.).  

 
Likvidácia elektrických a elektronických zariadení 
 

Použité elektrické alebo elektronické výrobky (motor, batérie, displej, snímača, 

kabeláž) nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom 

správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde 

bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať 

cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 

dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 

nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho 

úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu 

byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ZÁRUČNÝ LIST 

 

Typ trojkolky:             Apache eTroke 

 

Výrobné číslo batérie:            ........................................................................................ 

 

Výrobné číslo rámu:            ........................................................................................ 

 

Výrobné číslo motora:               ........................................................................................ 

 

Dátum predaja:                         ........................................................................................ 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis predávajúceho: .................................................................................. 

 

 

Záručné opravy: 

Dátum prevzatia Dátum opravy Popis problému Pečiatka a podpis 

predajcu 
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