UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PRO BATERIE LEVO, VŠECHNY MODELY (SBC-B06, B07, B08)

TATO STRUČNÁ PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE. PROSÍME PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A ULOŽTE NA
BEZPEČNÉ MÍSTO
Tato uživatelská příručka je určena k Vaší baterii k Levo. Obsahuje důležité informace k bezpečnosti, výkonu a další technické informace. Měli byste si je přečíst před prvním použitím baterie
a uchovat si je pro budoucí potřebu. Měli byste si také přečíst kompletní Uživatelskou příručku ke kolu Turbo Levo a Uživatelskou příručku ke kolu Specialized. Obsahují totiž dodatečné
všeobecné informace, které byste měli dodržet. Pokud tyto dokumenty nemáte, lze je bezplatně stáhnout na www.specialized.com nebo se obraťte na Vašeho prodejce či kontaktuje Rider Care.
Při čtení tohoto uživatelská příručka s pokyny si všimnete různých symbolů a varování, které jsou vysvětleny níže:
VAROVÁNÍ! Kombinace tohoto slova a symbolu označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které když se nevyhnete, tak může mít za následek vážné zranění nebo
smrt. Mnoho z Varování udává, že “můžete ztratit kontrolu a spadnout”. Protože každý pád může skončit vážným zraněním nebo smrtí, neopakujeme vždy varování před
možným zraněním nebo smrtí.
UPOZORNĚNÍ: Kombinace bezpečnostního symbolu a slova UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které když se nevyhnete, tak může mít za
následek lehké nebo středně těžké zranění nebo slouží jako varování před nebezpečnými postupy.
Slovo UPOZORNĚNÍ bez výstražného symbolu označuje situaci, které když se nevyhnete, tak může mít za následek poškození Vašeho kola nebo propadnutí záruky.
INFO: Symbol upozorňuje čtenáře na obzvláště důležité informace.
MOMENT: Tento symbol zvýrazňuje správnou hodnotu utahovacího momentu pro konkrétní šroub. K dosažení konkrétní hodnoty momentu je nutné použít
kvalitní momentový klíč.
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci nebo nabíjení baterie nebo při používání kola Levo vždy dodržujte tyto pokyny:
 S koly Levo používejte pouze baterii Levo. Baterii Levo nepoužívejte v žádném jiném kole ani nepoužívejte žádnou jinou baterii s kolem Levo, i když bude pasovat.
 Před připojením nebo odpojením kabeláže od baterie ji vždy nejprve vypněte.
 Baterii vypněte, od baterie odpojte nabíječku a baterii vyjměte z kola Levo před prováděním jakýchkoliv prací libovolného druhu, jako je montáž, údržba, čištění, oprava a/nebo přeprava.
 Před jízdou na kole se ujistěte, že je baterie řádně zajištěna v rámu.
 Při přepravě baterie odděleně od kola Levo se ujistěte, že je baterie VYPNUTA. Dotknutí se kontaktů při ZAPNUTÉ baterii může způsobit elektrický výboj a/nebo zranění.
PŘI NABÍJENÍ BATERIE:
 Pravidelně kontrolujte baterii a nabíječku, zda nejsou poškozeny. Baterii, o které máte podezření, že je poškozená, nebo víte, že je nefunkční, nenabíjejte a nepoužívejte.
 Před připojením a nabíjením baterie se ujistěte, že nabíjecí zdířka i konektor jsou suché.
 Používejte pouze nabíječky Specialized dodané s kolem nebo jiné nabíječky schválené Specialized. Před každým nabíjením zkontrolujte, zda není poškozena samotná nabíječka,
kabel nebo nabíjecí zdířka. Nikdy nepoužívejte nabíječku, o které máte podezření, že je poškozená, nebo víte, že je nefunkční.
SLEDUJTE A ŘIĎTE SE:
 Nemodifikujte, neotvírejte a nerozebírejte baterii nebo nabíječku. Modifikace nebo rozebrání může mít za následek zkrat, požár nebo chybnou funkci.
 Baterie je velmi těžká. Při manipulací s ní buďte opatrní a neupusťte ji.
 Nedovolte, aby hřebíky, šrouby nebo jiné malé, ostré nebo kovové předměty přišly do styku s baterií nebo s nabíjecí zdířkou.
 Nedovolte, aby se baterie přehřála. Chraňte baterii před nadměrným slunečním zářením.
 Baterii nevystavujte otevřenému ohni nebo tepelnému záření.
 Baterii neponořujte do vody.
 Nedovolte, aby se baterie zkratovala. Baterii udržuje dál od kovových předmětů, které mohou způsobit její zkrat.
 Nepoužívejte baterii, která vykazuje známky poškození obalu nebo nabíjecího konektoru nebo z ní vytékají jakékoliv tekutiny. Tekutina z baterie může podráždit kůži nebo způsobit popáleniny.
V případě poškození, při kterém dojde ke kontaktu pokožky nebo oka s jakoukoliv tekutinou z baterie okamžitě opláchněte poškozené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ! Neuposlechnutí pokynů v této části může mít za následek poškození elektrických komponenty na Vašem kole a způsobí propadnutí záruky, ale hlavně,
může způsobit vážné zranění Vaší osoby nebo smrt. Vykazuje-li Vaše baterie nebo nabíječka jakékoliv známky poškození, nepoužívejte ji a okamžitě ji dopravte k
Vašemu Autorizovanému prodejci Specialized na kontrolu.
ZÁRUKA
Záruční podmínky najdete na www.specialized.com, kompletně a detailně jsou specifikovány v Záručním listě ke kolu.
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NABÍJENÍ
PLNĚ NABITO
PROBLÉM
Obr.1: Vaše kolo pohání moderní lithium-iontová (Li-ion) baterie. Li-ion baterie nabízí vysokou kapacitu (dojezd) při nízké hmotnosti a netrpí paměťovým efektem.
Fig.2: Během procesu nabíjení dioda na nabíječce bude svítit červeně. Když je baterie plně nabitá, dioda na nabíječce se změní na zelenou.
 Nabíjení: Baterii lze nabíjet ať je namontovaná na kole nebo ne. Baterii nabíjejte pouze v teplotním rozsahu 0° C až +50° C. Je-li baterie příliš horká, z důvodů bezpečnosti se nenabije.
 Provoz: Baterii provozujte pouze v teplotním rozsahu -20° C až +70° C.
UPOZORNĚNÍ: Bliká-li kontrolka LED během nabíjení červeně, došlo k chybě nabíjení. V takovém případě okamžitě vyjměte nabíječku ze zásuvky, přestaňte
používat podporu motoru a kontaktujte svého Autorizovaného prodejce Specialized.
Systém správy baterie (BMS) je navržen tak, aby nějakou dobu chránil plně vybitou baterii před poškozením. Abyste však udrželi nejlepší možný výkon a životnost
baterie, Specialized doporučuje pravidelně nabíjet baterii minimálně do ¾ plného nabití (7 LED).
Pamatujte, že Li-ion baterie postupně ztrácí kapacitu v závislosti na stáří a používání. Výrazně snížená doba provozu po nabití může být znakem toho, že baterie
se již blíží ke konci své životnosti a je třeba ji vyměnit. Za předpokladu, že jste kolo používali řádně, zhruba 75% původní kapacity baterie by mělo zůstat po 300
nabíjecích cyklech nebo dvou letech. Náhradní baterie lze zakoupit do Autorizovaného prodejce Specialized.
PŘEDBĚŽNÁ MONTÁŽ A INSTALACE BATERIE
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 Obr.3: Položte ochranný kryt na baterii a upevněte dvěma šrouby (A). Utahovací moment je 5.1 Nm.
 Obr.3: Nainstalujte šroub a tvarovou matici (B). Utahovací moment je 1.7 Nm.
 Obr.4: Ujistěte se, že gumové oválné zakončení baterie směřuje správným směrem.
 Obr.7: Umístěte baterii do základny v rámu.
 Obr.6: Otočte baterii směrem nahoru do spodní rámové trubky a poté zasuňte osu baterie. Moment utažení je 10 Nm.
 Obr.5: Zapojte nabíjecí zástrčku do nabíjecí zdířky.
NABÍJENÍ BATERIE V RÁMU
VAROVÁNÍ! Nabíječku umístěte na stabilní a rovný povrch neovlivnitelný teplem. Baterii byste měli nabíjet v suchém a odvětrávaném prostoru a zajistit, že
nabíječka nebude během procesu nabíjení ničím přikrytá. Zajistěte, že baterie ani nabíječka nebudou vystaveny žádné hořlavé nebo nebezpečné látce. Zasuňte
zástrčku nabíječky do zásuvky (100 - 240V) pomocí příslušné koncovky pro danou zemi, poté zapojte nabíjecí zástrčku do zdířky na baterii. Specialized doporučuje
nabíjet baterii v prostoru s detektorem kouře.
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NABÍJECÍ ZÁSTRČKA

NABÍJECÍ ZDÍŘKA

PŘIPOJOVACÍ KABELY

UPOZORNĚNÍ:
PŘED PŘIPOJENÍM
ČI ODPOJENÍM
PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ
VŽDY BATERII VYPNĚTE!

 Obr.5: Nabíjecí zdířku najdete na levé straně (na kole na opačné straně baterie, než kde se nachází převody), poblíž středu.
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NABÍJENÍ BATERIE MIMO RÁM
VAROVÁNÍ! Nabíječku a baterii umístěte na stabilní a rovný povrch neovlivnitelný teplem. Baterii byste měli nabíjet v suchém a odvětrávaném prostoru a zajistit, že
baterie ani nabíječka nebudou během procesu nabíjení ničím přikryté. Zajistěte, že baterie ani nabíječka nebudou vystaveny žádné hořlavé nebo nebezpečné látce.
Zasuňte zástrčku nabíječky do zásuvky (100 - 240V) pomocí příslušné koncovky pro danou zemi, poté zapojte nabíjecí zástrčku do zdířky na baterii. Specialized
doporučuje nabíjet baterii v prostoru s detektorem kouře.
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 Obr. 6: Baterii vypněte a před vyjmutím baterie z rámu odejměte připojení pomocí kabelů.
 Obr. 6: Držte baterii a povolte osu pomocí 6mm inbusového klíče.
 Obr. 6: Přední část baterie nechejte vyklouznout z rámu, přičemž dole zůstane zasunutá v základně.
 Obr. 7: Baterii vysuňte z uchycení v základně směrem vzhůru, poté baterii z rámu kompletně vyjměte.
ZOBRAZENÍ ÚROVNĚ NABITÍ
Úroveň nabití baterie je během Vaší jízdy neustále zobrazena. Počet svítících kontrolek LED určuje zbývající stav baterie. Když stav baterie klesne na 20%, poslední dvě kontrolky LED se
rozsvítí červeně (Obr. 8).
Když bude zbývat 10% baterie, systém začne omezovat úroveň podpory. Při 1% systém vypne podporu motoru.
Bude-li Vaše v klidu po dobu 10 minut, BMS automaticky systém vypne. Chcete-li pokračovat v jízdě s podporou, musíte systém znovu zapnout.
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ČIŠTĚNÍ
Před čištěním kola vždy baterii vypněte a vyjměte z ní nabíječku. Před čištěním baterie ji z kola vyjměte.
UPOZORNĚNÍ: Při čištění Vašeho kola nikdy nepoužívejte tlakové myčky - WAP. Místo toho použijte suchý nebo lehce vlhký hadr. Ujistěte se, že během čištění
nepřijdou elektrické komponenty do styku s vodou. Další informace ohledně čištění kola Vám poskytne Autorizovaný prodejce Specialized.
SKLADOVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z rámu, skladujte ji odkrytou na suchém a dobře odvětrávaném místě. Baterii skladujte pouze v
chladném místě, do +35°C.
Pokud se baterie skladuje a po delší dobu se nepoužívá, nezapomeňte ji nabít minimálně jednou za tři měsíce. Pokud není baterie nabita po dobu delší než tři
měsíce, může se poškodit.
Nedoporučujeme ponechávat baterii připojenou k nabíječce po delší dobu po skončení nabíjení.
PŘEPRAVA
Přeprava a nebo odeslání vaší baterie Levo může podléhat určitým omezením a může vyžadovat speciální manipulaci, označení a/nebo zabalení. Předem se
seznamte s veškerými zákonnými požadavky a nařízeními ve Vaší zemi nebo státě. Váš Autorizovaný prodejce Specialized může mít také k dispozici užitečné
informace. Při přenášení baterie mimo rám Specialized doporučuje použít schválený transportní box na baterii.
UPOZORNĚNÍ: Pamatujte, že Vaše kolo Levo je značně těžší než kolo bez podpory motoru. Při manipulaci, přenášení nebo zvedání Vašeho kola Levo buďte opatrní.
LIKVIDACE
LIION

Baterie a nabíječky není možné vyhodit do Vašeho domovního odpadu! Všechny baterie a nabíječky musí být zlikvidovány ekologicky šetrným způsobem,
v souladu s místním nařízením ve Vašem státu nebo zemi o likvidaci baterií. Informace o tom, jak zlikvidovat baterii nebo nabíječku a o jakýchkoliv
fungujících programech zpětného odběru získáte od Vašeho Autorizovaného prodejce Specialized.
TECHNICKÉ ÚDAJE O BATERII

POPIS

JEDNOTKA

PROVOZNÍ NAPĚTÍ
NABÍJECÍ TEPLOTA
VYBÍJECÍ TEPLOTA
TEPLOTA PRO SKLADOVÁNÍ

SPECIFIKACE

VOLT

36

°C

0 — +50

°F

+32 — +122

°C

-20 — +70

°F

-4 — +158

°C

< +35

°F

< +95

STUPEŇ OCHRANY
VÁHA (BEZ CHRÁNIČE)
BATERIE

IP67
KG

2.8

LB

6.2
SBC-B06

SBC-B07

JMENOVITÁ KAPACITA

11.5AH

12.5AH

14AH

ENERGIE

420WH

460WH

504WH

NABÍJEČKA
DOBA NABÍJENÍ

SBC-B08

SBC-C04
3:15H

3:30H

3:50H

Dojezd na baterii se může výrazně měnit v závislosti na modelu/kapacitě baterie a jízdních podmínkách, jako je sklon Vaší trasy a režim podpory. Na uživatelská příručka Levo naleznete
další informace o dojezdu na baterii a tipy pro maximalizaci dojezdu.
VAROVÁNÍ! Před prvním použitím si přečtěte štítek na baterii (vzorový štítek naleznete níže).
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Pamatujte, že všechny pokyny a poznámky se mohou změnit a být aktualizovány bez upozornění.
Pravidelně kontrolujte technické aktualizace na adrese www.specialized.com.
Zpětná vazba: techdocs@specialized.com

