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Návod 
k obsluze elektrokola
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Support mode

Cruising range 66 km 48 km 40 km

press
press

press

press

2. Podpůrné režimy 

Stiskněte tlačítko M (MODE) přibližně na 2 vteřiny. 
Systém se zapne a zobrazí všechny informace 
o aktuálním stavu. 

1. Jak zapnout systém? 

Základní informace 
Tento úvodní text Vám poskytne základní informace k Vašemu elektrokolu. Další informace získáte v následu-
jících kapitolách. 

Faktory, které ovlivňují dojezd 
Schopnosti jezdce 
Stav kola a jeho vybavení 
Profil tratě 
Průměrná rychlost a změny rychlosti 
Dopravní podmínky 
Stav pneumatik a jejich nahuštění 
Váha jezdce 
Směr a síla větru 
Teplota baterie při nabíjení (nižší=lepší) 
Teplota při skladování baterie (vyšší=lepší) 
Průměrná teplota při jízdě (vyšší=lepší) 
Stáří baterie (novější=lepší) a počet nabíjecích cyklů 
Aktuální nabití baterie 
Skladování baterie (doporučeno chladnější a suché prostředí) 

Více informací o dojezdu 
viz kapitola Dojezd. 

+

4. Jak vysunout displej? 

3. Jaké informace systém nabízí?

Systém informuje o celkové vzdálenosti, aktuální vzdálenosti, aktuálním času jízdy, maximální rychlosti 
a o průměrné rychlosti. Zobrazení změníte tlačítkem „I“. 

Faktory, které ovlivňují dojezd 

ZATLAČIT POSUNOUT

Vždy vysuňte krytku kontaktů po vyjmutí displeje. 
Vždy vypněte systém. Zabráníte tak ztrátě dat. 

Více informací viz kapitola Jak vysunout displej. 

5. Jak nabíjet baterii?
Baterie může být nabíjena jak v nosiči, tak mimo něj. Pro více informací viz kapitola Nabíjení baterie. 

Před nabíjením vypněte systém elektrokola. 

1. Uvolněte krytku pro nabíjení. 
2. Připojte baterii k nabíječce. 
3. Připojte nabíječku do sítě. 
4. Zapněte nabíječku - LED dioda se rozsvítí červeně. 

baterie se nabíjí

baterie je nabita

baterie se nenabíjí, 
zkontrolujte připojení

chyba - připojte znovu

chyba nabíječky - 
připojte znovu

přehřátí - odpojte - 
vyčkejte 
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7. Chybový kód 05 / E05

Chybové hlášení 05 je považováno za bezpečnostní opatření a chrání systém před přetížením. 

Systém je vybaven snímačem síly. Při tlaku na pedál měří snímač vyvinutou sílu a posílá měření do hlavní jednot-
ky. Snímač je velmi jemně nastaven proto, aby poskytoval komfortní podporu jízdy. Existuje několik zásad pro to, 
aby systém pracoval bez chyb.
 
Zapněte systém před tím, než položíte nohu na pedál. Pokud zatlačíte na pedál před zapnutím systému, může to 
být vyhodnoceno jako přetížení a zahlášena chyba 05.
 
Řešení: 

Vypněte systém a uvolněte nohu z pedálu. Poté zapněte systém a položte nohu na pedál. Pokud chyba 05 
nezmizí, kontaktujte prodejce. 

6. Jak vymazat ujetou vzdálenost 

1. Pomocí tlačítek zobrazte na displeji TRIP DISTANCE. 
2. Stiskněte a držte tlačítko INFO, stiskněte krátce tlačítko MODE. Data jsou vymazána. Uvolněte tlačítko INFO. 
 
Poznámka: pokud vymažete ujetou vzdálenost, automaticky bude vymazán i čas jízdy. 
Pro vymazání maximální rychlosti vyhledejte na displeji MAX SPEED a postupujte stejně jako při vymazání vzdá-
lenosti.
       

Klíče k uzamčení baterie 
Baterie je zabezpečena zámkem proti krádeži. 

K Vašemu kolu jste dostali 3 klíče. 
Jeden klíč uchovejte na bezpečném místě. 

Pokud jsou odcizeny všechny 3 klíče, je třeba vyměnit zámek. 

Důležité bezpečnostní informace 

Varování! 
Porušení uvedených varování a instrukcí může způsobit poškození vý-
robku, zranění či smrt jezdce. 

Před použitím elektrokola pečlivě prostudujte návod k použití. Nevhodné používání může způsobit poško-
zení výrobku, zranění či smrt jezdce.

Nepoužívejte poškozené komponenty – kontaktujte autorizovaného zástupce SR Suntour. 

Baterie obsahuje chemikálie, které mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Řiďte se pokyny v 
tomto návodu. Nikdy neotvírejte součásti SR Suntour systému, obzvláště ne baterii. V opačném případě 
hrozí nebezpečí závažného poranění. 

Baterie nesmí přijít do kontaktu s vodou (mimo běžný déšť) nebo jinou kapalinou či sněhem. V takových 
případech se na baterii nevztahuje záruka. Pokud se baterie dostane do kontaktu s vodou, okamžitě ji 
odpojte od ostatních zařízení. 

Neskladujte baterii ve vyšší než pokojové teplotě. Životnost baterie se tím zkrátí.
 
Neskladujte baterii poblíž ohně nebo jiného zdroje tepla. Vysoká teplota může způsobit výbuch baterie. 
Udržujte místo, kde je baterie nabíjena, dobře odvětrané. Neskladujte baterii v blízkosti předmětů, které 
mohou lehce vzplanout. 

Nabíjejte baterii pouze dodanou nabíječkou. Použití jiné nabíječky může výrazně zkrátit životnost baterie. 

Nabíjení Li-ION baterie provádějte ve vnitřních prostorách. Nabíjení provádějte při teplotě od 0° C do 
40°C. Baterii nenabíjejte při teplotě nad 60° C nebo pod -3° C.
 
V případě kouře nebo podivného zápachu odpojte okamžitě baterii z nabíječky. Kontaktujte autorizovaný 
servis za účelem výměny baterie. 

Pokud je baterie plně dobitá, odpojte ji z nabíječky. 

Používejte pouze SR SUNTOUR Baterie a Nabíječky. Jiné příslušenství ruší platnost záruky a může je učinit 
neopravitelnými. 

Nezasahujte do jednotlivých částí systému. V případě zásahu zaniká záruka. 

SR Suntour systém je vyvinut pro použití s jízdním kolem trekkingového a městského typu. 
Tato příručka obsahuje důležité informace o správné instalaci zařízení, jejím servisu a údržbě. K tomuto 
je však třeba zvláštních nástrojů a SR Suntour příslušenství. Běžné nástroje nemusí být pro údržbu vhodné. 
Je tedy důrazně doporučeno provádět servis pouze ve specializovaném servisu a kvalifikovaným mecha-
nikem. Nevhodná instalace zařízení, servis nebo používání může způsobit poruchu výrobku, nehodu, 
zranění nebo smrt. 

Při jízdě vždy používejte ochrannou přilbu. Ujistěte se, že přilba a další ochranné prostředky splňují bez-
pečnostní podmínky. 

Klíče k uzamčení baterie 
Baterie je zabezpečena zámkem proti krádeži. 

K Vašemu kolu jste dostali 3 klíče. 
Jeden klíč uschovejte na bezpečném místě. 

Pokud jsou odcizeny všechny 3 klíče, je třeba vyměnit zámek. 
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Důležité bezpečnostní informace 

Varování! 
Porušení uvedených varování a instrukcí může způsobit poškození vý-
robku, zranění či smrt jezdce. 

Před použitím elektrokola pečlivě prostudujte návod k použití. Nevhodné používání může způsobit poško-
zení výrobku, zranění či smrt jezdce.

Nepoužívejte poškozené komponenty – kontaktujte autorizovaného zástupce SR Suntour. 

Baterie obsahuje chemikálie, které mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Řiďte se pokyny v 
tomto návodu. Nikdy neotvírejte součásti SR Suntour systému, obzvláště ne baterii. V opačném případě 
hrozí nebezpečí závažného poranění. 

Baterie nesmí přijít do kontaktu s vodou (mimo běžný déšť) nebo jinou kapalinou či sněhem. V takových 
případech se na baterii nevztahuje záruka. Pokud se baterie dostane do kontaktu s vodou, okamžitě ji 
odpojte od ostatních zařízení. 

Neskladujte baterii ve vyšší než pokojové teplotě. Životnost baterie se tím zkrátí.
 
Neskladujte baterii poblíž ohně nebo jiného zdroje tepla. Vysoká teplota může způsobit výbuch baterie. 
Udržujte místo, kde je baterie nabíjena, dobře odvětrané. Neskladujte baterii v blízkosti předmětů, které 
mohou lehce vzplanout. 

Nabíjejte baterii pouze dodanou nabíječkou. Použití jiné nabíječky může výrazně zkrátit životnost baterie. 

Nabíjení Li-ION baterie provádějte ve vnitřních prostorách. Nabíjení provádějte při teplotě od 0° C do 
40°C. Baterii nenabíjejte při teplotě nad 60° C nebo pod -3° C.
 
V případě kouře nebo podivného zápachu odpojte okamžitě baterii z nabíječky. Kontaktujte autorizovaný 
servis za účelem výměny baterie. 

Pokud je baterie plně dobitá, odpojte ji z nabíječky. 

Používejte pouze SR SUNTOUR Baterie a Nabíječky. Jiné příslušenství ruší platnost záruky a může je učinit 
neopravitelnými. 

Nezasahujte do jednotlivých částí systému. V případě zásahu zaniká záruka. 

SR Suntour systém je vyvinut pro použití s jízdním kolem trekkingového a městského typu. 
Tato příručka obsahuje důležité informace o správné instalaci zařízení, jejím servisu a údržbě. K tomuto 
je však třeba zvláštních nástrojů a SR Suntour příslušenství. Běžné nástroje nemusí být pro údržbu vhodné. 
Je tedy důrazně doporučeno provádět servis pouze ve specializovaném servisu a kvalifikovaným mecha-
nikem. Nevhodná instalace zařízení, servis nebo používání může způsobit poruchu výrobku, nehodu, 
zranění nebo smrt. 

Při jízdě vždy používejte ochrannou přilbu. Ujistěte se, že přilba a další ochranné prostředky splňují bez-
pečnostní podmínky. 
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Pečlivě se seznamte s jízdními vlastnostmi elektrokola, které se odlišují od běžného jízdního kola. Naučte 
se kolo ovládat, buďte si vědomi svých možností a schopností. 

Nikdy nezamykejte přední kolo, pokud je systém aktivní. Hrozí poškození motoru a jeho vzplanutí. 

Pokud tlačíte kolo dozadu, vždy držte řídítka oběma rukama a stůjte nad kolem, nikoliv vedle kola. 

Před každou jízdou! 

Nepoužívejte kolo, pokud nejsou splněny následující podmínky! 
Jízda na kole bez předchozí kontroly může způsobit nehodu, 
zranění či smrt. 

Všimli jste si prasklin, promáčklin nebo zašlých míst na vidlici nebo na jiném místě kola? Pokud ano, obrať-
te se na autorizovaného mechanika, aby kolo překontroloval.
 
Vytéká na nějakém místě olej z vidlice? Zkontrolujte i další místa, kde by se olej mohl vyskytnout. Pokud 
ano, obraťte se na autorizovaného mechanika, aby kolo překontroloval. 

Ujistěte se, že jsou brzdy správně namontovány a seřízeny. Zkontrolujte také řídítka, pedály, střed, sedlov-
ku, sedlo atd. Zkontrolujte také další části systému dle uživatelské příručky. 

Ujistěte se, že jsou kola správně vycentrována a nedotýkají se vidlice či brzd. 

Pokud používáte rychloupínák, ujistěte se, že jsou páky i šrouby dostatečně utaženy. Pokud používáte 
pevnou osu, ujistěte se, že jsou šrouby dostatečně utaženy. 

Zkontrolujte délku kabelů a usazení komponentů. Ujistěte se, že nejsou v kontaktu s koly a jinými otáčející-
mi se předměty. 

Pokud používáte osvětlení, ujistěte se, že je čisté a viditelné. 

Mírně celé kolo pozvedněte a klepněte s ním o zem, jestli neuslyšíte součástky, které jsou uvolněné nebo 
dokonce upadnou. 
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Předmluva 

 Vážený zákazníku, 

blahopřejeme k zakoupení nového elektrokola! Toto kolo je vybaveno systémem SR Suntour SRS-pedelec s dobí-
jecí Lithium-Ion baterií, displejem, snímačem síly, řídicí jednotkou, motorem v předním náboji… 

Aby byla Vaše jízda klidná, bezpečná a plynulá, věnujte prosím čas prostudování tohoto návodu. Obsahuje 
informace o správném použití a údržbě celého systému elektrokola a rady, jak správně udržet životnost baterie. 

V případě dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, se obraťte na Vašeho prodejce. 

Příjemnou jízdu! 

Co je Pedelec? 

Z právního hlediska se jedná o obvyklé jízdní kolo, na němž však jezdec 
využívá podporu elektromotoru. Systém přidává jezdci energii, pomocí 
níž se jízda stává jednodušší. 
V Evropských zemích je jízda na kole s podporou elektromotoru ome-
zena do 250 W a do maximální rychlosti 25 km/h. Rychlejší jízda je 
povolena, ale ne s plnou podporou elektromotoru.
 
Pedelec se také nazývá EPAC, Light-Electric-Vehicle (LEV), Hybrid Bicycle 
nebo eBike. Monžné je také označení Pedal-Assisted-Systém (PAS). 

Na obrázku je zakreslena vzá-
jemná spolupráce jednotlivých 
bloků HESC. 
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SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components

 11

ON/OFF Button

Mode Button

Info-Button

Display / User Interface

Assist Mode

Motor Assist

Battey Capacity

Speed

Data corresponding 
to the information 

mode

English

Rychlost

Kapacita baterie

Pdpora motoru

Podpůrný režim

Informační tlačítko „INFO“ Zapnutí / vypnutí

Zobrazovaná data 
dle informačního
módu 

Volba režimu  „MODE“

Displej / Uživatelské rozhraní 

Baterie, řídící jednotka

snímač otáčení
snímač točivé síly

motor

Displej Pomocné 
tlačítko

     

Popis elektrokola 4EVER E-bike

TwinSensor  kombinuje dva druhy technologií – snímač otáčení a snímač točivé síly. Střed klik slouží jako 
jednotka, která průběžně monitoruje tlak vyvíjený na pedál. Tento senzor posílá přesné informace o tom, kolik 
energie má systém poslat do motoru. Čím větší silou šlapete, tím více Vám pomáhá elektrický pohon. Tento snímač 
točivé síly je doplněn zabudovaným snímačem otáčení, který kontroluje pohyb otáčení klik a chrání jezdce před 
nechtěnými rozjezdy (např. při čekání na křižovatce s nohou na pedálu).

Počítač umístěný na řídítkách umožňuje nastavení 4 režimů podpory. Od zcela vypnuté podpory šlapání až po 
maximální podporu šlapání. Tento počítač také obsahuje základní funkce cyklocomputeru.

Tlačítko umístěné na levé straně řídítek umožňuje pomoc motoru při tlačení kola a tím i velmi snadnou manipulaci  
s kolem i fyzicky slabším cyklistům.

Dojezd kola je podle nastaveného režimu a výškového profilu tratě od 40 do 60 km na jedno nabití.
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SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components

 11

ON/OFF Button

Mode Button

Info-Button

Display / User Interface

Assist Mode

Motor Assist

Battey Capacity

Speed

Data corresponding 
to the information 

mode

English

Rychlost

Kapacita baterie

Pdpora motoru

Podpůrný režim

Informační tlačítko „INFO“ Zapnutí / vypnutí

Zobrazovaná data 
dle informačního
módu 

Volba režimu  „MODE“

Displej / Uživatelské rozhraní 

Podpora motoru
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ZATLAČIT POSUNOUT

Jak odpojit displej

Pro vysuntí displeje z panelu na řídítkách postupujte podle uvedených obrázků. 
Displej vrátíte zpět zasunutím do panelu. 

Abyste chránili kontakty řídicí jednotky proti nečistotám, vytáhněte po vysunutí displeje krytku, která chrání 
kontakty. Krytku používejte vždy, když vysunete displej. 

Vždy vytáhněte krytku kontaktů po vysunutí displeje!
Nevystavujte kontakty nástrojům, mincím nebo jiným ostrým předmětům, 

které by je mohly nenávratně poškodit či zkratovat. 
Vlivem působení nepřiměřeně vysoké teploty může dojít ke vzplanutí displeje. 

Při poškození hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Ujistěte se, že je před vysunutím displej vypnutý!
Vysunutí displeje před jeho vypnutím může způsobit selhání systému. 

Displej ukládá data (vzdálenost, průměrná rychlost atd.) do vlastní pa-
měti. Vysunutí displeje před jeho vypnutím může způsobit ztrátu těchto 
dat. Nikdy nevystavujte displej statické elektřině nebo silným radiovým 

vlnám, které mohou způsobit vymazání všech dat. 

Jak používat displej / uživatelské rozhraní 

Všeobecné informace 

Displej (uživatelské rozhraní) je připevněn na řídítkách. Po zapnutí displeje tlačítkem ON/OFF 
(MODE) můžete přepínat mezi následujícími funkcemi. 

 Kapacita baterie
 Stav motoru
 Rychlost
 Podpůrný režim
 Celková vzdálenost
 Aktuální vzdálenost
 Aktuální čas jízdy
 Maximální rychlost
 Průměrná rychlost 

Systém se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti. 

Během prvního nastavení jízdního kola musí být nastaven obvod kola na displeji. 

Nastavení obvodu kola (nastaveno z výroby): 

1. Vyhledejte na displeji PRŮMĚRNOU RYCHLOST. 
2. Stiskněte a držte tlačítko INFO.
3. Stiskněte 1x tlačítko MODE. 
4. Pusťte tlačítko INFO. 
5. Zobrazí se obvod kola. 
6. Stiskněte a držte tlačítko INFO. 
7. Stiskněte 1x tlačítko MODE. 
8. Pusťte tlačítko INFO. 
9. Obvod kola začne blikat. 

10. Stisknutím tlačítka MODE nastavíte správný 
       obvod kola (pro 4EVER E-bike nastavte 
       hodnotu 28). 
11. Pro uložení stiskněte 1x tlačítko INFO.
12. Pro opuštění nastavení obvodu kola stiskněte 
     1x tlačítko INFO. 

Pro vysunutí displeje z panelu na řídítkách postupujte podle uvedených obrázků.
Displej vrátíte zpět zasunutím do panelu.
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How to switch ON/OFF 
To turn ON/OFF the display/user interface press the “MODE” button for at least 3 seconds.

The display will automatically switch off after 10 minutes if non of the below stated operations 
are carried out:

- Pushing the Mode Button

- Pushing “push up” support switch

- Applying pressure on the pedal

Headlamp control
The controller of the SR Suntour HESC pedelec/ebike system is equipped with a power supply 
mechanism which will automatically supply power to the the light system of our bike if the 
system is turn on. As this is not a standard feature, it might not being used on every pedelec or 
ebike which is equipped with SR Suntour HESC components, please refer to owner’s manual of 
the manufacturer’s bike. Before each ride, especially during dawn and darkness, please always 
check the proper function of your light system.

English

Zapnutí a vypnutí 

Pro zapnutí nebo vypnutí displeje stiskněte 
tlačítko MODE alespoň na 3 vteřiny. 
Displej se automaticky vypne po 10 minutách 
nečinnosti, pokud nenastane jedna z možností: 

1. zmáčknutí tlačítka MODE
 
2. zmáčknutí pomocného tlačítka

3. tlak na pedál

Podpůrné tlačítko
 
HESC systém obsahuje podpůrné tlačítko, které napomáhá rozjezdu ve stoupání, při čekání na křižovatce 
apod. Zmáčknutím tlačítka vyvoláte pomoc v rozjezdu do rychlosti přibližně 4-5 km/h. Poté se tlačítko 
automaticky vypne. 

Pozor! 
Při použití podpůrného tlačítka vždy držte řidítka 
oběma rukama. 

Jak změnit Podpůrný režim
 
Můžete si zvolit rozsah podpory jízdy pomocí elektromotoru tím, že budete mačkat tlačítko MODE (M) na 
displeji. Lze využít 4 podpůrné režimy: 

1. bez podpory
2. ECO režim 
3. standardní režim 
4. silně podpůrný režim

Procento podpůrné síly se liší od 50 % (ECO režim), 100 % (standardní režim) až po 150 % silně podpůrný 
režim. 

Faktory, které ovlivňují dojezd 

Dojezdová vzdálenost se může lišit podle vlivu následujících faktorů:

 Provozní teplota baterie, když není používána (vyšší=lepší).  
 Okolní teplota při jízdě (vyšší=lepší). 
 Stáří baterie (novější=lepší) a nabíjecí cykly (počet- cyklů). 
 Aktuální nabití baterie. 
 Uchovávání baterie (chladno a sucho). 
 Schopnost jezdce vhodně využívat baterii. 
 Čistota baterie (znečištěná baterie se více zahřívá). 
 Jízdní terén. 
 Průměrná rychlost. 
 Celkové dopravní podmínky (plynulost jízdy). 
 Stav pneumatik a jejich nahuštění. 
 Váha jezdce včetně dalšího nákladu. 
 Rychlost a síla větru. 

pres
s

press

pres
s

press

Assist Mode

cruising range 66km 48km 40km
možná 

dojezdová 
vzdálenost

Jak změnit Podpůrný režim
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Jak změnit zobrazení informací na displeji 
Na displeji se zobrazují informace v následujícím pořadí: celková vzdálenost, aktuální vzdálenost, aktuální 
čas jízdy, maximální rychlost, průměrná rychlost. 

celková
vzdálenost

aktuální
vzdálenost

max.
rychlost

průměrná
rychlost

doba
jízdy

Jak vymazat aktuální vzdálenost 
1. Přepněte do režimu TRIP DISTANCE.
2. Stiskněte a držte tlačítko INFO, stiskněte krátce tlačítko MODE. Data jsou vymazána. 
Uvolněte tlačítko INFO.  

Jak vymazat aktuální čas jízdy (celkový čas) 
1. Přepněte do režimu TRIP TIME. 
2. Stiskněte a držte tlačítko INFO, stiskněte krátce tlačítko MODE. Data jsou vymazána. 
    Uvolněte tlačítko INFO. 
 

Jak vymazat maximální rychlost
1. Přepněte do režimu MAXIMUM SPEED. 
2. Stiskněte a držte tlačítko INFO, stiskněte krátce tlačítko MODE. Data jsou vymazána. 
     Uvolněte tlačítko INFO. 

SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components
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How to reset the trip distance
1. Switch to “trip distance”

2. Press the “Mode” button that followed press the “Info” button. Afterwards release both 

     buttons ( the buttons should not remain pressed)

How to reset the trip time (total time)
1. Switch to “trip time”

2. Press the “Mode” button that followed press the “Info” button. Afterwards release both 

     buttons ( the buttons should not remain pressed) 

How to reset the maximum speed
1. Switch to “maximum speed”

2. Press the “Mode” button that followed press the “Info” button. Afterwards release both 

     buttons ( the buttons should not remain pressed)

Display Indications
Speed
The speed is shown in kilometres per hour.

Display speed range: 0.0 - 60.0km/h * (28inch)

Display accuracy: 0.1km/h
*(The system needs approx. 2.5seconds to recognize the speed of the wheel)

English
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Total Distance
The total distance is counted when the system is activated and is displayed in kilometres.

Numerical values will get stored on the non-volatile memory. Value can not be reset manually.

Display range: 0.0 .. 9999.9km / Display accuracy: 0.1km

Trip Distance
The trip distance is counting when the system is activated and the front wheel is turning.

Display range: 0.0 .. 999.9km / Display accuracy: 0.1km

The trip distance can be reset, please refer to “How to reset the trip distance”

English
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Total Distance
The total distance is counted when the system is activated and is displayed in kilometres.
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The trip distance is counting when the system is activated and the front wheel is turning.

Display range: 0.0 .. 999.9km / Display accuracy: 0.1km

The trip distance can be reset, please refer to “How to reset the trip distance”

English

Zobrazení na displeji 

Rychlost 
Rychlost je zobrazena v kilometrech za 
hodinu. 

Rozsah displeje: 0.0 - 60.0 km/h*
Přesnost displeje: 0.1 km/h

* (Systém potřebuje přibližně 2,5 vteřiny k vyhodnocení rychlosti.)

Aktuální vzdálenost
 
Aktuální vzdálenost se počítá, když je 
systém aktivní a přední kolo se otáčí. 

Rozsah 0.0 - 999.9 km. 
Přesnost displeje: 0.1 km. 

Aktuální vzdálenost lze vymazat, viz Jak 
vymazat aktuální vzdálenost. 

Hodnoty se zaznamenávají na „ne-
smazatelná“ paměť a nemohou být 
vymazány ručně. Rozsah 0.0-999.9 
km. Přesnost displeje: 0.1 km. 

Celková vzdálenost
 
Celková vzdálenost se počítá, když je sys-
tém aktivní, a zobrazuje se v kilometrech. 
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Trip Time (Total Time)
The trip time (total time) is recorded when the system is turned on and the wheel is running. 

Display range: 00:00 .. 99:59 hh:mm / 1 unit = 1 minute

The trip distance can be reset, please refer to “How to reset the trip time”

Max. Speed
The “max speed” indicates the maximal ever ridden speed. 

Display range: 0.0 .. 60.0km/h / Display accuracy: 0.1km/h

The trip distance can be reset, please refer to “How to reset the maximum speed”

English
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Trip Time (Total Time)
The trip time (total time) is recorded when the system is turned on and the wheel is running. 
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English
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Motor status
The “motor status” indicates the current assist power according to the chosen mode. The motor 
status will not be indicated beyond a speed of 26km/h.

Average Speed
The “average speed” indicates the average ridden speed and is calculted through the following 
formular: trip distance / trip time 

Please note! If the trip time is 0, the “average speed” cannot be displayed.

Display accuracy: 0.1km/h

English

Maximální rychlost 

Maximální rychlost zaznamenává nejvyšší 
dosaženou rychlost. 

Rozsah: 0.0-60.0 km/h. 
Přesnost displeje: 0.1 km/h.
 
Maximální rychlost lze vymazat, viz Jak 
vymazat maximální rychlost.

Aktuální čas jízdy (celkový čas) 

Aktuální čas jízdy (celkový čas) se počítá, 
když je systém aktivní a přední kolo se 
otáčí. 

Rozsah 
00:00 - 99:59 hh:mm / 1 jednotka =1 minuta.

Aktuální čas jízdy (celkový čas) lze vy-
mazat, viz Jak vymazat aktuální čas jízdy 
(celkový čas). 

Průměrná rychlost 

Průměrná rychlost zaznamenává průměr-
nou rychlost jízdy a počítá se ze vztahu 
ujeté vzdálenost a času jízdy.
 
Pozor: při ujeté vzdálenosti 0 km se prů-
měrná rychlost nezobrazuje. 

Přesnost displeje: 0.1 km/h. 

Stav motoru 

Stav motoru zobrazuje aktuální sílu pod-
pory na základě zvoleného režimu. 

Stav motoru se nezobrazuje při rychlosti 
vyžší než 26 km/h. 
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Motor status
The “motor status” indicates the current assist power according to the chosen mode. The motor 
status will not be indicated beyond a speed of 26km/h.

Average Speed
The “average speed” indicates the average ridden speed and is calculted through the following 
formular: trip distance / trip time 

Please note! If the trip time is 0, the “average speed” cannot be displayed.

Display accuracy: 0.1km/h

English

Zbývající kapacita baterie 

Zobrazení stavu nabití baterie se aktualizuje, když je motor neaktivní. 
Zobrazení zbývající kapacity baterie nabízí přesné informace o zbývající energii, ale může být ovlivněno 
vnějšími faktory. Abyste se vyhnuli případným problémům, nabijte baterii ihned, jakmile začne ukazatel 
blikat. 
Ukazatel stavu baterie se zobrazí při zapnutí systému/displeje. 
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Remaining capacity

100-75%

Remaining capacity

75-50%

Remaining capacity

50-25%

Remaining capacity

10-0%

Remaining capacity

25-10%

Remaining capacity

0%

Remaining capacity(fuel gauge)
Please note that the indication of the remaining capacity of the battery is getting update while 
the motor is inactive

The indication of the remaining capacity of the battery will provide you with precise informa-
tion regarding the remaining power. However this indication might get influenced by various 
different outside factors. To avoid any problems please immediately recharge your battery after 
the indication starts blinking.
When the main switch is turned on, the battery fuel gauge shows up.
The remaining battery capacity is is represented by illustration as follows.

Blinking 2 times per second Blinking 8 times per second

English

zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

ujeté vzdálenosti a času jízdy
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zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

zbývající kapacita

Bliká 2x za sekundu Bliká 8x za sekundu



18

 Dobijte baterii před každou jízdou, vždy dobijte baterii, pokud nebyla používána po dobu delší než 

1 měsíc. 

 Li-ION baterie nesmí být nabíjeny při teplotě vyšší než 59° C nebo nižší než -2° C. 

 Nenabíjejte baterii na přímém slunečním světle nebo ve velmi horkém prostředí. 

 Vyvarujte se kontaktu baterie s vodou a vlhkostí při jejím nabíjení. Pokud se zásuvka zamokří, pečlivě ji před 

nabíjením vysušte.

 Nabíjení provádějte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

 V případě kouře nebo podivného zápachu odpojte okamžitě baterii z nabíječky. Kontaktujte autorizovaný 

servis za účelem výměny baterie. 

 Nenabíjejte baterii déle než 24 hodin. 

 Zajistěte odvětrání místa, kde dochází k nabíjení. Nenabíjejte v blízkosti smetí nebo předmětů, které mohou 

vzplanout. 

 Používejte pouze SR SUNTOUR Baterie a Nabíječky. Jiné příslušenství ruší platnost záruky a může je učinit 

neopravitelnými. 

 Neházejte baterii do ohně.

 Nenabíjejte baterii v jiné nabíječce než v té, která byla dodána k Vašemu kolu. 

 Nenabíjejte jiné baterie v nabíječce, která byla dodána k Vašemu kolu. 

 Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat baterii ani nabíječku.

 Nepřipojujte k baterii kovové objekty.

 Neponořujte baterii ani nabíječku do vody. Vždy se před nabíjením ujistěte, že kontakty jsou čisté, není na 

nich vazelína, olej či jiná látka. 

 Nevystavujte baterii nepřiměřeným nárazům. 

 Nedotýkejte se nabíječky během nabíjení z důvodu možného popálení pokožky. 

 Nezakrývejte nabíječku a nestavte na ni žádné předměty. 

 Umístěte nabíječku na rovný povrch. Při nesprávném použití může dojít k požáru. 

 Ujistěte se, že je nabíječka plně zasunuta v zásuvce. 

 Nedotýkejte se nabíječky mokrýma rukama. 

 Chraňte nabíječku před prachem a pravidelně ji čistěte. 

 Při dokončení nabíjení táhněte za zástrčku nabíječky, ne za přívodní kabel. 

 Netočte pedály kola při nabíjení, pokud je baterie umístěna na kole. Může dojít ke zničení baterie, k úrazu 

elektrickým proudem nebo požáru. 

 Používejte pouze zdroj 100-240 V. 

 Pokud je přívodní kabel nabíječky poškozen, je třeba jej nahradit v autorizovaném servisu. 

Pamatujte! 

Dlouhodobé skladování baterie 

Pokud nebudete baterii delší dobu používat, řiďte se následujícími pokyny. 

 Vyjměte baterii z elektrokola. 
 Neskladujte baterii plně nabitou, doporučeno je přibližně na 40 %. 
 Doporučená skladovací teplota je od 10° C od +35° C. 
 Baterie se časem vybíjí, doporučujeme její nabití každé 3 měsíce na 40 % kapacity. 
 Baterii skladujte v tmavém prostředí. 

Životnost baterie

 Minimálně 300-500 dobíjecích cyklů.

 Pokud indikátor baterie ukazuje plné nabití, ale ujetá vzdálenost neodpovídá vzdálenosti uvedené v tomto 
návodu, životnost baterie se blíží ke konci. V takovém případě prosím kontaktujte lokálního zástupce SR 
Suntour HESC. 

Li-ION baterie mají dlouhou životnost, pro její udržení dbejte následujících pokynů. 

 Nabíjejte baterii v pokojové teplotě od 0° C do 40° C. 
 Před prvním nabíjením baterii maximálně vybijte. 
 Zvolte lehčí převod při jízdě do kopce. 
 Pravidelně kontrolujte správné nahuštění pneumatik. 

Baterie – všeobecné informace 

HESC systém je vybaven Li-ION baterií. Existují dva typy baterie: 1. Vertikální, která se nachází u sedlové 
trubky, 2. Plochá, která se nachází na nosiči. 

Klíče 
Abyste zabránili krádeži baterie, vždy mějte baterii na nosiči uzamčenou. 

Jeden klíč vždy uschovejte na bezpečném místě.
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 Dobijte baterii před každou jízdou, vždy dobijte baterii, pokud nebyla používána po dobu delší než 

1 měsíc. 

 Li-ION baterie nesmí být nabíjeny při teplotě vyšší než 59° C nebo nižší než -2° C. 

 Nenabíjejte baterii na přímém slunečním světle nebo ve velmi horkém prostředí. 

 Vyvarujte se kontaktu baterie s vodou a vlhkostí při jejím nabíjení. Pokud se zásuvka zamokří, pečlivě ji před 

nabíjením vysušte.

 Nabíjení provádějte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

 V případě kouře nebo podivného zápachu odpojte okamžitě baterii z nabíječky. Kontaktujte autorizovaný 

servis za účelem výměny baterie. 

 Nenabíjejte baterii déle než 24 hodin. 

 Zajistěte odvětrání místa, kde dochází k nabíjení. Nenabíjejte v blízkosti smetí nebo předmětů, které mohou 

vzplanout. 

 Používejte pouze SR SUNTOUR Baterie a Nabíječky. Jiné příslušenství ruší platnost záruky a může je učinit 

neopravitelnými. 

 Neházejte baterii do ohně.

 Nenabíjejte baterii v jiné nabíječce než v té, která byla dodána k Vašemu kolu. 

 Nenabíjejte jiné baterie v nabíječce, která byla dodána k Vašemu kolu. 

 Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat baterii ani nabíječku.

 Nepřipojujte k baterii kovové objekty.

 Neponořujte baterii ani nabíječku do vody. Vždy se před nabíjením ujistěte, že kontakty jsou čisté, není na 

nich vazelína, olej či jiná látka. 

 Nevystavujte baterii nepřiměřeným nárazům. 

 Nedotýkejte se nabíječky během nabíjení z důvodu možného popálení pokožky. 

 Nezakrývejte nabíječku a nestavte na ni žádné předměty. 

 Umístěte nabíječku na rovný povrch. Při nesprávném použití může dojít k požáru. 

 Ujistěte se, že je nabíječka plně zasunuta v zásuvce. 

 Nedotýkejte se nabíječky mokrýma rukama. 

 Chraňte nabíječku před prachem a pravidelně ji čistěte. 

 Při dokončení nabíjení táhněte za zástrčku nabíječky, ne za přívodní kabel. 

 Netočte pedály kola při nabíjení, pokud je baterie umístěna na kole. Může dojít ke zničení baterie, k úrazu 

elektrickým proudem nebo požáru. 

 Používejte pouze zdroj 100-240 V. 

 Pokud je přívodní kabel nabíječky poškozen, je třeba jej nahradit v autorizovaném servisu. 

Pamatujte! 
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  Provozní teplota baterie, když není používána (vyšší=lepší).

  Okolní teplota při jízdě (vyšší=lepší). 

  Stáří baterie (novější=lepší) a nabíjecí cykly (počet cyklů). 

  Aktuální nabití baterie. 

  Uchovávání baterie (chladno a sucho). 

  Schopnost jezdce vhodně využívat baterii. 

  Čistota baterie. 

  Jízdní terén. 

  Průměrná rychlost. 

  Celkové dopravní podmínky. 

  Stav pneumatik a jejich nahuštění. 

  Váha jezdce. 

  Rychlost a síla větru. 

Nabíjení baterie 

Při nabíjení baterie postupujte podle následujících kroků. 

Před nabíjením baterie věnujte pozornost těmto informacím, které mohou prodloužit životnost baterie. 

S elektrokolem jste zakoupili také nabíječku. Používejte pouze tuto nabíječku a nekombinujte s jinými zaříze -
ními. 

Pozn.: Baterii je před prvním použitím třeba plně nabít. Baterii je také nutné plně nabít při každém nabíjení. 

Baterii není třeba plně vybíjet před nabíjením. Nabití na plnou kapacitu trvá maximálně 5 hodin, záleží na 
stavu baterie.

Co dělat s bateriemi po ukončení životnosti?

Baterie a akumulátory neukládejte na skládky ani neodstraňujte spalováním! Baterie je třeba speciální 
cestou recyklovat (recyklace spočívá v oddělení jednotlivých chemických složek baterie.)
Baterii odevzdejte u svého prodejce, případně kontaktujete sdružení ECOBAT s.r.o. (www.ecobat.cz, Sobor -
ská 1302, 160 00 Praha 6) pro zjištění nejbližšího sběrného místa.

Platí se nějaký recyklační poplatek za baterie?

Ano. Od 19. září 2009 je i v České republice plně implementována Směrnice 2006/66/EU o bateriích, 
formou zákona 297/2009 Sb.. Společnost 4EVER s.r.o. je zapojena v kolektivním systému zpětného odběru 
přenosných baterií a akumulátorů na území ČR - ECOBAT. To zároveň znamená, že z každé prodané ba -
terie v elektorkole je odveden tzv. Recyklační poplatek. Tento poplatek je již kalkulován v ceně elektrokola 
nebo v ceně náhradní baterie a nepředstavuje pro zákazníka žádný náklad navíc.

SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components

 29

To charge the battery please follow these 
steps:

1. Switch off the system by pressing the 
“MODE”-button.

2. Take the battery out of the rear carrier

For more detailed information please refer to 
your rear carrier manufacturers manual.

3. Open the cover which protects the 
socket (it is located at the left end of the 
battery) 

Please note! You can also charge the battery 
if it is plugged onto the docking station while 
mounted onto the bike

4. Plug the charger cable in

Your bike is delivered together with a charger.
Please only use this charger, don’t try to com-
bine with other devices.

Please note: The battery needs an initial full 
charge before the first use of the bike and after 

every use, regardless of the remaining capacity 
of the battery. The battery doesn’t need to be 
empty before charging it.

One full charge takes up to 5hours, depending 
on the condition of battery.

English

4. Zapojte kabel do baterie

Pozn.: Baterii můžete také nabíjet přímo v nosiči. 

3. Otevřete krytku konektoru baterie, která je umístě-
na na levé straně. 

1. Vypněte systém stlačením tlačítka MODE. 

2. Vyjměte baterii z nosiče

Při nabíjení postupujte podle následovně: 

5. Zapojte kabel do sítě. 
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To charge the battery please follow these 
steps:

1. Switch off the system by pressing the 
“MODE”-button.

2. Take the battery out of the rear carrier

For more detailed information please refer to 
your rear carrier manufacturers manual.

3. Open the cover which protects the 
socket (it is located at the left end of the 
battery) 

Please note! You can also charge the battery 
if it is plugged onto the docking station while 
mounted onto the bike

4. Plug the charger cable in

Your bike is delivered together with a charger.
Please only use this charger, don’t try to com-
bine with other devices.

Please note: The battery needs an initial full 
charge before the first use of the bike and after 

every use, regardless of the remaining capacity 
of the battery. The battery doesn’t need to be 
empty before charging it.

One full charge takes up to 5hours, depending 
on the condition of battery.

English

4. Zapojte kabel do baterie

Pozn.: Baterii můžete také nabíjet přímo v nosiči. 

3. Otevřete krytku konektoru baterie, která je umístě-
na na levé straně. 

1. Vypněte systém stlačením tlačítka MODE. 

2. Vyjměte baterii z nosiče

Při nabíjení postupujte podle následovně: 

5. Zapojte kabel do sítě. 

Při nabíjení postupujte následovně:



22

Remaining Capacity

LED Indicator Remaining capacity

100 - 80%

79 - 60%

59 - 40%

39 - 20%

19 - 10%

9 - 3%

          no light          light          blinking
baterie se nabíjí

baterie je nabita

baterie se nenabíjí, zkontrolujte 
zapojení kabelů

chyba - odpojte a připojte baterii znovu

chyba nabíječky - připojte znovu

přehřátí - baterie mimo provozní teplo-
tu - odpojte - vyčkejte až ochladne

Absolute Capacity

LED IndicatorA bsolute capacity

 - 80%

79 - 60%

69 - 60%

59 - 50%

49 - 40%

39 - 30%

29 - 20%

19 - 0%

          no light          light          blinking

Celková kapacita
Celková kapacita

2. Celková kapacita – informuje o celkové ka-
pacitě baterie, jedná se o zjištění životnosti baterie.
 
A. Stiskněte tlačítko na 1 vteřinu (objeví se zbývající 
kapacita). 
B. Pusťte tlačítko na 1 vteřinu. 
C. Stiskněte znovu tlačítko alespoň na 10 vteřin. 

1. Zbývající kapacita – stiskem tlačítka na 
1 vteřinu dostanete informaci o zbývající kapacitě 
baterie. 

Baterie nabízí 3 druhy indikace svého stavu.

Informační údaje na baterii

Stav nabíjení

6. LED dioda svítí červeně. 

nesvítí

nesvítí

Zbývající kapacita
Zbývající kapacita

svítí

svítí

bliká

bliká

Charge Count

LED Indicator Charge count

0-49

50 - 99

100 - 149

150 - 199

200 - 249

250 - 299

300 - 349

350 - 399

400 - 449

450 - 499

          no light          light          blinking

Údržba a čištění 

Chybová hlášení

SR Suntour HESC system je vybaven automatickým hlášením chyb. 
Systém byl vyvinut pro zobrazení okamžitých chybových hlášení při 
závažných problémech. Používejte tato oznámení jako první pomoc-
ný nástroj a vždy vyhledejte lokálního distributora. 

Pokud je elektrokolo nebo některá z jeho komponent znečištěná, vždy před umýváním vyjměte baterii. Čis-
těte hadříkem s neutrálním čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič. Chraňte baterii před 
vodou. Pokud je třeba baterii očistit, použijte houbu nebo podobný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte 
chemikálie. 
Před vrácením baterie do elektrokola se ujistěte, že jsou baterie i její držák suché. 

Varování! 
Pokud se baterie dostane do kontaktu s větším množství vody, než je běž-
ný déšť, nebo sněhem, může dojít k explozi baterie. 
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Error Codes

Your SR Suntour HESC ebike/pedelec system is equipped with an automatic error message report 
system (EMRS). This system has been developed to provide you with immediate and effective 
feedback in case your system detected a major problem. This system has to be seen as first aid 
help tool, please always visit your local dealer if any error messages show up.

Maintenance and cleaning

Cleaning
If your bike or any component of the electric bike unit is dirty, be sure to remove the battery 
before cleaning the bike. Clean it with a soft, damp cloth and neutral cleaner or a solution of 
dishwasing detergent and water. Never use a high-pressure cleaner. Never bring the battery into 
direct contact with water. If the battery needs to get cleaned use a moistly sponge or similar to 
clean it. Never use industrial solvents or aggresive chemicals for cleaning. 

Before inserting the battery make sure to dry the contacts of the lower battery holder and bat-
tery.

WARNING !
When the battery gets in contact with more water than it gets during 
common rain- or snowfall there is a danger of explosion.English

3. Počet nabíjecích cyklů – informuje o počtu nabití 
baterie, 1 nabití je započítáno, pokud je baterie 
nabita alespoň na 10 %. 

A. Zmáčkněte tlačítko na 1 vteřinu (objeví se zbýva-
jící kapacita).
B. Uvolněte tlačítko na 1 vteřinu. 
C. Stiskněte tlačítko alespoň na 10 vteřin. 
D. Uvolněte tlačítko na 1 vteřinu. 
E. Stiskněte tlačítko alespoň na 10 vteřin. 

Počet nabíjecích cyklů
Počet nabíjecích cyklů

nesvítí svítí bliká

100 - 80 %
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Charge Count

LED Indicator Charge count

0-49

50 - 99

100 - 149

150 - 199

200 - 249

250 - 299

300 - 349

350 - 399

400 - 449

450 - 499

          no light          light          blinking

Údržba a čištění 

Chybová hlášení

SR Suntour HESC system je vybaven automatickým hlášením chyb. 
Systém byl vyvinut pro zobrazení okamžitých chybových hlášení při 
závažných problémech. Používejte tato oznámení jako první pomoc-
ný nástroj a vždy vyhledejte lokálního distributora. 

Pokud je elektrokolo nebo některá z jeho komponent znečištěná, vždy před umýváním vyjměte baterii. Čis-
těte hadříkem s neutrálním čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič. Chraňte baterii před 
vodou. Pokud je třeba baterii očistit, použijte houbu nebo podobný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte 
chemikálie. 
Před vrácením baterie do elektrokola se ujistěte, že jsou baterie i její držák suché. 

Varování! 
Pokud se baterie dostane do kontaktu s větším množství vody, než je běž-
ný déšť, nebo sněhem, může dojít k explozi baterie. 
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Error Codes

Your SR Suntour HESC ebike/pedelec system is equipped with an automatic error message report 
system (EMRS). This system has been developed to provide you with immediate and effective 
feedback in case your system detected a major problem. This system has to be seen as first aid 
help tool, please always visit your local dealer if any error messages show up.

Maintenance and cleaning

Cleaning
If your bike or any component of the electric bike unit is dirty, be sure to remove the battery 
before cleaning the bike. Clean it with a soft, damp cloth and neutral cleaner or a solution of 
dishwasing detergent and water. Never use a high-pressure cleaner. Never bring the battery into 
direct contact with water. If the battery needs to get cleaned use a moistly sponge or similar to 
clean it. Never use industrial solvents or aggresive chemicals for cleaning. 

Before inserting the battery make sure to dry the contacts of the lower battery holder and bat-
tery.

WARNING !
When the battery gets in contact with more water than it gets during 
common rain- or snowfall there is a danger of explosion.English

3. Počet nabíjecích cyklů – informuje o počtu nabití 
baterie, 1 nabití je započítáno, pokud je baterie 
nabita alespoň na 10 %. 

A. Zmáčkněte tlačítko na 1 vteřinu (objeví se zbýva-
jící kapacita).
B. Uvolněte tlačítko na 1 vteřinu. 
C. Stiskněte tlačítko alespoň na 10 vteřin. 
D. Uvolněte tlačítko na 1 vteřinu. 
E. Stiskněte tlačítko alespoň na 10 vteřin. 

Počet nabíjecích cyklů
Počet nabíjecích cyklů

nesvítí svítí bliká



24

Jak uvolnit přední kolo 

1. Odšroubujte vedení kabelu pomocí 4 mm imbusového klíče. 

Pro uvolnění předního kola postupujte podle následujícího návodu. 

Varování! 
Před odpojením jakéhokoliv kabelu a před uvolněním předního 
kola vždy vyjměte baterii. 

2. Rozpojte kabel vedoucí k motoru. 

3. Uvolněte šrouby pomocí 19 mm plochého klíče. 

4. Před vyjmutím předního kola uvolněte podložku, která drží osu náboje. 
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3. Uvolněte šrouby pomocí 19 mm plochého klíče. 

4. Před vyjmutím předního kola uvolněte podložku, která drží osu náboje. 
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1. Připevněte podložku, která drží osu náboje. 

Nasazení předního kola 

2. Utáhněte šrouby pomocí plochého klíče (25-30 Nm). 

3. Spojte kabel.

4. Utáhněte vedení kabelu pomocí 4 mm imbusového klíče (1 Nm). 
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3. Spojte kabel.

4. Utáhněte vedení kabelu pomocí 4 mm imbusového klíče (1 Nm). 



28

4EVER poskytuje záruku na celou jednotku, která se vztahuje na vady materiálu a funkčnosti při běžném použití 
po dobu dvou let od koupě. Do této záruky není zahrnuta Li-ION baterie. Záruka na ty části baterie, které ne -
jsou citlivé na neodborné zacházení uživatele – tedy obal baterie, elektronika, nabíječka jsou kryty standardní 
zárukou v délce 24 měsíců. 
Chemická část baterie – tedy aku-packy mají omezenou záruku na 6 měsíců či 500 cyklů DOD (Depth of 
Discharge) dle toho co nastane dříve (počet cyklů lze sledovat na informačním panelu). V případě, že je dekla -
rován pokles výkonu baterie po uplynutí některého z výše uvedených parametrů, reklamace nebude uznána 
jako záruční.
Pokud Li-Ion bateriový pack vykazuje jakékoli poškození nebo malou kapacitu, pak se toto prokáže při primár -
ním formátování u výrobce, případně v rámci prvních 10 nabíjecích cyklů (přibližný počet cyklů do bezplatné 
garanční prohlídky elektrokola u prodejce).
V průběhu prvních cyklů baterie doporučujeme uživatelům námi prodávaných elektrokol preventivně provádět 
cykly celé, tedy nabíjet baterii až po odpojení článků baterie a poté ji nabít najednou do plné kapacity.
Nezapomeňte proto, prosím, že záruční doba a životnost baterií jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem 
a intenzitou používání a nemusí být stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost kratší 
než poskytovaná záruka. Záruka je poskytována společností SR Suntour Inc. autorizovaným prodejcům a není 
přenosná na třetí stranu. 
Nárokování záruky musí být provedeno přes prodejce a musí být doloženo kupním dokladem. 

Omezení záruky

Záruka

Údaje o kole
Model: 4EVER E-bike

Výrobní číslo rámu kola:

Výrobní číslo computeru :

Výrobní číslo motoru * :

Výrobní číslo baterie:

*Výrobní číslo motoru je vyraženo na pravé straně náboje

Záruka se nevztahuje na vady způsobené chybnou instalací zařízení, rozebíráním a skládáním zařízení, 
cíleným poškozením, zásahem do výrobku, nesprávným použitím nebo poničením, nehodou, chybným 
nabíjením, neodbornou opravou. Cílem tohoto „Omezení záruky“ je zamezit opravám a výměnám jednotli-
vých komponent systému s výjimkou vad materiálu v průběhu dvou let od zakoupení. 
4EVER nenese zodpovědnost za zdravotní potíže způsobené nesprávným používáním výrobku. Na poškoze-
ní, která jsou způsobena použitím součástek jiných výrobců, a tím vzniklé poruchy, nebo na použití součástek, 
které nejsou plně kompatibilní se systémem SR Suntour, se nevztahuje záruka. 
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www.4EVER.cz

ZAPOMEŇ 
NA STAROSTI

EXCLUSIVE
     BICYCLES



30

Prodejce:

Adresa: Telefon:

 E-mail:

Model kola:

Výrobní číslo rámu: Velikost:

Model vidlice: Výrobní číslo vidlice:

Model tlumiče: Výrobní číslo tlumiče:

Zapletená kola: 
(Mavic, Fulcrum, Sunringlé ...) Výrobní číslo zapletených kol:

Datum prodeje:  Prodejce razítko a podpis:

ZÁRUČNÍ LIST
KE KOLU 4EVER
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SERVISNÍ ZÁZNAMY: RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:

Servisní prohlídka dne: 

Servisní prohlídka dne: 

Servisní prohlídka dne: 

Servisní prohlídka dne: 

Servisní prohlídka dne: 

ZÁRUČNÍ SERVIS
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4EVER, s.r.o., Moravská 842, 742 13 STUDÉNKA, CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 556 401 936, Tel.: +420 556 402 639, Fax: +420 556 400 845

e-mail: bike@4ever.cz

36 měsíců záruky na kolo 4EVER 
1 rok pojištění zdarma 


