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Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 

Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego Lovelec! 

Ten produkt z pewnością przyniesie Państwu  wiele wspaniałych chwil i radości. 

Rower elektryczny Lovelec należy do kategorii Pedelec (Pedal Electric Cycle). 

Chodzi o rower elektryczny, który podczas pedałowania pomaga rowerzystowi 

za pomocą energii elektrycznej z prędkością do 25 kilometrów na godzinę 

Rower elektryczny Lovelec spełnia wszystkie wymagania obowiązujących 

przepisów i jest uważany za zwykły rower. Do jego użytkowania nie jest 

potrzebna rejestracja lub ubezpieczenie. Można korzystać ze ścieżek 

rowerowych. Nie obowiązuje również korzystanie z kasku, niemniej jednak 

zalecamy stosowanie kasku! 

Przed pierwszą jazdą, przeczytaj całą instrukcję. 

! Proszę zwrócić szczególną uwagę na części z tym symbolem. Chodzi o ważne 

środki ostrożności. 

Wszystkie obrazki w tej instrukcji mają charakter ilustracji. W rzeczywistości, 

produkt może się różnić. 

Życzymy wiele bezpiecznych i mile spędzonych chwil na rowerze elektrycznym 

Lovelec! 

 

 



 
 

Dane techniczne roweru: 

 Akumulator   36V, 13 Ah lub 17,4 Ah, Li-ion 

 Silnik    cyntralny 36V, 250W, bezszczotkowy 

 Kontroler   36 V 

 Dźwignie hamulcowe z czujnikami do odłączenia silnika 

 Ładowarka   EN 

 Maks. prędkość  25km/h 

 System   PEDELEC 

 Masa    21,5 kg (akumulator 3 kg) 

 Rama    aluminiowa 

 Widelec   amortyzowany ZOOM 

 Przerzutka tylna  Shimano Acera 7 przełożeń 

 Hamulce   Tektro Vela hydrauliczne 

 Pedały   antiskid 

 Obręcze   28´´ aluminiowe, dwuścianowe 

 Szprychy   stalowe, antykorozyjne 

 Wyświetlacz   LCD, z komputerem, 5 stopni wspomagania 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uwaga 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być rower wyposażony w: 

 - Dwa niezależne hamulce 

 - Jeden dzwonek 

 - Światła 

 - Swiatła odblaskowe 

 - Lub pasek odblaskowy na oponach i na pedałach 

 

! Proszę sprawdzić przed każdą jazdą stan hamulców i świateł. Proszę nie 

próbować samodzielnie naprawiać usterki głównych komponentów, takich jak 

rama, widelec, kierownica, siodło, sztyca, hamulce itp.  Naprawy i regulowanie 

hamulców powinien przeprowadzać profesjonalny serwis rowerowy! 

! Dla własnego bezpieczeństwa, proszę zwrócić uwagę na następujące punkty: 

 Mimo że noszenie kasku na rowerze elektrycznym nie jest wymagane 

przez prawo, zalecamy korzystanie z kasku  wysokiej jakości! 

 Zalecamy korzystanie z wysokiej jakości odzieży rowerowej z elementami 

odblaskowymi! 

 W ekstremalnych warunkach (śnieg, mgła, ulewny deszcz, mróz), zmniej-

sza się skuteczność działania niektórych elementów (hamulce, dynamo, 

akumulator). 

 Podczas słabej widoczności należy używać światła. 



 
 

Opis roweru elektrycznego: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wyświetlacz LCD 

2. Dźwignia przerzutki 

3. Amortyzowany widelec 

4. Bagażnik 

5. Akumulator 

6. Silnik 

7. Przerzutka 

 

Montaż 

 

Montaż pedałów 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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Pedały są oznaczone R (prawy) i L (lewy).Lewy pedał ma odwrotny gwint! 

Po przykręceniu pedałów, proszę się upewnić czy są one dostatecznie 

mocno dokręcone. 

 

Kierownica 

Wysokość kierownicy można regulować odkręcając śrubę i przesuwając 

kierownicę do kreski. 

! Kreska na rurce, oznacza maksymalny punkt wysunięcia kierownicy! 

 

Sztyca 

! Kreska na sztycy oznacza punkt maksymalnego wysunięcia sztycy! Nie 

wolno wysuwać sztycy więcej! 

 

Opony 

Ważne jest dostateczne napompowanie opon! Optymalne ciśnienie jest 

podane na oponach. Niedostateczne ciśnienie w oponach zmniejsza 

zasięg roweru na jednym ładowaniu akulmulatora! 

 

Hamulce 

! Ustawienia hamulców proszę dokonać w profesjonalnym serwisie! 

Niewłaściwe ustawienie hamulców może doprowadzić do awarii i 

spowodować wypadek! 



 
 

Obsługa i ustawienie wyświetlacza LCD 

1. Wstęp 
 
Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości wyświetlacza LCD, przeczytaj najpierw 
uważnie instrukcję. 
 
Uwaga 
Obudowa wyświetlacza jest wykonana z plastiku ABS. Wytrzymałość materiału 
jest optymalna przy temperaturach w granicach -20 do +60 st. C, użyty plastik 
gwarantuje dostateczną wytrzymałość podczas normalnego użycia. 
 
2. Funkcje a definicje przycisków 
 

Ustawienie wyświetlacza 

W ustawieniu wyświetlacza można nadefiniować oświetlenie wyświetlacza, 
jednostki itp. 
 
Opis wyświetlacza 

Wyświetlacz pokazuje: stan naładowania akumulatora, oświetlenie 
wyświetlacza, ewentualne usterki, stopień wspomagania, prędkość jazdy, 
przebytą odległość, aktywację funkcji WALK (6Km/h), kody usterek systemu 
elektrycznego. 

 
 



 
 

Funkcje przycisków 

Częścią sterowania jest panel z trzema przyciskami umocowany na kierownicy. 

 

 

3. Ustawienie 

 

 

Włączenie i wyjóciowe ustawienie wyświetlacza 

Naciśnij przycisk  na 2 s by systém wlączyć. Tym samym sposobem systém 
wyłączysz.  

Przez krótkie naciónięcie przycisku  można zmieniać wyświetlanie 
prędklości i odległości. Odlegąość aktualnej jazdy (TRIP km), odległość całkowita 
(TOTAL km) prędkość maksymalna (MAXS km/h), średnia prędkość (AVG km/h), 
zasięg (RANGE) oraz konsumpcja energii (C). 
 

Włączenie oświetlenia wyświetlaczaZapnutí podsvícení displeje  

Naciśnij  na 2 s. Tym sposobem włączysz oświetlenie wyświetlacza. Tak 
samo go wyłączysz. 
 
Funkcja WALK  

Naciśnij i przytrzymaj  . Rower ruszy z prędkością 6 km/h. Funkcja ta służy 
do prowadzenia roweru. Nie używaj jej do jazdy. 
 
Ustawienie wyświetlacza 

Naciśnij szybko 2x  . Wyświetlacz znajdzie się w trybie ustawień. 

Kolejny naciskaniem   zmieniasz ustawiane parametry. Przyciskami  

i  zmienisz wartość poszczególnych parametrów. Po ustawieniu 

parametrów naciśnij ponownie szybko 2x przycisk .  
By zresetować dane wyświetlacza (trip itp.) ustaw parametr tC na wartość y 
(yes). 
 
 

 

 



 
 

Kolejność poszczególnych parametrów 

tC   reset danych 
S7   ustawienie jednostek (km/mile) 
bL   stopień oświetlenia wyświetlacza 
OFF   czas, po którym wyświetlacz wyłączy się automatycznie 
 
Pozostałe parametry zostały ustawione fabrycznie. Ich zmiany może dokonać 
tylko autoryzowany serwis. 
 
W wypadku wyświetlenia napisu SERVICE oddaj rower do przeglądu w 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Użytkowanie roweru elektrycznego 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z roweru elektrycznygo przeczataj instrukcję. 

Pierwszą jazdę zalecamy wykonać na równym, twardym podłożu. 

System Pedelec 

Rower napędzany jest silnikiem elektrycznym systemu Pedelec (Pedal Electric 

Cycle). Chodzi o rower elektryczny, który podczas pedałowania pomaga 

kierowcy za pomocą energii elektrycznej z prędkością do 25 kilometrów na 

godzinę. Inteligentny system ocenia podczas jazdy sposób pedałowania i 

odpowiednio włącza silnik. 

Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że masz naładowany akumulator 

(szczegóły ładowania, zobacz "Akumulator"). 

Akumulator (nr 5 na obrazku) włóż do bagażnika. 

Naciśnij przycisk  . Ustaw poziom pomagania od 1 do 5. 

Teraz rozpocznij pedałować jak na zwykłym rowerze. Silnik uruchomi się 

automatycznie. 

Gdy przestaniesz pedałować, silnik zatrzymuje się. Silnik również zatrzyma się 

natychmiast po naciśnięciu któregokolwiek hamulca. 

Rower może być również stosowany z wyłączeniem zasilania, tak jak zwykły 

rower. 



 
 

Zasięg na jedno ładowanie 

Dokładne określenie zasięgu na jedno ładowanie akumulatora jest w warunkach 

normalnych bardzo trudne. Dlatego podajemy maksymalny zasięg na jedno 

ładowanie akumulatora do 150 km (przy użyciu akumulatora 17,4 Ah). Dokładny 

zasięg zależy od wielu czynników, takich jak: 

• Ciężar rowerzysty i ładunku 

• Profil terenu 

• Wiatr 

• Ciśnienie w oponach 

• Temperatura otoczenia 

• Nawierzchnia drogi 

• Poziom pomocy 

• Sposób pedałowania 

Należy pamiętać, że w temperaturach ujemnych, maksymalny zasięg może być 

znacznie zmniejszony. Podobnie, pojemność akumulatora stopniowo zmniejsza 

się z wiekiem. 

  



 
 

Akumulator 

Twój rower elektryczny jest wyposażony w wysokiej jakości akumulator Li-ion o 

parametrach 36V, 13 Ah (17,4 Ah). Proszę zawsze utrzymywać akumulator w 

stanie suchym i czystym. 

• Chroń akumulator przed wilgocią! 

• Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego 

ognia! 

• Nie otwieraj akumulatora! 

• Chroń akumulator przed uderzeniem! 

• Nie wystawiaj akumulator na działanie silnych pól magnetycznych! 

! W przypadku deformacji, wycieku baterii, zapachu lub innego dziwnego 

zachowania, natychmiast wyjmij akumulator z roweru i skontaktuj się z 

autoryzowanym centrum serwisowym. 

 

! Nie pozostawiaj akumulatora w pełni rozładowanego. Jeśli akumulator nie 

jest długotrwale używany, naładuj go przed przechowywaniem. Podczas 

długotrwałego przechowywania (np. w zimie), naładuj akumulator co 

najmniej raz na dwa miesiące. Pozostawienie akumulatora w stanie 

wyładowanym może spowodować jego zniszczenie! Nie stosowanie się do 

powyższej instrukcji powoduje utratę gwarancji. 

! Przed pierwszym użyciem akumulatora (lub po dłuższym okresie bezczynności, 

np. po zimie) naładuj akumulator do pełnej pojemności. Po raz pierwszy, 

zalecamy ładowanie akumulatora około 6-8 godzin. Następnym razem, czas 

ładowania do pełnej pojemności będzie w zakresie około 3-4 godzin. 

! Nie należy ładować akumulator w pobliżu substancji łatwopalnych lub źródeł 

ciepła. 

! Podczas ładowania akumulatora, nie należy narażać go na działanie promieni 

słonecznych. 

 



 
 

Gwarancja 

Rower elektryczny objęty jest okresem gwarancji przez 24 miesięcy od daty 

zakupu. 

 

Ten rower elektryczny został zaprojektowany i zbudowany do użytku w 

normalnych warunkach na drogach publicznych. Każde inne wykorzystanie 

rowerów elektrycznych (np. w trudnym  terenie ekstremalnym) powoduje 

utratę gwarancji. 

 

Nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy powodują utratę gwarancji. 

 

Gwarancja nie obejmuje następujących części podlegające normalnemu 

zużyciu: opony, dętki, linki, łańcuch, klocki hamulcowe, bezpieczniki. 

 

Gwarancja akumulatora obejmuje funkcjonowanie. Pojemność baterii 

stopniowo zmniejsza się w czasie. Zmniejszenie pojemności akumulatora nie 

może być przedmiotem reklamacji. Chodzi o normalne zużycie. 

 

Wszelkie roszczenia gwarancyjne proszę składać w punkcie zakupu roweru 

elektrycznego. Naprawy gwarancyjne są bezpłatne. 

 

Naprawa gwarancyjna nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji. 

Powyższa gwarancja obowiązuje w Polsce. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Karta gwarancji 

 

Rower elektryczny LOVELEC 

 

Model:     LOVELEC ANDROMEDA 

Numer seryjny ramy: ……………………………………….. 

 

Numer seryjny silnika: …………………………………. 

 

Numer seryjny akumulatora: …………………………….. 

Data zakupu: ……………………………………………… 

Pieczątka i podpis sklepu: 

 

 

 

Adres i tel. właściciela roweru: 

 



 
 

WPISY SERWISOWE: 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………......................................... 
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