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1. Úvod
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zvolil značku Tern, jedničku v oblasti městské mobility a dopravy!

Tvoříme kola, která v sobě spojují vše, co lidé potřebují k tomu, aby jezdili méně autem a více 
na kole.

Našim cílem je udržitelná doprava a navrhujeme a vyrábíme jízdní kola pro městskou dopravu se 
zaměřením na přenosnost a užitnou hodnotu. Tern věnuje každý rok alespoň 1 % z čistého zisku 
na sociální a ekologické účely.

Pro vaši bezpečnost
Dodržujte pokyny
Vaše kolo má specifi cky navržené komponenty, přečtěte si tedy před jízdou tento návod. Než vyrazíte 
na cestu, věnujte nějaký čas tomu, abyste se naučili ovládat nové kolo v bezpečném prostředí, jako je 
například parkoviště.

Respektujte ostatní na silnici
Dodržujte, prosím, dopravní předpisy a berte ohled na motorová vozidla. Vy a vaše kolo při kolizi 
s motorovým vozidlem vždy prohrajete a může při tom dojít i ke zranění chodců. Buďte ve střehu 
a respektujte ostatní účastníky silničního provozu.

Ochrana hlavy
Kvalitní, schválená cyklistická přilba může při nehodě zabránit zranění. Noste ji, není co řešit.

Při opravách obezřetně
Nepokoušejte se o opravu nebo úpravy bez řádných vědomostí nebo nástrojů.

Poučte se z návodů
Tento návod lze používat pouze ve spojení s dalšími návody dodávanými s vaším elektrokolem, jako 
jsou návody k motoru, ovládacímu systému, komponentům a návodu na skládání.

Kde hledat další pomoc
Pokud si něčím nejste jisti, obraťte se na vašeho prodejce Tern. Prodejci cyklistického vybavení Tern 
jsou specialisté na produkty a servis značky Tern.
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2. Základní pojmy
Součásti kola
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Význam symbolů

Označuje, jak používat 
výrobek nebo součásti, 
které vyžadují zvláštní 

pozornost.

Nesprávný postup může 
mít za následek poškoze-

ní zařízení.

Nebezpečí ohrožení 
života při nedodržení 

pokynů nebo preventiv-
ních opatření.

Pro součástky, které 
vyžadují určitý utahovací 

moment, musíte mít vhod-
ný nástroj, například mo-

mentový klíč. Příliš vysoký 
nebo příliš nízký utahovací 

moment může způsobit 
upadnutí nebo zlomení 

dílů a být příčinou vážných 
nehod a zranění.

1. Kolo
2. Kazeta
3. Zadní přehazovačka
4. Řetěz/řemen
5. Převodník
6. Motor
7. Kliky
8. Pedál
9. Brzdy
10. Vidlice
11. Nosič/držák
12. Označení CE na rámu
13. Baterie
14. Zámek baterie
15. Sedlovka
16. Sedlo
17. Skládací 
 mechanismus rámu
18. Rám
19. Skládací 
 mechanismus řídítek
20. Řídítka
21. Sloupek řízení
22. Hlavové složení

1. Ovládací panel/displej
2. Světlo
3. Řídítka
4. Brzdová páka
5. Páčky řazení
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3. Právní informace
Výrobce
Mobility Holdings Limited (Hong Kong), Taiwan Branch
8F-8, Lane 609, Chongxin Road, Section 5, Sanchong District, New Taipei City, Taiwan
Kontakt: service@ternbicycles.com / Web: www.ternbicycles.com

Označení na kole
Je-li vaše elektrokolo Tern typu pedelec, má na rámu značku CE, která prokazuje, že výrobek prošel 
všemi testy předepsanými normou EN 15194.

Prohlášení o shodě
Tento návod k obsluze odpovídá požadavkům uvedeným v EN 15194 a směrnici o strojních zaříze-
ních EC/2006/42.
Viz samostatná příloha prohlášení o shodě.

Vydání 1., revize 1, říjen 2017

4. Místní předpisy
Pedelec pochází ze spojení pedal electrical cycles. Známy jsou také pod zkratkou EPAC, která má 
původ v názvu Electrically Power Assisted Cycles (Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem). 
Elektrokola typu pedelec jsou kola s motorem, který poskytuje pomoc ve chvíli, kdy jezdec šlape. Jak-
mile cyklista přestane šlapat, podpora se zastaví. Některá kola budou mít také režim podpory tlačení 
s maximální rychlostí 6 km/h.

Obecně platí, že elektrokola jsou ze zákona považována za více příbuzná běžným jízdním kolům než 
motorovým skútrům nebo motocyklům. Ve většině případů lze na elektrokole jezdit po cyklostezkách, 
na cyklostezkách a lze jej upevnit do držáků na kola jako běžné jízdní kolo. Cyklisté nejsou povinni 
mít řidičský průkaz k provozování elektrokola a nejsou povinni mít žádné speciální oprávnění nebo 
registraci pro svá elektrokola.

Je důležité mít na paměti, že konkrétní zákony, pravidla a směrnice upravující 
používání elektrokol se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokud své kolo nepo-
užíváte v Německu, je důležité se nejprve seznámit s právními předpisy platnými 
ve vaší zemi, než na svém elektrokole začnete jezdit. Než se vydáte na cestu, 
udělejte si čas na seznámení se zákony týkající se jízdních kol.

Chcete-li v Německu používat vaše elektrokolo na veřejných komunikacích, musí být vybaveno v sou-
ladu se směrnicemi pro registraci k silničnímu provozu (StVZO) a pravidly silničního provozu (StVO). 
Upozorňujeme, že ve vaší zemi mohou platit odlišné předpisy.
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StVZO
Prvky osvětlení musí mít označení „K“ s doplňkovým číslem, aby mohly být používány na veřejných 
komunikacích. Přední a zadní světla musí být napájena stejným zdrojem energie.

10 m

Střed předního kužele světla dopadajícího na silnici nesmí být dále než 10 metrů od přední části kola. 
Zadní světlo musí být namontováno nejméně 25 cm nad povrchem vozovky.

Kromě světel jsou vyžadovány také odrazky. Vpředu musí být použita bílá odrazka. Vzadu musí být 
použity nejméně dvě červené odrazky. Na každém pedálu musí být upevněny dvě oranžové odrazky.

Každé kolo musí splňovat alespoň jeden z níže uvedených požadavků:

 Dvě oranžové odrazky
 Bílé kruhové refl exní plochy na obou bočnicích plášťů

Brzdový systém se musí skládat z na sobě nezávislé přední a zadní brzdy.

Kolo musí být udržováno v dobrém stavu.
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5. Použití kola
Je určeno pro městské bojovníky, ne pro kaskadéry

 Kola Tern jsou určena pro jízdu po zpevněných cestách s oběma koly v kontaktu 
se zemí. Nejsou určeny pro závody, skoky, provádění wheelie nebo podobných 
akcí. Výrobce a prodejce neodpovídají za žádné přímé ani následné škody. Záru-
ka nebude platná, pokud nebude vaše elektrokolo používáno podle jeho určení.

 Použitím kola pro jízdu v terénu, skoky nebo kaskadérské kousky může vznik-
nout poškození rámu a riziko zranění nebo smrti cyklisty.

Převoz pasažérů
 Vaše elektrokolo může být uzpůsobeno pro přepravu cestujících, podívejte se 
proto, prosím, do stručného návodu k použití a informujte se, zda kolo bylo 
navrženo k přepravě cestujících, případně pro kolik.

 Pokud je vaše kolo určeno pro přepravu cestujících, musíte se nejprve ujistit, 
že cestující mají k dispozici odpovídající sedátko, bezpečná držadla, místo pro 
položení nohou a ochranu před otáčejícím se kolem. Pokud všechna tato bez-
pečnostní opatření nejsou splněna, může dojít k vážnému zranění.

 Musíte také znát nejvyšší možnou hmotnost cestujících a nepřekračovat celko-
vou hmotnost / nosnost kola.

Sledujte zatížení
 Maximální nosnost = Hmotnost cyklisty 
+ Hmotnost nákladu případně pasažérů

 Pokud máte skládací elektrokolo Tern, pak 
jeho standardní nosnost je 105 kg (230 liber).

  Pokud se zde uvedená nosnost liší od hod-
noty na štítku CE na rámu vašeho elektro-
kola, platí údaje na štítku CE umístěném 
na rámu. Pokud máte skládací užitkové elek-
trokolo Tern, zjistěte si maximální přípust-
nou nosnost z údaje na štítku CE na rámu 
a informujte se o vyvažování nákladu v do-
plňujícím návodu pro užitková elektrokola.

EPAC according to EN 15194/ISO 4210-2
Max. 250W, 25 km/h
Bike/Max weight: 21.8 kg/105kg
Model: Vektron S10 EU25
Model Year: 2017
Tern Bicycles, 8F-8, No. 6, Lane 609, 
Chung Hsin Rd., Sec 5, Sanchong
Dist, New Taipei City, Taiwan

term
obicycles.com

Příklad označení CE na rámu

 Pokud převážíte náklad nebo vyšší zátěž, ujistěte se, že je kolo stabilní a jeho 
celkové zatížení je pod maximální hodnotou.

 Před tím, než vjedete na veřejnou komunikaci, vyzkoušejte si ovládání kola 
na bezpečném místě.

 Jakmile kolo není řádně ovládáno, mohou náhlé posuny nákladu při jízdě ovliv-
nit rovnováhu a způsobit vážné zranění nebo smrt.

6. Rozložení a složení kola Tern
Podrobnosti naleznete v samostatně přiloženém návodu pro skládání.
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7. Před první jízdou
Před jízdou se pořádně poučte
Před tím, než se vydáte na silnici, věnujte chvíli studiu ovládání a používání vašeho nového kola. 
Příručky pro použití jednotlivých komponentů a pokyny pro skládání vašeho konkrétního kola jsou 
dodávány společně s tímto návodem. Přečtěte si, prosím, všechny tyto návody.
Je-li vám cokoliv nejasného, zeptejte se vašeho prodejce.

Zkontrolujte
Elektrický systém

 Ujistěte se, že jste se seznámili s funkcí všech ovládacích tlačítek a významem všech druhů zobra-
zení na displeji.

 Přečtěte si informace v příslušné části návodu výrobce motorového pohonu.

Kola
 Zkontrolujte tlak v pneumatikách a ujistěte se, že je v rozmezí minimálních a maximálních hodnot 
uvedených na bočnicích pneumatik.

 Roztočte obě kola, abyste se ujistili, že se volně otáčejí, jsou vycentrovaná (nekolísají) a neotírají 
se o brzdy. Pokud kolo kolísá ze strany na stranu nebo se otírá o brzdové destičky, dopravte kolo 
do specializované cykloprodejny a nechte kolo vycentrovat nebo vyměnit.

Kola, která nejsou vycentrována, mohou signalizovat problémy se špicemi nebo 
pneumatikami.

Hlavové složení
 Postavte se tak, že budete mít přední kolo silně stisknuto mezi svýma nohama a pokuste se otočit 
řídítky. Pokud se řídítka pohnou, znovu je srovnejte a dotáhněte hlavové složení a představec nebo 
nechte opravu na vašem prodejci.

 Zvedněte přední kolo nad zem a otáčejte jím ze strany na stranu. Je pohyb plynulý? Pokud ucítí-
te jakékoli váznutí nebo nerovnost v řízení, můžete mít příliš utažené hlavové složení. Nechte to 
zkontrolovat vaším prodejcem.

Do the twistVyzkoušejte dotažení řídítek
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Brzdy

CBA

3

4
2

1

 Vyzkoušejte vaše brzdy tak, že si stoupnete vedle vašeho kola a stisknete obě brzdy současně, 
a potom posouvejte kolo dopředu a dozadu. (A) Kola by se neměla otáčet a brzdové destičky by 
měly zůstat pevně na místě.

 Máte pocit, že je váš Tern dostatečně tuhý? Pokud při každém pohybu kola dopředu nebo dozadu 
cítíte lupnutí, pravděpodobně máte povolené hlavové složení. Nechte to zkontrolovat vaším pro-
dejcem. Pamatujte, že u některých kotoučových brzd se může při pokusu o posun kola dopředu 
a dozadu projevit menší vůle. Je to způsobeno záměrnými vůlemi mezi brzdovými destičkami 
a brzdovým třmenem, které umožňují tepelnou roztažnost, a považuje se to za normální. V těchto 
případech nejde o volné hlavové složení.

 Ráfkové brzdy (B) mají brzdové špalíky (1), které jsou rovnoběžné s ráfkem (2). Brzdové špalíky 
tlačí na ráfek a zpomalují tak kolo. Ujistěte se proto, že jsou rovnoběžné s ráfkem. Zkontrolujte 
opotřebení ráfku i brzdových špalíků.

 Kotoučové brzdy (C) tvoří brzdový kotouč (3) a brzdový třmen (4). Destičky uvnitř třmenu stisknou 
kotouč a brzdí tak kolo, mohou se však velmi zahřát. Nedotýkejte se jich bezprostředně po jízdě.

 To, která brzdová páčka ovládá přední brzdu a která zadní brzdu, se liší podle země. V zemích, 
jako je například Velká Británie a Japonsko, ovládá levá páčka zadní brzdu a pravá páčka přední 
brzdu. V zemích, jako je například USA, Německo a většina dalších zemí, ovládá pravá páčka 
zadní brzdu a levá páčka přední brzdu.

Když budete měnit kola, dávejte pozor, abyste nepoškodili kotouč nebo třmen. 
Také nestiskejte brzdové páčky, dokud kotouč není vyrovnaný.

Než vyrazíte do provozu, vyzkoušejte brzdný účinek. Může být mnohem silnější, 
než na jaký jste byli zvyklí.
Příliš rychlé přitažení páčky může vést k nechtěnému náhlému zastavení a způso-
bit pád nebo smyk.
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Řazení převodů
 Vyzkoušejte si jízdu na bezpečném místě mimo provoz, abyste se seznámili s funkcí řadicích pá-
ček a způsobem jak řadit nahoru a dolů.
Zkontrolujte, zda je indexování (přeřazování mezi jednotlivými převody) jednoznačné a zda jste 
schopni zařadit nejnižší i nejvyšší převod bez přeskakování řetězu.

 Pokud váš Tern používá náboj s vnitřním řazením (Internal Gear Hub - IGH), vyvarujte se řazení 
pří současném silném šlapání. Na rozdíl od přehazovačky je většina konvenčních nábojů s vnitř-
ním řazením navržena tak, aby optimálně řadily při dojíždění nebo nešlapání / dojíždění / stání. To 
znamená, že náboje s vnitřním řazením mohou při zastavení řadit, což je velmi výhodná funkce 
v městském provozu typu stop-and-go.

 Zkontrolujte pevnost článků řetězu a to, zda řetěz volně prochází přes ozubená kola.

U elektrokol typu pedelec začíná podpora šlapání okamžitě po šlápnutí na pedál. 
Před nasednutím na kolo zmáčkněte brzdy, abyste zabránili nechtěnému pohybu.

Při jakémkoliv hluku

Zvedněte kolo asi o 10 cm a pusťte ho na zem. Pokud uslyšíte neobvyklý zvuk nebo si všimnete pro-
blémů se stabilitou rámu (zejména u rámu a kloubu hlavy), objednejte si servis u svého prodejce.
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Jak si přizpůsobit kolo

1
2

3

Nejlepší poloha při jízdě je ta, ve které se cítíte nejpohodlněji. Špatné nastavení kola může způsobo-
vat bolest zad nebo kloubů a snižuje vaši schopnost řízení. Zkontrolujte, zda je vaše sedlo a řídítka 
ve správné výšce a že pohodlně dosáhnete na brzdové a řadící páčky.

Pro většinu lidí by měl být polštářek chodidla (1) umístěn na pedálu (2) přímo nad osou pedálu (3).

Sedlo

 Výška sedla je důležitou součástí celkové pozice při jízdě. Když sedíte, měli byste mít v dolní po-
loze pedálu mírně ohnuté koleno. Noha by neměla být zcela narovnaná, proto se ujistěte, že sedlo 
není příliš vysoko. Pokud je naopak sedlo příliš nízko, může opakované namáhání kolena vést 
k bolesti.

 Sedlo lze posouvat nahoru a dolů, dopředu a dozadu a naklánět nahoru a dolů. Pohrajte si s ním 
a najděte nejvhodnější polohu. Špatně nastavené sedlo může ublížit nervům, kloubům a cévám.

V kapitole 15 si zjistíte správnou hodnotu utahovacího momentu kolejnice sedla.
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 Při jízdě by vaše boky měly zůstat nehybné, a když je pedál v dolní pozici, mělo by být koleno 
ohnuto pouze o 20-25°.

 Sedlo by mělo zůstat rovnoběžné se zemí, ale pokud to pro vás není pohodlné, skloňte přední část 
směrem dolů, abyste uvolnili tlak na rozkrok nebo abyste rozložili vaši hmotnost na větší plochu 
sedla. Sedlo by nemělo být skloněno o více než 5° nahoru nebo dolů.

 Při posunu sedla vzad více pracují vaše hýžďové svaly, při posunu vpřed pracují více kvadricepsy. 
Obecně, přední část kolena by neměla překračovat osu pedálu. Jakmile najdete pohodlnou polohu, 
opět zkontrolujte výšku sedla a podle potřeby ji upravte.

Nezvedejte sedlovku nad rysku minimálního zasunutí vyznačenou na trubce. 
V opačném případě může dojít ke zničení trubky/rámu a vážnému zranění. Po-
kud nelze dosáhnout správné výšky sedla bez vysunutí trubky nad tuto rysku, 
potřebujete delší sedlovku. Obdobně nezasouvejte sedlovku za jízdy pod znač-
ku maximálního zasunutí. Spodní nechráněná část může narazit na předměty 
na dláždění a ohrozit vás při jízdě.

Představec
U modelů vybavených představci Andros lze nastavovat úhel a výšku bez použití nástrojů. Informace 
o způsobu nastavování poloh představců najdete v přiloženém návodu.

Orientace řídítek
Otáčejte řídítky tak, aby vaše dlaně byly opřeny a vaše prsty snadno dosáhly na brzdové a řadící 
páčky. Postup nastavení řídítek najdete v návodu k představci dodávaném s vaším kolem Tern.
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8. Před každou jízdou
Před každou jízdou je nutno zkontrolovat následující:

Elektrický systém

 Zkontrolujte, že je baterie řádně usazena v držáku na rámu a správně zapojena.
 Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu nejsou varování nebo chybová hlášení. Před jízdou 
příčinu chyby odstraňte.

 Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá na dobu jízdy, kterou plánujete absolvovat.
 Ujistěte se, že přední a zadní světla svítí, když se zapnou, a zůstanou svítit, i když kolo nejede.

Mechanické části

Stejně jako všechny mechanické součásti je i jízdní kolo vystaveno opotře-
bovávání a vysokému namáhání. Různé materiály a součásti mohou reagovat 
na opotřebení nebo únavové namáhání různými způsoby. Pokud dojde k překro-
čení předpokládané životnosti součásti, může se náhle porouchat a také způsobit 
cyklistovi zranění. Jakýkoliv druh prasklin, vrypů nebo změna zabarvení na vy-
soce namáhaných plochách signalizuje, že bylo dosaženo životnosti součásti 
a měla by být vyměněna.
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Rychlá kontrola ABC
Navrhujeme naše kola tak, aby mohla být každodenními společníky. Z bezpečnostních důvodů však 
doporučujeme provést před každou jízdou tuto kontrolu:

A B C

NAHUŠTĚNÍ BRZDY A ŘÍDÍTKA ŘETĚZ A LANKA
Zkontrolujte tlak v pneumatikách. 
Palcem zmáčkněte pneumatiku. 

Měly by mít rovnoměrný tvar a být 
tvrdé, ale ne přehuštěné.

Zkontrolujte brzdy stisknutím páček 
a ujistěte se, že se kolo zastaví. 
Zkontrolujte, zda nejsou brzdová 

lanka poškozená a zamotaná.

Otočením řídítek doleva a doprava 
s předním kolem mezi nohama zkon-

trolujte, zda řídítka (trubka řídítek, 
hlava, nástavce řídítek) pevně drží 

a nejsou poškozená

Otáčením kliky dozadu zkontro-
lujte, zda řetěz volně prochází 

po ozubených kolech, a ujistěte 
se, že lanka nejsou poškozená.

RYCHLE PUSTIT

RYCHLOUPÍNÁKY PUSTIT KOLO
Zkontrolujte, zda jsou rychloupínací 

uzávěry (na kolech, u sedlovky, 
u hlavy) a čepy (rámu, hlavy) bez-

pečně upnuty.

Zvedněte kolo asi o 10 cm a pusťte ho 
na zem. Pokud se něco otřásá nebo 
chrastí, proveďte ještě před jízdou 

nápravu.
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Zkontrolujte svary
Kromě této zkoušky zkontrolujte také oblast svaru kolem spoje rámu.

Vaše elektrokolo je během jízdy namáháno a opotřebovává se. Zkontrolujte deformace svarů rámu 
a změny barvy, které by mohly signalizovat vznik prasklin. Zvláště důležité je to v tom případě, pokud 
kolo spadlo nebo bylo předmětem kolize. Pamatujte, že hliníkové díly, jakmile dojde k jejich ohnutí, 
nelze bezpečně ohnout zpět a bude nutná jejich výměna.

Ráfek
Ráfek má být čistý a nepoškozený. Dávejte pozor na změnu barvy, vrypy nebo opotřebení. Pokud 
máte ráfkové brzdy, měla by se zkontrolovat kontaktní plocha, zda na ní nejsou důlky nebo žlábky. 
Některé ráfky mají indikátor opotřebení na kontaktním povrchu s brzdami, jakmile se ráfek opotřebuje 
až po značku opotřebení, měl by být vyměněn.

Opotřebený nebo poškozený ráfek může bez varování selhat a způsobit tak nehodu.

Kola
 Zatlačením z každé strany zkontrolujte, že jsou kola ve vidlici upevněna. Nesmějí se posouvat 
podél osy náboje.

 Poté rukou zmáčkněte vždy dvě sousední špice k sobě. Pokud je výrazný rozdíl v napětí špic, 
nechte si kolo vycentrovat.

 Postupným zvednutím obou konců kola a mírnými údery na kolo směrem k otvoru patky se ujistěte, 
že jsou kola bezpečně usazena; osa náboje se nesmí pohnout.

Sedlo
Zkuste sedlo otočit rukou, abyste se ujistili, že sedlovka a sedlo jsou bezpečně upevněny; v sedlovce 
ani v sedle by neměl být cítit žádný pohyb.
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9. Bezpečnostní pravidla
Sledujte cestu
Dávejte si pozor na výmoly a další nebezpečí, jako je otevírání dveří u auta nebo hrající si děti. Také 
se zamyslete nad svou vlastní viditelností a vyhýbejte se vjíždění do mrtvého úhlu řidiče.

Soustřeďte se!
Při jízdě musíte být stále ve střehu. Nenoste sluchátka do uší ani náhlavní, která ovlivňují váš sluch, 
nebo sluneční brýle, pokud vám brání ve vidění. Nevyjíždějte, pokud jste konzumovali alkohol nebo 
užíváte léky ovlivňující vaše motorické schopnosti.

Buďte vidět
Jízda při nízké nebo špatné viditelnosti, např. v noci, za soumraku, za svítání, v dešti nebo v mlze 
je mnohem více nebezpečná než za světelných podmínek ve dne. Noste světlé barvy a refl exní prvky.

Udržujte příslušenství v čistotě
Odrazky musí být čisté, v celku a správně uchycené. Nezakrývejte odrazky volným oblečením nebo 
zavazadly. Odrazky ale odrážejí světlo jen v určitém směru, proto k tomu, abyste byli vidět ze všech 
stran, za snížené viditelnosti, použijte přední a zadní osvětlení kola. Ujistěte se, že vaše osvětlení 
řádně funguje.

Jak používat brzdy
Brzděte obezřetně
Brzdná dráha se za mokra nebo při jízdě s těžkým nákladem prodlužuje, proto za těchto okolností 
brzděte jemněji a dříve.

Zabraňte smyku
Abyste při zpomalování nebo zastavování zabránili smyku, tiskněte brzdy pozvolna. S klouzajícími 
koly nezastavíte rychleji, zbavíte se však možnosti účinně řídit, takže byste měli smyku předcházet.
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Nakloňte se dozadu
Když rychle zmáčknete přední brzdu, můžete přepadnout přes řídítka nebo zadní kolo může ztratit 
přilnavost s povrchem. Pokud se zadní kolo zvedne, nakloňte se dozadu a uvolněte přední brzdu.

Jezděte opatrně
 Za snížené viditelnosti jezděte opatrně a s rozvahou. Vaše pohyby nemusí být vidět, jezděte tedy 
předvídatelně. (Takhle byste měli jezdit vždy, bez ohledu na podmínky!)

 Pomocí zvonku, klaksonu nebo hlasu naznačte svůj záměr projet a udělejte to včas, abyste cyklis-
tu, kterého míjíte, nepolekali.

 Jezděte přímo, a pokud se vyhýbáte nebezpečné situaci nebo míjíte, vždy dejte najevo svůj záměr 
zatočit nebo projet.
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10. Přeprava osob a nákladu
Jízda se spolucestujícím(i), nákladem nebo obojím ovlivňuje hmotnost, vyvážení, těžiště a ovladatel-
nost elektrokola. Kvůli vaší bezpečnosti si přečtěte níže uvedené pokyny.

Změny v ovladatelnosti
Kombinace faktorů – včetně strukturální tuhosti rámu, pevnosti jednotlivých součástí, reakce řízení 
a rozložení hmotnosti – ovlivňuje ovladatelnost kola. Při jízdě s těžkým nákladem bude elektrokolo 
vyžadovat více úsilí k udržení rovnováhy a více času k zabrzdění.

Mezi hmotností jezdce a množstvím nákladu, s nímž jezdec může pohodlně udržet rovnováhu a jez-
dit, existuje silná závislost. V praxi by hmotnost nákladu neměla být vyšší než 80 % hmotnosti 
cyklisty.

Před jízdou po veřejných komunikacích se seznamte s jízdou na naloženém elektrokole na bezpeč-
ném místě.

méně než 90 mm

 Pokud vlastníte užitkové elektrokolo, jako je Tern GSD nebo HSD, nebo podob-
né, které umožňuje převážet pasažéry či větší náklad, informujte se na webu 
výrobce, kde jsou uvedeny konkrétní hmotnosti cyklisty a nákladu a pokyny 
k umístění nákladu.

 Nepřekračujte maximální nosnost, která zahrnuje hmotnost cyklisty, hmotnost 
cestujícího, zadní nosič, dětskou sedačku (sedačky) a další příslušenství. 
Na štítku CE na rámu elektrokola zkontrolujte maximální hmotnostní limit.
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Jízda s dětmi
Dětskou sedačku můžete nainstalovat a používat za předpokladu, že vaše sedačka a upevňovací 
prvky splňují následující požadavky (na základě evropské normy EN 14344 pro dětské cyklosedačky):

 Sedačka je navržena tak, aby nebyl možný žádný kontakt nohou dítěte a kola.
 Základním pravidlem je, že by dětská sedačka měla být namontována co nejvíce vpředu na nosiči, 
aby se udržela hmotnost dítěte co nejblíže těžišti kola. Umístění sedačky v příliš velké vzdálenosti 
za osou zadního kola by mohlo způsobit nechtěné nadzvednutí předního kola a ztrátu kontroly nad 
kolem.

 Prsty dítěte jsou chráněny proti zachycení v jakékoli části sedla (například v pružinách odpruže-
ných sedel).

 Nosič (držák) je schválen pro montáž dětských sedaček.

Dětská sedačka NESMÍ BÝT namontována ani připevněna k sedlovce.

Schválená dětská sedačka
Thule Yepp Maxi Easyfi t byla testována pro montáž na elektrokola Tern s vestavěnými nosiči nebo 
nosiči Tern Cargo.

Bezpečnost a prevence
 Děti – bez ohledu na věk – by měly být dostatečně silné, aby udržely hlavu a vydržely drncání, 
ke kterému při jízdě dochází.

 Zkontrolujte dostatečný prostor pro paty. Prostor pro paty se bude lišit podle velikosti cyklistova 
chodidla a délky nohy dítěte.

 Zkontrolujte, že je sedačka řádně namontována podle pokynů výrobce.
 Zkontrolujte, zda není překročena maximální celková hmotnost.
 Ujistěte se, že se nic nemůže zachytit do špic kol, kolejnic sedla a pružin.
 Překontrolujte, že má dítě nasazenu přilbu a upínací pásky jsou správně seřízeny.
 Když je dítě v dětské sedačce, neustále přidržujte své elektrokolo, abyste zabránili převrácení 
elektrokola i s dítětem.

 Při jízdě pravidelně kontrolujte své dítě, aby neusínalo. Nedovolte, aby se jejich hlava příliš naklá-
něla na jednu stranu.

Typy HSD a GSD mohou táhnout přívěsy a přepravovat cestující. Další informace 
najdete v pokynech uvedených na webu ternbicycles.com v části Podpora.
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Jízda se spolucestujícím

 

Jestliže vlastníte užitkové elektro-
kolo Tern, pak toto je konstruováno 
pro přepravu dospělých cestujících 
za předpokladu, že:

 Cestující se může na elektrokole 
rozkročit a řádně se opřít o stu-
pačky nebo stupátka pro nohy.

 Má sedačku bezpečně připevně-
nou k rámu elektrokola (požada-
vek splňuje typ Tern Sidekick™ 
Seat Pad).

 Je místo pro opření nohou 
cestujícího (požadavek splňují 
stupátka Tern Sidekick™ Lower 
Deck a stupačky Sidekick™ Foot 
Pegs).

Přeprava cestujících na elektrokole může být ve vaší zemi nezákonná, i když 
k tomu bylo zkonstruováno nebo upraveno.
Před přepravou cestujících si ověřte znění zákonné úpravy vaší země.

Opěrka nohou
Opěrky nohou, jako jsou Tern Sidekick™ Lower Deck a Sidekick™ Foot Pegs, jsou určeny pro oporu 
nohou cestujících, kteří sedí na nosiči.

Na opěrkách nohou se nesmí stát.

Stojan a jeho nosnost
Je-li vaše elektrokolo vybaveno stojanem, tzv. dvojnožkou, bude s ním nakládání a vykládání snad-
nější. Respektujte ale při tom maximální zatížitelnost stojanu.
Při nakládání břemen na elektrokolo se stojanem ve sklopené poloze nepřekračujte maximální nos-
nost stojanu.

Nenasedejte na elektrokolo, je-li stojan sklopený. Mohlo by dojít k poškození 
stojanu a také držáku stojanu na rámu elektrokola.

Přehled maximálních nosností stojanu najdete na: 
https://www.ternbicycles.com/support/techtips/maximum-weight-capacity



22

CZ

Jízda s nákladem
Pokud je zadní část elektrokola plně naložená, vyzkoušejte, zda se přední kolo nezvedá a elektrokolo 
se nepřeklápí.

Rozmístění nákladu
Umístěte náklad tak, aby těžiště bylo co nejblíže středové ose elektrokola. Připevněte náklad co 
nejblíže k přední části nosiče.

Proveďte vyvážení nákladu. Například při převážení krabice byste se měli pokusit vézt dvě (jednu 
na každé straně). Nesouměrný náklad může elektrokolo táhnout na jednu stranu.

Zajištění nákladu
Ujistěte se, že je náklad zajištěn popruhy, které odpovídají hmotnosti převáženého nákladu.

Aby náklad nepřekážel
 Musí být zajištěno, že máte dostatek prostoru pro řádný posez, šlapání a řízení kola, aniž by vám 
v tom cokoliv bránilo.

 Náklad by neměl ovlivňovat normální funkci brzd a měniče (měničů) převodů.
 Dlouhé nebo rozměrné předměty by měly být umístěny dostatečně daleko od pedálů, aby nedo-
cházelo k nárazům paty.

 Vysoké nebo rozměrné předměty umístěné vpředu by vám neměly bránit ve výhledu.

Pokud nemůžete umístit náklad tak, aby splňoval VŠECHNY výše uvedené poža-
davky, striktně nedoporučujeme s nákladem jezdit!
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11. Přeprava kola Tern
Veřejnou dopravou
Elektrokola lze obecně přepravovat ve vlacích a veřejné dopravě podobně jako běžná jízdní kola.
Konkrétní podmínky přepravy si ověřte u provozovatele železniční nebo veřejné dopravy:

 Někteří dopravci vyžadují, abyste si pro elektrokolo předem zarezervovali místo a koupili pro něj 
samostatnou jízdenku.

 Někteří umožňují cestování s elektrokolem pouze mimo špičku.
 Někteří vyžadují přepravu elektrokola v obalu.

Letadlem
Baterie používané na elektrokolech jsou považovány za potenciálně nebezpečné a nelze je v leta-
dlech přepravovat.
Zeptejte se svého místního dopravce, zda můžete baterii přepravovat samostatně.

Autem
 Své elektrokolo Tern můžete přepravovat na standardní střeše nebo na zadním nosiči jízdních kol 
za předpokladu, že se nepřesáhne maximální nosnost nosiče jízdních kol. Chcete-li snížit hmot-
nost, vyjměte baterii z kola a dejte ji do auta.

 Pokud vlastníte hatchback nebo máte dostatek místa v kufru, doporučujeme vám přepravovat vaše 
kolo Tern uvnitř vozidla. Dávejte pozor, abyste nepoškodili přehazovačku.

 Při vjíždění na kryté parkoviště nebo do garáže pamatujte na elektrokolo na střeše vozu a ujistěte 
se, že je níže než je maximální světlá výška.
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12. Abeceda elektrokola
Koncepce
Tento typ elektrokola, tedy Pedal assist electric bike nebo též zkráceně Pedelec, je vybaven elektro-
motorem, který poskytuje pomoc ve chvíli, kdy jezdec šlape do pedálů. Podpora šlapání se aktivuje 
snímačem pohybu pedálu určeným k detekci otáčení pedálu. V Evropě je rychlost elektrokol omezena 
na 25 km/h (15 mph). Ve Spojených státech je rychlostní limit 32 km/h (20 mph). Pohybuje-li se kolo 
větší než uvedenou rychlostí, podpora šlapání se přeruší.
Ovladačem lze zvolit stupeň motorem dodávaného pomocného výkonu od ekonomického režimu 
až po sportovní, což vám umožní přizpůsobit výkonnost kola konkrétně vašemu stylu jízdy a profi lu 
silnice.

Váš Tern může používat motor umístěný ve středu kola nebo motor v náboji. Znázornění je na obráz-
ku níže:

Rear HubZadní náboj

Mid MotorStředový motor

Front HubPřední náboj

Další vlastnosti elektrokola
Asistent chůze
Vybrané modely elektrokol Tern jsou vybaveny 
asistentem chůze. Umožňuje cyklistovi tlačit nebo 
vést kolo s menší námahou. To je za určitých 
podmínek výhodné, například při jízdě do kopce. 
Asistence je omezena na rychlost chůze. Další po-
drobnosti naleznete v pokynech výrobce motoru.

Zámek baterie
Vaše elektrokolo Tern může být opatřeno zámkem 
baterie. Před jízdou baterii vždy uzamkněte a klíče 
uschovejte na bezpečném místě. Jestliže klíče 
ztratíte, obraťte se na vašeho prodejce Tern, který 
zajistí výrobu kopií.
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Nabíjení
Vaše elektrokolo Tern je dodáno s nabíječkou baterie, která je vhodná k připojení na napěťovou sou-
stavu ve vaší zemi. Více o použití a bezpečnosti obsluhy najdete v pokynech výrobce motoru.

Provedení pro více baterií
Pokud vaše elektrokolo umožňuje použití více než jedné baterie, přečtěte si níže uvedené pokyny.

Nabíjení na kole
Pokud jsou vloženy obě baterie, nabíjejte je pouze jednou nabíječkou. Baterie se budou nabíjet 
současně.

Připojte nabíječku do nabíjecího konektoru vedle motoru. Zadní konektor je zaslepen, aby se zabráni-
lo současnému použití obou konektorů.

Nabíjení mimo kolo
Po vyjmutí z elektrokola je možné každou baterii nabíjet samostatně.

Kryt svorek
Pokud vyjíždíte s kolem vybaveným pouze jednou baterií, je nezbytné zakrýt nechráněné svorky 
přiloženým krytem svorek, aby byl elektrický obvod chráněn.

Osvětlení
Elektrokolo Tern je dodáváno s předním a zadním světlem napájenými přímo z baterie kola. Osvětlení 
používejte podle předpisů platných ve vaší zemi.
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Baterie
 Elektrokolo Tern je vybaveno lithium-iontovou baterií. Moderní lithium-iontové baterie vydrží více 
než 500 cyklů do úplného vybití, než se jejich kapacita sníží. Baterie nemá paměťový efekt, takže ji 
můžete kdykoli nabít a před dalším nabíjením nemusíte čekat na úplné vybití baterie. Pokud pře-
stanete kolo používat na dobu delší než měsíc, nabijte před uskladněním baterii přibližně na 80 %. 
Nikdy baterii úplně nevybíjejte a nenechávejte ji delší dobu vybitou, protože by ji to mohlo natrvalo 
zničit.

 Používejte pouze originální nabíječku od výrobce baterie. Nepoužívejte jinou nabíječku, i když má 
shodný konektor.

Baterie nesmí být likvidovány na skládkách nebo spalováním

 Když baterie vašeho kola dosáhne konce své životnosti, mělo by se s ní zacházet jako s nebezpeč-
ným materiálem a neměla by se vyhodit do běžného domácího odpadu. Požádejte svého prodejce 
o radu ohledně správné likvidace.

Zasahování do motorového systému

Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do systému motorového pohonu. Za-
řízení z druhovýroby nebo software, který mění rychlostní omezení a/nebo přidává 
výkon a/nebo jiná zařízení zruší platnost záruky na vaše kolo. Vzniká tím potenci-
álně vážné bezpečnostní riziko a mohlo by to být považováno za nezákonné.

Doplňující informace
Přečtěte si, prosím, přiložené samostatné návody od výrobce pohonu, kde najdete informace o:

 Funkci pohonu a ovladače
 Správném zacházení s nabíječkou a baterií
 Řešení závad
 Údržbě
 Čištění
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13. Tipy pro jízdu na elektrokole
Začínáme
Když je ovladač zapnutý, podpora šlapání se aktivuje okamžitě po šlápnutí na pedál. Proto se dopo-
ručuje nasedat na váš Tern při vypnutém ovladači. Po zaujmutí posezu se ujistěte, že na pedálech 
nespočívá žádná váha, aby nedošlo k náhodnému pohybu, a teprve poté zapněte ovladač. Začněte 
s nejnižší úrovní podpory šlapání.

Některé motorové systémy vyžadují, abyste před jejich zapnutím pedály nijak nezatěžovali, aby se 
mohly správně nastavit.

Výběr správné úrovně podpory
Nejezděte stále na nejtěžším převodu a s podporou šlapání. Řaďte stejně jako na běžném kole, 
abyste udrželi efektivní kadenci pro váš styl jízdy. Tím se maximalizuje účinnost podpory s vaším 
silovým příspěvkem.

Například motorový systém Bosch se středovým motorem vám bude nejefektivněji pomáhat, udržíte-li 
stálou kadenci šlapání přibližně na 90 ot/min při jakékoli rychlosti.

Jízda s podporou šlapání
Síla vašeho šlapání určuje, jak velkou pomoc motor poskytuje. Všechna elektrokola mají vnitřní řídící 
algoritmus, který zastaví podporu, jakmile přestanete šlapat. Toto je integrovaná bezpečnostní funkce 
podle EN 15194 (EPAC – Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem).

Při potřebě zatočení na elektrokole přestaňte šlapat dříve, než jste zvyklí, jinak můžete mít v zatáčce 
příliš vysokou rychlost.

Jelikož budete pravděpodobně cestovat nadprůměrnou rychlostí, dívejte se dále před sebe na cestu 
a buďte připraveni zabrzdit, kdykoli se před vámi objeví situace, která to bude vyžadovat.

Vzhledem k téměř absolutně tichému provozu elektromotoru vás chodci a ostatní cyklisté nemusí 
slyšet, když se k nim budete přibližovat.

Jezděte defenzivně, noste světlé oblečení, dávejte předem najevo své úmysly a v případě potřeby 
použijte zvonek.
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Jízda bez podpory šlapání
Vaše elektrokolo Tern je provedeno tak, aby s ním bylo možné normálně jezdit jako na klasickém 
kole, pokud je vypnuta podpora šlapání. Pokud pojedete z kopce nebo budete chtít prodloužit svůj 
dojezd, můžete podporu vypnout, ale nechat displej zapnutý a mít možnost vidět vaši rychlost. Pokud 
se však během jízdy baterie vybije, světla nebudou fungovat, protože jsou připojena k baterii motoru.

Pokud je vaše elektrokolo Tern vybaveno světlem Valo Direct, můžete si zakoupit kabel Tern s redukcí 
na USB a připojit USB powerbanku, abyste mohli rozsvítit světlo a nejezdili potmě. Powerbanka by 
měla ukazovat, kolik energie v ní zbývá, a poskytnout vám vizuální upozornění (například blikáním), 
že je množství energie nízké (pod 20 %). Pokusně ověřte, zda je po rozsvícení indikátoru nízké úrov-
ně dostatek energie na to, abyste mohli dojet do cíle své cesty.

Dojezd na baterii
Velikost dojezdu závisí na faktorech, jako jsou:

Průměrná rychlost jízdy
Čím rychleji pojedete, tím více energie bude potřeba a tím rychleji se baterie vybije. Pokud však jede-
te rychleji než maximální rychlostí, při které je poskytována podpora elektromotorem, motor se zcela 
vypne a nebude baterii vybíjet.

Nastavená úroveň podpory
Nejlepším způsobem, jak šetřit energii baterie, je šlapání! Využití menší úrovně podpory a vyvinutí 
většího úsilí na šlapání sníží vybíjení baterie a prodlouží dojezd.

Rámcová údržba
Udržujte pneumatiky správně nahuštěné. Provádějte pravidelnou údržbu a mazání pohyblivých částí.

Provoz typu Stop-and-go
Rozjíždění z klidu vždy spotřebuje více energie. Abyste zvýšili dojezd, používejte pro rozjezdy režim 
Eco.

Hmotnost jezdce a frekvence šlapání
S těžšími jezdci bude motor spotřebovávat více energie. Větší efektivity dosáhnete udržováním frek-
vence šlapání (kadence) nejméně na 60 ot/min.

Stav vozovky (povrch silnice, členitost terénu, vítr)
Nezpevněné cesty (hlína, štěrk), jízda proti větru nebo do kopce snižují dojezd.
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Kapacita baterie
 Baterie mívají různou kapacitu uchované energie, která se udává ve watthodinách. Obecně platí, 
že čím více má baterie watthodin, tím delší bude dojezd, tím více peněz bude stát a tím těžší bude 
vaše elektrokolo.

 Teplota okolí může mít na kapacitu baterie výrazný vliv. Kapacita baterie se měří při referenční tep-
lotě 23 °C (73 F). Velké odchylky od referenční teploty způsobí rychlejší vybíjení baterie z důvodu 
změn vnitřního odporu a způsobí zkrácení dojezdu.

 Se stárnutím baterie se její původní kapacita zmenšuje. Platí to pro všechny baterie, ale některé 
chemické složení způsobuje pomalejší pokles kapacity než u jiných.

Na displeji ovládacího panelu si můžete kdykoliv zjistit stav nabití baterie.
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14. Opravy
Vaše kolo Tern má mnoho moderních dílů a komponent. Řada servisních úkonů 
a oprav kol vyžaduje speciální znalosti a nářadí. Na kole neprovádějte žádné 
seřizování ani servis, pokud je nebudete schopni řádně dokončit. Nesprávné 
nastavení nebo servis mohou mít za následek poškození jízdního kola nebo vážné 
zranění. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na svého prodejce.

Používejte schválené komponenty
Při výměně součástí, jako jsou rám, vidlice, pneumatiky, ráfky, brzdy, přední a zadní světla, stojan, 
řídítka, sloupek řízení, představec, pohonná jednotka, baterie nebo ovládací jednotka/displej atd., po-
užívejte originální náhradní díly nebo náhrady schválené fi rmou Tern. Jsou testovány, aby se zajistilo, 
že s nimi elektrokolo Tern bezpečně funguje. Pro zajištění náhradních dílů a oprav vám doporučuje-
me navštívit prodejce Tern.

Servisní práce, které můžete (a měli byste) provádět, nevyžadují speciální nástroje 
ani znalosti nad rámec toho, co je uvedeno v této příručce. Jejich seznam je 
uveden zde:

Zajistěte pravidelnou údržbu
Pamatujte na údržbu a před použitím kolo promažte vhodnými mazadly. Zeptejte se svého prodejce, 
kdy a kde na vaše kolo vyžaduje mazání.

Vzduch

 Kolo se skládá z náboje (1), špic (2), ráfku (3), pláště (4), ventilku (5) a osy náboje (6).

 Ventilek může být buď automobilový (7) nebo galuskový (8). Galuskové ventilky mívají čepičku (9), 
kterou je nutné před nahuštěním povolit.

 Zajistěte, aby byl tlak v pneumatice v mezích uvedených na bočnici pláště.

 Pohledem zkontrolujte, zda má plášť dostatečné hluboký dezén a nemá defekt.
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Brzdy
Překontrolujte správnou funkci brzd a dostatečný brzdný účinek. Páčky by se při tom neměly dotýkat 
řídítek.

Jízda s nesprávně nastavenými nebo opotřebenými brzdami je nebezpečná 
a může způsobit zranění nebo smrt. V návodu od výrobce brzd si přečtěte o správ-
ném používání brzd a péči o ně. Brzdné plochy udržujte čisté a zabraňte jejich 
potřísnění olejem nebo mazivy. Opotřebované brzdové destičky vyměňte za autori-
zované náhradní destičky.

Řetěz, kliky a kabely

123 5 124 5 67

A B

Pohonné ústrojí jízdního kola má náboj s vnitřním (A) nebo vnějším (B) řazením. Pohonné ústrojí 
se skládá z klik (1), ozubeného převodníku (2), zadního převodníku (3) nebo kazety (4), řetězu (5) 
předního přesmykače (6) a zadní přehazovačky (7). Převody kola jsou číslovány od čísla 1 směrem 
nahoru, číslo 1 je nejpomalejší a současně nejlehčí převod.

Převody s menšími čísly se používají ve stoupáních a s vyššími čísly ve sjezdech. Doporučujeme 
vám trénovat řazení převodů na bezpečném místě.

Chcete-li zkontrolovat, že váš řetěz přesně doléhá na převodník, zatočte klikami a ujistěte se, že 
neuvidíte žádné mezery nebo vlnky.

Před samotnou jízdou vyzkoušejte všechny převodové rychlosti a ujistěte se, že jsou řetěz a pře-
hazování plně funkční. Pokud se rychlosti nepřehazují plynule, doporučujeme se obrátit na vašeho 
prodejce. Pokud nefunguje zadní přehazovačka, nepoužívejte nejvyšší a nejnižší převod na zadní 
kazetě, protože řetěz nebo ozubené kolečko se mohou zaseknout a způsobit tak poškození kola 
nebo zranění jezdce.

Zkontrolujte všechna ovládací lanka a lanovody, zda nejsou rezavé, zkroucené a roztřepené. Jsou-li 
poškozené, je třeba je vyměnit.
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Napnutí řetězu

Řetěz musí při šlapání snášet obrovské tahové síly. Aby šlo optimálně a efektivně řadit rychlosti, musí 
řetěz řádně dosedat na ozubení.

Chcete-li zkontrolovat prověšení řetězu, přeřaďte na nejmenší kolečko na kazetě (je-li jí kolo vybave-
no), aby byl řetěz co nejméně napínán. Průhyb řetězu by měl být uprostřed jeho délky 10-20 mm. Tato 
hodnota průhybu platí i pro všechny řetězy pohonů s nábojem s vnitřním řazením.

Poznámka: Napnutí řemenu je komplikovanější a mělo by být prováděno u prodejců.

Nadměrný průhyb může být způsoben opotřebeným a vytahaným řetězem. Napnutý řetěz v tom pří-
padě nebude správně dosedat na ozubená kola. Postupem času se mezery mezi zuby ozubených kol 
zvětšují, což je odrazem tvaru řetězu. Výměna opotřebovaného řetězu pomůže prodloužit životnost 
mnohem dražší kazety a převodníku.

U nábojů s vnitřním řazením může být nadměrný průhyb způsoben také nesprávným nastavením 
polohy zadního kola vzhledem k otvoru patky.

Pokud si nejste jisti, zda je průhyb řetězu způsoben opotřebením řetězu nebo nesprávným nastave-
ním kola, dopravte kolo do servisu k prodejci.

Čištění
Pokud vaše kolo potřebuje očistu, použijte vědro vody a měkkou houbou smyjte z kola všechny 
nahromaděné nečistoty a sůl. Po omytí kolo osušte, abyste zabránili rezivění.

Mytí neprovádějte tlakem vody nebo páry, protože voda může násilně vniknout 
do utěsněných míst a zničit tak vaše kolo.
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Rychloupínací uzávěry

23

1

Rychloupínací uzávěr (rychloupínák) využívá výstředník k upnutí součásti na místo a umožňuje snad-
né vyjmutí bez použití nástroje.

Rychloupínací uzávěr má objímku (1), seřizovací matici (2) a páčku (3). Prohnutá strana se zavírá 
dovnitř.

Seřizovací matice vám umožňuje nastavit sílu upnutí. Uzavření páčky při průchodu výstředným bo-
dem vyžaduje zvýšení síly. Tato síla by měla vyžadovat použití dlaně vaší ruky.

Rychloupínáky drží kola, sedlovku a řídítka ve správné poloze.

Když jsou jím upínána kola, měl by přiléhat k patkám vidlice.

Při upínání sedlovky by se sedlovka neměla otáčet.

Při upínání řídítek by se řídítka neměla otáčet.

Když je páčka zavřená, nasměrujte ji tak, aby se nemohla během jízdy otevřít náhodným kontaktem.

S rychloupínáky se velmi pohodlně pracuje, dochází ale k mnoha nehodám kvůli 
nesprávnému použití. Nesprávné nastavení může způsobit poškození jízdního 
kola nebo nehodu s následkem vážného zranění nebo i smrti.

uzavřený

poloha pro 
nastavení

otevřený
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Rychloupínáky a spojovací prvky

Zkontrolujte, zda jsou rychloupínáky a důležité matice a šrouby, které drží vaše 
kola, řídítka a sedlovku ve správné poloze, řádně uzavřené a dostatečně utaže-
né. Správná velikost utahovací síly je zásadní. Příliš malá síla a spojovací prvek 
nemusí bezpečně držet. Příliš velká síla a spojovací prvek může strhnout závity, 
natáhnout se, deformovat nebo zlomit. Ať tak či onak, nesprávné utažení může 
mít za následek poruchu součásti a ztrátu ovladatelnosti a nehodu. Správné hod-
noty utahovacích momentů najdete v kapitole 15. Pokud si nejste jisti, navštivte 
svého prodejce a požádejte ho, aby vám ukázal správný způsob.

Veškeré další opravy nebo údržbu, které nejsou v této příručce výslovně popsá-
ny, by měl provádět váš prodejce.

15. Utahovací momenty
Dodržujte stanovené utahovací momenty

Hodnoty utahovacích momentů jsou běžným měřítkem síly utažení šroubu a jsou 
uvedeny níže. Když je hodnota momentu uvedena, měli byste použít momentový 
klíč, abyste zajistili správnou velikost utahovacího momentu.

Doporučené hodnoty utažení - hodnoty utahovacích momentů
Rám a vidlice

Komponent lb*in Newtonmetry (Nm) kg*cm

Šroub stojanu 53-60 6-8 61-69

Šroub košíku na vodu 25-35 2,8-4 29-40

Šrouby nosiče 25-35 2,8-4 29-40

Šrouby blatníků 50-60 5,6-6,8 58-69
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Brzdy

Komponent lb*in Newtonmetry (Nm) kg*cm

Brzdová páka (plochá řídítka) 53-60 6-6,8 61-69

Brzdová páka (prohnutá řídítka) 55-80 6,2-9 63-92

Kotouč k náboji (šrouby M5) 18-35 2-4 21-40

Šroub čelistí 55-70 6,2-7,9 63-81

Kola

Komponent lb*in Newtonmetry (Nm) kg*cm

Volnoběh náboje 305-434 34,5-49 352-499

Uzávěr kazety 260-434 29,4-49 299-499

Matky přední osy 180 20,3 207

Matky zadní osy 260-390 29,4-44,1 299-449

Převodník

Komponent lb*in Newtonmetry (Nm) kg*cm

Pedál do kliky 307 34,7 353

Šroub kliky (oblé a hranaté osy) 300-395 33,9-44,6 345-454

Šlapací osa (Externí kryt) 610-700 40-50 702-805

Šlapací osa (zapouzdřená a „misky a válce“) 435-610 49,1-68,9 500-702

Další

Komponent lb*in Newtonmetry (Nm) kg*cm

Šroub uchycení řídítek (představec) 70-89 8-10 80-102

Šroub horního složení 35-53 4-6 41-62

Šrouby uchycující řídítka (4 šrouby) 36-53 4-6 41-62

Objímka sedlové kolejnice 70-89 8-10 80-102

Vztahy: 1 Nm = 8,9 lb*in = 10,2 kg*cm
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16. Plán údržby a oprav
Servisní intervaly
Záběh
Všechna kola procházejí normálním obdobím záběhu. Vaše kolo vydrží déle a bude fungovat lépe, 
pokud ho před náročnými jízdami zajedete.
Doporučujeme všem cyklistům jeden měsíc po nákupu rychlé seřízení, aby prodejce mohl upravit 
lanka a další důležité součásti.

Plán údržby
Vaše kolo potřebuje pravidelné seřízení autorizovaným prodejcem Tern. Níže uvádíme námi doporu-
čovanou četnost údržby v závislosti na tom, jak často a v jakých podmínkách jezdíte.

Způsob využití kola

JEZDÍM STÁLE JEZDÍM ČASTO JEZDÍM 
REKREAČNĚ JEZDÍM OBČAS

Frekvence servisu
Každý měsíc

Frekvence servisu
Každé dva 

měsíce

Frekvence servisu
Čtvrtletně

Frekvence servisu
Jednou ročně

Ujede 25 km (15 mil) 
nebo více denně

Jezdí za všech pově-
trnostních podmínek

Jezdí po cestách 
s hrboly a/nebo 

výmoly

Na kole převáží 
105 kg (230 lb) nebo 
méně vč. hmotnosti 

jezdce

Jezdí 3 až 4krát 
za týden nebo ujede 
průměrně 100 km (62 

mil) za týden

Občas jede 
i za mokra

Jezdí po cestách 
s hrboly a/nebo 

výmoly

Na kole převáží 
105 kg (230 lb) nebo 
méně vč. hmotnosti 

jezdce

Jezdí jednou nebo 
dvakrát za týden

Jezdí za sucha nebo 
občas ve slabém 

dešti

Vždy jezdí po rov-
ných cyklostezkách 
nebo zpevněných 

cestách

Na kole převáží 
105 kg (230 lb) 
nebo méně vč. 

hmotnosti jezdce

Jezdí jednou nebo 
dvakrát za měsíc

Jezdí jen za sucha

Vždy jezdí po rov-
ných cyklostezkách 
nebo zpevněných 

cestách

Na kole převáží 
105 kg (230 lb) nebo 
méně vč. hmotnosti 

jezdce
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Servisní záznamy

Prohlídka 1 Prohlídka 2 Prohlídka 3
Do 1 měsíce od nákupu nebo 
ujetí 200 km

Datum Datum Datum

Provedené práce Provedené práce Provedené práce

Vyměněné nebo 
opravované díly

Vyměněné nebo 
opravované díly

Vyměněné nebo 
opravované díly

Razítko/podpis prodejce Razítko/podpis prodejce Razítko/podpis prodejce
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Prohlídka 4 Prohlídka 5 Prohlídka 6

Datum Datum Datum

Provedené práce Provedené práce Provedené práce

Vyměněné nebo 
opravované díly

Vyměněné nebo 
opravované díly

Vyměněné nebo 
opravované díly

Razítko/podpis prodejce Razítko/podpis prodejce Razítko/podpis prodejce
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17. Záruka
Omezená záruka fi rmy Tern
Jízdní kola Tern jsou prodávána jménem naší společnosti („Tern“) vybranými autorizovanými prodejci 
Tern, kteří rozumějí montážním a servisním potřebám našich produktů. Společnost Tern poskytuje 
záruku na vady materiálu a zpracování původnímu maloobchodnímu kupujícímu („vlastníkovi“) kola 
Tern od data zakoupení podle následujících smluvních podmínek:

Pět let: Rám, sloupek řízení a vidlice
Jeden rok: Všechny díly a komponenty značek Tern nebo BioLogic, kromě těch uvedených níže.
Všechny ostatní díly nebo komponenty budou kryty uvedenou zárukou originálního výrobce daného 
dílu nebo komponentu.

Prodloužená 10letá záruka
Na vlastníky, kteří se zaregistrují do služby Tern Care na webu ternbicycles.com, se vztahuje prodlou-
žená 10letá záruka na rám, sloupek řízení a vidlici, pokud se zaregistrují do 30 dnů od nákupu a jsou 
původními kupujícími. Kolo navíc muselo být při zakoupení smontováno autorizovaným prodejcem 
Tern—bez ohledu na to, zda bylo kolo zakoupeno v kamenném nebo online obchodě.

Z prodloužené 10leté záruky jsou vyloučeny následující položky:
 Skládací mechanismus rámu a řídítek, sloupek řízení
 Lak
 Kola pro komerční využití

Záruka neznamená, že jsou rám, sloupek řízení a vidlice nerozbitné. Všechny materiály se mohou 
poškodit, pokud budou překročeny konstrukční a výrobní meze. Znamená to jen to, že na tyto položky 
se vztahují konkrétní podmínky této ohraničené záruky.

Odpovědnost vlastníka
Vlastník prokáže přiměřenou péči a používání a bude provádět preventivní údržbu, úschovu a bude 
provádět mazání dle rozpisu podle použití, počasí a dalších důležitých faktorů. Pokud se vlastník do-
zví o vadě výrobku, vlastník by měl na kole přestat jezdit a kolo nebo díl(y) dopravit k autorizovanému 
prodejci Tern na záruční opravu (během platné záruční doby). Dopravu kola nebo jakékoliv součásti 
kola do obchodu prodejce a zpět provádí vlastník na své náklady.

Všechny reklamace na základě této záruky musí být provedeny prostřednictvím autorizovaného 
prodejce Tern nebo výhradního distributora. Při jakékoli reklamaci musí být také předložen požadavek 
na záruční opravu, a to buď digitální nebo fyzický exemplář. Než může být jakýkoli záruční požada-
vek zpracován, musí být všechna kola Tern registrována prostřednictvím Tern Care.
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Kromě toho musí vlastník potvrdit, že od svého prodejce obdržel instruktáž pro majitele nebo že 
sledoval videozáznam s instruktáží pro majitele na adrese ternbicycles.com/support.

Výjimky
Tato záruka se nevztahuje na poškození a/nebo vady, které se vyskytnou za následujících podmínek:

 Pokud bylo kolo používáno, provozováno, přetíženo nebo s ním bylo zacházeno či manipulováno 
způsobem, který neodpovídá specifi kacím produktu, zamýšlenému použití nebo pokynům uvede-
ným v Návodu k použití. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, jízdu v terénu.

 Obvyklé opotřebení. Součásti podléhají různému opotřebení v závislosti na použití, zatížení, poča-
sí, stavu vozovky atd.

 Lakování se považuje za spotřební materiál a není součástí záruky.
 Pokud bylo kolo nebo jeho část znovu smontováno, opraveno nebo udržováno osobami, které 
nebyly autorizovány společností Tern.

 Pokud bylo kolo vystaveno požáru, povodni, v důsledku nehody, nesprávnému jednání třetích stran 
nebo jakékoli události mimo vliv společnosti Tern.

 Úpravy rámu, vidlice, sloupku řízení nebo komponentů.
 Instalace dílů, příslušenství, motorových jednotek nebo baterií, které nebyly vyrobeny pro nebo 
kompatibilní s prodaným kolem.

 Pokud bylo číslo rámu a/nebo servisní štítek na kole poškozen, upraven, zmanipulován nebo z ji-
ného důvodu není jasně rozeznatelný.

Záruční podpora Tern
Tern během záruční doby opraví nebo vymění jakoukoliv součást, která vykazuje vadu materiálu a/
nebo zpracování. Jakákoliv součást, která je vyměněna na základě této záruky, bude nahrazena 
součástmi stejné nebo podobné konstrukce. Společnost Tern si však vyhrazuje právo vyměnit vadné 
součásti za jiné součásti s odlišným designem nebo barvou vyrobené společností Tern nebo jejím 
jménem, za předpokladu, že taková výměna nezhorší funkci původní součásti.

Z důvodu vývoje produktu a zastaralosti nemusí být u starších modelů některé komponenty k dispozi-
ci. V těchto případech je za zajištění a platby za komponenty odpovědný vlastník.

Společnost Tern může podle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné součásti, které nespadají 
do záruční doby, ale takové práce se nebudou považovat za přiznání odpovědnosti.

Jakýkoliv rám, sloupek řízení nebo vidlice vyměněné na základě záručních podmínek budou kryty 
zárukou po zbývající dobu záruky kola.

Jedná se o jedinou záruku společnosti Tern a žádný zaměstnanec, zástupce nebo prodejce společ-
nosti Tern není oprávněn poskytovat žádné jiné záruky jménem společnosti Tern.
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Tato záruka je výslovně omezena na opravu nebo výměnu vadné součásti, dle uvážení společnosti 
Tern, a je jedinou opravou v rámci záruky. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího 
dílu a je nepřenositelná. Tato záruka se vztahuje pouze na kola a komponenty kol zakoupené u au-
torizovaného prodejce Tern a je platná pouze v zemi, kde bylo kolo původně zakoupeno. Protože se 
všechny modely nebo díly neprodávají ve všech zemích, servis není garantován mimo zemi původní-
ho nákupu. Reklamace provedené mimo zemi původního nákupu nebo sítě autorizovaných prodejců 
mohou podléhat dalším poplatkům a/nebo zpožděním při získávání náhradních dílů a informací. U in-
ternetového prodeje je jako původní země nákupu defi nována ta země, ve které se nachází prodejce.

Pokud budou na kole provedeny jakékoliv úpravy, které nejsou předepisovány společností Tern, 
nese vlastník úplnou odpovědnost za veškerá rizika nebo zranění, která mohou vzniknout při jízdě 
nebo používání jízdního kola s jakýmikoliv úpravami nebo změnami ze standardní nabídky výrobce, 
s výjimkou úpravy (úprav) od výrobce („Upravené kolo“). Vlastník bere na vědomí, že upravené kolo 
nemusí nutně odpovídat příslušným bezpečnostním normám, takže používání a/nebo jízda je neod-
myslitelně nebezpečná a může způsobit vážná zranění, včetně zranění nebo poškození osobního 
vlastnictví.

Tato omezená záruka nahrazuje všechny ostatní výslovné nebo předpokládané záruky, včetně jaké-
koliv záruky vhodnosti pro konkrétní účel nebo použití, které se jinak na tento produkt vztahují. Tern 
nebude zodpovědný za žádná speciální náhodná nebo následná poškození, včetně ušlého zisku. 
Neexistují žádné jiné rozšířené záruky než ty poskytnuté v tomto dokumentu. Tato záruka je omezená 
a může být změněna pouze společností Tern.

Pokud jakákoliv část této záruky není v souladu s místními zákony, bude se považovat za oddělitel-
nou od zbytku této záruky, která zůstává vynutitelná a bude vykládána jako nejbližší význam výše 
uvedené, v anglickém jazyce nebo v minimálním znění vyžadované zákonem. Tato záruka neovlivňu-
je zákonná práva spotřebitele.



42

CZ

18. Prohlášení o shodě (Pro státy EU)
Podle směrnice EC 2006/42/EC o strojních zařízeních (Příloha II A)

Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, ve kterém bylo uvedeno na trh, 
a vylučuje součásti, které jsou přidávány a/nebo operace prováděné následně koncovým uživatelem. 
Prohlášení pozbývá platnosti, pokud produkt doznal změn.

Tímto prohlašujeme, že vaše elektrokolo Tern splňuje všechny základní požadavky směrnice o stroj-
ních zařízeních 2006/42/EC a směrnice 2004/108/EC týkající se elektromagnetické kompatibility.

Byly použity následující technické normy:

EN ISO 4210:2015 Jízdní kola — Bezpečnostní požadavky na jízdní kola
EN 15194:2009+A1:2011 Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem (EPAC)

Tchaj pej, říjen 2017

Tern Bicycles
8F-8, No. 6, Lane 609, Chung Hsin Rd, Sec 5,
Sanchong District, New Taipei City, Taiwan
ternbicycles.com
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1. Úvod
Vážený zákazník,
ďakujeme vám, že ste si zvolili značku Tern, jednotku v oblasti mestskej mobility a dopravy!

Vyrábame bicykle, ktoré v sebe spájajú všetko, čo ľudia potrebujú na to, aby jazdili menej autom 
a viac na bicykli.

Naším cieľom je udržateľná doprava a navrhujeme a vyrábame bicykle pre mestskú dopravu so 
zameraním na prenosnosť a úžitkovú hodnotu. Tern venuje každý rok aspoň 1 % z čistého zisku 
na sociálne a ekologické účely.

Pre vašu bezpečnosť
Dodržiavajte pokyny
Váš bicykel má špecifi cky navrhnuté komponenty, prečítajte si teda pred jazdou tento návod. Skôr 
ako vyrazíte na cestu, venujte nejaký čas tomu, aby ste sa naučili ovládať nový bicykel v bezpečnom 
prostredí, ako je napríklad parkovisko.

Rešpektujte ostatných na ceste
Dodržujte, prosím, dopravné predpisy a berte ohľad na motorové vozidlá. Vy a váš bicykel pri kolízii 
s motorovým vozidlom vždy prehráte a môže pri tom dôjsť aj k zraneniu chodcov. Buďte v strehu 
a rešpektujte ostatných účastníkov cestnej premávky.

Ochrana hlavy
Kvalitná, schválená cyklistická prilba môže pri nehode zabrániť zraneniu. Noste ju, nie je čo riešiť.

Pri opravách obozretne
Nepokúšajte sa o opravu alebo úpravy bez riadnych vedomostí alebo nástrojov.

Poučte sa z návodov
Tento návod je možné používať iba v spojení s ďalšími návodmi dodávanými s vaším elektrobicyklom, 
ako sú návody k motoru, ovládaciemu systému, komponentom a návodu na skladanie.

Kde hľadať ďalšiu pomoc
Ak si niečím nie ste istí, obráťte sa na vášho predajcu Tern. Predajcovia cyklistického vybavenia Tern 
sú špecialisti na produkty a servis značky Tern.
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2. Základné pojmy
Súčasti bicykla

1

3

4 7 8

15

16

1817
21

19

20

22

10

13

6

11

5

2

14

9

12

Riadidlá

          

3
1

2

5

4

Význam symbolov

Označuje, ako používať 
výrobok alebo súčasti, 
ktoré vyžadujú zvláštnu 

pozornosť.

Nesprávny postup môže 
mať za následok poško-

denie zariadenia.

Nebezpečenstvo ohroze-
nia života pri nedodržaní 
pokynov alebo preventív-

nych opatrení.

Pre súčiastky, ktoré vy-
žadujú určitý uťahovací 

moment, musíte mať 
vhodný nástroj, napríklad 
momentový kľúč. Príliš 

vysoký alebo príliš nízky 
uťahovací moment môže 

spôsobiť odpadnutie alebo 
zlomenie dielov a byť 

príčinou vážnych nehôd 
a zranení.

1. Koleso
2. Kazeta
3. Zadná prehadzovačka
4. Reťaz/remeň
5. Prevodník
6. Motor
7. Kľuky
8. Pedál
9. Brzdy
10. Vidlica
11. Nosič/držiak
12. Označenie CE na ráme
13. Batéria
14. Zámok batérie
15. Sedlovka
16. Sedlo
17. Skladací 
 mechanizmus rámu
18. Rám
19. Skladací 
 mechanizmus riadidiel
20. Riadidlá
21. Stĺpik riadenia
22. Hlavové zloženie

1. Ovládací panel/displej
2. Svetlo
3. Riadidlá
4. Brzdová páka
5. Páčky radenia
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3. Právne informácie
Výrobca
Mobility Holdings Limited (Hong Kong), Taiwan Branch
8F-8, Lane 609, Chongxin Road, Section 5, Sanchong District, New Taipei City, Taiwan
Kontakt: service@ternbicycles.com / Web: www.ternbicycles.com

Označenia na bicykli
Ak je váš elektrobicykel Tern typu pedelec, má na ráme značku CE, ktorá preukazuje, že výrobok 
prešiel všetkými testami predpísanými normou EN 15194.

Vyhlásenie o zhode
Tento návod na obsluhu zodpovedá požiadavkám uvedeným v EN 15194 a smernici o strojových 
zariadeniach EC/2006/42.
Pozrite samostatnú prílohu vyhlásenia o zhode.

Vydanie 1., revízia 1, október 2017

4. Miestne predpisy
Pedelec pochádza zo spojenia pedal electrical cycles. Známe sú tiež pod skratkou EPAC, ktorá 
má pôvod v názve Electrically Power Assisted Cycles (Bicykle s pomocným elektrickým pohonom). 
Elektrobicykle typu pedelec sú bicykle s motorom, ktorý poskytuje pomoc vo chvíli, keď jazdec šliape. 
Hneď ako cyklista prestane šliapať, podpora sa zastaví. Niektoré bicykle budú mať aj režim podpory 
tlačenia s maximálnou rýchlosťou 6 km/h.

Všeobecne platí, že elektrobicykle sa zo zákona považujú za viac príbuzné bežným bicyklom než 
motorovým skútrom alebo motocyklom. Vo väčšine prípadov je možné na elektrobicykli jazdiť po cyk-
lotrasách, na cyklistických cestách a je možné ho upevniť do držiakov na bicykle ako bežný bicykel. 
Cyklisti nie sú povinní mať vodičský preukaz na prevádzkovanie elektrobicykla a nie sú povinní mať 
žiadne špeciálne oprávnenie alebo registráciu pre svoje elektrobicykle.

Je dôležité mať na pamäti, že konkrétne zákony, pravidlá a smernice upravujúce 
používanie elektrobicyklov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ak svoj bicy-
kel nepoužívate v Nemecku, je dôležité sa najprv oboznámiť s právnymi predpis-
mi platnými vo vašej krajine, než na svojom elektrobicykli začnete jazdiť. Skôr 
ako sa vydáte na cestu, urobte si čas na oboznámenie sa so zákonmi týkajúcimi 
sa bicyklov.

Ak chcete v Nemecku používať váš elektrobicykel na verejných komunikáciách, musí byť vybavený 
v súlade so smernicami pre registráciu na prevádzku v cestnej premávke (StVZO) a pravidlami cest-
nej premávky (StVO). Upozorňujeme, že vo vašej krajine môžu platiť odlišné predpisy.
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StVZO
Prvky osvetlenia musia mať označenie „K“ s doplnkovým číslom, aby sa mohli používať na verejných 
komunikáciách. Predné a zadné svetlá musia byť napájané rovnakým zdrojom energie.

10 m

Stred predného kužeľa svetla dopadajúceho na cestu nesmie byť ďalej než 10 metrov od prednej 
časti bicykla. Zadné svetlo musí byť namontované najmenej 25 cm nad povrchom vozovky.

Okrem svetiel sa vyžadujú aj odrazky. Vpredu musí byť použitá biela odrazka. Vzadu musia byť pou-
žité najmenej dve červené odrazky. Na každom pedáli musia byť upevnené dve oranžové odrazky.

Každý bicykel musí spĺňať aspoň jednu z nižšie uvedených požiadaviek:

 Dve oranžové odrazky
 Biele kruhové refl exné plochy na oboch bočniciach plášťoch

Brzdový systém sa musí skladať z od seba nezávislej prednej a zadnej brzdy.

Bicykel sa musí udržiavať v dobrom stave.
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5. Použitie bicykla
Je určený pre mestských bojovníkov, nie pre kaskadérov

 Bicykle Tern sú určené na jazdu po spevnených cestách s oboma kolesami v kon-
takte so zemou. Nie sú určené na preteky, skoky, jazdu wheelie alebo podobné ak-
cie. Výrobca a predajca nezodpovedajú za žiadne priame ani následné škody. Záru-
ka nebude platná, ak sa nebude váš elektrobicykel používať podľa jeho určenia.

 Použitím bicykla na jazdu v teréne, skoky alebo kaskadérske kúsky môže vznik-
núť poškodenie rámu a riziko zranenia alebo smrti cyklistu.

Prevoz pasažierov
 Váš elektrobicykel môže byť prispôsobený na prepravu cestujúcich, pozrite sa 
preto, prosím, do stručného návodu na použitie a informujte sa, či bicykel bol 
navrhnutý na prepravu cestujúcich, prípadne pre koľkých.

 Ak je váš bicykel určený na prepravu cestujúcich, musíte sa najprv uistiť, že 
cestujúci majú k dispozícii zodpovedajúce sedadlo, bezpečné držadlá, miesto 
na položenie nôh a ochranu pred otáčajúcim sa kolesom. Ak všetky tieto bez-
pečnostné opatrenia nie sú splnené, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

 Musíte tiež poznať najvyššiu možnú hmotnosť cestujúcich a neprekračovať 
celkovú hmotnosť/nosnosť bicykla.

Sledujte zaťaženie
 Maximálna nosnosť = Hmotnosť cyklistu 
+ Hmotnosť nákladu, prípadne pasažierov

 Ak máte skladací elektrobicykel Tern, potom 
jeho štandardná nosnosť je 105 kg (230 libier).

  Ak sa tu uvedená nosnosť líši od hodnoty 
na štítku CE na ráme vášho elektrobicyk-
la, platia údaje na štítku CE umiestnenom 
na ráme. Ak máte skladací úžitkový elektro-
bicykel Tern, zistite si maximálnu prípustnú 
nosnosť z údaja na štítku CE na ráme a in-
formujte sa o vyvažovaní nákladu v doplňu-
júcom návode pre úžitkové elektrobicykle.

EPAC according to EN 15194/ISO 4210-2
Max. 250 W, 25 km/h
Bike/Max weight: 21,8 kg/105 kg
Model: Vektron S10 EU25
Model Year: 2017
Tern Bicycles, 8F-8, No. 6, Lane 609, 
Chung Hsin Rd., Sec 5, Sanchong
Dist, New Taipei City, Taiwan

term
obicycles.com

Príklad označenia CE na ráme

 Ak prevážate náklad alebo vyššiu záťaž, uistite sa, že je bicykel stabilný a jeho 
celkové zaťaženie je pod maximálnou hodnotou.

 Pred tým, než vojdete na verejnú komunikáciu, vyskúšajte si ovládanie bicykla 
na bezpečnom mieste.

 Len čo sa bicykel riadne neovláda, môžu náhle posuny nákladu pri jazde 
ovplyvniť rovnováhu a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

6. Rozloženie a zloženie bicykla Tern
Podrobnosti nájdete v samostatne priloženom návode pre skladanie.
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7. Pred prvou jazdou
Pred jazdou sa riadne poučte
Pred tým, než sa vydáte na cestu, venujte chvíľu štúdiu ovládania a používania vášho nového bicy-
kla. Príručky na použitie jednotlivých komponentov a pokyny pre skladanie vášho konkrétneho bicykla 
sa dodávajú spolu s týmto návodom. Prečítajte si, prosím, všetky tieto návody.
Ak je vám čokoľvek nejasné, opýtajte sa vášho predajcu.

Skontrolujte
Elektrický systém

 Uistite sa, že ste sa oboznámili s funkciou všetkých ovládacích tlačidiel a významom všetkých 
druhov zobrazení na displeji.

 Prečítajte si informácie v príslušnej časti návodu výrobcu motorového pohonu.

Kolesá
 Skontrolujte tlak v pneumatikách a uistite sa, že je v rozmedzí minimálnych a maximálnych hodnôt 
uvedených na bočniciach pneumatík.

 Roztočte obe kolesá, aby ste sa uistili, že sa voľne otáčajú, sú vycentrované (nekolíšu) a neotierajú 
sa o brzdy. Ak koleso kolíše zo strany na stranu alebo sa otiera o brzdové doštičky, dopravte bicy-
kel do špecializovanej cyklopredajne a nechajte koleso vycentrovať alebo vymeniť.

Kolesá, ktoré nie sú vycentrované, môžu signalizovať problémy so špicami alebo 
pneumatikami.

Hlavové zloženie
 Postavte sa tak, že budete mať predné koleso silne stlačené medzi svojimi nohami a pokúste sa 
otočiť riadidlami. Ak sa riadidlá pohnú, znovu ich zarovnajte a dotiahnite hlavové zloženie a pred-
stavec alebo nechajte opravu na vašom predajcovi.

 Zdvihnite predné koleso nad zem a otáčajte ním zo strany na stranu. Je pohyb plynulý? Ak ucítite 
akékoľvek viaznutie alebo nerovnosť v riadení, môžete mať príliš utiahnuté hlavové zloženie. Ne-
chajte to skontrolovať vaším predajcom.

Do the twistVyskúšajte dotiahnutie riadidiel
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Brzdy

CBA

3

4
2

1

 Vyskúšajte vaše brzdy tak, že si stúpnete vedľa vášho bicykla a stlačíte obe brzdy súčasne, a po-
tom posúvajte bicykel dopredu a dozadu. (A) Kolesá by sa nemali otáčať a brzdové doštičky by 
mali zostať pevne na mieste.

 Máte pocit, že je váš Tern dostatočne tuhý? Ak pri každom pohybe bicykla dopredu alebo dozadu 
cítite lupnutie, pravdepodobne máte povolené hlavové zloženie. Nechajte to skontrolovať vaším 
predajcom. Pamätajte, že pri niektorých kotúčových brzdách sa môže pri pokuse o posun bicykla 
dopredu a dozadu prejaviť menšia vôľa. Je to spôsobené zámernými vôľami medzi brzdovými do-
štičkami a brzdovým strmeňom, ktoré umožňujú tepelnú rozťažnosť, a považuje sa to za normálne. 
V týchto prípadoch nejde o voľné hlavové zloženie.

 Ráfi kové brzdy (B) majú brzdové klátiky (1), ktoré sú rovnobežné s ráfi kom (2). Brzdové klátiky 
tlačia na ráfi k a spomaľujú tak bicykel. Uistite sa preto, že sú rovnobežné s ráfi kom. Skontrolujte 
opotrebenie ráfi ka aj brzdových klátikov.

 Kotúčové brzdy (C) tvoria brzdový kotúč (3) a brzdový strmeň (4). Doštičky vnútri strmeňa stlačia 
kotúč a brzdia tak bicykel, môžu sa však veľmi zahriať. Nedotýkajte sa ich bezprostredne po jazde.

 To, ktorá brzdová páčka ovláda prednú brzdu a ktorá zadnú brzdu, sa líši podľa krajiny. V krajinách, 
ako je napríklad Veľká Británia a Japonsko, ovláda ľavá páčka zadnú brzdu a pravá páčka prednú 
brzdu. V krajinách, ako je napríklad USA, Nemecko a väčšina ďalších krajín, ovláda pravá páčka 
zadnú brzdu a ľavá páčka prednú brzdu.

Keď budete meniť kolesá, dávajte pozor, aby ste nepoškodili kotúč alebo strmeň. 
Takisto nestláčajte brzdové páčky, kým kotúč nie je vyrovnaný.

Skôr ako vyrazíte do premávky, vyskúšajte brzdný účinok. Môže byť omnoho 
silnejší, než na aký ste boli zvyknutí.
Príliš rýchle pritiahnutie páčky môže viesť k nechcenému náhlemu zastaveniu 
a spôsobiť pád alebo šmyk.
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Radenie prevodov
 Vyskúšajte si jazdu na bezpečnom mieste mimo premávky, aby ste sa oboznámili s funkciou radia-
cich páčok a spôsobom ako radiť hore a dole.
Skontrolujte, či je indexovanie (preraďovanie medzi jednotlivými prevodmi) jednoznačné a či ste 
schopní zaradiť najnižší aj najvyšší prevod bez preskakovania reťaze.

 Ak váš Tern používa náboj s vnútorným radením (Internal Gear Hub - IGH), vyvarujte sa radenia pri 
súčasnom silnom šliapaní. Na rozdiel od prehadzovačky je väčšina konvenčných nábojov s vnú-
torným radením navrhnutá tak, aby optimálne radili pri dojazde alebo nešliapaní/dojazde/státí. To 
znamená, že náboje s vnútorným radením môžu pri zastavení radiť, čo je veľmi výhodná funkcia 
v mestskej premávke typu stop-and-go.

 Skontrolujte pevnosť článkov reťaze a to, či reťaz voľne prechádza cez ozubené kolesá.

Pri elektrobicykloch typu pedelec začína podpora šliapania okamžite po šliapnutí 
na pedál. Pred nasadnutím na bicykel stlačte brzdy, aby ste zabránili nechcenému 
pohybu.

Pri akomkoľvek hluku

Zdvihnite bicykel asi o 10 cm a pustite ho na zem. Ak začujete neobvyklý zvuk alebo si všimnete prob-
lémy so stabilitou rámu (najmä pri ráme a kĺbe hlavy), objednajte si servis u svojho predajcu.
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Ako si prispôsobiť bicykel

1
2

3

Najlepšia poloha pri jazde je tá, v ktorej sa cítite najpohodlnejšie. Zlé nastavenie bicykla môže spô-
sobovať bolesť chrbta alebo kĺbov a znižuje vašu schopnosť riadenia. Skontrolujte, či sú vaše sedlo 
a riadidlá v správnej výške a že pohodlne dosiahnete na brzdové a radiace páčky.

Pre väčšinu ľudí by mal byť vankúšik chodidla (1) umiestnený na pedáli (2) priamo nad osou pedála (3).

Sedlo

 Výška sedla je dôležitou súčasťou celkovej pozície pri jazde. Keď sedíte, mali by ste mať v dolnej 
polohe pedála mierne ohnuté koleno. Noha by nemala byť celkom narovnaná, preto sa uistite, že 
sedlo nie je príliš vysoko. Ak je, naopak, sedlo príliš nízko, môže opakované namáhanie kolena 
viesť k bolesti.

 Sedlo je možné posúvať hore a dole, dopredu a dozadu a nakláňať hore a dole. Pohrajte sa s ním 
a nájdite najvhodnejšiu polohu. Zle nastavené sedlo môže ublížiť nervom, kĺbom a cievam.

V kapitole 15 si zistíte správnu hodnotu uťahovacieho momentu koľajnice sedla.
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 Pri jazde by vaše boky mali zostať nehybné, a keď je pedál v dolnej pozícii, malo by byť koleno 
ohnuté iba o 20 – 25°.

 Sedlo by malo zostať rovnobežné so zemou, ale ak to pre vás nie je pohodlné, skloňte prednú časť 
smerom dole, aby ste uvoľnili tlak na rozkrok alebo aby ste rozložili vašu hmotnosť na väčšiu plo-
chu sedla. Sedlo by nemalo byť sklonené o viac než 5° hore alebo dole.

 Pri posune sedla dozadu viac pracujú vaše sedacie svaly, pri posune vpred pracujú viac kvadricep-
sy. Všeobecne, predná časť kolena by nemala prekračovať os pedála. Hneď ako nájdete pohodlnú 
polohu, opäť skontrolujte výšku sedla a podľa potreby ju upravte.

Nezdvíhajte sedlovku nad rysku minimálneho zasunutia vyznačenú na rúrke. 
V opačnom prípade môže dôjsť k zničeniu rúrky/rámu a vážnemu zraneniu. 
Ak nie je možné dosiahnuť správnu výšku sedla bez vysunutia rúrky nad túto 
rysku, potrebujete dlhšiu sedlovku. Obdobne nezasúvajte sedlovku za jazdy 
pod značku maximálneho zasunutia. Spodná nechránená časť môže naraziť 
na predmety na dláždení a ohroziť vás pri jazde.

Predstavec
Pri modeloch vybavených predstavcami Andros je možné nastavovať uhol a výšku bez použitia ná-
strojov. Informácie o spôsobe nastavovania polôh predstavcov nájdete v priloženom návode.

Orientácia riadidiel
Otáčajte riadidlami tak, aby vaše dlane boli opreté a vaše prsty ľahko dosiahli na brzdové a radiace 
páčky. Postup nastavenia riadidiel nájdete v návode k predstavcu dodávanom s vaším bicyklom Tern.
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8. Pred každou jazdou
Pred každou jazdou je nutné skontrolovať nasledujúce:

Elektrický systém

 Skontrolujte, či je batéria riadne usadená v držiaku na ráme a správne zapojená.
 Skontrolujte, či na displeji ovládacieho panelu nie sú varovania alebo chybové hlásenia. Pred jaz-
dou odstráňte príčinu chyby.

 Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá na čas jazdy, ktorý plánujete absolvovať.
 Uistite sa, že predné a zadné svetlá svietia, keď sa zapnú, a zostanú svietiť, aj keď bicykel nejde.

Mechanické časti

Rovnako ako všetky mechanické súčasti je aj bicykel vystavený opotrebovávaniu 
a vysokému namáhaniu. Rôzne materiály a súčasti môžu reagovať na opotrebe-
nie alebo únavové namáhanie rôznymi spôsobmi. Ak dôjde k prekročeniu pred-
pokladanej životnosti súčasti, môže sa náhle pokaziť a takisto spôsobiť cyklisto-
vi zranenie. Akýkoľvek druh prasklín, vrypov alebo zmena zafarbenia na vysoko 
namáhaných plochách signalizuje, že sa dosiahla životnosť súčasti a mala by sa 
vymeniť.
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Rýchla kontrola ABC
Navrhujeme naše bicykle tak, aby mohli byť každodennými spoločníkmi. Z bezpečnostných dôvodov 
však odporúčame vykonať pred každou jazdou túto kontrolu:

A B C

NAHUSTENIE BRZDY A RIADIDLÁ REŤAZ A LANKÁ
Skontrolujte tlak v pneumatikách. 

Palcom stlačte pneumatiku. Mali by 
mať rovnomerný tvar a byť tvrdé, 

ale nie prehustené.

Skontrolujte brzdy stlačením páčok 
a uistite sa, že sa bicykel zastaví. 

Skontrolujte, či nie sú brzdové lanká 
poškodené a zamotané.

Otočením riadidiel doľava a doprava 
s predným kolesom medzi nohami 

skontrolujte, či riadidlá (rúrka riadidiel, 
hlava, nadstavce riadidiel) pevne 

držia a nie sú poškodené.

Otáčaním kľuky dozadu skontro-
lujte, či reťaz voľne prechádza 

po ozubených kolesách, a uistite 
sa, že lanká nie sú poškodené.

RÝCHLO PUSTIŤ

RÝCHLOUPÍNADLÁ PUSTIŤ BICYKEL
Skontrolujte, či sú rýchloupínacie 

uzávery (na kolesách, pri sedlovke, 
pri hlave) a čapy (rámu, hlavy) 

bezpečne upnuté.

Zdvihnite bicykel asi o 10 cm a pustite 
ho na zem. Ak sa niečo otriasa alebo 
chrapčí, vykonajte ešte pred jazdou 

nápravu.
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Skontrolujte zvary
Okrem tejto skúšky skontrolujte aj oblasť zvaru okolo spoja rámu.

Váš elektrobicykel sa počas jazdy namáha a opotrebováva sa. Skontrolujte deformácie zvarov rámu 
a zmeny farby, ktoré by mohli signalizovať vznik prasklín. Obzvlášť dôležité je to v tom prípade, ak 
bicykel spadol alebo bol predmetom kolízie. Pamätajte, že hliníkové diely, hneď ako dôjde k ich ohnu-
tiu, nie je možné bezpečne ohnúť späť a bude nutná ich výmena.

Ráfi k
Ráfi k má byť čistý a nepoškodený. Dávajte pozor na zmenu farby, vrypy alebo opotrebenie. Ak máte 
ráfi kové brzdy, mala by sa skontrolovať kontaktná plocha, či na nej nie sú jamky alebo žliabky. Niekto-
ré ráfi ky majú indikátor opotrebenia na kontaktnom povrchu s brzdami. Hneď ako sa ráfi k opotrebuje 
až po značku opotrebenia, mal by sa vymeniť.

Opotrebený alebo poškodený ráfi k môže bez varovania zlyhať a spôsobiť tak 
nehodu.

Kolesá
 Zatlačením z každej strany skontrolujte, že sú kolesá vo vidlici upevnené. Nesmú sa posúvať po-
zdĺž osi náboja.

 Potom rukou stlačte vždy dve susedné špice k sebe. Ak je výrazný rozdiel v napnutí špíc, nechajte 
si koleso vycentrovať.

 Postupným zdvihnutím oboch koncov bicykla a miernymi údermi na bicykel smerom k otvoru pätky 
sa uistite, že sú kolesá bezpečne usadené; os náboja sa nesmie pohnúť.

Sedlo
Skúste sedlo otočiť rukou, aby ste sa uistili, že sedlovka a sedlo sú bezpečne upevnené; v sedlovke 
ani v sedle by nemal byť citeľný žiadny pohyb.
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9. Bezpečnostné pravidlá
Sledujte cestu
Dávajte si pozor na výmole a ďalšie nebezpečenstvá, ako je otváranie dverí na aute alebo hrajúce sa 
deti. Takisto sa zamyslite nad svojou vlastnou viditeľnosťou a vyhýbajte sa vchádzaniu do mŕtveho 
uhla vodiča.

Sústreďte sa!
Pri jazde musíte byť stále v strehu. Nenoste slúchadlá do uší ani náhlavné, ktoré ovplyvňujú váš 
sluch, alebo slnečné okuliare, ak vám bránia vo videní. Nejazdite, ak ste konzumovali alkohol alebo 
užívate lieky ovplyvňujúce vaše motorické schopnosti.

Buďte viditeľní
Jazda pri nízkej alebo zlej viditeľnosti, napr. v noci, za súmraku, za svitania, v daždi alebo v hmle je 
omnoho nebezpečnejšia než za svetelných podmienok cez deň. Noste svetlé farby a refl exné prvky.

Udržujte príslušenstvo v čistote
Odrazky musia byť čisté, v celku a správne uchytené. Nezakrývajte odrazky voľným oblečením alebo 
batožinou. Odrazky však odrážajú svetlo len v určitom smere, preto na to, aby ste boli viditeľní zo 
všetkých strán, za zníženej viditeľnosti, použite predné a zadné osvetlenie bicykla. Uistite sa, že vaše 
osvetlenie riadne funguje.

Ako používať brzdy
Brzdite obozretne
Brzdná dráha sa za mokra alebo pri jazde s ťažkým nákladom predlžuje, preto za týchto okolností 
brzdite jemnejšie a skôr.

Zabráňte šmyku
Aby ste pri spomaľovaní alebo zastavovaní zabránili šmyku, tlačte brzdy pozvoľna. So šmýkajúcimi 
sa kolesami nezastavíte rýchlejšie, zbavíte sa však možnosti účinne riadiť, takže by ste mali šmyku 
predchádzať.
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Nakloňte sa dozadu
Keď rýchlo stlačíte prednú brzdu, môžete prepadnúť cez riadidlá alebo zadné koleso môže stratiť 
priľnavosť s povrchom. Ak sa zadné koleso zdvihne, nakloňte sa dozadu a uvoľnite prednú brzdu.

Jazdite opatrne
 Za zníženej viditeľnosti jazdite opatrne a s rozvahou. Vaše pohyby nemusia byť viditeľné, jazdite 
teda predvídateľne. (Takto by ste mali jazdiť vždy, bez ohľadu na podmienky!)

 Pomocou zvončeka, klaksónu alebo hlasu naznačte svoj zámer prejsť a urobte to včas, aby ste 
cyklistu, ktorého míňate, nevyľakali.

 Jazdite priamo, a ak sa vyhýbate nebezpečnej situácii alebo obchádzate, vždy dajte najavo svoj 
zámer zatočiť alebo prejsť.
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10. Preprava osôb a nákladu
Jazda so spolucestujúcim(i), nákladom alebo obomi ovplyvňuje hmotnosť, vyváženie, ťažisko a ovlá-
dateľnosť elektrobicykla. Pre vašu bezpečnosť si prečítajte nižšie uvedené pokyny.

Zmeny v ovládateľnosti
Kombinácia faktorov – vrátane štrukturálnej tuhosti rámu, pevnosti jednotlivých súčastí, reakcie riade-
nia a rozloženia hmotnosti – ovplyvňuje ovládateľnosť bicykla. Pri jazde s ťažkým nákladom bude 
elektrobicykel vyžadovať viac úsilia na udržanie rovnováhy a viac času na zabrzdenie.

Medzi hmotnosťou jazdca a množstvom nákladu, s ktorým jazdec môže pohodlne udržať rovnováhu 
a jazdiť, existuje silná závislosť. V praxi by hmotnosť nákladu nemala byť vyššia než 80 % hmot-
nosti cyklistu.

Pred jazdou po verejných komunikáciách sa oboznámte s jazdou na naloženom elektrobicykli na bez-
pečnom mieste.

menej než 90 mm

 Ak vlastníte úžitkový elektrobicykel, ako je Tern GSD alebo HSD, alebo po-
dobný, ktorý umožňuje prevážať pasažierov alebo väčší náklad, informujte sa 
na webe výrobcu, kde sú uvedené konkrétne hmotnosti cyklistu a nákladu a po-
kyny na umiestnenie nákladu.

 Neprekračujte maximálnu nosnosť, ktorá zahŕňa hmotnosť cyklistu, hmotnosť 
cestujúceho, zadný nosič, detskú sedačku (sedačky) a ďalšie príslušenstvo. 
Na štítku CE na ráme elektrobicykla skontrolujte maximálny hmotnostný limit.
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Jazda s deťmi
Detskú sedačku môžete nainštalovať a používať za predpokladu, že vaša sedačka a upevňovacie 
prvky spĺňajú nasledujúce požiadavky (na základe európskej normy EN 14344 pre detské cyklose-
dačky):

 Sedačka je navrhnutá tak, aby nebol možný žiadny kontakt nôh dieťaťa a bicykla.
 Základným pravidlom je, že by detská sedačka mala byť namontovaná čo najviac vpredu na nosiči, 
aby sa udržala hmotnosť dieťaťa čo najbližšie k ťažisku bicykla. Umiestnenie sedačky v príliš veľkej 
vzdialenosti za osou zadného kolesa by mohlo spôsobiť nechcené nadvihnutie predného kolesa 
a stratu kontroly nad bicyklom.

 Prsty dieťaťa sú chránené proti zachyteniu v akejkoľvek časti sedla (napríklad v pružinách odpru-
žených sediel).

 Nosič (držiak) je schválený na montáž detských sedačiek.

Detská sedačka NESMIE BYŤ namontovaná ani pripevnená k sedlovke.

Schválená detská sedačka
Thule Yepp Maxi Easyfi t bola testovaná na montáž na elektrobicykle Tern so vstavanými nosičmi 
alebo nosičmi Tern Cargo.

Bezpečnosť a prevencia
 Deti – bez ohľadu na vek – by mali byť dostatočne silné, aby udržali hlavu a vydržali natriasanie, ku 
ktorému pri jazde dochádza.

 Skontrolujte dostatočný priestor na päty. Priestor na päty sa bude líšiť podľa veľkosti chodidla cyk-
listu a dĺžky nohy dieťaťa.

 Skontrolujte, či je sedačka riadne namontovaná podľa pokynov výrobcu.
 Skontrolujte, či nie je prekročená maximálna celková hmotnosť.
 Uistite sa, že sa nič nemôže zachytiť do špíc kolies, koľajníc sedla a pružín.
 Prekontrolujte, či má dieťa nasadenú prilbu a upínacie pásky sú správne nastavené.
 Keď je dieťa v detskej sedačke, neustále pridržujte svoj elektrobicykel, aby ste zabránili prevráteniu 
elektrobicykla aj s dieťaťom.

 Pri jazde pravidelne kontrolujte svoje dieťa, aby nezaspávalo. Nedovoľte, aby sa jeho hlava príliš 
nakláňala na jednu stranu.

Typy HSD a GSD môžu ťahať prívesy a prepravovať cestujúcich. Ďalšie informá-
cie nájdete v pokynoch uvedených na webe ternbicycles.com v časti Podpora.
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Jazda so spolucestujúcim

 

Ak vlastníte úžitkový elektrobicykel 
Tern, potom tento je konštruovaný 
na prepravu dospelých cestujúcich 
za predpokladu, že:

 Cestujúci sa môže na elektro-
bicykli rozkročiť a riadne sa 
oprieť o stúpačky alebo stúpadlá 
na nohy.

 Má sedačku bezpečne pripevne-
nú k rámu elektrobicykla (požia-
davka spĺňa typ Tern Sidekick™ 
Seat Pad).

 Je miesto na opretie nôh ces-
tujúceho (požiadavku spĺňajú 
stúpadlá Tern Sidekick™ Lower 
Deck a stúpačky Sidekick™ Foot 
Pegs).

Preprava cestujúcich na elektrobicykli môže byť vo vašej krajine nezákonná, aj 
keď na to bol skonštruovaný alebo upravený.
Pred prepravou cestujúcich si overte znenie zákonnej úpravy vašej krajiny.

Opierka nôh
Opierky nôh, ako sú Tern Sidekick™ Lower Deck a Sidekick™ Foot Pegs, sú určené na oporu nôh 
cestujúcich, ktorí sedia na nosiči.

Na opierkach nôh sa nesmie stáť.

Stojan a jeho nosnosť
Ak je váš elektrobicykel vybavený stojanom, tzv. dvojnožkou, bude s ním nakladanie a vykladanie 
jednoduchšie. Rešpektujte však pri tom maximálnu zaťažiteľnosť stojana.
Pri nakladaní bremien na elektrobicykel so stojanom v sklopenej polohe neprekračujte maximálnu 
nosnosť stojana.

Nenasadajte na elektrobicykel, ak je stojan sklopený. Mohlo by dôjsť k poškode-
niu stojana a tiež držiaka stojana na ráme elektrobicykla.

Prehľad maximálnych nosností stojana nájdete na: 
https://www.ternbicycles.com/support/techtips/maximum-weight-capacity
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Jazda s nákladom
Ak je zadná časť elektrobicykla plne naložená, vyskúšajte, či sa predné koleso nezdvíha a elektrobi-
cykel sa nepreklápa.

Rozmiestnenie nákladu
Umiestnite náklad tak, aby ťažisko bolo čo najbližšie k stredovej osi elektrobicykla. Pripevnite náklad 
čo najbližšie k prednej časti nosiča.

Vyvážte náklad. Napríklad pri prevážaní škatule by ste sa mali pokúsiť viesť dve (jednu na každej 
strane). Nesúmerný náklad môže elektrobicykel ťahať na jednu stranu.

Zaistenie nákladu
Uistite sa, že je náklad zaistený popruhmi, ktoré zodpovedajú hmotnosti prevážaného nákladu.

Aby náklad neprekážal
 Musí byť zaistené, že máte dostatok priestoru na riadne sedenie, šliapanie a riadenie bicykla bez 
toho, aby vám v tom čokoľvek bránilo.

 Náklad by nemal ovplyvňovať normálnu funkciu bŕzd a meniča (meničov) prevodov.
 Dlhé alebo rozmerné predmety by mali byť umiestnené dostatočne ďaleko od pedálov, aby nedo-
chádzalo k nárazom päty.

 Vysoké alebo rozmerné predmety umiestnené vpredu by vám nemali brániť vo výhľade.

Ak nemôžete umiestniť náklad tak, aby spĺňal VŠETKY vyššie uvedené požiadav-
ky, striktne neodporúčame s nákladom jazdiť!
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11. Preprava bicykla Tern
Verejnou dopravou
Elektrobicykle je možné všeobecne prepravovať vo vlakoch a verejnej doprave podobne ako bežné 
bicykle.
Konkrétne podmienky prepravy si overte u prevádzkovateľa železničnej alebo verejnej dopravy:

 Niektorí dopravcovia vyžadujú, aby ste si pre elektrobicykel vopred zarezervovali miesto a kúpili 
preň samostatný cestovný lístok.

 Niektorí umožňujú cestovanie s elektrobicyklom iba mimo špičky.
 Niektorí vyžadujú prepravu elektrobicykla v obale.

Lietadlom
Batérie používané na elektrobicykloch sa považujú za potenciálne nebezpečné a nie je možné ich 
v lietadlách prepravovať.
Opýtajte sa svojho miestneho dopravcu, či môžete batériu prepravovať samostatne.

Autom
 Svoj elektrobicykel Tern môžete prepravovať na štandardnej streche alebo na zadnom nosiči bicyk-
lov za predpokladu, že sa nepresiahne maximálna nosnosť nosiča bicyklov. Ak chcete znížiť hmot-
nosť, vyberte batériu z bicykla a dajte ju do auta.

 Ak vlastníte hatchback alebo máte dostatok miesta v kufri, odporúčame vám prepravovať váš bi-
cykel Tern vnútri vozidla. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili prehadzovačku.

 Pri vchádzaní na kryté parkovisko alebo do garáže pamätajte na elektrobicykel na streche vozidla 
a uistite sa, že je nižšie než je maximálna svetlá výška.
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12. Abeceda elektrobicykla
Koncepcia
Tento typ elektrobicykla, teda Pedal assist electric bike alebo tiež skrátene Pedelec, je vybavený 
elektromotorom, ktorý poskytuje pomoc vo chvíli, keď jazdec šliape do pedálov. Podpora šliapania sa 
aktivuje snímačom pohybu pedála určeným na detekciu otáčania pedála. V Európe je rýchlosť elek-
trobicyklov obmedzená na 25 km/h (15 mph). V Spojených štátoch je rýchlostný limit 32 km/h 
(20 mph). Ak sa pohybuje bicykel väčšou než uvedenou rýchlosťou, podpora šliapania sa preruší.
Ovládačom je možné zvoliť stupeň motorom dodávaného pomocného výkonu od ekonomického 
režimu až po športový, čo vám umožní prispôsobiť výkonnosť bicykla konkrétne vášmu štýlu jazdy 
a profi lu cesty.

Váš Tern môže používať motor umiestnený v strede bicykla alebo motor v náboji. Znázornenie je 
na obrázku nižšie:

Rear HubZadný náboj

Mid MotorStredový motor

Front HubPredný náboj

Ďalšie vlastnosti elektrobicykla
Asistent chôdze
Vybrané modely elektrobicyklov Tern sú vybave-
né asistentom chôdze. Umožňuje cyklistovi tlačiť 
alebo viesť bicykel s menšou námahou. To je 
za určitých podmienok výhodné, napríklad pri jaz-
de do kopca. Asistencia je obmedzená na rýchlosť 
chôdze. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch 
výrobcu motora.

Zámok batérie
Váš elektrobicykel Tern môže byť opatrený zám-
kom batérie. Pred jazdou batériu vždy uzamknite 
a kľúče uschovajte na bezpečnom mieste. 
Ak kľúče stratíte, obráťte sa na vášho predajcu 
Tern, ktorý zaistí výrobu kópií.
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Nabíjanie
Váš elektrobicykel Tern je dodaný s nabíjačkou batérie, ktorá je vhodná na pripojenie na napäťovú 
sústavu vo vašej krajine. Viac o použití a bezpečnosti obsluhy nájdete v pokynoch výrobcu motora.

Vyhotovenie pre viac batérií
Ak váš elektrobicykel umožňuje použitie viac než jednej batérie, prečítajte si nižšie uvedené pokyny.

Nabíjanie na bicykli
Ak sú vložené obe batérie, nabíjajte ich iba jednou nabíjačkou. Batérie sa budú nabíjať súčasne.

Pripojte nabíjačku do nabíjacieho konektora vedľa motora. Zadný konektor je zaslepený, aby sa 
zabránilo súčasnému použitiu oboch konektorov.

Nabíjanie mimo bicykla
Po vybratí z elektrobicykla je možné každú batériu nabíjať samostatne.

Kryt svoriek
Ak idete s bicyklom vybaveným iba jednou batériou, je nevyhnutné zakryť nechránené svorky prilože-
ným krytom svoriek, aby bol elektrický obvod chránený.

Osvetlenie
Elektrobicykel Tern sa dodáva s predným a zadným svetlom napájanými priamo z batérie bicykla. 
Osvetlenie používajte podľa predpisov platných vo vašej krajine.
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Batéria
 Elektrobicykel Tern je vybavený lítium-iónovou batériou. Moderné lítium-iónové batérie vydržia 
viac než 500 cyklov do úplného vybitia, než sa ich kapacita zníži. Batéria nemá pamäťový efekt, 
takže ju môžete kedykoľvek nabiť a pred ďalším nabíjaním nemusíte čakať na úplné vybitie batérie. 
Ak prestanete bicykel používať na dlhšie než mesiac, nabite pred uskladnením batériu približne 
na 80 %. Nikdy batériu úplne nevybíjajte a nenechávajte ju dlhší čas vybitú, pretože by ju to mohlo 
natrvalo zničiť.

 Používajte iba originálnu nabíjačku od výrobcu batérie. Nepoužívajte inú nabíjačku, aj keď má 
zhodný konektor.

Batérie sa nesmú likvidovať na skládkach alebo spaľovaním

 Keď batéria vášho bicykla dosiahne koniec svojej životnosti, malo by sa s ňou zaobchádzať ako 
s nebezpečným materiálom a nemala by sa vyhodiť do bežného domového odpadu. Požiadajte 
svojho predajcu o radu týkajúcu sa správnej likvidácie.

Zasahovanie do motorového systému

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do systému motorového pohonu. 
Zariadenia z druhovýroby alebo softvér, ktorý mení rýchlostné obmedzenie a/
alebo pridáva výkon a/alebo iné zariadenia zrušia platnosť záruky na váš bicykel. 
Vzniká tým potenciálne vážne bezpečnostné riziko a mohlo by sa to považovať 
za nezákonné.

Doplňujúce informácie
Prečítajte si, prosím, priložené samostatné návody od výrobcu pohonu, kde nájdete informácie o:

 Funkcii pohonu a ovládača
 Správnom zaobchádzaní s nabíjačkou a batériou
 Riešení porúch
 Údržbe
 Čistení
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13. Tipy na jazdu na elektrobicykli
Začíname
Keď je ovládač zapnutý, podpora šliapania sa aktivuje okamžite po šliapnutí na pedál. Preto sa odpo-
rúča nasadať na váš Tern pri vypnutom ovládači. Po nasadnutí sa uistite, že na pedáloch nespočíva 
žiadna hmotnosť, aby nedošlo k náhodnému pohybu, a až potom zapnite ovládač. Začnite s najniž-
šou úrovňou podpory šliapania.

Niektoré motorové systémy vyžadujú, aby ste pred ich zapnutím pedále nijako nezaťažovali, aby sa 
mohli správne nastaviť.

Výber správnej úrovne podpory
Nejazdite stále na najťažšom prevode a s podporou šliapania. Raďte rovnako ako na bežnom bicykli, 
aby ste udržali efektívnu kadenciu pre váš štýl jazdy. Tým sa maximalizuje účinnosť podpory s vaším 
silovým príspevkom.

Napríklad motorový systém Bosch so stredovým motorom vám bude najefektívnejšie pomáhať, ak 
udržíte stálu kadenciu šliapania približne na 90 ot./min pri akejkoľvek rýchlosti.

Jazda s podporou šliapania
Sila vášho šliapania určuje, akú veľkú pomoc motor poskytuje. Všetky elektrobicykle majú vnútorný 
riadiaci algoritmus, ktorý zastaví podporu, hneď ako prestanete šliapať. Toto je integrovaná bezpeč-
nostná funkcia podľa EN 15194 (EPAC – Bicykle s pomocným elektrickým pohonom).

Pri potrebe zatočenia na elektrobicykli prestaňte šliapať skôr, než ste zvyknutí, inak môžete mať 
v zatáčke príliš vysokú rýchlosť.

Keďže budete pravdepodobne cestovať nadpriemernou rýchlosťou, pozerajte sa ďalej pred seba 
na cestu a buďte pripravení zabrzdiť, kedykoľvek sa pred vami objaví situácia, ktorá to bude vyžadovať.

Vzhľadom na takmer absolútne tichú prevádzku elektromotora vás chodci a ostatní cyklisti nemusia 
počuť, keď sa k nim budete približovať.

Jazdite defenzívne, noste svetlé oblečenie, dávajte vopred najavo svoje úmysly a v prípade potreby 
použite zvonček.
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Jazda bez podpory šliapania
Váš elektrobicykel Tern je vyhotovený tak, aby s ním bolo možné normálne jazdiť ako na klasickom 
bicykli, ak je vypnutá podpora šliapania. Ak pôjdete z kopca alebo budete chcieť predĺžiť svoj dojazd, 
môžete podporu vypnúť, ale nechať displej zapnutý a mať možnosť vidieť vašu rýchlosť. Ak sa však 
počas jazdy batéria vybije, svetlá nebudú fungovať, pretože sú pripojené na batériu motora.

Ak je váš elektrobicykel Tern vybavený svetlom Valo Direct, môžete si kúpiť kábel Tern s redukciou 
na USB a pripojiť USB powerbanku, aby ste mohli rozsvietiť svetlo a nejazdili potme. Powerbanka by 
mala ukazovať, koľko energie v nej zostáva, a poskytnúť vám vizuálne upozornenie (napríklad blika-
ním), že je množstvo energie nízke (pod 20 %). Pokusne overte, či je po rozsvietení indikátora nízkej 
úrovne dostatok energie na to, aby ste mohli dôjsť do cieľa svojej cesty.

Dojazd na batériu
Veľkosť dojazdu závisí od faktorov, ako sú:

Priemerná rýchlosť jazdy
Čím rýchlejšie pôjdete, tým väčšie množstvo energie bude potrebné a tým rýchlejšie sa batéria vybije. 
Ak však idete rýchlejšie než maximálnou rýchlosťou, pri ktorej sa poskytuje podpora elektromotorom, 
motor sa celkom vypne a nebude batériu vybíjať.

Nastavená úroveň podpory
Najlepším spôsobom, ako šetriť energiu batérie, je šliapanie! Využitie menšej úrovne podpory a vyvi-
nutie väčšieho úsilia na šliapanie zníži vybíjanie batérie a predĺži dojazd.

Rámcová údržba
Udržujte pneumatiky správne nahustené. Robte pravidelnú údržbu a mazanie pohyblivých častí.

Prevádzka typu Stop-and-go
Rozbiehanie z pokoja vždy spotrebuje viac energie. Aby ste zvýšili dojazd, používajte na rozjazdy 
režim Eco.

Hmotnosť jazdca a frekvencia šliapania
S ťažšími jazdcami bude motor spotrebovávať viac energie. Väčšiu efektivitu dosiahnete udržiavaním 
frekvencie šliapania (kadencie) najmenej na 60 ot./min.

Stav vozovky (povrch cesty, členitosť terénu, vietor)
Nespevnené cesty (hlina, štrk), jazda proti vetru alebo do kopca znižujú dojazd.
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Kapacita batérie
 Batérie mávajú rôznu kapacitu uchovanej energie, ktorá sa udáva vo watthodinách. Všeobecne 
platí, že čím viac má batéria watthodín, tým dlhší bude dojazd, tým viac peňazí bude stáť a tým 
ťažší bude váš elektrobicykel.

 Teplota okolia môže mať na kapacitu batérie výrazný vplyv. Kapacita batérie sa meria pri referenč-
nej teplote 23 °C (73 F). Veľké odchýlky od referenčnej teploty spôsobia rýchlejšie vybíjanie batérie 
z dôvodu zmien vnútorného odporu a spôsobia skrátenie dojazdu.

 So starnutím batérie sa jej pôvodná kapacita zmenšuje. Platí to pre všetky batérie, ale niektoré 
chemické zloženie spôsobuje pomalší pokles kapacity než pri iných.

Na displeji ovládacieho panelu si môžete kedykoľvek zistiť stav nabitia batérie.
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14. Opravy
Váš bicykel Tern má mnoho moderných dielov a komponentov. Mnoho servisných 
úkonov a opráv bicyklov vyžaduje špeciálne znalosti a náradie. Na bicykli nerobte 
žiadne nastavovanie ani servis, ak ich nebudete schopní riadne dokončiť. 
Nesprávne nastavenie alebo servis môžu mať za následok poškodenie bicykla 
alebo vážne zranenie. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na svojho predajcu.

Používajte schválené komponenty
Pri výmene súčastí, ako sú rám, vidlica, pneumatiky, ráfi ky, brzdy, predné a zadné svetlá, stojan, 
riadidlá, stĺpik riadenia, predstavec, pohonná jednotka, batéria alebo ovládacia jednotka/displej atď., 
používajte originálne náhradné diely alebo náhrady schválené fi rmou Tern. Sú testované, aby sa 
zaistilo, že s nimi elektrobicykel Tern bezpečne funguje. Na zaistenie náhradných dielov a opráv vám 
odporúčame navštíviť predajcu Tern.

Servisné práce, ktoré môžete (a mali by ste) vykonávať, nevyžadujú špeciálne 
nástroje ani znalosti nad rámec toho, čo je uvedené v tejto príručke. Ich zoznam je 
uvedený tu:

Zaistite pravidelnú údržbu
Pamätajte na údržbu a pred použitím bicykel premažte vhodnými mazadlami. Opýtajte sa svojho 
predajcu, kedy a kde na váš bicykel vyžaduje mazanie.

Vzduch

 Bicykel sa skladá z náboja (1), špíc (2), ráfi ka (3), plášťa (4), ventilčeka (5) a osi náboja (6).

 Ventilček môže byť buď automobilový (7), alebo galuskový (8). Galuskové ventilčeky mávajú čia-
počku (9), ktorú je nutné pred nahustením povoliť.

 Zaistite, aby bol tlak v pneumatike v medziach uvedených na bočnici plášťa.

 Pohľadom skontrolujte, či má plášť dostatočné hlboký dezén a nemá defekt.
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Brzdy
Prekontrolujte správnu funkciu bŕzd a dostatočný brzdný účinok. Páčky by sa pri tom nemali dotýkať 
riadidiel.

Jazda s nesprávne nastavenými alebo opotrebovanými brzdami je nebezpečná 
a môže spôsobiť zranenie alebo smrť. V návode od výrobcu bŕzd si prečítajte 
o správnom používaní bŕzd a starostlivosti o ne. Brzdné plochy udržujte čisté a za-
bráňte ich postriekaniu olejom alebo mazivami. Opotrebované brzdové doštičky 
vymeňte za autorizované náhradné doštičky.

Reťaz, kľuky a káble

123 5 124 5 67

A B

Pohonné ústrojenstvo bicykla má náboj s vnútorným (A) alebo vonkajším (B) radením. Pohonné 
ústrojenstvo sa skladá z kľúk (1), ozubeného prevodníka (2), zadného prevodníka (3) alebo kazety 
(4), reťaze (5) predného prešmykovača (6) a zadnej prehadzovačky (7). Prevody bicykla sú číslované 
od čísla 1 smerom hore, číslo 1 je najpomalší a súčasne najľahší prevod.

Prevody s menšími číslami sa používajú v stúpaniach a s vyššími číslami v zjazdoch. Odporúčame 
vám trénovať radenie prevodov na bezpečnom mieste.

Ak chcete skontrolovať, či vaša reťaz presne dolieha na prevodník, zatočte kľukami a uistite sa, že 
neuvidíte žiadne medzery alebo vlnky.

Pred samotnou jazdou vyskúšajte všetky prevodové rýchlosti a uistite sa, že sú reťaz a prehadzova-
nie plne funkčné. Ak sa rýchlosti neprehadzujú plynulo, odporúčame sa obrátiť na vášho predajcu. 
Ak nefunguje zadná prehadzovačka, nepoužívajte najvyšší a najnižší prevod na zadnej kazete, preto-
že reťaz alebo ozubené koliesko sa môžu zaseknúť a spôsobiť tak poškodenie bicykla alebo zranenie 
jazdca.

Skontrolujte všetky ovládacie lanká a lanovody, či nie sú hrdzavé, skrútené a rozstrapkané. Ak sú 
poškodené, je potrebné ich vymeniť.
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Napnutie reťaze

Reťaz musí pri šliapaní znášať obrovské ťahové sily. Aby sa dali optimálne a efektívne radiť rýchlosti, 
musí reťaz riadne dosadať na ozubenie.

Ak chcete skontrolovať prevesenie reťaze, preraďte na najmenšie koliesko na kazete (ak je ňou 
bicykel vybavený), aby bola reťaz čo najmenej napínaná. Priehyb reťaze by mal byť uprostred jeho 
dĺžky 10 – 20 mm. Táto hodnota priehybu platí aj pre všetky reťaze pohonov s nábojom s vnútorným 
radením.

Poznámka: Napnutie remeňa je komplikovanejšie a malo by sa vykonávať u predajcov.

Nadmerný priehyb môže byť spôsobený opotrebenou a vyťahanou reťazou. Napnutá reťaz v tom 
prípade nebude správne dosadať na ozubené kolesá. Postupom času sa medzery medzi zubami ozu-
bených kolies zväčšujú, čo je odrazom tvaru reťaze. Výmena opotrebovanej reťaze pomôže predĺžiť 
životnosť omnoho drahšej kazety a prevodníka.

Pri nábojoch s vnútorným radením môže byť nadmerný priehyb spôsobený aj nesprávnym nastave-
ním polohy zadného bicykla vzhľadom na otvor pätky.

Ak si nie ste istí, či je priehyb reťaze spôsobený opotrebením reťaze alebo nesprávnym nastavením 
bicykla, dopravte bicykel do servisu k predajcovi.

Čistenie
Ak váš bicykel potrebuje očistu, použite vedro vody a mäkkou hubou zmyte z bicykla všetky nahro-
madené nečistoty a soľ. Po umytí bicykel osušte, aby ste zabránili hrdzaveniu.

Neumývajte tlakom vody alebo pary, pretože voda môže násilne vniknúť do utes-
nených miest a zničiť tak váš bicykel.
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Rýchloupínacie uzávery

23

1

Rýchloupínací uzáver (rýchloupínák) využíva výstredník na upnutie súčasti na miesto a umožňuje 
jednoduché vybratie bez použitia nástroja.

Rýchloupínací uzáver má objímku (1), nastavovaciu maticu (2) a páčku (3). Prehnutá strana sa 
zatvára dovnútra.

Nastavovacia matica vám umožňuje nastaviť silu upnutia. Uzatvorenie páčky pri prechode výstred-
ným bodom vyžaduje zvýšenie sily. Táto sila by mala vyžadovať použitie dlane vašej ruky.

Rýchloupínáky držia kolesá, sedlovku a riadidlá v správnej polohe.

Keď sa ním upínajú kolesá, malo by priliehať k pätkám vidlice.

Pri upínaní sedlovky by sa sedlovka nemala otáčať.

Pri upínaní riadidiel by sa riadidlá nemali otáčať.

Keď je páčka zatvorená, nasmerujte ju tak, aby sa nemohla počas jazdy otvoriť náhodným kontaktom.

S rýchloupínákmi sa veľmi pohodlne pracuje, dochádza však k mnohým nehodám 
pre nesprávne použitie. Nesprávne nastavenie môže spôsobiť poškodenie bicykla 
alebo nehodu s následkom vážneho zranenia alebo aj smrti.

uzatvorený

poloha 
na nasta-

venie

otvorený
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Rýchloupínáky a spojovacie prvky

Skontrolujte, či sú rýchloupínáky a dôležité matice a skrutky, ktoré držia vaše 
kolesá, riadidlá a sedlovku v správnej polohe, riadne uzatvorené a dostatočne 
utiahnuté. Správna veľkosť uťahovacej sily je zásadná. Príliš malá sila a spojova-
cí prvok nemusí bezpečne držať. Príliš veľká sila a spojovací prvok môže strhnúť 
závity, natiahnuť sa, deformovať alebo zlomiť. Tak či onak, nesprávne utiahnutie 
môže mať za následok poruchu súčasti a stratu ovládateľnosti a nehodu. Správne 
hodnoty uťahovacích momentov nájdete v kapitole 15. Ak si nie ste istí, navštívte 
svojho predajcu a požiadajte ho, aby vám ukázal správny spôsob.

Všetky ďalšie opravy alebo údržbu, ktoré nie sú v tejto príručke výslovne opísa-
né, by mal vykonávať váš predajca.

15. Uťahovacie momenty
Dodržiavajte stanovené uťahovacie momenty

Hodnoty uťahovacích momentov sú bežným meradlom sily utiahnutia skrutky 
a sú uvedené nižšie. Keď je hodnota momentu uvedená, mali by ste použiť mo-
mentový kľúč, aby ste zaistili správnu veľkosť uťahovacieho momentu.

Odporúčané hodnoty utiahnutia – hodnoty uťahovacích momentov
Rám a vidlica

Komponent lb*in Newtonmetre (Nm) kg*cm

Skrutka stojana 53-60 6-8 61-69

Skrutka košíka na vodu 25-35 2,8-4 29-40

Skrutky nosiča 25-35 2,8-4 29-40

Skrutky blatníkov 50-60 5,6-6,8 58-69
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Brzdy

Komponent lb*in Newtonmetre (Nm) kg*cm

Brzdová páka (ploché riadidlá) 53-60 6-6,8 61-69

Brzdová páka (prehnuté riadidlá) 55-80 6,2-9 63-92

Kotúč k náboju (skrutky M5) 18-35 2-4 21-40

Skrutka čeľustí 55-70 6,2-7,9 63-81

Kolesá

Komponent lb*in Newtonmetre (Nm) kg*cm

Voľnobeh náboja 305-434 34,5-49 352-499

Uzáver kazety 260-434 29,4-49 299-499

Matice prednej osi 180 20,3 207

Matice zadnej osi 260-390 29,4-44,1 299-449

Prevodník

Komponent lb*in Newtonmetre (Nm) kg*cm

Pedál do kľuky 307 34,7 353

Skrutka kľuky (oblé a hranaté osi) 300-395 33,9-44,6 345-454

Šliapacia os (externý kryt) 610-700 40-50 702-805

Šliapacia os (zapuzdrená a „misky a valce“) 435-610 49,1-68,9 500-702

Ďalšie

Komponent lb*in Newtonmetre (Nm) kg*cm

Skrutka uchytenia riadidiel (predstavec) 70-89 8-10 80-102

Skrutka horného zloženia 35-53 4-6 41-62

Skrutky uchycujúce riadidlá (4 skrutky) 36-53 4-6 41-62

Objímka sedlovej koľajnice 70-89 8-10 80-102

Vzťahy: 1 Nm = 8,9 lb*in = 10,2 kg*cm
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16. Plán údržby a opráv
Servisné intervaly
Zábeh
Všetky bicykle prechádzajú normálnym obdobím zábehu. Váš bicykel vydrží dlhšie a bude fungovať 
lepšie, ak ho pred náročnými jazdami zabeháte.
Odporúčame všetkým cyklistom jeden mesiac po nákupe rýchle nastavenie, aby predajca mohol 
upraviť lanká a ďalšie dôležité súčasti.

Plán údržby
Váš bicykel potrebuje pravidelné nastavenie autorizovaným predajcom Tern. Nižšie uvádzame nami 
odporúčanú častosť údržby v závislosti od toho, ako často a v akých podmienkach jazdíte.

Spôsob využitia bicykla

JAZDÍM STÁLE JAZDÍM ČASTO JAZDÍM 
REKREAČNE JAZDÍM OBČAS

Frekvencia servisu
Každý mesiac

Frekvencia servisu
Každé dva 
mesiace

Frekvencia servisu
Štvrťročne

Frekvencia servisu
Raz ročne

Prejde 25 km (15 míľ) 
alebo viac denne

Jazdí za všetkých 
poveternostných 

podmienok

Jazdí po cestách 
s hrboľmi a/alebo 

výmoľmi

Na bicykli preváža 
105 kg (230 lb) alebo 
menej vr. hmotnosti 

jazdca

Jazdí 3- až 4-krát 
za týždeň alebo prej-
de priemerne 100 km 

(62 míľ) za týždeň

Občas ide aj 
za mokra

Jazdí po cestách 
s hrboľmi a/alebo 

výmoľmi

Na bicykli preváža 
105 kg (230 lb) alebo 
menej vr. hmotnosti 

jazdca

Jazdí raz alebo 
dvakrát za týždeň

Jazdí za sucha ale-
bo občas v slabom 

daždi

Vždy jazdí po rov-
ných cyklotrasách 
alebo spevnených 

cestách

Na bicykli preváža 
105 kg (230 lb) 
alebo menej vr. 

hmotnosti jazdca

Jazdí raz alebo dva-
krát za mesiac

Jazdí len za sucha

Vždy jazdí po rov-
ných cyklotrasách 
alebo spevnených 

cestách

Na bicykli preváža 
105 kg (230 lb) alebo 
menej vr. hmotnosti 

jazdca
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Servisné záznamy

Prehliadka 1 Prehliadka 2 Prehliadka 3
Do 1 mesiaca od nákupu alebo 
prejdenia 200 km

Dátum Dátum Dátum

Vykonané práce Vykonané práce Vykonané práce

Vymenené alebo 
opravované diely

Vymenené alebo 
opravované diely

Vymenené alebo 
opravované diely

Pečiatka/podpis predajcu Pečiatka/podpis predajcu Pečiatka/podpis predajcu



78

SK

Prehliadka 4 Prehliadka 5 Prehliadka 6

Dátum Dátum Dátum

Vykonané práce Vykonané práce Vykonané práce

Vymenené alebo 
opravované diely

Vymenené alebo 
opravované diely

Vymenené alebo 
opravované diely

Pečiatka/podpis predajcu Pečiatka/podpis predajcu Pečiatka/podpis predajcu
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17. Záruka
Obmedzená záruka fi rmy Tern
Bicykle Tern predávajú v mene našej spoločnosti („Tern“) vybraní autorizovaní predajcovia Tern, ktorí 
rozumejú montážnym a servisným potrebám našich produktov. Spoločnosť Tern poskytuje záruku 
na chyby materiálu a spracovanie pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu („vlastníkovi“) bicykla 
Tern od dátumu kúpy podľa nasledujúcich zmluvných podmienok:

Päť rokov: Rám, stĺpik riadenia a vidlica
Jeden rok: Všetky diely a komponenty značiek Tern alebo BioLogic, okrem tých uvedených nižšie.
Všetky ostatné diely alebo komponenty budú kryté uvedenou zárukou originálneho výrobcu daného 
dielu alebo komponentu.

Predĺžená 10-ročná záruka
Na vlastníkov, ktorí sa zaregistrujú do služby Tern Care na webe ternbicycles.com, sa vzťahuje pre-
dĺžená 10-ročná záruka na rám, stĺpik riadenia a vidlicu, ak sa zaregistrujú do 30 dní od nákupu a sú 
pôvodnými kupujúcimi. Bicykel navyše musel byť pri kúpe zmontovaný autorizovaným predajcom 
Tern – bez ohľadu na to, či bol bicykel kúpený v kamennom alebo on-line obchode.

Z predĺženej 10-ročnej záruky sú vylúčené nasledujúce položky:
 Skladací mechanizmus rámu a riadidiel, stĺpik riadenia
 Lak
 Bicykle na komerčné využitie

Záruka neznamená, že sú rám, stĺpik riadenia a vidlica nerozbitné. Všetky materiály sa môžu poško-
diť, ak budú prekročené konštrukčné a výrobné medze. Znamená to len to, že na tieto položky sa 
vzťahujú konkrétne podmienky tejto ohraničenej záruky.

Zodpovednosť vlastníka
Vlastník preukáže primeranú starostlivosť a používanie a bude vykonávať preventívnu údržbu, úscho-
vu a bude mazať podľa rozpisu podľa použitia, počasia a ďalších dôležitých faktorov. Ak sa vlastník 
dozvie o chybe výrobku, vlastník by mal na bicykli prestať jazdiť a bicykel alebo diel(y) dopraviť 
k autorizovanému predajcovi Tern na záručnú opravu (počas platnej záručnej lehoty). Dopravu bicykla 
alebo akejkoľvek súčasti bicykla do obchodu predajcu a späť zaisťuje vlastník na svoje náklady.

Všetky reklamácie na základe tejto záruky musia byť vykonané prostredníctvom autorizovaného predaj-
cu Tern alebo výhradného distribútora. Pri akejkoľvek reklamácii musí byť tiež predložená požiadavka 
na záručnú opravu, a to buď digitálny alebo fyzický exemplár. Skôr ako môže byť akákoľvek záručná 
požiadavka spracovaná, musia byť všetky bicykle Tern registrované prostredníctvom Tern Care.
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Okrem toho musí vlastník potvrdiť, že od svojho predajcu dostal inštruktáž pre majiteľa alebo že 
sledoval videozáznam s inštruktážou pre majiteľa na adrese ternbicycles.com/support.

Výnimky
Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia a/alebo chyby, ktoré sa vyskytnú za nasledujúcich podmienok:

 Ak sa bicykel používal, prevádzkoval, preťažil alebo sa s ním zaobchádzalo či manipulovalo spôso-
bom, ktorý nezodpovedá špecifi káciám produktu, zamýšľanému použitiu alebo pokynom uvedeným 
v Návode na použitie. To zahŕňa, ale nie je obmedzené iba na, jazdu v teréne.

 Obvyklé opotrebenie. Súčasti podliehajú rôznemu opotrebeniu v závislosti od použitia, zaťaženia, 
počasia, stavu vozovky atď.

 Lakovanie sa považuje za spotrebný materiál a nie je súčasťou záruky.
 Ak boli bicykel alebo jeho časť znovu zmontované, opravené alebo udržiavané osobami, ktoré 
neboli autorizované spoločnosťou Tern.

 Ak bol bicykel vystavený požiaru, povodni, v dôsledku nehody, nesprávnemu konaniu tretích strán 
alebo akejkoľvek udalosti mimo vplyvu spoločnosti Tern.

 Úpravy rámu, vidlice, stĺpika riadenia alebo komponentov.
 Inštalácia dielov, príslušenstva, motorových jednotiek alebo batérií, ktoré neboli vyrobené pre alebo 
kompatibilné s predaným bicyklom.

 Ak bolo číslo rámu a/alebo servisný štítok na bicykli poškodený, upravený, zmanipulovaný alebo 
z iného dôvodu nie je jasne rozoznateľný.

Záručná podpora Tern
Tern počas záručnej lehoty opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť, ktorá vykazuje chybu materiálu a/
alebo spracovania. Akákoľvek súčasť, ktorá je vymenená na základe tejto záruky, bude nahradená 
súčasťami rovnakej alebo podobnej konštrukcie. Spoločnosť Tern si však vyhradzuje právo vymeniť 
chybné súčasti za iné súčasti s odlišným dizajnom alebo farbou vyrobené spoločnosťou Tern alebo 
v jej mene, za predpokladu, že takáto výmena nezhorší funkciu pôvodnej súčasti.

Z dôvodu vývoja produktu a zastaranosti nemusia byť pri starších modeloch niektoré komponenty 
k dispozícii. V týchto prípadoch je za zaistenie a platby za komponenty zodpovedný vlastník.

Spoločnosť Tern môže podľa svojho uváženia opraviť alebo vymeniť chybné súčasti, ktoré nespadajú 
do záručnej lehoty, ale takéto práce sa nebudú považovať za priznanie zodpovednosti.

Akýkoľvek rám, stĺpik riadenia alebo vidlica vymenené na základe záručných podmienok budú kryté 
zárukou počas zvyšku trvania záruky bicykla.

Ide o jedinú záruku spoločnosti Tern a žiadny zamestnanec, zástupca alebo predajca spoločnosti 
Tern nie je oprávnený poskytovať žiadne iné záruky v mene spoločnosti Tern.
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Táto záruka je výslovne obmedzená na opravu alebo výmenu chybnej súčasti, podľa uváženia 
spoločnosti Tern, a je jedinou opravou v rámci záruky. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného 
kupujúceho dielu a je neprenositeľná. Táto záruka sa vzťahuje iba na bicykle a komponenty bicyklov 
kúpené u autorizovaného predajcu Tern a je platná iba v krajine, kde bolo bicykel pôvodne kúpený. 
Pretože sa všetky modely alebo diely nepredávajú vo všetkých krajinách, servis nie je garantovaný 
mimo krajiny pôvodného nákupu. Reklamácie vykonané mimo krajiny pôvodného nákupu alebo siete 
autorizovaných predajcov môžu podliehať ďalším poplatkom a/alebo oneskoreniam pri získavaní 
náhradných dielov a informácií. Pri internetovom predaji je ako pôvodná krajina nákupu defi novaná tá 
krajina, v ktorej sa nachádza predajca.

Ak budú na bicykli vykonané akékoľvek úpravy, ktoré nie sú predpisované spoločnosťou Tern, nesie 
vlastník úplnú zodpovednosť za všetky riziká alebo zranenia, ktoré môžu vzniknúť pri jazde alebo 
používaní bicykla s akýmikoľvek úpravami alebo zmenami zo štandardnej ponuky výrobcu, s výnim-
kou úpravy (úprav) od výrobcu („Upravený bicykel“). Vlastník berie na vedomie, že upravený bicykel 
nemusí nutne zodpovedať príslušným bezpečnostným normám, takže používanie a/alebo jazda je 
neodmysliteľne nebezpečná a môže spôsobiť vážne zranenia, vrátane zranenia alebo poškodenia 
osobného vlastníctva.

Táto obmedzená záruka nahradzuje všetky ostatné výslovné alebo predpokladané záruky, vrátane 
akejkoľvek záruky vhodnosti pre konkrétny účel alebo použitie, ktoré sa inak na tento produkt vzťa-
hujú. Tern nebude zodpovedný za žiadne špeciálne náhodné alebo následné poškodenia, vrátane 
zmareného zisku. Neexistujú žiadne iné rozšírené záruky než tie poskytnuté v tomto dokumente. 
Táto záruka je obmedzená a môže byť zmenená len spoločnosťou Tern.

Ak akákoľvek časť tejto záruky nie je v súlade s miestnymi zákonmi, bude sa považovať za odde-
liteľnú od zvyšku tejto záruky, ktorá zostáva vynútiteľná a bude vykladaná ako najbližší význam 
vyššie uvedenej, v anglickom jazyku alebo v minimálnom znení vyžadovanom zákonom. Táto záruka 
neovplyvňuje zákonné práva spotrebiteľa.
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18. Vyhlásenie o zhode (pre štáty EÚ)
Podľa smernice EC 2006/42/EC o strojových zariadeniach (Príloha II A)

Toto vyhlásenie sa vzťahuje výlučne na strojové zariadenie v stave, v ktorom bolo uvedené na trh, 
a vylučuje súčasti, ktoré sú pridávané a/alebo operácie vykonávané následne koncovým používate-
ľom. Vyhlásenie stráca platnosť, ak došlo k zmene produktu.

Týmto vyhlasujeme, že váš elektrobicykel Tern spĺňa všetky základné požiadavky smernice o strojo-
vých zariadeniach 2006/42/EC a smernice 2004/108/EC týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility.

Boli použité nasledujúce technické normy:

EN ISO 4210:2015 Bicykle — Bezpečnostné požiadavky na bicykle
EN 15194:2009+A1:2011 Bicykle s pomocným elektrickým pohonom (EPAC)

Tchaj-pej, október 2017

Tern Bicycles
8F-8, No. 6, Lane 609, Chung Hsin Rd, Sec 5,
Sanchong District, New Taipei City, Taiwan
ternbicycles.com
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eBike Battery Charger 36-6/230 

0  275  007  918

Li-Ion

Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   2.15A

Output: 36V        6A

Made in Vietnam

                      Fast Charger BCS250

eBike Battery Charger 36-4/230 

0  275  007  907

Li-Ion

Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   1.5A

Output: 36V        4A

Made in PRC

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen

Germany

                      Standard Charger BCS220

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen

Germany

Standard Charger

Fast Charger
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4A Charger
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