
Uživatelská  příručka:

NEPOKOUŠEJTE  SE  PROVÁDĚT  OPERACE  MONTÁŽE  A  DEMONTÁŽE  TOHOTO  NOVÉHO  PRODUKTU  LIFT-MTB  SAMI,  POKUD  VÁM

JAKO  KAŽDÝ  NÁVOD  K  POUŽITÍ,  I  TENTO  NÁVOD  K  POUŽÍVÁNÍ  PODLÉHÁ  ZMĚNĚ.  ABYSTE  VÁS  INFORMOVALI,  PRAVIDELNĚ  KONTAKTUJTE  VAŠEHO  PRODEJCE  NEBO  KONZULTUJTE  

NAŠE  WEBOVÉ  STRÁNKY  ( ),  ABYSTE  SI  ZÍSKALI  WWW.LIFT-MTB.COM

KAŽDÝ  UŽIVATEL  NEBO  OSOBA,  KTERÁ  JE  URČENA  ZASAŽIT  NEBO  POUŽÍT  TUTO  SOUPRAVU,  MUSÍ  PŘEČTĚT  PEČLIVĚ  A  ÚPLNĚ  VŠECHNY  STRÁNKY  POKYNŮ  OBSAŽENÝCH  V  TÉTO  PŘÍRUČCE  A  PŘED  

POUŽITÍM  TOHOTO  VÝROBKU  LIFT-MTB  SE  JEJICH  SKRUPULUZNĚ  DODRŽOVAT!

NEMAJTE  POTŘEBNÉ  PRÁVNÍ  DOVEDNOSTI!

Vždy  vyhledejte  pomoc  specializovaného  mechanika.  Pokud  se  nebudete  řídit  těmito  důležitými  bezpečnostními  pokyny,  důsledně  je  dodržujte

PŘEDLOŽENÍ.

JINAK  SE  VYSTAVUJETE  VÁŽNÝM  ŠKODÁM  A/NEBO  RIZIKU  OHROZENÍ  SVÝCH  ZÁKONNÝCH  PRÁV.

Tato  příručka  je  průvodcem,  který  vás  provede  správnou  montáží  a  instalací  sady  na  vaše  kolo.  Sledování  různých  pozorování

pokyny  k  montáži  a  demontáži  uvedené  v  tomto  návodu  a  pamatujte,  že  tak  činíte  na  své  VÝHRADNÍ  riziko.

obsažené  v  tomto  návodu  vám  zaručí  nejlepší  výkon  a  lepší  spolehlivost  vašeho  systému  a  vyhnete  se  tak  nejzákladnějším  chybám,  které  jsou  často  příčinou  nehod  při  montáži,  používání  nebo  

manipulaci  s  motorizační  sadou  LIFT  MTB.

USCHOVEJTE  TUTO  PŘÍRUČKU,  JAK  OBSAHUJE  DŮLEŽITÉ  BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE.
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"  VAROVÁNÍ:  "  Informuje  vás,  že  nedodržení  pokynů  může  způsobit  poškození  nástroje  i  uživatele.

Poznámka:

POZNÁMKA  K  ŽIVOTNÍMU  PROSTŘEDÍ  

V  zájmu  ochrany  životního  prostředí  musíte  své  baterie,  jakmile  se  vyřadí  z  provozu,  recyklovat  prostřednictvím  specializovaného  zařízení.

VŠEOBECNÉ  BEZPEČNOSTNÍ  STANDARDY  

•  Motorizační  zařízení  LIFT-MTB  byla  navržena  výhradně  pro  použití  na  soukromých  pozemcích  s  dvoukolovými  vozidly  pohybovanými  na  základně  lidským  pohonem.  
Jakákoli  jiná  aplikace  představuje  nebezpečný  stav,  za  který  společnost  LIFT-MTB  odmítá  veškerou  odpovědnost.  •  Asistenční  nebo  motorizační  zařízení  LIFT-MTB  
jsou  vysoce  výkonné  produkty,  které  nabízejí  větší  výkon  než  konvenční  asistence  a  motorizace  a  vyžadují  určitou  obratnost.  Buďte  velmi  opatrní,  protože  použití  při  
příliš  vysoké  rychlosti  může  způsobit  ztrátu  kontroly  nad  vozidlem  a  možné  zranění  uživatele.  •  Uživatel  je  odpovědný  za  naučení  se  správných  provozních  technik;  v  
případě  pochybností  nahlédněte  do  návodu  k  obsluze  jízdního  kola  a  u  specializovaného  prodejce  jízdních  kol.  •  Před  agresivnějším  terénem  vyzkoušejte  asistenční  
nebo  motorizační  systém  na  rovném  a  čistém  povrchu.  •  Vždy  kontrolujte  svou  rychlost,  ujistěte  se,  že  jste  schopni  zastavit,  systém  používejte  pouze  na  volném  místě,  
když  jste  si  jisti,  že  do  ničeho  nenarážíte  a  přiměřenou  rychlostí  Instalace  a  nesprávné  používání  systému  LIFT  MTB  může  vést  k  ztráta  kontroly  nebo  nehoda  s  
nepředvídatelnými  následky  a  možností  vážného  zranění.  •  Nevkládejte  ruce  do  pohyblivých  nebo  potenciálně  se  pohybujících  částí,  používejte  pevné  pětiprsté  
rukavice,  které  nesnižují  citlivost  a  kapacitu  úchopu.  •  Neupravujte  parametry  systému,  abyste  získali  jiný  výkon,  než  jaký  poskytuje  výrobce.  (příklad  +  36V  baterie)  •  
Před  zahájením  jakékoli  montážní  operace  pečlivě  prozkoumejte  pracovní  oblast  a  snažte  se  vyhnout  možným  nebezpečným  podmínkám.  Vyhněte  se  práci  ve  tmě  a  
používejte  jakékoli  příslušenství,  které  by  vám  pomohlo  být  efektivní.  •  Před  použitím  součástí,  které  mohou  způsobit  poškození,  se  řádně  soustřeďte  a  přijměte  
všechna  opatření.  •  Při  používání  jízdního  kola  je  užitečné  nosit  přilbu  a  jezdit  opatrně  a  zodpovědně.  •  Veškeré  mimořádné  manipulační  operace  musí  provádět  pouze  
a  výhradně  kvalifikovaná  osoba  oprávněná  společností  lift-mtb.  •  Před  jakýmkoli  zásahem  zkontrolujte,  zda  je  systém  vypnutý,  odpojená  baterie.  •  Velké  zatížení  
systému  (celková  hmotnost  větší  než  100  kg  a  sklon  větší  než  15  %)  vyžaduje  snížení  rychlosti  resp.  pravidelné  přestávky,  aby  nedošlo  k  přehřátí  systému.

POZOR:  Zajišťovač  závitů,  což  je  látka  používaná  v  určitých  fázích  montáže,  je  nebezpečný  v  případě  kontaktu  s  očima  nebo  s  pokožkou.

POZORNOST !
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Část  1:  Instalace.

TYP  X  a  SRAM  GXP,

-  2-  Demontujte  kliky.

-  Demontujte  rukojeť,  umístěte  rukojeť  a  utáhněte  ji  pomocí  malého  šroubu  BTR.

Opačně:  montáž  na  levou  stranu  (ukazováček)  a  levý  palec.

levá  strana  pro  vytažení  kliky  (foto  níže  vlevo).

Můžete  obrátit  ovladač  a  provést  úpravu  levým  palcem.  Zadní  řadicí  páka  namontovaná  vpravo  
může  překážet  ovládání  plynu.

Postup  demontáže  klik  shimano  hollowtech  Zcela  vyšroubujte  2  šrouby  btr,  
odjistěte  a  vyjměte  šroub  osy  (pomocí  nástroje  shimano  ref.:  TL-FC16),  vyjměte  levou  kliku,  sejměte  řetěz  a  poté  jednoduše  zatáhněte  za  pravou  kliku  nebo  lehce  poklepejte  
paličkou  na  spodním  držáku

Většinu  času  je  montáž  vlevo,  pro  aktivaci  spouště  ukazováčkem,  nejergonomičtější  řešení,  zvláště  
pokud  stoupáte  dlouhými  stoupáními  typu  „GR“,  zrychlíte  přitlačením  ruky  na  hranu  rukojeti  nebo  s  
falangou  ukazováčku.

-  K  tomu  si  vezměte  návod  k  použití  vaší  kliky  a  v  případě  potřeby  specifické  nářadí  pro  váš  model  klikové  sady  (může  být  nutné  
specifické  nářadí  nebo  stahováky  klik).  -  Protože  se  to  může  lišit  od  jedné  sestavy  k  druhé,  pečlivě  identifikujte  počet  a  polohu  
nastavovacích  kroužků,  které  jsou  umístěny  pro  seřízení  vaší  kliky  a  vašeho  proti  vykolejení  (pokud  jej  máte),  můžete  použít  poznámku  
na  konci  zaznamenat  informace  a  usnadnit  pozdější  opětovné  sestavení.

-1-  Umístěte  spínač  ON/OFF  a  sestavu  ovládání  akcelerátoru.  (Krok,  který  může  být  nutný  pouze  pro  první  
montáž)*  -Urychlovač  lze  namontovat  vpravo  nebo  vlevo  podle  vašich  preferencí.

-  Pro  vaši  bezpečnost  dávejte  pozor,  abyste  touto  novou  páčkou  nezasahovali  do  chodu  brzdy,  
před  použitím  se  ujistěte,  že  vše  funguje  dobře.

Jakmile  bude  na  místě,  pro  montáž  a  demontáž  bude  nutné  
provést  pouze  7  kroků:  Kroky  2 /  8 /  9 /  10 /  11 /  12 /  13

Tuto  uživatelskou  příručku  jsme  upravili  velmi  precizně  tak,  aby  byla  
co  nejúplnější,  což  může  na  první  pohled  působit  složitým  dojmem,  
buďte  si  jisti,  že  po  vstřebání  jsou  kroky  jednoduché,  pokud  máte  
představu  o  mechanikech  jízdních  kol.  Některé  kroky  stačí  provést  pouze  
jednou  při  první  montáži,  to  bude  upřesněno  v  podtitulu.Text  pak  bude  
zašedlý,  psán  jemněji  a  kurzívou.

-Upravte  nastavení  brzdové  páky  a  další  ovládací  prvky  vzhledem  k  tomuto  novému  ovladači,  
abyste  se  cítili  pohodlně.

mohlo  dojít  k  poškození  uhlíkových  vláken  s  výrazným  rizikem  zlomení  řídítek.
Upozornění:  Nepoužívejte  karbonová  řídítka  s  urychlovačem  a  šroubem  jehly  příliš  utaženým

Postup  demontáže  pro  závodní  čela  modelu  CINCH  Odstraňte  řetěz,  úplně  
vyšroubujte  nejmenší  BTR  šroub  uvnitř  pravé  kliky,  pro  vytažení  kliky  jednoduše  zatáhněte  za  levou  kliku  nebo  lehce  poklepejte  paličkou  
na  osu  na  pravé  straně  pro  vytažení  kliky  (foto  níže  vpravo).
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-Namontujte  pravou  kliku  s  osou  a  poté  přidejte  podložky

Toto  provizorní  umístění  umožní  lepší  přístup  k  motoru,  což  vám  později  umožní  snáze  upravit  
vyrovnání.

-Pokud  mezi  pevnou  a  pohyblivou  částí  není  dostatečný  prostor  (nebo  je  hřídel  příliš  vyosená),  
přidejte  distanční  podložky  nutné  pro  správnou  funkci  (jako  na  protější  fotografii).

Nejprve  4  mm  podložek  (u  verze  s  30  nápravami  mohou  stačit  2  mm).

-Systém  LIFT-MTB  se  přišroubuje  pomocí  3  btr  šroubů  na  ISCG  čepy  vašeho  rámu  (svorníky  na  
základně  pro  zajištění  proti  vykolejení).

-Abyste  ušetřili  čas  na  svých  budoucích  montážích,  poznamenejte  si  do  poznámky  na  konci  dokumentu  
počet  distančních  kroužků,  které  používáte  na  úrovni  klik.

-Jakmile  je  systém  namontován  tímto  způsobem,  musíte  definovat  počet  požadovaných  podložek

VAROVÁNÍ:  Aby  systém  dobře  fungoval,  musíte  mít  mezi  klikami  a  středovou  konzolou  počet  distančních  
kroužků  o  tloušťce  větší  nebo  rovné  4  mm  (jako  na  obrázku  protější),  jinak  se  kliky  otřou  o  váš  rám.

-  Systém  zpočátku  dočasně  přišroubujete  3  nejkratšími  BTR  šrouby.

-Nasaďte  pravou  kliku  a  sestavu  osy  do  středového  složení  a  ujistěte  se,  že  je  dostatek  podložek,  aby  
se  kliky  při  otáčení  nedotýkaly  jiných  částí,  seřiďte  co  nejlépe,  aby  byla  linie  řetězu  dobrá  a  náprava  je  
vystředěná.

mezi  středovou  konzolou  a  klikou

-Zkontrolujte,  zda  je  mezi  nosnou  deskou  motoru  a  deskou  minimální  mezera  4  mm  (jako  na  obrázku  
níže),  ale  také  mezi  všemi  ostatními  rotujícími  částmi  a  pevnými  částmi,  zejména  3  upevňovacími  šrouby.  
kliky.

-Systém  umístěte  rovnoběžně  se  zemí  nebo  nejníže  jako  na  protější  fotografii.

-4-  Definujte  počet  vymezovacích  podložek  požadovaných  na  ose  
středového  složení.  (krok  je  nutný  pouze  při  první  montáži)*

Nyní  máte  své  kolo  bez  klik  pouze  se  středovou  konzolou  (jako  na  
protější  fotografii.)

-3-Předmontáž  systému  pro  seřízení  vyrovnání.  (krok  je  nutný  
pouze  při  první  montáži)*
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-5-  Definujte  počet  podložek  potřebných  pro  motor.  (krok  je  nutný  pouze  
při  první  montáži)*

-6-  Definujte  počet  podložek  potřebných  pro  napínač.  (krok  je  
nutný  pouze  při  první  montáži)*

POZORNOST : Toto  je  nejdůležitější  krok  pro  správné  fungování  vaší  
sady!

-  Abyste  dosáhli  dobrého  vyrovnání,  umístěte  dodané  distanční  podložky  na  jednu  nebo  
druhou  stranu  kola  (malé  šipky)  a  napínače  (velké  šipky)  na  protější  fotografii.

V  některých  případech  si  můžete  hrát  také  na  podložky  středové  konzoly  (viz

Umístěním  podložek  na  jednu  nebo  druhou  stranu  desky,  aby  bylo  dosaženo  
dokonalého  vyrovnání  (viz  foto  vedle).

-Stejným  způsobem  se  musí  kolo  napínáku  řetězu  dostat  před  výstupní  ozubené  kolo  motoru  a  převodník.

Pro  dosažení  dobrého  seřízení  vložíte  mezi  motor  a  desku  podložky  na  úrovni  3  
upevňovacích  šroubů  motoru.

-  Umístěte  pravou  kliku /  sestavu  nápravy  na  krabici,  zatlačte  tuto  sestavu  na  
spodní  držák  a  poté  zkontrolujte  vyrovnání  sestavy.

-Abyste  ušetřili  čas  na  svých  budoucích  montážích,  poznamenejte  si  
do  poznámky  na  konci  dokumentu  počet  nastavovacích  kroužků,  
které  používáte  na  úrovni  motoru.

Aby  nedošlo  k  vykolejení,  které  by  mohlo  poškodit  vaši  KIT,  výstupní  pastorek  motoru  
musí  být  dostatečně  před  napínacím  kolem  a  primární  deskou  převodovky  (největší  
deska),  viz  fotografie  vedle.

POZORNOST :

Pokud  je  systém  u  řetězu  hlučný,  zkontrolujte  vyrovnání.

Správné  vyrovnání  řetězového  kola /  převodníku  a  
napínače  řetězu  je  nezbytné  pro  správnou  funkci  sady,  musíte  ji  
pravidelně  kontrolovat.

-  Zkontrolujte  dokonalé  vyrovnání  motoru  pomocí  pravítka,  jak  je  znázorněno  
na  protějších  fotografiích.

-Abyste  ušetřili  čas  při  budoucích  montážích,  poznamenejte  si  do  poznámky  na  konci  
dokumentu  počet  klínových  kroužků,  které  používáte  na  úrovni  napínače  řetězu  a  kola.

-  Ujistěte  se,  že  napínač  řetězu  má  minimální  provozní  vůli,  aby  se  mohl  volně  otáčet  kolem  
osy  bez  nadměrné  vůle.  -

krok  4)
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-B-  Nastavení  hliníkové  opěrné  podložky:

-7-  Upravte  kontaktní  body  na  rámu.  (krok  je  nutný  
pouze  při  první  montáži)*

-Když  utáhnete  systém,  nárazník  se  musí  skutečně  dotýkat  rámu  a  být  velmi  mírně  stlačen  
(jako  na  protější  fotografii).

-  Gumový  nárazník  (foto  naproti)  je  třeba  zaměřit  a  nastavit.

,  (tedy  řez  na  13mm,  pokud  dodržíme  stejný  příklad)  viz  foto  protější.

Právě  v  tomto  místě  kontaktu  mezi  dvěma  šipkami  na  fotografii  nahoře  vpravo  nalepíte  samolepicí  pěnu.

-Potom  pomocí  řezačky  ořízněte  razítko  na  stejný  rozměr  přidáním  okraje  3  milimetry

Tím  se  určí  bod  kontaktu  mezi  rámem  a  klikovou  skříní.

-Nakonec  změřte  jako  na  fotce  naproti  mezeru  mezi  rámem  a  podpěrou  (například  10mm).

Chcete-li  nastavit  samolepicí  podložku,  odstraňte  pravou  kliku  a  spodní  držák,  poté  otočte  motor  do  horní  polohy  (jako  na  1.  fotografii  
níže),  aby  se  dostal  do  kontaktu  se  spodní  trubkou  rámu  (jako  na  2.  fotka).

-Chcete-li  určit  jeho  ideální  délku,  umístěte  motor  tak,  abyste  přitlačili  kryt  motoru  ke  spodní  
trubce,  jako  v  předchozím  kroku  (7),  poté  utáhněte  3  šrouby.

-Určete  ideální  umístění  na  podpěře  tak,  aby  podložka  dosedla  na  rám  co  nejrovněji  (můžete  ji  umístit  
více  způsoby)

Před  definitivním  dotažením  systému  musíte  (při  první  montáži)  umístit  samolepící  pěnovou  podložku  dodávanou  v  sadě  na  spodní  
trubku  vašeho  rámu,  aby  nedošlo  k  jejímu  poškození.

-Původní  pryžová  část  nárazníku  je  velmi  dlouhá  (viz  foto  protější),  aby  se  přizpůsobila  všem  
typům  rámů,  obecně  je  nutné  ji  oříznout,  aby  se  co  nejlépe  přizpůsobila.

Tento  nárazník  se  opírá  o  pravou  stranu  spodní  trubky  vašeho  rámu.
-Tato  podložka  funguje  jako  druhý  opěrný  bod  pro  zvýšení  torzní  tuhosti.

-Nakonec  natáhněte  3  šrouby  ISCG,  abyste  měli  potřebnou  vůli  pro  umístění  tlumiče  na  
zvolené  místo,  umístěte  motor  do  horní  polohy  a  poté  tlumič  utáhněte  ve  vhodné  poloze.
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-A-  Nastavení  podpěry  skříně  motoru:  Ve  většině  
případů  se  motor  dostane  do  kontaktu  se  spodní  trubkou  rámu.
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VAROVÁNÍ:  Zkontrolujte  těsnost  desky  a  límců  na  každém  
výstupu.

Pokud  je  jeden  nebo  více  šroubů  příliš  dlouhých,  nemontujte  na  jeden  ze  3  šroubů,  použijte  
kratší  šroub.  V  tomto  případě  je  vhodné  namontovat  tyto  šrouby  se  „středním“  zajištěním  závitu.

Gumová  podložka  musí  být  zploštělá

Doporučujeme  dát  pokud  možno  nejdelší  a  přidat  kontramatice  jako  na  protější  fotografii.

Různé  délky  upevňovacích  šroubů  BTR  jsou  dodávány  s  dlouhou  a  nejkratší  sadou.

tlustá  plastová  svěrka  typu  Serflex  rilsan  pro  upnutí  desky  kolem  spodní  
trubky  rámu  (jako  na  protější  fotografii).

Jakmile  je  vše  dokonale  sladěno  a  bota  seřízena,  zbývá  už  jen  systém  definitivně  dotáhnout.

Nakonec  přidejte  dva  náhrdelníky

Zkontrolujte,  zda  vaše  odpružení  funguje  po  celou  dobu  jejich  pohybu  bez  interakce  se  systémem.

Zkontrolujte,  zda  šrouby  nejsou  příliš  dlouhé  a  nenarážejí  do  jiných  částí,  které  by  se  poté  mohly  pohybovat  (tlumič,  táhlo  nebo  závěsné  rameno  atd.).

Upozornění:  Jsou  tam  celkem  3  šrouby,  x2  šrouby  na  
klikové  skříni  vlevo  a  x1  šroub  na  druhé  straně.

Upravte  kluznou  desku  pod  motorem  co  nejlépe,  upravte  
její  polohu  tak,  aby  přiléhala  k  rámu  a  poskytovala  maximální  
vůli  od  země.

ujistěte  se,  že  šrouby  nejsou  příliš  krátké  a  že  používáte  dostatečnou  plochu  závitu.POZORNOST :

Jakmile  je  podpěra  na  svém  místě  ve  vysoké  poloze,  jak  je  vidět  dříve,  pevně  utáhněte  3  šrouby  a  poté  umístěte  pojistné  matice,  pokud  je  to  možné,  
jako  na  obrázku  protější,  nebo  přidejte  zámek  závitu.

velmi  pevně  a  přitlačte  ke  spodní  trubce  rámu,  tím  zpevníte  
nosnou  desku  motoru  a  vše  zajistíte,  tyto  objímky  pevně  
utáhněte  vhodnými  kleštěmi.
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-7.2-  Úprava  kopyta:

-8-  Definitivní  dotažení  systému.
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Důrazně  vám  doporučujeme  nejprve  zkontrolovat  správné  vyrovnání  převodníku,  napínáku  a  řetězového  kola  pomocí  pravítka  
(viz  krok  5),  abyste  předešli  jakékoli  nehodě,  která  by  mohla  poškodit  systém.

.

-9-  Konečná  montáž  kliky:

-11-  Instalace  krytu  řetězu.

-10-  Instalace  primárního  převodového  řetězu
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-9.1-  Pokud  máte  rám  se  závitem  klasické  šířky  typu  BSA  68/73  nebo  BB92 /  PF30 /  BB30…

Zatlačte  tedy  pravou  kliku  pevně  na  středovou  konzolu,  poté  na  osu  nasaďte  pružné  pryžové  těsnění  a  poté  
potřebný  počet  nastavovacích  kroužků,  abyste  měli

.Vaše  klika  by  se  měla  točit  volně  a  bez  vůle!

-D-  Ve  většině  případů  nebude  možné  nasadit  upínací  kroužek  na  levou  stranu  (pokud  je  to  možné,  postupujte  
podle  pokynů  v  kroku  1  výše).

-E-  nasaďte  a  poté  utáhněte  levou  kliku  (nezapomeňte  namazat  drážky  hřídele)

-D-umístěte  svorku  vlevo.  Přitlačte  objímku  proti  ložisku  středové  konzoly,  utáhněte  objímku  pomocí  šroubu  BTR  (Pozor:  
maximální  krouticí  moment  pro  šroub  5  Nm)

-C-vložit  nápravu  do  středového  držáku.

-POZOR:  Při  každém  výjezdu  zkontrolujte,  zda  vaše  kliky  nemají  vůli,  v  případě  potřeby  zkontrolujte  shodu  montáže.

UPOZORNĚNÍ:  V  závislosti  na  modelu  krytu  řetězu  může  být  nutné  odstranit  primární  řetěz  
(krok  10),  abyste  mohli  kryt  nasadit.

-C-vložit  nápravu  do  středového  držáku.

-B-vložte  podložky  mezi  klikové  rameno  a  středovou  konzolu  (viz  krok  4).

-Pokud  je  vůle,  ujistěte  se,  že  je  dostatek  podložek  (přidejte  alespoň  jednu  podložku).
-  Pokud  se  vaše  kliky  neotáčí  volně,  je  příliš  mnoho  podložek  (vyjměte  alespoň  jednu  podložku).

Jakmile  se  ujistíte,  že  je  vše  dokonale  vyrovnáno,  můžete  namontovat  kryt  řetězu  pomocí  
dvou  šroubů  BTR,  jako  na  obrázku  protější.

-B-vložte  podložky  mezi  klikové  rameno  a  středovou  konzolu  (viz  krok  4).

-9.2-  Pokud  máte  sjezdový  rám  se  středovou  konzolou  o  šířce  83  mm  nebo  107  mm:  -A-  Pokud  jste  tak  ještě  neudělali,  
pevně  utáhněte  pravou  kliku  na  středové  konzole.

-

Vaše  klika  by  se  měla  otáčet  volně  a  bez  vůle!

-A-  Pokud  jste  tak  již  neučinili,  pevně  utáhněte  šroub  pravé  kliky  na  spodním  držáku.

POZOR:  Při  každé  jízdě  zkontrolujte,  zda  vaše  kliky  nemají  vůli,  v  případě  potřeby  zkontrolujte  shodu  sestavy.

-E-  Umístěte  a  poté  pevně  utáhněte  levou  kliku  (lehkým  poklepáním  na  kliky  vložte  kliku  na  místo

VAROVÁNÍ:  Nikdy  nemanipulujte  s  řetězem  nebo  klikou,  když  je  systém  zapnutý.

-  -Pokud  se  vaše  klika  neotáčí  volně,  ujistěte  se,  že  objímka  příliš  nestlačuje  ložiska  středového  složení

pouze  16  mm  drážek  vyčnívajících  na  ose.

Nasaďte  primární  hnací  řetěz  na  pastorek,  jemně  zatáhněte  za  napínák  tak,  aby  se  řetěz  umístil  na  převodník  a  pomalu  otáčejte  převodníkem.

-Pokud  je  vůle,  ujistěte  se,  že  upínací  kroužek  dobře  přiléhá  k  ložiskům  středového  složení.

V  opačném  případě  budete  muset  přidat  kompresní  O-kroužek  a  podložky  dodávané  se  sadou.
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-12-  dokončit  montáž.

2.  Kontakt  s  vodou:  -  Systém  
LIFT-MTB  je  odolný  vůči  občasnému  potřísnění,  můžete  bez  obav  jezdit  na  mírně  vlhkém  podkladu  nebo  v  mírné  
párminutové  přeháňce,  ale  pokud  možno  se  vyhněte  všem  rozstřikům  vody  na  povrch  systém.

Obecné  rady  pro  použití:  -Uvidíte,  že  
jakmile  je  motor  nahoře,  když  otočíte  hnacím  kolem  kola  dozadu,  je  zde  velmi  silný  odpor,  to  je  zcela  
normální,  nedoporučuje  se,  aby  systém  fungoval  v  tomto  způsob.

-11-  Připojte  vypínač  ON/OFF  a  ovládání  plynu  Všimnete  si,  že  ovládání  má  
vícekolíkovou  vodotěsnou  zástrčku,  která  vám  umožní  ponechat  ovládání  plynu  na  místě  a  pouze  
demontovat  motor  z  kola,  což  usnadňuje  manipulaci  jednodušší  a  ušetří  vám  čas,  pokud  pravidelně  
měníte  konfiguraci.

1.  První  test:  -Zde  je  
nainstalován  systém,  pro  jeho  otestování  ponechte  kolo  na  stojanu  s  kolem  ve  vzduchu,  mimo  jakékoli  předměty,  které  by  mohly  
přijít  do  kontaktu  s  kolem  nebo  kolem.  Připojte  baterii  (na  zástrčce  může  vzniknout  malý  elektrický  oblouk,  to  je  normální),  stiskněte  
tlačítko  on/off  na  vypínači,  kontrolka  signalizuje,  že  je  systém  zapnutý.  Jemně  použijte  urychlovač,  abyste  zjistili,  zda  vše  funguje  dobře.

-13-  Demontáž  vaší  sady:  Chcete-li  
rozebrat  sadu  a  najít  své  klasické  kolo:  Vyjměte  zástrčku  z  ručního  ovládání,  
vyjměte  řetězy  převodovky,  demontujte  kliky  pomocí  stahováku  klik  typu  
ISIS  (viz  foto  vedle),  poznamenejte  si  rozměry  a  poloha  podložek,  které  budete  
odstraňovat,  v  poznámce  na  konci  dokumentu  (neváhejte  nakreslit  schéma

Při  připojování  a  odpojování  kabelu  baterie  je  důležité  netahat  za  pilník,  ale  za  zástrčku,  aby  se  zachovalo  zalisování  konektorů.

-Po  umytí  osušte  všechny  části,  které  mohly  být  v  kontaktu  s  vodou,  co  nejlépe.
-  Pokud  je  váš  systém  náhodně  vystaven  vodě,  okamžitě  odpojte  baterii  a  nepoužívejte  ji,  dokud  co  nejlépe  nevyschne.

present  unikne  před  opětovným  zapnutím,  pokud  máte  nějaké  pochybnosti,  kontaktujte  nás.
může  být  nutné  nechat  dlouho  schnout  na  suchém  a  teplém  místě,  aby  se  vlhkost,  která  by  mohla  být

-Ujistěte  se,  že  systém  nevynucujete  jeho  používáním  jako  moped,  kromě  toho,  že  byste  exponenciálně  zvýšili  svou  spotřebu,  mohlo  by  to  snížit  
životnost  určitých  dílů.

-Pokud  jezdíte  v  blátě,  nemyjte  kolo  proudem  vody  nebo  vysokotlakým  čističem,  omyjte  jej  vlhkým  hadříkem.

,

-Pokud  musíte  zbytek  kola  vyčistit  proudem  vody  nebo  karcherem,  izolujte  motorovou  část,  akcelerátor  a  konektory  např.  igelitovým  sáčkem  
nebo  demontujte  systém.
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Část  2:  Opatření  pro  použití:

Napájecí  kabel  baterie  musíte  vést  podél  spodní  trubky  k  hlavové  trubce.

-Aby  motor  pracoval  ve  správném  rozsahu  otáček,  používejte  krátké  převody  Pamatujte,  že  na  rozdíl  od  tepelného  motoru  automobilu  platí,  že  čím  více  
otáček  elektromotor  má,  tím  méně  spotřebuje  a  tím  méně  se  zahřeje.
Pro  dlouhou  životnost  vašeho  motoru  Je  proto  velmi  důležité  dodržovat  tento  návod  k  obsluze.  Ovládací  obrazovka  vám  umožní  používat  sadu  nejlépe  z  
těchto  možností,  i  když  jste  si  ji  ještě  nezakoupili,  neváhejte  si  přečíst  níže  uvedený  návod  k  použití,  abyste  plně  porozuměli  tomu,  jak  KIT  funguje.

Jakékoli  vrácení  vadného  systému  po  kontaktu  s  vodou  nebude  kryto  zárukou.

Vše,  co  musíte  udělat,  je  dokončit  montáž  nasazením  několika  objímek  rilsan,  pokud  je  to  nutné  pro  upevnění  kabelů.

v  případě  potřeby  snadné).  Odjistěte  3  upevňovací  šrouby  ISCG  podpěry  motoru,  oddělte  motorizační  systém,  znovu  
smontujte  původní  kliky  výměnou  nezbytných  podložek  na  každé  straně,  které  jste  si  poznamenali  v  poznámce  na  
poslední  stránce  tohoto  dokumentu...

Pro  uchycení  lanka  při  jízdě  je  k  dispozici  malý  gumový  nebo  serflexový  límec,  který  je  umístěn  v  úrovni  objímky  řízení  pod  představcem,  aby  pilník  
neprocházel  příliš  zprava  doleva.

POZOR:  Vždy  zarovnejte  šipky  na  dvou  připojovacích  zástrčkách,  abyste  mohli  poškodit  konektory.

VAROVÁNÍ:  Je  bezpodmínečně  nutné  zkontrolovat,  zda  vaše  odpružení  funguje  správně  bez  interakce  se  systémem  motoru,  za  tímto  účelem  
vypusťte  odpružení  a  nechte  jej  pracovat,  abyste  zjistili,  zda  funguje  po  celou  dobu  jejich  dráhy,  aniž  by  kola  nebo  jiná  část  narážela  nebo  překážela  
normální  provoz  vašeho  kola.
Máte-li  sebemenší  pochybnosti,  nepoužívejte  kolo  a  požádejte  o  radu  kompetentní  osobu.
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-Odpojte  baterii  a  uložte  kabel  do  brašny  během  klesání  nebo  citlivých  průjezdů.

s  klikami  LIFT

:

s  klikami  LIFT:

:

Napínací  podložka  podložky  kola  (v  mm) .

-  Připomínáme,  že  podle  zákona:  Jízdní  kola,  
u  kterých  není  hlavním  zdrojem  energie  svalstvo  (pomoc  aktivovaná  bez  šlapání  a/nebo  setrvání  ve  funkci  nad  25  km/h),  musí  být  přizpůsobena  buď  
mopedům  (pokud  jsou  určena  pro  použití  na  veřejných  komunikacích,  musí  podléhat  stejným  požadavkům  na  schválení  jako  mopedy)  nebo  minimotocykly  
(požadavky  směrnice  o  strojích  (2006/45/ES)  a  zákona  2008-491  ze  dne  26.  května  2008  (zákon  o  silničních  komunikacích)  L321-1  a  následující)).  V  důsledku  
toho  jsou  jízdní  kola  vybavená  motorizačními  sadami  začleněna  do  neschválených  motorových  vozidel  a  vyhrazena  pro  výhradní  použití  na  schválených  
okruzích  nebo  „vhodném  terénu“  ve  smyslu  vyhlášky  č.  2009-719  ze  dne  17.6.2009.

.

:

Podložka  nastavení  motoru  (v  mm):

:

Napínací  podložka  (v  mm)

objímky  nápravy /  kliky.

.

Rozpěrka  klik  na  pravé  straně  (v  mm)  s  originální  klikou:

-  Pravidelně  čistěte  a  promazávejte  převodové  řetězy,  pravidelně  kontrolujte  opotřebení  dílů  převodovky  (od  kliky  po  zadní  kolo)  jako  jsou  přehazovačka,  řetězy,  kazeta,  
řetězové  kolo,  převodníky,  používání  motoru  zvyšuje  namáhání  těchto  dílů.

,

.

s  klikami  LIFT:

-Zkontrolujte,  zda  kabely  nevyčnívají,  nejsou  příliš  odkryté  nebo  nejsou  skřípnuté  nebo  roztřepené.

Podložka  nastavení  motoru  (v  mm):

Napínací  podložka  podložky  kola  (v  mm)

Rozpěrka  klik  na  levé  straně  (v  mm)  s  originální  klikou:

:

-Soupravu  používejte  pouze  na  soukromém  pozemku.  Použití  na  veřejných  komunikacích  je  přísně  zakázáno,  vždy  používejte  vhodné  ochranné  pomůcky,  přilbu,  rukavice,  
chrániče  kolen,  loktů  a  ochranu  zad.

:

.

.

-  POZOR:  Zkontrolujte  dotažení  různých  prvků,  které  tvoří  systém  pokaždé ,  když  vyjedete,  zejména  šroubů  převodníku  4,  upevňovacích  šroubů  ISCG,  
upevňovacích  šroubů  motoru  Pokud  zaznamenáte  opakované  uvolňování,  použijte  střední  zámek  závitu.upevnění  obojků  rilsan

.

.s  klikami  LIFT

.

-  Abyste  zachovali  převodovku  vašeho  kola,  je  DŮLEŽITÉ  nepřeřazovat  pod  zatížením,  to  znamená,  že  při  přeřazování  musíte  bezpodmínečně  pustit  plyn,  mírně  šlapat,  
abyste  přeřadili  a  poté  znovu  zrychlit.

,

Rozpěrka  klik  na  levé  straně  (v  mm)  s  originální  klikou:

Napínací  podložka  (v  mm)

Rozpěrka  klik  na  pravé  straně  (v  mm)  s  originální  klikou: .

Kolo  1  (model):

Kolo  2  (model):

Číslo  SIRÉNY:  812  512  424
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Baterie  se  nabíjí.

Memo

.  Omezení  použití  těchto  strojů:  -  pouze  na  komunikacích  nepřístupných  pro  veřejný  
provoz  -  pro  nezletilé  do  14  let  Vyhláška  č.  2008-1455  ze  dne  30.12.2008  stanoví,  že  je  povinné  ohlásit  vozidlo  na  silnici  Úřad  pro  bezpečnost  a  regulaci  Ministerstva  vnitra,  zámořských  území  a  
místních  úřadů.  Uživatelé,  kteří  cestují  po  veřejných  komunikacích,  budou  pravděpodobně  potrestáni  (články  L  321-1  a  násl.  zákona  o  silničním  provozu).  Tato  vozidla  mohou  být  zabavena  a  
zabavena  orgány  činnými  v  trestním  řízení.

Červené  světlo  vám  oznámí,  že  není  plný;  zelené  světlo  bude  indikovat  konec  nabíjení.
Používejte  pouze  originální  nabíječku  dodávanou  s  vaší  baterií,  připojte  nabíjecí  zástrčku  nabíječky  k  baterii,  respektujte  barevný  kód.

Baterie  probíhá  ve  vašem  batohu,  a  to  díky  kabelu  s  rychlospojkou  o  délce  cca  1,30  metru.  Je  připojen  ke  konektoru  obvykle  umístěnému  v  blízkosti  trubky  řízení.

Pro  nabíjení  vyjměte  baterii  z  tašky,  nikdy  nenechávejte  nabíjecí  baterii  bez  dozoru,  nabíjejte  ji  na  větraném  místě  bez  hořlavých  věcí  v  blízkosti.  Nabíječka  může  být  vybavena  
ventilátorem,  je  možné,  že  je  hluk  během  nabíjení  poměrně  hlasitý,  všimněte  si,  že  ventilátor  se  na  konci  nabíjení  vypne.  Baterie  jsou  standardně  dodávány  se  systémem  regulace  nabíjení  
a  vybíjení  (tzv.  BMS).  Pokud  se  vybití  příliš  sníží  nebo  pokud  baterii  přebijeme,  dojde  k  nenapravitelnému  poškození.  BMS  tedy  řídí  přetížení  a  nedostatečné  zatížení  systému.  Náš  systém  
nabízí  dvojitou  ochranu  proti  nadměrnému  vybití  (jsou  dva  BMS)  a  nabíječka  bude  regulovat  nabíjení,  takže  se  nemusíte  starat  o  nabíjení  a  vybíjení  o  nic  víc,  než  váš  telefon  nebo  notebook  
pomocí  stejné  technologie  baterie.  Skladovací  režim  vaší  baterie,  okolní  vlhkost,  příliš  nízká  nebo  příliš  vysoká  skladovací  teplota  jsou  všechny  prvky,  které  ovlivňují  životnost  baterie.

Ochranná  známka  LIFT-MTB  registrovaná  u  INPI,  národní  číslo  4204659,  V  
případě  jakýchkoli  dotazů  nás  kontaktujte:  telefonicky  +337  68  91  49  91  nebo  na  www.lift-mtb.com  nebo  liftmtb@yahoo.com
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Návod  k  použití  ovládací  obrazovky:

Šek

Zjišťuje  okamžitou  spotřebu,  tedy  vaši  spotřebu  v  reálném  čase,  takže  v  reálném  čase  vidíte,  které  situace  generují  vysokou  spotřebu  
(příklad:  příliš  vysoký  převodový  poměr,  použití  motoru  ve  startovací  zóně).

2/  Připojení:  
Obrazovku  musíte  připojit  velmi  přesným  směrem,  soubor  (zdroj) ,  který  je  upevněn  směrem  
ke  kapodasteru  řízení,  jde  na  baterii,  druhý  soubor  (zátěž)  se  připojuje  k  výstupnímu  souboru  
motoru .  že  se  vaše  řídítka  otáčejí  volně,  aniž  by  byly  šňůry  příliš  těsné  nebo  hrozilo  jejich  
odpojení.
VAROVÁNÍ:  Pečlivě  dodržujte  směr  připojení,  jakékoli  převrácení  pólů  nebo  nerespektování  konvenčního  směru  
ovládání  trvale  poškodí  vaši  ovládací  obrazovku.

Všimněte  si,  že  obrazovku  můžete  také  deportovat  v  batohu  nebo  na  jakémkoli  jiném  místě  na  kole.  VAROVÁNÍ:  
Nemanipulujte  s  částmi  řízení  svého  kola,  pokud  si  nejste  jisti.  Nesprávná  zpětná  montáž  může  způsobit  pád  nebo  
ztrátu  kontroly  nad  kolem.

Zelená  zóna /  Nízká  spotřeba

Od  18  do  23  Ah

Pamatujte,  že  na  rozdíl  od  motoru  
automobilu  platí,  že  čím  více  otáček  elektromotor  vezme,  tím  méně  spotřebuje  a  tím  méně  se  zahřeje.  Pro  dlouhou  
životnost  vašeho  motoru  Je  proto  velmi  důležité  dodržovat  tento  pokyn.

Od  14  do  18  Ah

-  Aby  motor  správně  fungoval ,  používejte  krátké  převody

Od  8  do  14  Ah
Od  0  do  8Ah

Spotřeba  v  AH

Červená  zóna /  Extrémně  vysoká  spotřeba

Čím  vyšší  toto  číslo,  tím  více  spotřebujete,  ideální  je  snažit  se  o  co  nejnižší  číslo,  k  tomu  vždy  používejte  vhodné  převody

Oranžová  zóna /  Vysoká  spotřeba

Můžeme  tam  jít,  aniž  bychom  to  zneužili…

Modrá  zóna /Průměrná  spotřeba

Tato  červená  zóna  použití  je  trochu  jako  červená  zóna  tachometru  vašeho  auta.

V  levém  horním  rohu:

Komentáře

3/  Obsluha  a  interpretace  různých  údajů:  Hlavní  údaje  se  nacházejí  
v  horní  části  vlevo  a  vpravo,  zatímco  v  základní  části  najdete  další  údaje,  které  naznačují  další  
doplňkové  informace,  které  jsou  také  velmi  užitečné  pro  optimalizaci  lepší  řízení  vaší  spotřeby.

-Tyto  fáze  s  vysokou  spotřebou  lze  bez  problémů  používat  několik  sekund,  ale  neměly  by  být  příliš  dlouhé,  aby  nedošlo  k  nadměrnému  
přehřátí  a  předčasnému  opotřebení  určitých  částí.

1/  Instalace:  
Ovládací  obrazovka  má  podpěru  k  upevnění  na  úrovni  představce,  podpěra  se  připevňuje  mezi  
kryt  náhlavní  soupravy  a  představec,  v  některých  případech  může  vyžadovat  použití  jednoho  
nebo  více  řízení  podložky  a  delší  šroub  pro  utažení  kapoty.

Výše  je  souhrnná  tabulka  typických  hodnot  okamžité  spotřeby.
Pamatujte,  že  musíte  oddělit  špičkovou  spotřebu  (maximální  spotřeba  v  několika  sekundách)  a  nepřetržitou  spotřebu  
(spotřeba  po  delší  dobu).

-Abychom  správně  přijali  tento  princip,  pokud  je  motor  LIFT-MTB  používán  příliš  dlouho  ve  fázích  extrémní  spotřeby,  znamenalo  by  
to  například  použití  motoru  automobilu  při  maximální  rychlosti  na  1.  rychlostní  stupeň  na  dálnici…

Ovládací  obrazovka  je  volitelná  možnost,  která  není  součástí  sady,  toto  příslušenství  je  velmi  užitečné  pro  analýzu  vaší  
spotřeby.  Pokud  jej  nemáte,  můžete  si  jej  zakoupit  v  našem  obchodě  www.lift-mtb.com
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Další  údaje  rolující  na  displeji  vlevo  dole  jsou:

Nižší  část :

Vpravo  nahoře:  Zde  se  zjistí  aktuální  hodnota  ve  voltech  zbývající  
v  baterii.  S  touto  indikací  budete  moci  přesněji  zobrazit  hodnotu  
baterie,  která  vám  zbyla,  než  je  na  displeji  také  na  páce  akcelerátoru  
systému  LIFT.  Baterie  je  plně  nabitá,  displej  ukazuje  přibližně  41  V,  
systém  je  navržen  tak,  aby  omezoval  při  nízké  hodnotě  31  V.  (Pro  
přesnější  odečet  musíte  po  použití  motoru  počkat  několik  sekund,  
aby  se  údaje  stabilizovaly. )Tabulka  naproti  abychom  vám  pomohli  
přečíst  tyto  údaje,  vidíme,  že:

Pokaždé,  když  na  pravém  horním  displeji  ztratíte  1  volt,  baterie  ztratí  10  %  nabití.

11

30  %80  %
90  % 40  %

36
35

100% 50  %

37

VAROVÁNÍ:  Abyste  předešli  nehodě,  nenechte  se  rozptylovat  čtením  obrazovky,  soustřeďte  se  především  na  řízení.
Ovládací  obrazovka  není  vodotěsná

38
39

:  jakýkoli  kontakt  s  vodou  jej  trvale  poškodí.

40
41

3260  % 10  %

34
3370  % 20  %

v  ampérhodinách

(V  závislosti  na  verzi  nemusí  být  k  dispozici)

Wh Celková  průměrná  spotřeba

Doba  používání,  hod/min/sec

Wp  Maximální  špičková  spotřeba  ve  wattech

zbývající zbývající

Ah

Obecně  se  má  za  to,  že  1A/h  umožňuje  vystoupat  100  metrů  kladného  výškového  rozdílu  D+.

baterie  %
Zobrazit

baterie  %

Vm

Zobrazit
Napětí Napětí

00:00:00 Ap  Maximální  špičková  spotřeba  v  ampérech.

Pokud  má  například  vaše  baterie  kapacitu  10  A/h  a  obrazovka  vašeho  měřiče  spotřeby  ukazuje,  že  
jste  spotřebovali  1  A/h,  můžete  odvodit,  že  vám  ještě  zbývá  9  A/h,  takže  máte  Zbývá  90  %  energie.

,

Celková  průměrná  spotřeba  v  ampérhodinách

Údaje  Ah  jsou  velmi  zajímavé

Pokud  během  stoupání  používáte  1  A/h  na  10  A/h  baterii,  můžete  toto  stoupání  provést  10krát  stejnou  rychlostí.

Minimální  dosažené  napětí  ve  voltech
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