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Drodzy klienci.

Dziękujemy za wybór roweru elektrycznego ROCKRIDER.
Aby w najlepszy możliwy sposób wykorzystać swój rower elektryczny e-ST900, należy przec-
zytać w całości niniejszą instrukcję obsługi.
Przede wszystkim nie można go mylić z motorowerem. Podstawowa różnica polega na tym, 
że rower elektryczny wymaga zaangażowania rowerzysty, żeby jechać dalej, szybciej i dłużej.
Żeby wypróbować nowy rower elektryczny, najlepiej zrobić sobie przejażdżkę na nieogra-
niczonej przestrzeni. Wtedy uda się uruchomić silnik i uzyskać optymalną kontrolę nad rowe-
rem.
Rower ze wspomaganiem elektrycznym jest cięższy niż rower klasyczny (waga modelu 
ROCKRIDER e-ST900 bez obciążenia wynosi 21,9 kg dla rozmiaru S, 22,1 kg w rozmiarze 
M, 22,2 kg dla L i 22,3 kg w rozmiarze XL). Bez wykorzystania wspomagania pedałowanie 
może być trudniejsze.
Należy zawsze upewnić się, że użytkownik będzie w stanie pokonać zaplanowaną trasę bez 
wspomagania w razie jego uszkodzenia.
Aby w najlepszy możliwy sposób wykorzystać swój rower ze wspomaganiem elektrycznym 
ROCKRIDER należy zapoznać się z dobrymi praktykami.

Ta instrukcja dotyczy wyłącznie układu elektrycznego roweru.

Należy zapoznać się z przewodnikami użytkowania dotyczącymi wszystkich nas-
zych rowerów, które są przekazywane wraz z niniejszą dokumentacją i dostępne 
na naszej witrynie internetowej www.supportdecathlon.com lub na zamówienie w 
naszych sklepach DECATHLON.
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Dobre praktyki, zapewniające wykorzystanie w najlepszy możliwy sposób swojego roweru ze wspomaga-
niem elektrycznym

1,0 - 1,8 bar

1. Parametry wydajnościowe i zachowanie roweru są 
najlepsze, kiedy ciśnienie w oponach wynosi od 1,0 do 

1,8 bar

< 3 bar
pfff

2. Jeżeli opona nie jest napompowana w wystarczają-
cym stopniu, ryzyko jej przebicia jest większe 

< 6 miesiące

3. Bateria musi być całkowicie naładowana co najmniej 
raz na 6 miesiące 4. samodzielny czas pracy skraca się w niskiej tempe-

raturze

5. Czas pracy zostanie zmniejszony w razie przeciążenia 
roweru 6. Czas pracy zostanie zmniejszony na podjazdach

7. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwa-
cyjnych należy wyjąć baterię

> tryb 1 < tryb 1

8. Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, należy 
ograniczyć korzystanie z trybu wspomagania 
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OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne roweru elektrycznego

A  Bateria

B  Uchwyt i tuleja blokowania baterii

C  Sterownik

D  Ekran obsługi

E  Kabel ekranu sterowania sterownika

Działanie układu elektrycznego wspomagania

Rower ze wspomaganiem elektrycznym może być używany ze wspomaganiem lub bez niego - w tym celu należy użyć przycisku ON/OFF lub 
wybrać tryb 0-1-2-3-4. Tryby wspomagania 0-1-2-3-4, które mogą zostać wybrane na ekranie „D” umożliwiają wybór poziomu wspomagania elektry-
cznego oprócz samego wysiłku fizycznego. W przypadku wybrania trybu innego, niż 0, wspomaganie elektryczne będzie działać wyłącznie, kiedy 
użytkownik pedałuje. Wspomaganie wyłącza się, kiedy prędkość przekroczy 25 km/godz. W przypadku intensywnego użytkowania i w nadzwyc-
zajnie trudnych warunkach pogodowych, funkcja wspomagania może zostać wyłączona, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu.
Dostarczana moc jest obliczana przez sterownik „C” w zależności od prędkości pedałowania i siły wywieranej na pedały. W zależności od wybrane-
go trybu oraz wysiłku, sterownik „C” zapewnia mniejsze lub większe wspomaganie.
Wspomaganie elektryczne nie włącza się lub zostaje wyłączone w następujących sytuacjach:
- Prędkość przekracza 25 km/godz
- Użytkownik nie pedałuje
- Pozostający poziom naładowania akumulatora nie jest wystarczający
- Kiedy wybrany został tryb wspomagania 0
- Kiedy ekran sterowania jest wyłączony
W przypadku intensywnego użytkowania i w nadzwyczajnie trudnych warunkach pogodowych, funkcja wspomagania może również zostać wy-
łączona, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu

A

B

C

D

E
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PANEL I ELEMENTY STEROWANIA

Opis ekranu i funkcji

1

2

34

0 5
0 Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku: włączanie i wyłączanie roweru elektrycz-

nego

1
Wciśnięcie krótkie: przejście do wyższego trybu wspomagania
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku: włączenie trybu pieszego poza trybem 0

2 Wciśnięcie krótkie: przejście do niższego trybu wspomagania

3
Wciśnięcie krótkie: włączenie oświetlenia
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku: wyłączenie oświetlenia

4  Joystick nawigacyjny (ruch w pionie lub w poziomie, aby dokonać 
wyboru, kliknięcie środkowe, aby zatwierdzić)

5 Ekrany informacyjne (wyszczególnione poniżej)

Tryb 0 1 2 3 4

Maksymalna prędkość wspoma-
gania*** + 0% + 40% 80% + 160% + 320%

W przypadku wysiłku wy-
noszącego 100 W, końcowa 
wartość mocy będzie wynosić:

100W 140W 180W 260W 420W

Ekran powitalny 11

6

7

8

9

10

6 Aktywny tryb wspomagania: 4 dostępne tryby + tryb 0 bez wspomagania

7 Prędkość chwilowa

8 Poziom naładowania baterii

9

Tryb wsparcia pieszego: Tryb ten może być wykorzystywany podczas prowadzenia roweru pod 
górę, aby zapomnieć o ciężarze swojego roweru! Uwaga, tryb ten nie może być wykorzystywany, 
kiedy użytkownik znajduje się na rowerze. Tryb może zostać włączony i pozostaje aktywny po 
przytrzymaniu wciśniętego przycisku (oprócz trybu 0). Tryb się wyłączy, kiedy przestanie się 
przyciskać przycisk.

10

Oświetlenie: Widoczne, ale nieistotne, ponieważ model Rockrider e-ST900 nie jest wyposażony w 
system oświetlenia. Krótkie naciśnięcie włącza lampkę. Długie naciśnięcie umożliwia jej zgasze-
nie. Użytkownik może kupić odpowiednie oświetlenie (nie jest proponowane przez firmę Decath-
lon) i podłączyć je do silnika (pomoc techniczna – patrz na witrynie www.supportdecathlon.com).



8

Nawigacja między ekranami

Human power

0
W

Residual range

38
km

Tour distance

39.6
km

 Speed

19.7
km/h

Max. Speed

44.5
km/h

RESET

Total distance

478
km

RESET

Auto Light

Language

Mount position

12 13 14

15

16

17

18

19 2011

12 Human Power / Moc pedałowania: Bieżąca moc pedałowania.

13 Residual range / Pozostała autonomia: Pozostała autonomia, liczba kilometrów, która może zostać pokonana w aktywnym trybie i 
pozostający poziom naładowania.

14 Tour distance / Pokonana odległość: Pokonana odległość.

15 Ø Speed / Prędkość Ø: Prędkość średnia.

16 Max.Speed / Prędkość maks.: Prędkość maksymalna.

17 RESET: Resetowanie wartości Prędkość Ø, Prędkość maks., Pokonana odległość.

18 Naciśnij joystick, aby potwierdzić resetowanie.

19 Total distance / Odległość całkowita: Odległość całkowita.

20 Parametry
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Nawigacja na ekranach parametrów

German

English

French

Auto Light

Language

Mount position

Auto Light

Language

Mount position

Auto Light

Language

Mount position

German

English

French

Allemand

Anglais

Français

Right

Left

Right

Left

Right

Left

Right

Left

Auto Light

Language

Mount position

Auto Light

Language

Mount position

20

21

22

23

21 Auto-light / Oświetlenie auto: Opcja, która automatycznie zarządza włączaniem oświetlenia. Widoczne, ale nieistotne, ponieważ model 
Rockrider e-ST900 nie jest wyposażony w system oświetlenia.

22 Language / Język: Wybór języka wyświetlania (niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, hiszpański)

23 Mount position / Poz. montażu: Odwraca kierunek ekranu, aby ekran mógł zostać zamontowany po lewej lub prawej stronie.
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SILNIK
Silnik „C” roweru ze wspomaganiem elektrycznym to silnik bezszczotkowy z mechaniczną przekładnią mocy, umożliwiający uzyskanie wysokiego 
momentu obrotowego i mniejszego oporu (cichsze działanie silnika) .Dzięki temu, poziom hałasu działającego silnika nie przekracza 70 db. Moc 
silnika jest ograniczona do maksimum 250 W.

AKUMULATOR I ŁADOWARKA

Parametry i gwarancja dotycząca baterii

Napięcie: 100 V, maksimum 240 V.We wszystkich bateriach naszych rowerów elektrycznych wykorzystywana jest technologia litowo-jonowa bez 
efektu pamięci. (bateria może zostać doładowana w dowolnej chwili bez konieczności oczekiwania, aż wyładuje się całkowicie).
Zaleca się doładowanie akumulatora po każdym użyciu.
Przed pierwszym użyciem dokonać ładowania akumulatora do pełna.

Akumulator Ładowarka

36 V/14 Ah
504Wh

Wejście: 100-240 V
Wyjście: 42V 4A

Akumulator jest objęty gwarancją, której okres obowiązywania to 2 lata lub 500 cykli naładowania i rozładowania (1 cykl = 1 ładowanie od 0% do 
100% + 1 rozładowanie od 0% do 100%) pod warunkiem przestrzegania prawidłowych warunków użytkowania i przechowywania. Zalecane jest 
ładowanie baterii po każdym użyciu. Przed pierwszym użyciem roweru należy całkowicie naładować baterię.
Nie wolno używać żadnej innej ładowarki, niż dostarczana przez firmę DECATHLON dla tego modelu roweru. Użycie innej ładowarki może spowo-
dować uszkodzenie baterii lub poważny wypadek (iskrzenie, wybuch pożaru).

Autonomia teoretyczna w zależności od warunków użytkowania i trybu wspomaga-
nia

Warunki łatwe Tryb 1

Tryb 1

Tryb 1

Tryb 2

Tryb 2

Tryb 2

Tryb 3

Tryb 3

Tryb 3

Warunki normalne

Warunki trudne

Tryb 4

Tryb 4

Tryb 4

Pod warunkiem przestrzegania dobrych praktyk, dla rowerzysty o wadze 75 kg, przy słabym wietrze, w temperaturze otoczenia 25°C.
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Środki ostrożności

+50°
Nie narażać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. W razie wykroczenia poza ten zakres 
autonomia zostanie zmniejszona.

< +10°C +10°C / +50°C > +50°C

+10°C
+25°C

Warunki przechowywania: Akumulator należy przechowywać w miejscu o umiarkowanej temperaturze 
(od -10 do +25°C), suchym i zabezpieczonym przed słońcem.

< +10°C +10°C / +25°C > +25°C

+10°C
+40°C

Akumulator należy ładować w suchym miejscu i w temperaturze od +10°C do 40°C.

< +10°C +10°C / +40°C > +40°C

Uwaga: W określonych warunkach, sterownik, ładowarka i tarcze hamulca mechanicznego mogą 
nagrzewać się do wysokiej temperatury.

Nie rozkręcać.

Nie wyrzucać akumulatora do nieodpowiednich pojemników. Odnieść zużyte akumulatory do sklepu 
Decathlon w celu recyklingu.

Zagrożenie pożarem.

Zagrożenie porażeniem prądem.

Obchodzić się w ostrożny sposób.
Produkt wrażliwy na uderzenia.

Nigdy nie doprowadzać do zwarcia poprzez połączenie końcówek dodatnich i ujemnych.
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Nie pozwalać dzieciom na zabawę akumulatorem lub jego dotykanie.

Nie zanurzać w wodzie.

Nie myć myjką wysokociśnieniową.

Bateria i inne komponenty elektryczne zostały zaprojektowane w sposób zapewniający odporność 
na opady deszczu.

Bateria może zostać naładowana i wyładowana całkowicie 500 razy bez znaczącego pogorszenia 
jej parametrów wydajnościowych.

Należy zawsze upewnić się, czy ładowarka i akumulator są zgodne.

+100 V / +240 V
Zawsze należy sprawdzić, czy ładowarka jest zgodna z parametrami lokalnej sieci elektrycznej:
Napięcie: 100 V, maksimum 240 V.

+50 Hz / +60 Hz

Częstotliwość: minimum 50, maksimum 60 Hz.

Ładowanie akumulatora wyłącznie w pomieszczeniu.

Zakaz transportu samolotem.

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących użytkowania powoduje utratę gwarancji producenta.
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Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Wkładanie:

Przed włożeniem baterii do jej komory należy sprawdzić, czy blokada jest prawidłowo otwarta i nie będzie przeszkadzać we wkładaniu baterii.

Wyjmowanie:

Należy pamiętać o odblokowaniu baterii przed jej wyjęciem.
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Doładowanie akumulatora

Po rozpoczęciu ładowania lampka kontrolna LED świeci się na czerwono.

Koniec ładowania dioda zielona. Kiedy lampka kontrolna LED miga na czerwo-
no, oznacza to wystąpienie problemu podczas 
ładowania - należy skontaktować się z serwisem 
naprawczym.

Konserwacja i żywotność (warunki gwarancji)

Nie przechowywać z wyładowanym akumulatorem (miga 1 niebieska lampka LED), aby uniknąć 
możliwości jego całkowitego wyładowania, które może spowodować trwałe uszkodzenie.

W przypadku dłuższego okresu przechowywania akumulator należy ładować co 6 miesiące.

6h00

6 miesięcy
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Autodiagnostyka akumulatora

 11% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%

jak najszybciej doładować akumulator

<10%

 

zabezpieczenie pod napięciem

 
ochrona przed temperaturą

Zwrócić akumulator do działu obsługi 
klienta

 
zabezpieczenie przed zwarciem

 
inne zabezpieczenie

Dioda zgaszona Dioda ciągła Dioda migająca
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga, rower jest przeznaczony do uprawiania kolarstwa górskiego.
Nie jest on przeznaczony do uprawiania następujących dyscyplin:
Zjazd - Dirt Jump - Freeride - Enduro
(Brak przestrzegania tego warunku stanowi ryzyko wypadku i spowoduje unieważnienie gwar-
ancji udzielonej na rower)

W przypadku demontowania koła należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie właściwego 
kierunku obrotu koła.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy hamulce są sprawnei systemu elektrycznego.

Masa, moc, data produkcji i prędkość maksymalna roweru są wskazane na ramie roweru.
Waga roweru wspomaganego elektrycznie przekracza 15 kg, zalecamy, aby przenosiły go 2 
osoby.

Podczas jazdy należy zawsze używać kasku.

Rowery elektryczne przeznaczone są dla osób od 14 roku życia.

Maksymalne dozwolone obciążenie roweru: 120 kg (wraz z akcesoriami)

Nie wolno w żadnym wypadku modyfikować jakichkolwiek części oraz układu elektrycznego 
roweru! Przeprowadzenie jakichkolwiek przeróbek stanowi niebezpieczeństwo i jest zabronione 
obowiązującymi przepisami.
W razie awarii lub wypadku po przeprowadzeniu jakichkolwiek przeróbek roweru, firma 
Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie prac naprawczych (gwarancja zostaje 
unieważniona). Użytkownik ponosi również odpowiedzialność prawną w razie jakiegokolwiek 
wypadku spowodowanego podczas użytkowania roweru.

Podczas deszczu, mrozu lub śniegu należy zwrócić szczególną uwagę na zmniejszoną przy-
czepność roweru do podłoża.
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UTRZYMANIE

Uwaga, konserwacja komponentów elektrycznych wymaga specjalnej kompetencji i nie jest 
przeprowadzana w sklepie, lecz w regionalnym warsztacie Decathlon, i może potrwać kilka dni.

Podczas wszystkich prac dotyczących czyszczenia bateria powinna znajdować się w rowerze, 
ale rower musi być wyłączony! Złącza baterii będą wówczas ukryte i zabezpieczone przed 
działaniem wody.
Wszystkie prace konserwacyjne dotyczące elementów elektrycznych i mechanicznych mogą 
być wykonywane jedynie, kiedy rower został wyłączony, a bateria jest z niego wyjęta. Prace 
konserwacyjne dotyczące elementów elektrycznych roweru inne, niż prosta kontrola złączy 
muszą być wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych. 
W przypadku spadnięcia łańcucha, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy wyłączyć 
zasilanie elektryczne.

uwaga: ciężar roweru może przekraczać maksymalny udźwig podpórki warsztatowej lub stojaka

6 miesięcy

Zalecamy wykonywanie przeglądu roweru elektrycznego w sklepie DECATHLON co pół roku.

Przy wszelkich pracach konserwacyjnych należy używać właściwego oświetlenia.

W razie upadku roweru lub akumulatora należy sprawdzić, czy nie doszło do pęknięć i uszko-
dzeń.
W razie jakiegokolwiek fizycznego uszkodzenia baterii, należy udać się do serwisu naprawczego 
DECATHLON, aby przeprowadzić kontrolę baterii.
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Zabronione: mycie myjką wysokociśnieniową.
Odradzane: mycie dużą ilością wody.
Zalecane: mycie za pomocą wilgotnej gąbki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, konserwacji i serwisu naprawczego 
oraz w celu uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania należy zapoznać się z informacjami 
zamieszczonymi na witrynie internetowej DECATHLON pod adresem: www.supportdecathlon.
com lub udać się do sklepu DECATHLON.

Pas silnika centralnego powinien być wymieniany co 15 000 km

KOD BŁĘDU

Kod błędu Definicja Rozwiązania

10 / 12 Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem Naładować akumulator.

11 Zabezpieczenie przed przepięciem Wyłączenie i ponowne włączenie roweru.

20 Błąd pomiaru natężenia prądu Wyłączenie i ponowne włączenie roweru.

21 / 23 Błąd czujnika temperatury Wyłączenie i ponowne włączenie roweru.

24 / 25 Nieprawidłowe napięcie lub zasilanie prądem Naładowanie baterii i ponowne włączenie roweru.

26 Błąd ponownego uruchomienia programu Naładowanie baterii i ponowne włączenie roweru.

30 Błąd trybu pieszego Należy dać silnikowi odpocząć. Naładowanie baterii i ponowne 
włączenie roweru.

40 / 41 Przepięcie silnika Należy dać silnikowi odpocząć, mniej pedałując lub mniej używając 
trybu wsparcia.

AKCESORIA
Możliwe jest dodanie przedniego i tylnego oświetlenia zasilanego przez sterownik. Musi to być oświetlenie 6 V kompatybilne z silnikiem BROSE. 
Odpowiedni artykuł i więcej informacji można znaleźć na stronie WSPARCIA firmy Decathlon: www.supportdecathlon.com wraz z właściwym 
artykułem (niedostępnym w firmie Decathlon).
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42 / 43 Błąd lub zwarcie w silniku Wyłączenie i ponowne włączenie roweru.

44 Przegrzanie silnika Należy dać silnikowi odpocząć, mniej pedałując lub mniej używając 
trybu wsparcia.

45 Błąd skorygowany podczas użytkowania Wyłączenie i ponowne włączenie roweru.

46 Silnik nie działa Sprawdzić, czy złącze silnika jest prawidłowo podłączone. Po-
nownie uruchomić rower.

60 Błąd komunikacji sterownik / ekran
Sprawdzić, czy złącze ekranu jest podłączone prawidłowo i czy 
bateria jest prawidłowo przymocowana do roweru, a następnie 
ponownie uruchomić rower.

70 / 71 / 72 
/ 73

Błąd czujnika momentu obrotowego Wyłączenie i ponowne włączenie roweru.

80 / 82 / 83 
/ 84

Błąd programowy w sterowniku Wyłączenie i ponowne włączenie roweru.

81 Brak informacji dotyczącej prędkości Sprawdzić, czy magnes przymocowany do szprychy tylnego koła 
jest obecny i prawidłowo ustawiony względem czujnika prędkości

Jeśli ekran nie włącza się, należy sprawdzić 
złącza ekranowe.
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TREŚĆ GWARANCJI ROWERU ELEKTRYCZNEGO

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Rower jest objęty gwarancją dożywotnią na elementy konstrukcyjne (rama, słupek kierownicy, wspornik i słupek siodełka) oraz gwar-
ancją 2-letnią na części ulegające normalnemu zużyciu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieprzestrzeganiem ostrzeżeń przed 
niewłaściwym użytkowaniem lub wypadkami, czy użytkowaniem roweru w celach komercyjnych.
Rower elektryczny przeznaczony jest do użytku osobistego i niezawodowego.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naprawą urządzenia przez osoby nieupoważnione przez sklep Decathlon.
Każdy element elektroniczny jest trwale zamknięty. Otwarcie jednego z elementów (akumulator, osłona na akumulator, miernik, panel 
sterowania, silnik) może spowodować wypadek i uszczerbek na zdrowiu osób, a także uszkodzenie układów w rowerze. Otwarcie 
lub zmiany elementów układów powodują utratę gwarancji na rower. Gwarancja nie obejmuje zarysowań i pęknięć paneli sterowania, 
które noszą widoczne ślady uderzeń lub upadku.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GWARANCJI NA ROWERY B’twin zakupione po 1 czerwca 2013 roku.
Rowery marki B’twin stworzono z myślą o zapewnieniu pełnej satysfakcji klientów.
 Z tego powodu B’twin zobowiązuje się dbać o jakość i wytrzymałość swoich rowerów.
W ramach powyższego zobowiązania B’twin oferuje swoim klientom dożywotnią gwarancję na następujące części, za wyłączeniem 
części wykonanych z włókna węglowego: ramy, widelce sztywne (nieamortyzowane), kierownice i wsporniki, w które wyposażone są 
rowery marki B’twin. Bieg gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu roweru(-ów) marki B’twin.
Należy doprecyzować, że w celu zachowania ważności dożywotniej gwarancji, kupujący musi:
posiadać kartę stałego klienta DECATHLON i zarejestrować swój zakup przy przejściu przez kasę,
wypełnić dostępną na stronie  www.supportdecathlon.com kartę gwarancyjną w przeciągu miesiąca od daty zakupu. We wspom-
nianym dokumencie kupujący musi podać następujące informacje: imię i nazwisko, data zakupu, adres e-mail oraz numer roweru.
Na mocy niniejszej gwarancji B’twin zobowiązuje się dokonać wymiany ramy, widelca sztywnego, kierownicy lub wspornika, bądź 
naprawić część w rozsądnym czasie po jej dostarczeniu do sklepu DECATHLON. Należy pamiętać, że koszty transportu i dostarczenia 
ponosi klient.
Powyższe zobowiązanie nie ma jednak zastosowania w przypadku niezgodnej z instrukcją obsługi konserwacji lub użytkowania 
rowerów B’twin.
W celu skorzystania z gwarancji na jedną ze wspomnianych powyżej części wystarczy stawić się w sklepie DECATHLON wraz z kartą 
stałego klienta DECATHLON lub z dokumentem gwarancyjnym.
B’twin zastrzega sobie prawie do sprawdzenia, czy spełnione są wszystkie warunki gwarancji oraz do skorzystania w tym celu z 
wszelkich niezbędnych środków.
Dożywotnia gwarancja nie wyłącza zastosowania gwarancji prawnej(-ych) zawartej(-ych) w Kodeksie konsumenta i Kodeksie cywil-
nym, a mianowicie:
artykuł L. 211-4 Kodeksu konsumenta: „Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z umową i odpowiada za niezgodności 
istniejące w momencie sprzedaży. Odpowiada również za niezgodności wynikające ze sposobu pakowania, instrukcji montażu lub 
instalacji, jeśli te zostały na mocy umowy mu zlecone bądź wykonane na jego odpowiedzialność.”
artykuł L. 211-5 Kodeksu konsumenta: „W celu zachowania zgodności z umową, produkt musi:
Być odpowiedni do zastosowania oczekiwanego od podobnego produktu i, zależnie od przypadku:
być zgodny z opisem sprzedawcy i wykazywać się cechami prezentowanymi kupującemu w postaci próbki lub modelu
wykazywać się cechami, których kupujący może rozsądnie oczekiwać w obliczu czynionych publicznie deklaracji sprzedawcy, pro-
ducenta lub przedstawiciela, w szczególności w reklamach lub na znakowaniu produktu.
Bądź wykazywać się cechami określonymi za obopólną zgodą stron, bądź być odpowiedni do specjalnego zastosowania oczekiwane-
go przez kupującego, które zostało przedstawione sprzedawcy i przez niego zaakceptowane.”
artykuł L. 211-12 Kodeksu konsumenta: „Okres zgłaszania niezgodności upływa po dwóch latach od momentu dostarczenia produktu.”
artykuł 1641 Kodeksu cywilnego: „Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w odniesieniu do wad ukrytych sprzedanej 
rzeczy, czyniących ją nieodpowiednią do bieżącego lub założonego działania, lub zmniejszających jej użyteczność w takim stopniu, że 
kupujący nie nabyłby lub oczekiwałby zapłacić mniejszą cenę, gdyby był tego świadom.”
artykuł 1648, linia 1 Kodeksu cywilnego: „Kupujący musi podjąć działania w odniesieniu do obecności usterek uniemożliwiających 
wykorzystanie w przeciągu dwóch lat od wykrycia usterki.”
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ZAŁĄCZNIK 1: MOMENT DOKRĘCENIA KOMPONENTÓW

Komponent Moment dokręcenia
Pierścień siodełka 3 N.m +/- 0.5N.m

Tuleja kierunkowa Brak ruchu / Brak szarpnięć

Widełki / Słupek kierownicy 6 N.m +/- 1N.m

Ekran sterowania Brak ruchu

Rama / Słupek kierownicy 7 N.m +/- 1N.m

Siodełko 8 N.m +2/ -0N.m

Śruba tarczy hamulcowej 6 N.m +/- 1N.m

Złączka hamulca 12 N.m +/- 2N.m

Jarzmo hamulca 9 N.m +/- 1N.m

Dźwignia hamulca 3 N.m +/- 0.5N.m

Linka hamulca /

Blok pedałów 32.5 N.m +/- 2.5N.m

Śruba mocująca linkę przerzutki 6 N.m +/- 1N.m

Blok pedałów i korba 50 N.m +/- 3N.m

Przerzutka tylna 9 N.m +/- 1N.m

Kaseta 40 N.m +/- 5N.m

Manetka biegów 3 N.m +/- 0.5N.m

Szybkie złącze przedniego koła 85 N +/- 25N

Nakrętka silnika 25 N.m +/- 2N.m

Zaciski Brak ruchu

Magnes Brak ruchu

Czujnik prędkości 5 N +/- 1 N

Nakrętka mocująca płyty 28 N.m +2/-2 N

Oś koła przedniego 11 N.m +/- 2 N.m

Oś koła tylnego 10 N.m +/- 2 N.m

Śruba uchwytu na bidon Brak ruchu

Zamocowanie skrzynki blokady 7 N +/- 1 N

Pokrywa górna Brak ruchu




