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Drodzy klienci.

Dziękujemy za wybór roweru elektrycznego ROCKRIDER.
Aby w najlepszy możliwy sposób wykorzystać swój rower elektryczny e-ST500, 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 (ciężar modelu 
ROCKRIDER e-ST500 bez obciążenia wynosi 22,5 kg). 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 B’TWIN dotyczącymi wszystkich 
naszych 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

1,5 - 3 bar

1. Parametry wydajnościowe i zachowanie roweru są naj-
lepsze, kiedy ciśnienie w oponach wynosi od 1,5 do 3 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

20° 5°

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 obsługi sterownika

F  Silnik

G  Skrzynka pedałów z czujnikiem momentu obrotowego

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 wy-
brać tryb 0-1-2-3. Tryby wspomagania 0-1-2-3, które mogą zostać wybrane na ekranie „D” umożliwiają wybór poziomu wspomagania elektrycznego 
oprócz samego wysiłku fizycznego. W przypadku wybrania trybu innego, niż 0, wspomaganie elektryczne będzie działać wyłącznie, kiedy użyt-
kownik pedałuje. Wspomaganie wyłącza się, kiedy prędkość przekroczy 25 km/godz. W przypadku intensywnego użytkowania i w nadzwyczajnie 
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, sterownik „C” przesyła prąd o większym lub mniejszym natężeniu do silnika „F”, który zapewnia odpowiednie wspomaganie

A

B

C

D

E
F

G
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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

PANEL I ELEMENTY STEROWANIA

Opis ekranu i funkcji

1

13

142

8
7

124

10 119

35 6

1

Tryb wspomagania (0-1-2-3):
„0” brak wspomagania.Przechodzenie z jednego trybu do drugiego odbywa się przez krótkie naciśnięcie   lub
 
W poszczególnych trybach procent wspomagania elektrycznego jest uzależniony do wysiłku (patrz poniżej)

Tryb 0 1 2 3

Maksymalna prędkość wspoma-
gania*** + 0% + 60% 150% + 300%

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

100W 160W 250W 400W

2
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku: Włączanie i wyłączanie roweru elektrycznego
Wciśnięcie krótkie Przejście do następnej informacji dotyczącej trasy

3
Poziom akumulatora*: Sześć poziomów naładowania.
Jeżeli poziom akumulatora jest słaby, wskaźnik zaczyna migać.

4 Prędkość ekspresowa
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5
Prędkość średnią
Przycisnąć długo przyciski  i  by przełączyć z ekspresowej prędkości na prędkość średnią. Żeby wyze-
rować, należy przycisnąć długo przycisk (10 sekund)  

6
Prędkość maksymalną
Przycisnąć długo przyciski  i  by przełączyć z prędkości średniej na prędkość maksymalną. Żeby 
wyzerować, należy przycisnąć długo przycisk (10 sekund)  

7 Całkowita odległość ODO

8
Odległość przebyta TRIP
Przycisnąć krótko przycisk  by przełączyć z ODO na TRIP.
Żeby wyzerować, należy przycisnąć długo przycisk (10 sekund)

9
Stoper
Przycisnąć krótko przycisk   by przełączyć z TRIP na TIME.
Żeby wyzerować, należy przycisnąć długo przycisk (10 sekund)  

10
Pozostający zasięg w kilometrach (lub milach)
Liczba kilometrów, która może zostać pokonana w aktywnym trybie i pozostający poziom naładowania.
Przycisnąć krótko przycisk  by przełączyć z TIME na TO GO.

11

Kod błędu
Sygnalizuje błąd lub ostrzeżenie w związku z problemem elektrycznym (przegrzanie, zbyt niskie napięcie itp.)W 
razie pojawienia się takiego komunikatu, należy przeczytać rozdział KOD BŁĘDU na końcu niniejszej instrukcji, by 
zrozumieć znaczenie tego komunikatu.

12

Tryb wsparcia pieszego
Jeśli pchanie roweru po nachylonej powierzchni jest konieczne, ten tryb sprawi, że użytkownik zapomni o ciężarze 
roweru! Uwaga, tryb ten nie może być wykorzystywany, kiedy użytkownik znajduje się na rowerze. Tryb może 
zostać włączony i pozostaje aktywny po tym, gdy przycisk  zostanie wciśnięty. Tryb się wyłączy, kiedy przes-
tanie się przyciskać przycisk.

13
Jednostka (kilometry lub mile)
Może być zmieniona w ustawieniach. Patrz USTAWIENIA.

14
Oświetlenie z tyłu
Włączyć lub wyłączyć oświetlenie tylne, długo przyciskając przycisk (2 sekundy)  

15 Ustawień:

Zmiana ustawień:
Przycisnąć równocześnie przyciski  i  by wejść w tryb zmiany ustawień. 
Nacisnąć krótko przycisk  by przechodzić między poszczególnymi ustawieniami. 
Nacisnąć krótko przyciski  i  aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi opcjami ustawień.
Przycisnąć długo przycisk  by zatwierdzić ustawienia i wrócić do ekranu głównego.
St 1 = Ustawienie jasności ekranu
St 2 = Wybór jednostek (km = kilometry / Mi = mile)
St 3 = Ustawienie czasu przed przejściem w tryb uśpienia ekranu (w minutach)

* Precyzja wyświetlania prędkości wynosi +/- 2%.
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SILNIK
Silnik „F” 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
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

Akumulator 36 V / 11.6 Ah
420Wh

Wejście: 100-240 V
Wyjście: 41.5 V

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.

AUTONOMIA TEORETYCZNA W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW UŻYT-
KOWANIA I TRYBU WSPOMAGANIA

Warunki łatwe

Tryb 1

Tryb 1

Tryb 1

Tryb 2

Tryb 2

Tryb 2

Tryb 3

Tryb 3

Tryb 3

Warunki normalne

Warunki trudne

Pod warunkiem przestrzegania dobrych praktyk, dla rowerzysty o wadze 75 kg, z częstotliwością pedałowania wynoszącą 70 obr./min., przy 
słabym wietrze.
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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.



11

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 przebicia opony w tylnym kole przed zdjęciem koła w celu przeprowadzenia prac 
naprawczych należy odłączyć kabel silnika.

Koło w rowerze elektrycznym także narażone jest na większe obciążenia niż koło w rowerze 
klasycznym. Dlatego — pomimo wzmocnień i zwiększonej wytrzymałości — może dochodzić do 
pęknięcia szprych. W przypadku uszkodzenia szprychy należy zgłosić się do sklepu DECATH-
LON.

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.

KOD BŁĘDU

Kod błędu Definicja Rozwiązania

10 / 12 Zbyt niskie napięcie akumulatora Naładować akumulator.

11 Zbyt wysokie napięcie akumulatora Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

20 / 24 / 25 Nieprawidłowe napięcie lub zasilanie prądem Naładować akumulator. Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

21 / 23 Błąd czujnika temperatury Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

26 / 80 / 82 / 
83 / 84

Błąd programowy w sterowniku Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

30
Błąd trybu pieszego

Wyłączyć rower i włączyć go ponownie. Należy uważać, by nie 
używać silnika za bardzo w trybie pieszym (w przypadku małego 
schyłku lub braku obciążenia na rowerze).

40 / 41 / 44 Zbytnie napięcie lub przegrzanie silnika Należy dać silnikowi odpocząć, mniej pedałując lub mniej używając 
trybu wsparcia
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42 / 43 Błąd lub zwarcie w silniku Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

45 Błąd naprawiony podczas użytkowania Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

46 Błąd silnika Sprawdzić, czy złącze silnika jest prawidłowo wciśnięte. Ponownie 
uruchomić rower.

60 Błąd połączenia między ekranem a kontrolką Sprawdzić, czy złącze ekranu jest prawidłowo wciśnięte. Ponownie 
uruchomić rower.

70 / 71 / 72 
/ 73

Błąd czujnika momentu obrotowego Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

81 Nierozpoznana prędkość Sprawdzić, czy złącze silnika jest prawidłowo wciśnięte. Ponownie 
uruchomić rower.

200 / 201 / 202 Błąd czujnika momentu obrotowego lub czujni-
ka częstotliwości Wyłączyć rower i włączyć go ponownie.

Złącza ekranu obsługi

Złącza silnika
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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 4 N.m +/- 1N.m

Tuleja kierunkowa Brak ruchu / Brak szarpnięć

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

Ekran sterowania 20 N.m +0.3 / -0N.m

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

Siodełko 17 N.m +1 / 1N.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 5 N.m +/- 1N.m

Linka hamulca 6 N.m +/- 1N.m

Blok pedałów 32.5 N.m +/- 2.5N.m

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

Blok pedałów i korba 45 N.m +/- 3N.m

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

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

Manetka biegów 5 N.m +/- 1N.m

Szybkie złącze przedniego koła 85 N +/- 25N

Nakrętka silnika 32.5 N.m +/- 2.5N.m
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Raison sociale 
Company name 

Adresse 
Address 

DECLARATION DE CONFORMITE CE 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

DECATHLON 

4 Bd de Mons 
BP299 

F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ 

déclare que le modèle décrit ci-après/ declares that the following model : 
nom commercial / commercial name : ROCKRIDER E-ST500
dénomination générique/ generic denomination : Vélo à assistance Electrique
code modèle / model code: 8510150 / 8487238 / 8487239 
marque/ brand : ROCKRIDER 
fonction/ function · se déplacer à l'aide d'une assistance électrique/ Move with Electric 
Assistance 
description of the machinery / description of the machinery : Moteur roue arrière 250W max/ 
Batterie Lithium Ion 36v 11,6Ah I Ecran LCD / Capteur de couple- Rear wheel engine 250W 
max J Li-Ion Battery 36v 11,6Ah / LCD Screen / Torque Sensor 

est conforme à toutes les dispositions de la 

is in accordance with ail the stipulations 

Directive 2006I42/CE du Parlement européen et du Conseil du 
17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la Directive 95 
116/CE 

of the: 
Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the 
Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 

95/16/EC 

et est conforme à toutes les dispositions des directives suivantes/ and is in accordance with ail the 
stipulations of those directives 

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the 
harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 
DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à 
l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique 

et aux normes suivantes/ and the following standards: 

EN 15194 : 2017et IS04210-2 M 

N°de Traçabilité du vélo : 
Bike traceability number: r 

L 
Nom et fonction du signataire et cachet / Name and function of the signer and stamp : 

'r:ct-JTeAU)( Çf- f\r-.JCO\$ 

p1R.EC,Fu(<' OC (l A/4'.�ue. 

Fait à / Done at 1tlt 
-�,��< '\ 

,le/ the /If OeCé"/77,;'rfL- fo/'J-

7 
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