RIdeControl one / EVO / Charge
Asistence při chůzi – způsob ovládání 1 a 2
1. Asistence při chůzi
Funkce Asistence při chůzi pracuje pouze, pokud je okamžitá rychlost nižší než 6 km/h nebo 4 mph.
V současnosti může mít RideControl naprogramován jeden ze dvou způsobů ovládání funkce
Asistence při chůzi. Všechna nově vyrobená kola budou nakonec používat způsob číslo 2.
2. Zkontrolujte způsob ovládání 1 (původní)
Pomocí následujících kroků zkontrolujte, který ze způsobů ovládání (1 nebo 2) je u vašeho
RideControl aktivní:
Krok 1
Na kole zařaďte střední až těžký převod. Ujistěte
se, že je na kole (částečně) nabitá baterie.
Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste zapnuli systém.

Krok 2
Stiskněte tlačítko funkce Asistence při chůzi.
Upozornění! Kolo by se mělo začít pohybovat
vpřed!
Dojde-li k sepnutí motoru a kolo se začne
pohybovat, RideControl má naprogramován
způsob ovládání číslo 1, tj. původní způsob
ovládání, který je popsaný v návodu
k elektrokolům Giant a Liv až do verze 6.9.
Pokud se kolo nerozjelo a indikátor asistence výkonu svítí v sekvenci (tam a zpět), RideControl
má naprogramován způsob ovládání číslo 2.
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3. Způsob ovládání 2 (aktuální)
Způsob ovládání 2 je aktualizovaný způsob, který byl naprogramován, aby se předešlo
náhodnému zapnutí funkce Asistence při chůzi. Postupujte podle níže uvedených kroků, abyste
aktivovali funkci Asistence při chůzi:
Krok 1
Na kole zařaďte střední až těžký převod. Ujistěte
se, že je na kole (částečně) nabitá baterie.
Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste zapnuli systém.

Krok 2
Stiskněte tlačítko funkce Asistence při chůzi,
abyste uvedli funkci Asistence při chůzi
do pohotovostního režimu na dobu 3 sekund.
Indikátor asistence výkonu se rozsvítí v sekvenci
(tam a zpět).
Pokud do 3 sekund od stisknutí tlačítka funkce
Asistence při chůzi nedojde k žádné aktivitě,
systém se vrátí do běžného jízdního režimu.
Krok 3
Stiskněte tlačítko stupně asistence výkonu směrem
nahoru. Aktivuje se funkce Asistence při chůzi.
Uvolněte tlačítko stupně asistence výkonu směrem
nahoru, abyste kolo zastavili. Stisknete-li tlačítko
do 3 sekund, funkci opět aktivujete.
Vyčkejte 3 sekundy nebo stiskněte jakékoli jiné
tlačítko, aby se systém vrátil do běžného jízdního
režimu.
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RIdeControl one / EVO / Charge
Asistencia pri chôdzi – spôsob ovládania 1 a 2
1. Asistencia pri chôdzi
Funkcia Asistencia pri chôdzi pracuje len, ak je okamžitá rýchlosť nižšia ako 6 km/h alebo 4 mph.
V súčasnosti môže mať RideControl naprogramovaný jeden z dvoch spôsobov ovládania funkcie
Asistencia pri chôdzi. Všetky novovyrobené bicykle budú používať spôsob číslo 2.
2. Skontrolujte spôsob ovládania 1 (pôvodné)
Pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, ktorý zo spôsobov ovládania (1 alebo 2) je u vášho
RideControl aktívny:
Krok 1
Na bicykli zaraďte stredný až ťažký prevod. Uistite
sa, že je na bicykli (čiastočne) nabitá batéria.
Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste zapli systém.

Krok 2
Stlačte tlačidlo funkcie Asistencia pri chôdzi.
Upozornenie! Bicykel by sa mal začať
pohybovať vpred!
Ak dôjde k zopnutiu motora a bicykel sa začne
pohybovať, RideControl má naprogramovaný
spôsob ovládania číslo 1, tj. pôvodný spôsob
ovládania, ktorý je popísaný v návode
na elektrobicykle Giant a Liv až do verzie 6.9.
Ak sa bicykel nerozbehol a indikátor asistencie výkonu svieti v sekvencii (tam a späť), RideControl
má naprogramovaný spôsob ovládania číslo 2.
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Krok 1
Na bicykli zaraďte stredný až ťažký prevod. Uistite
sa, že je na bicykli (čiastočne) nabitá batéria.
Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste zapli systém.

Krok 2
Stlačte tlačidlo funkcie Asistencia pri chôdzi,
aby ste uviedli funkciu Asistencia pri chôdzi
do pohotovostného režimu na dobu 3 sekúnd.
Indikátor asistencie výkonu sa rozsvieti v sekvencii
(tam a späť).
Pokiaľ do 3 sekúnd od stlačení tlačidla funkcie
Asistencia pri chôdzi nedôjde k žiadnej aktivite,
systém sa vráti do bežného jazdného režimu.
Krok 3
Stlačte tlačidlo stupňa asistencie výkonu smerom
nahor. Aktivuje sa funkcia Asistencia pri chôdzi.
Uvoľnite tlačidlo stupňa asistencie výkonu smerom
nahor, aby ste bicykel zastavili. Ak stlačíte tlačidlo
do 3 sekúnd, funkciu opäť aktivujete.
Počkajte 3 sekundy alebo stlačte akékoľvek iné
tlačidlo, aby sa systém vrátil do bežného jazdného
režimu.
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3. Spôsob ovládania 2 (aktuálny)
Spôsob ovládania 2 je aktualizovaný spôsob, ktorý bol naprogramovaný, aby sa predišlo
náhodnému zapnutiu funkcie Asistencia pri chôdzi. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov,
aby ste aktivovali funkciu Asistencia pri chôdzi:

