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Uvod

Ta priročnik vsebuje pomembne informacije o varnosti, vzdrževanju in uporabi. Pred 
prvo vožnjo s svojim novim kolesom Powerplay ga preberite in poskrbite, da ga 
popolnoma razumete.

To gradivo se nanaša samo na pogon Powerplay in ga morate uporabljati skupaj s 
priročnikom za uporabo kolesa Rocky Mountain.

Prosimo, da pred prvo vožnjo s svojim novim kolesom Powerplay preberete priročnik 
za uporabo. Če nimate svojega izvoda priročnika za uporabo, ga lahko dobite pri 
najbližjem pooblaščenem prodajalcu koles Rocky Mountain.
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Opozorila

Napajanje
Vaše kolo Powerplay je opremljeno z zmogljivim sistemom pomožnega pogona, ki 
se aktivira med poganjanjem pedal. Preden se odpravite na kolesarjenje po cesti, 
spoznajte vožnjo s svojim kolesom in značilnosti pomožnega pogona na varni in ravni 
površini.

Takojšen začetek
Vaše kolo Powerplay je opremljeno s tehnologijo »takojšnega začetka«, ki uporablja 
napredno vezje zaznavanja navora za gladko, takojšno in naravno vožnjo. To vezje je 
zelo občutljivo, zato je treba paziti, da kolesa v položaju mirovanja ne pospešite na 
nepričakovan ali nenadzorovan način.

Na stezah bodite previdni
Vaše kolo Powerplay pospešuje hitreje in se krmili drugače kot tradicionalna 
kolesa brez pomožnega pogona. Bodite primerno previdni na stezah in upoštevajte 
edinstvene značilnosti krmiljenja in pospeševanja svojega kolesa.

Pazite na prste
Prstov ali orodij ne približujte enoti pogona. Vzdrževanje in popravilo enote pogona 
lahko opravi samo pooblaščeno servisno središče za kolesa Rocky Mountain.

Ne spreminjajte
Ne spreminjajte enote pogona Powerplay ali katerih koli sestavnih delov, neposredno 
povezanih z enoto pogona. Vzdrževanje in popravilo enote pogona lahko opravi samo 
pooblaščeno servisno središče za kolesa Rocky Mountain. Kakršen koli poskus 
spreminjanja enote pogona Powerplay lahko povzroči resno hudo telesno poškodbo 
ali smrt, in nemudoma razveljavi garancijo kolesa. 

Kolesarski kodeks

Uporabniki
Vedno spoštujete druge uporabnike steze. Bodite posebno previdni v bližini domačih 
živali, kot so psi in konji. Drugim uporabnikom steze prepustite prednost v vseh 
situacijah, tako med vzpenjanjem kot spuščanjem.

Steza
S svojim kolesom Powerplay se vozite samo na stezah in poteh, na katerih je odobrena 
uporaba motornih vozil. Upoštevajte vse lokalne zakone in predpise. Tako kot vsi 
uporabniki steze se morajo tudi vsi kolesarji izogibati vplivanju na stezo ali okolje. Ne 
puščajte sledi in ne spreminjajte stez.
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Slike

Srednji vmesni 
pogonski zobnik

Aplikacija za 
mobilno napravo (izbirno)

Senzor hitrosti 
na rotorju

Priključek za 
polnjenje

Priključek za 
polnjenje

Senzor hitrosti 
na rotorju

Aplikacija za mobilno 
napravo (izbirno)

Slike

Zatič za 
baterijo

Pogonski 
zobnik

Spodnji 
vmesni zobnik

Ročica za 
zaznavanje navora

Držalo
prestavnega kabla

Zatični vijaki 
za baterijo Priključek 

za polnjenje
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Daljinski upravljalnik iWoc

A

B

Lučka LED prikaže raven BATERIJE 
brez pritiska na gumb.

Lučka LED pri kliku na A, B ali C 
prikaže način POMOČ, nato se vrne 

na raven BATERIJE.

KLIK
Glasovna obvestila

KLIK
ZMANJŠANJE 

pomoči

DRŽANJE
Način hoje

Načina hoje ni 
mogoče 

uporabiti, ko 
je kolesar na 

kolesu.
Način hoje se 
lahko uporabi 

samo med hojo
ob kolesu.

KLIK
VKLOP

KLIK
Trenutna 

raven pomoči

DRŽANJE
IZKLOP

KLIK
POVEČANJE 

pomoči

C

Polnilec

Stikalo za 
vhodno napetost

Varovalka

Lučka LED

Zaporni obroč
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Kazalniki LED

Raven

100 % - 75 % 25 % - 10 %

75 % - 50 % Utripanje 10 % - 5 %

50 % - 25 % Hitro utripanje 5 % - 0 %

Način pomoči

4X utripanje Izklop pomoči = vibriranje

4X utripanje Način ECO

4X utripanje Način TRAIL

4X utripanje Način LUDICROUS

Obvestila

Vklop/izklop 
povezave Bluetooth

Napaka !

Način hoje

Utripanje DRŽANJE 
Način hoje = vibriranje
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Baterija

Naši modeli Powerplay so opremljeni z lastniškimi nadzornimi gumbi, motorji in 
sestavnimi deli baterij. Nekateri sestavni deli so občutljivi in zahtevajo posebno 
pozornost. Želimo vam zagotoviti čim več informacij. Prosimo, upoštevajte naslednje 
posodobljene podrobnosti, povezane z baterijo, polnjenjem in vzdrževanjem sistema 
Rocky Mountain Powerplay.

Neupoštevanje navodil in smernic v tem poglavju lahko povzroči poškodbo električnih 
sestavnih delov na vašem kolesu in bo razveljavilo garancijo. Še pomembneje – 
neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt.

Splošno
• Baterije, uporabljene v vseh napravah Rocky Mountain Powerplay, imajo vse 

zahtevane certifikate in sistem upravljanja baterije (BMS), ki nudi več ravni 
varovalnih mehanizmov za preprečevanje nevarnosti. Kljub temu varnostnemu 
ukrepu lahko napolnjena baterija, ki doseže izredne temperature, ali priključek za 
polnjenje, ki je bil poškodovan, predstavljata nevarnost in povzročita električni udar, 
požar ali poškodbo.

• Če vaša baterija ali polnilec kažeta kakršne koli znake poškodbe, jih ne uporabljajte 
in svoje kolo nemudoma preglejte pri pooblaščenem prodajalcu koles Rocky 
Mountain.

• Baterijo in enoto pogona skupaj z drugimi lastniškimi sestavnimi deli lahko 
servisirajo samo serviserji, ki so opravili usposabljanje za kolesa Rocky Mountain 
Powerplay.

• Preprečite stik kakršnih koli majhnih, ostrih in/ali kovinskih predmetov z baterijo ali 
vtičnico za polnjenje baterije.

• Baterije ali polnilca ne spreminjajte, odpirajte ali razstavljajte.

• Altitude Powerplay nikoli ne čistite z visokotlačnim čistilnikom in kolesa ne 
potapljajte pod vodo. Dež in običajno pranje ne povzročata težav.

• Nepoškodovane baterije ne izpuščajo tekočin ali plinov. Vendar lahko v primeru 
poškodbe tekočina baterije povzroči draženje kože in opekline, prav tako se lahko 
sprostijo plini baterije in povzročijo draženje dihalnih poti. V primeru stika kože ali 
oči s kakršnimi koli tekočinami ali plini iz baterije izpostavljene predele nemudoma 
sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Vmesnik sistema

Vsi uporabniški vnosi za enoto pogona Powerplay se opravijo z daljinskim 
upravljalnikom iWoc ali izbirno mobilno aplikacijo Ebikemotion.

Mobilna APLIKACIJA
Pogon Powerplay uporablja izbirno mobilno aplikacijo, ki omogoča dostop do več 
funkcij, in je na voljo v trgovinah Apple Store ali Google Play Store. Uporabniki naprav 
Ipad izberejo aplikacijo za TELEFON.

Seznanjanje mobilne naprave
• Odprite aplikacijo Ebikemotion
• Ustvarite račun ali se prijavite v 

obstoječ račun
• Odprite meni
• Odprite Nastavitve
• Kliknite »Poveži z EBM«
• Kliknite Skeniraj za 

prepoznavanje razpoložljivih 
koles Powerplay

• Izberite svoje kolo 
• Ko bo povezava vzpostavljena, bo na 

zaslonu utripalo sporočilo.
• Zapustite meni s klikom na Spremljaj

Nadzorna plošča spletnega 
uporabnika
Pri uporabi mobilne aplikacije 
Ebikemotion lahko kolesar dostopa do 
več funkcij na spletni nadzorni plošči. 
Pojdite na rmb.ebikemotion.com.

• Dnevnik aktivnosti z metrikami
• Povezava z aplikacijo Strava
• Delitev aktivnosti na družbenih 

omrežjih
• Upravljanje slik
• Sledenje GPS
• Prenos in uvoz načrtovanih dogodkov

http://rmb.ebikemotion.com
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• V primeru požara na bateriji ne uporabljajte neposrednega gašenja z vodo. Vodo 
lahko uporabite za gašenje materialov okoli baterije, ampak ne za same kemične 
celice. Za ustrezno gašenje goreče baterije uporabite gasilni aparat razredov 
ABC ali BC. Za učinkovito pogasitev požara lahko uporabite tudi pesek. Kakor 
koli segreto ali gorečo baterijo ali celotno kolo prenesite na prosto, da preprečite 
širjenje požara, če to lahko storite brez izpostavljanja kakršnemu koli tveganju za 
telesno poškodbo. Če je baterija povezana s polnilcem, je treba najprej odklopiti 
polnilec ali prekiniti napajanje iz omrežja.

Polnjenje
• Za vse baterije Powerplay uporabljajte samo namenske polnilce Powerplay.

• Polnilci so bili zasnovani za delovanje na 240 V ali 120 V, odvisno od vaše lokacije. 
Pred priključkom polnilca se prepričajte, da uporabljate ustrezne nastavitve, v 
nasprotnem primeru lahko polnilec poškodujete. Na koncu enote se nahaja stikalo, s 
katerim izberete ustrezno vhodno napetost.

• Če lučka LED na polnilcu rdeče/zeleno utripa, potem polnilec poskuša uskladiti 
polnjenje med celicami. Polnjenje naj traja 4 ure. Če baterija v 4 urah ni popolnoma 
napolnjena, obiščite pooblaščenega prodajalca.

• Če lučka LED na polnilcu zeleno utripa, je polnilec v načinu zaščite pred okvaro. 
Odklopite ga iz kolesa in vtičnice ter začnite znova za ponastavitev.

• Polnilca ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, še posebej med polnjenjem.

• Za polnjenje baterije:

1. Poiščite priključek za polnjenje na kolesu Powerplay in odprite zaščito priključka 
za polnjenje.

2. Priključite polnilec na vir električne energije. Na polnilcu bo zasvetila zelena lučka 
LED.

3. Povežite polnilec s kolesom Powerplay in zagotovite, da je na priključku 
vzpostavljen zaklepni sistem. Zelena lučka LED se bo spremenila v rdečo, kar 
pomeni, da se baterija polni.

4. Ko bo polnjenje zaključeno, se bo lučka LED spremenila v zeleno. Ni obvezno, da 
polnilec po zaključenem polnjenju nemudoma odklopite, vendar kolesa ne smete 
pustiti povezanega s polnilcem več kot 12 ur.

• Svoje kolo Powerplay polnite v odprtem prostoru z neoviranim dostopom do izhoda 
na prosto. 

• Podobno kot pri vseh kolesih in opremi z litij-ionskimi baterijami, je priporočljivo, da 
kolo polnite samo pod nadzorom.

• Če je baterija hladna (pod 0 °C (32 °F)) ali topla (nad 40 °C (104 °F), pred polnjenjem 
počakajte 1 uro, da se baterija ponovno prilagodi na sobno temperaturo.

• Čas polnjena je odvisen od preostale energije v bateriji.

• Čas polnjenja je naslednji:

Baterija 632 Wh Baterija 672 Wh
Čas polnjenja od 0–80 % = 2:00 
Čas polnjenja od 0–95 % =2:40 
Skupni čas polnjenja od 0–100 % = 3:30

Čas polnjenja od 0–80 % = 2:05  
Čas polnjenja od 0–95 % =2:55  
Skupni čas polnjenja od 0–100 % = 3:50

• Baterije ni treba popolnoma napolniti. Lahko je samo delno napolnjena, vendar 
priporočamo, da jo popolnoma napolnite enkrat na vsakih 10 polnjenj.

Shranjevanje
• Svoje kolo Powerplay hranite na varnem mestu, ki ni izpostavljeno izrednim 

temperaturam (nad 65 °C (149 °F) ali pod -30 °C (-22 °F)), čezmernemu soncu, vlagi 
ali kondenzu. Če menite, da je bilo kolo hranjeno pod zgoraj navedenimi pogoji, ga 
ne uporabljajte in stopite v stik s svojim pooblaščenim prodajalcem koles Rocky 
Mountain. 

• Daljše hranjenje popolnoma izpraznjene baterije bo povzročilo poškodbe in 
zmanjšalo njeno kapaciteto. Priporočeno je, da baterijo čim večkrat napolnite na 
najmanj 75 % kapacitete, saj tako lahko preprečite poškodbe zaradi daljše popolne 
izpraznjenosti.

• Če kolo hranite 3 mesece ali dlje, morate redno polniti baterijo, da ohranite njeno 
kapaciteto. Baterijo napolnite najmanj enkrat na vsake 3 mesece. V nasprotnem 
primeru se baterija lahko poškoduje, prav tako se lahko zmanjša njena kapaciteta. 
Dober način upravljanja polnjenja med shranjevanjem je nastavitev koledarskih 
opomnikov na vašem računalniku ali mobilni napravi.

• Najboljša praska ohranjanja optimalne kapacitete baterije čez čas je shranjevanje 
kolesa pri temperaturah med 10 °C (50 °F) in 25 °C (77 °F).
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Delovanje baterije
• Baterija bo delovala v hladnem vremenu, vendar z zmanjšano kapaciteto. Pričakujete 

80 % polne kapacitete pri 0 °C (32 °F) in 50 % polne kapacitete pri - 10 °C (14 °F). 
Priporočeno je, da mrzlo kolo pred uporabo segrejete.

• Če baterija doseže 65 °C (149 °F), se bo za zaščito samodejno izklopila, dokler ne 
doseže temperature pod 60 °C (140 °F).

• Baterije 2018 priključite na polnilec, da jih po ohladitvi ponastavite. Baterije 2019+ 
se bodo ponastavile samodejno.

• Ko je preostala kapaciteta baterije nizka, bo pogon Powerplay postopoma 
zmanjševal izhodno moč in s tem povečal njen razpon do najvišje možne mere.

• Upoštevajte, da litij-ionske baterije postopoma izgubljajo kapaciteto glede na 
starost in uporabo. Silovito zmanjšanje kapacitete po polnjenju je lahko znak, da 
se baterija bliža koncu svoje življenjske dobe in jo je treba zamenjati. Za nakup 
nadomestne baterije obiščite svojega pooblaščenega prodajalca Rocky Mountain. 
Pri normalni uporabi lahko pričakujete:

Baterija 632 Wh Baterija 672 Wh
bo delovala s 75 % polne kapacitete
po 500 ciklih polne napolnjenosti  
(0 % do 100 % napolnjenosti).

bo delovala s 75 % polne kapacitete 
po 550 ciklih polne napolnjenosti  
(0 % do 100 % napolnjenosti).

Prevoz

Za prevoz in/ali pošiljanje vašega kolesa, opremljenega s pogonom Powerplay, 
lahko veljajo omejitve in zahteve za posebno ravnanje, označevanje in/ali pakiranje. 
Poskrbite, da se prej seznanite z vsemi pravnimi zahtevami svoje države.

Vožnja s kolesom

Opozorilo
Poskrbite, da zavore delujejo, preden pritisnete na pedala ali samo položite nogo na 
pedala. Pogon Powerplay uporablja napredno vezje zaznavanja navora za gladko, 
takojšno in naravno vožnjo. To vezje je zelo občutljivo, zato je treba paziti, da se kolo v 
položaju mirovanja ne pospeši stran od kolesarja.

VKLOP
Za vklop pogona Powerplay uporabite daljinski upravljalnik iWoc: kliknite gumb (B).
Opomba: pogon Powerplay se bo vedno vklopil pri najmanjši ravni moči. Kolesar lahko 
poveča raven moči z uporabo daljinskega upravljalnika iWoc.

Ravni moči
Pogon Powerplay omogoča več ravni pomoči poganjanja:

1. raven: ECO
To je nastavitev najmanjše ravni moči, uporabljena za najvišjo možno življenjsko dobo 
baterije in vložek kolesarja.

2. raven: TRAIL
Ta srednja raven pomoči usklajuje pomoč in življenjsko dobo baterije za vsestransko 
kolesarjenje po stezah.

3. raven: LUDICROUS
Ta raven za največjo možno hitrost in pomoč prenese ogromno količino moči na zadnje 
kolo. Upoštevajte, da dolgotrajno kolesarjenje v načinu Ludicrous razmeroma hitro 
izprazni baterijo.

Za spremembo ravni pomoči uporabite daljinski upravljalnik iWoc: pritisnite gumb (C) 
za povečanje pomoči ali gumb (A) za zmanjšanje pomoči.

OPOMBA: KOLESAR LAHKO PRILAGODI TE RAVNI MOČI S POMOČJO IZBIRNE 
MOBILNE APLIKACIJE EBIKEMOTION. PRILAGODITEV OPRAVITE V MENIJU 
NASTAVITEV.
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Način hoje
V primeru, da ga potrebujete, ima pogon Powerplay način hoje. Pogon Powerplay 
omogoča pomoč kolesu pri hitrosti hoje. Na daljinskem upravljalniku iWoc pritisnite in 
držite gumb (A). Med potiskanjem bo kolo počasi stopnjevalo moč.

Hitrost hoje se lahko prilagodi s prestavljanjem prestav kolesa. Če menite, da se kolo 
ne premika dovolj hitro, ga prestavite v težji (manjši) zobec na kaseti. 

 Načina hoje ni mogoče uporabiti, ko je kolesar na kolesu. Način hoje se lahko 
uporabi samo med hojo ob kolesu. 

IZKLOP
Da po končani uporabi izklopite pogon Powerplay, uporabite daljinski upravljalnik iWoc: 
pritisnite in 3 sekunde držite gumb (B). Če je kolo v stanju nedelovanja 10 minut brez 
povezave Bluetooth, se bo samodejno ugasnilo, da prihrani življenjsko dobo baterije.

Opombe

Poškodbe daljinskega upravljalnika iWoc
V primeru, da je daljinski upravljalnik iWoc poškodovan in ne deluje več, bo kolo 
nadaljevalo z delovanjem v trenutnem načinu. Če je kolo v stanju nedelovanja 60 minut, 
se bo ugasnilo in ga ne bo več možno vklopiti brez zamenjave daljinskega upravljalnika 
iWoc.

Razpon
Razdalja, pri kateri bo baterija napajala sistem pogona, je odvisna od številnih 
dejavnikov, kot so raven pomoči, temperatura okolja, pospeševanje, upor vetra, 
nezadostno vzdrževanje, starost baterije, hribovit in grob teren, in/ali teža kolesarja.

Nasveti za vožnjo
• Pogon Powerplay prenese gladko, naravno moč na zadnje kolo in najbolje deluje pod 

naslednjimi pogoji.
• Pedala potiskajte gladko in enakomerno, namesto da jih »udarjate«.
• Pogosto prestavljajte, da ohranite kadenco med 60 in 80 obratov na minuto za 

optimalno učinkovitost motorja, pridobivanje visokega navora in najvišjo možno 
zmogljivost baterije. 

• Bodite previdni pri prestavljanju prestav:
• Pred prestavljanjem zmanjšajte pritisk na pedala, da preprečite obremenitev verige 

in menjalnika.
• Ne prestavljajte več prestav hkrati.

Servisiranje

Umerjanje senzorja navora
Zaradi natančnih sposobnosti zaznavanja navora pogona Powerplay je lahko potrebno 
redno umerjanje. 

Primer: 
Prisotnost drobirja / Zataknjena veriga / Veriga / Verižnik / Jermenica / Menjava 
zobnika

1. 

2. 
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Odpravljanje težav
Pri odpravljanju težav sodelujte s svojim lokalnim prodajalcem. Mobilna aplikacija 
Powerplay vam lahko za diagnostiko prikaže kode napake. Ko se na daljinskem 
upravljalniku iWoc prikaže koda napake, bo zasvetila rdeča lučka LED. V APLIKACIJI 
preverite naslednje kode napake tako, da kliknete na rdečo ikono opozorila:

Napaka Naziv Opombe Možna rešitev / Naslednji korak

3 Okvara senzorja 
navora Napaka senzorja navora

Očistite/izpraznite ročico senzorja 
navora in senzor
Umerite senzor navora

4 Nizkonapetostna 
zaščita Nizka napetost baterije Napolnite baterijo

6 Okvara Hallovega 
senzorja

Napaka pogona 
(posodobitev napake 
samo pri povečanju moči)

Obiščite prodajalca

7 Zaščita pred previsoko 
temperaturo Pregrevanje pogona Omogočite ohladitev pogona

11 Okvara komunikacije 
Izguba signala okvirja

Napaka v komunikaciji 
med upravljalnikom iWoc 
in pogonom

Izklopite upravljalnik iWoc 
-> Obiščite prodajalca

24 Napaka v povezavi 
motorja

Napaka pogona 
(posodobitev napake 
samo pri povečanju moči)

Obiščite prodajalca

30 Zaščita pred 
prenapetostjo Napaka pogona Izklopite upravljalnik iWoc 

-> Obiščite prodajalca

33 Ni zaznavanja trenutne 
hitrosti Napaka senzorja hitrosti Poravnajte magnet in senzor 

Obiščite prodajalca

Obiščite
pooblaščenega

prodajalca

8x utripanje
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Nameščanje kabla
OPOMBA: ODSTRANITE STRANSKI POKROV POGONA IN POKROV PRIKLJUČKA 
NA LEVI STRANI PREDNJE CEVI. VSI DRUGI SESTAVNI DELI LAHKO OSTANEJO NA 
SVOJEM MESTU.

• Namestite ohišje menjalnika čez držalo verige v bližini glavnega tečaja, od prednje 
proti zadnji strani (slika 1)

• Namestite drugi konec navzgor proti prednjemu desnemu priključku nosilca motorja 
na levi priključek prednje cevi

• Vpnite ohišje na nosilec motorja z uporabo objemke ohišja (slika 3) in ga privijte z 
navorom 2 Nm

slika 1 slika 2 slika 3

STANDARD GONILNEGA LEŽAJA
Pogon Powerplay je opremljen z gonilnim ležajem Press Fit BB92.

OPOMBA:
• To omogoča prostor na osi Race Face za namestitev pajka.
• UPORABITE USTREZNEGA PAJKA ZA VERIŽNIKE RACE FACE ALI SRAM EAGLE. TO 

SO EDINI ODOBRENI VERIŽNIKI.

Splošno vzdrževanje

Upoštevajte, da kolesa s pomočjo električnega pogona bolj obremenijo sestavne 
dele kot tradicionalna gorska kolesa. Posledično se poveča pogostost vzdrževanja 
in pregledovanja, s katerima se varnost, zmogljivost in življenjska doba povečajo na 
najvišjo možno mero.

Sezonsko polnjenje
Če svoje kolo shranite za 3 mesece ali dlje, poskrbite, da baterijo napolnite najmanj 
vsake 3 mesece. V nasprotnem primeru se baterija lahko poškoduje, prav tako se lahko 
zmanjša njena kapaciteta.

Dober način upravljanja polnjenja med shranjevanjem je nastavitev koledarskih 
opomnikov na vašem računalniku ali mobilni napravi. 

Čiščenje
Čisto kolo je srečno kolo. Umazano kolo lahko najbolje očistite s pomočjo vedra in 
tople, milnate vode. Izogibajte se uporabi tlačnega čistilnika.

OPOMBA: Ne pršite vode neposredno na kateri koli električni sestavni del.

Preventivno vzdrževanje
Očistite in preglejte pogon glede znakov obrabe
• Kaseta z verigo
• Jermenice (srednji vmesni pogonski zobnik, spodnji vmesni 

zobnik, jermenice menjalnika)
• Verižniki
• Pogonski zobnik

Preverite vijake in pritrdilne elemente
• Vsi standardni pritrdilni elementi na 

kolesu: tečaji, drog, vijaki gonilke, 
vijaki verižnika 

• Nosilci motorja
• Nosilec senzorja navora
• Zatični vijak baterije

• Zatič za baterijo
• Preverite napetost naper
• Preverite zavorne ploščice in rotorje 
• Priključek za polnjenje naj bo čist/zaprt
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Vrednosti navora okvira

A

D

C

B

Vrednosti navora okvira

Opis Del # Lokacija Orodje Navor Opombe

A
Vzmetni 
sorniki in 
vijaki

1807049 in 
180566-016

Zgornja 
povezava

Imbus ključi 
5 mm in  
4 mm

kg
/c

m

N
m

lb
/in

Privijte samo 
z ustrezno 
nameščenim 
vzmetenjem in 
kovinskimi deli. 
Nanesite mazivo na 
vzmetne sornike 
in sredstvo Loctite 
243 (modro) na 
navoje vijakov.

80 8 70

1807062 in 
180566-012 

Prednji 
trikotnik

Dva imbus 
ključa 4 mm

B

Vijaki in 
sorniki 
zgornje 
povezave

1807060 in 
180566-012 

Prednji 
trikotnik – 
povezovalni 
tečaj Imbus ključi 

6 mm in 
4 mm

80 8 70

Nanesite mazivo 
na sornike tečaja 
in sredstvo Loctite 
243 (modro) na 
navoje vijakov.1807061 in 

180566-012 

Vzmetni 
sorniki – 
povezovalni 
tečaj

C
Vijaki 
tečaja na 
nosilcu

1807046 Nosilci Imbus ključ  
6 mm 175 17 152

Nanesite sredstvo 
Loctite 243 na 
notranje vijake 
podpore sedeža.

D
Glavni 
sornik 
tečaja

1807029 Glavni tečaj Imbus ključ  
6 mm 175 17 152
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Dvojno vzmetenje Powerplay

Opis Del # Lokacija Orodje Navor Opombe

Zatič za baterijo, 
M6X12 180566-012 Baterija

Imbus ključ 

4 mm

kg/cm Nm lb/in Trdno privijte sornike ohišja baterije 56, 70 in 81Mm ter nanesite 
modro sredstvo Loctite

40,8 4,0 35,4

Komplet vijakov za 
baterijo, M5X20 1808024 Spodnja cev Imbus ključ 

2,5 mm 20,4 2,0 17,7 Pritrdite del kompleta vijakov na spodnjo ploščo baterije

Vijak, M8X30 1807121 Zgornji zadnji nosilec okvirja Powerplay Imbus ključ 
5 mm 142,8 14,0 123,9 Nanesite Loctite, najprej trdno privijte z navorom 10 Nm v 

zaporedju, nato na koncu 14 Nm

Sornik, M8X60 1808023 Zgornji prednji nosilec okvirja Powerplay in navorna ročica 
(pod pokrovom Driveside)

Imbus ključ 
6 mm 142,8 14.0 123,9 Nanesite Loctite, najprej trdno privijte z navorom 10 Nm v 

zaporedju, nato na koncu 14 Nm

Vijak M6X30 1807119 Navorna ročica Imbus ključ 
4 mm 101,9 10,0 88.5

Vijak M6X16 1807120 Navorna ročica Imbus ključ 
4 mm 101,9 10,0 88,5

Vijak, M8X25 1807123 Nosilec sistema Powerplay Imbus ključ 
5 mm 142,8 14,0 123,9 Nanesite Loctite, najprej trdno privijte z navorom 10 Nm v 

zaporedju, nato na koncu 14 Nm

Vijak, M8X65 1807122 Nosilec sistema Powerplay Imbus ključ 
5 mm 142,8 14,0 123,9 Nanesite Loctite, najprej trdno privijte z navorom 10 Nm v 

zaporedju, nato na koncu 14 Nm

Vijak, M8X50 1807124 Nosilec sistema Powerplay Imbus ključ 
5 mm 142,8 14,0 123,9 Nanesite Loctite, najprej trdno privijte z navorom 10 Nm v 

zaporedju, nato na koncu 14 Nm

Sornik, M8X18 1807126 Os jermenice na držalu verige Imbus ključ 
6 mm 81,6 8,0 70,8 Nanesite Loctite in poskrbite, da ni razrahljanosti ter zagotovite 

prosto vrtenje jermenice

Vijak, M5X12 1807152 Nosilec jermenice na držalu verige Imbus ključ 
3 mm 61,2 6,0 53,1 Sredstvo Loctite

Os, srednji pogon 1457014 Os jermenice na srednjem pogonu Imbus ključ 
6 mm 102,0 10,0 88,5 Nanesite Loctite in poskrbite, da ni razrahljanosti ter zagotovite 

prosto vrtenje jermenice

Vijak torx, M5X12 1808028 Zavorni rotor Ključ torx 
T25 63,2 6,2 54,9 Nanesite Loctite, zavrtite rotor po navodilih proizvajalca

Stojni vijak 3227001 Stojni vijak menjalnika Imbus ključ 
6 mm 204,0 20,0 177,0 Nanesite Loctite, levi navoj

Os, 12 Mm x 173 Mm 3227009 Zadnja os Imbus ključ 
6 mm 102,0 10,0 88.5 Nanesite mazivo na navoje in ročico osi

Vijak, M5X16
M5X16 1806009 Plošča prednje cevi Imbus ključ 

3 mm 15,3 1,5 13,3 Nanesite mazivo, ne previjte preveč trdno

Vijak, M5X22 1808037 Pokrov pogona, zgoraj Imbus ključ 
3 mm 15,3 1,5 13,3 Nanesite mazivo, ne previjte preveč trdno

Vijak, M5X12 1808036 Pokrov pogona, spodaj Imbus ključ 
3 mm 15,3 1,5 13,3 Nanesite mazivo, ne previjte preveč trdno
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Informacije o garanciji 

Vaše kolo Powerplay ima garancijo za napake v materialih in proizvodnji, ki je prikazana 
v naslednji razpredelnici:

Kategorija Pogoj Opombe

Sestavni deli okvirja 5 let Prednji trikotnik + zadnji trikotnik

Kovinski deli 1 leto Jermenice, osi itd.

Elektronika 3 leta Pogon, iWoc, senzorji, polnilec

Elementi pogona 1 leto Jermenice, zobniki, prenosna veriga

Baterija 24 mesecev

Ko je raven baterije nižja od 5 % napolnjenosti, 
bo pogon Powerplay postopoma zmanjševal 
izhodno moč in s tem povečal razpon.

Razpon je odvisen od številnih dejavnikov, 
kot so raven pomoči, temperatura okolja, 
pospeševanje, veter, upor, nezadostno 
vzdrževanje, starost baterije, hribovit in grob 
teren, in/ali teža kolesarja.

Če kolo shranite za 3 ali več mesecev, 
napolnite baterijo vsake 3 mesece. V 
nasprotnem primeru lahko nastanejo 
poškodbe.

Sestavni deli Kot v prvotni garanciji 
proizvajalca

Vse garancijske in poprodajne storitve mora opraviti pooblaščeni prodajalec, ki je 
prodal celotno kolo ali okvir. Vaš okvir Rocky Mountain je zajet v garancijo za napake 
v materialih in izdelavi od prvotnega datuma nakupa vašega novega kolesa Rocky 
Mountain glede na material okvirja in vrsto uporabe. 

Material ogrodja/vrsta uporabe
• Karbonska vlakna: 5 let – omejeno*
• Aluminij – spredaj in popolno vzmeteno 5 let – omejeno* 
• *Upoštevajte spodaj navedene omejitve

Drugi deli, zajeti v garancijo za napake v izdelavi in materialih
• Premaz – barva in prelepnice 1 leto
• Kovinski deli okvirja, vzmetenje, tečaji in ležaji 1 leto 
• Tečaji in ležaji 6 mesecev

OPOMBA
• Garancija ne velja za kakršna koli kolesa, ki so bila predhodno uporabljena za 

komercialno dejavnost, kot je izposoja, kurirska služba, policija, varovanje itd.
• Namestitev sestavnih delov, nadomestnih delov ali dodatkov, ki niso prvotno 

namenjeni ali združljivi s prodanim kolesom (ali okvirjem).
• Nakup kolesa Rocky Mountain s strani nepooblaščenega prodajalca.
• Nakup kolesa ali okvirja Rocky Mountain s strani spletnih strani tretjih oseb 

(kot je eBay), ne glede na to, kaj je navedeno na oglasu.

Podrobnosti o tem, kaj ni zajeto v garancijo
A. Običajna obraba pnevmatik, zračnic, zavor, kablov prestav, zavornih ploščic itd. ni 

zajeta. Vaš pooblaščeni prodajalec koles vas bo obvestil, kaj vključujejo ti običajni 
vzdrževalni elementi.

B. Posledične poškodbe ali kakršne koli poškodbe, povzročene zaradi nesreče, 
neustrezne uporabe ali zlorabe.

C. Neustrezno sestavljanje in/ali pomanjkanje ustreznega vzdrževanja, peskanje, 
brušenje, struženje, žično krtačenje, piljenje, varjenje, spajkanje, vrtanje lukenj, 
anodiziranje, ponovno barvanje ali kromiranje ni zajeto v vašo garancijo in lahko 
razveljavi garancijo proizvajalcev sestavnih delov.

D. Če vozite po ekstremnih terenih, kot so prikazani v videih gorskega kolesarjenja, 
prevzamete veliko osebno tveganje in izgubite garancijo, kot je navedeno v 
razpredelnici garancije. To so npr. slogi vožnje »trials«, vožnja po rampah, izvajanje 
akrobacij, vožnja po progah BMX, vožnja po mestnih stopnicah in nasipih ali vožnja 
po drugem podobnem terenu. Pomembno je upoštevati, da so ukrivljeni sestavni 
deli, okvirji, vilice, krmilne ročice, sedežni drogi, pedala, gonilke in obroči koles znaki 
nesreč in/ali zlorabe.

E. Stroški dela za nadomeščanje ali zamenjavo delov niso vključeni.
F. Podjetje Rocky Mountain Bicycles si pridružuje pravico, da po lastni presoji popravi 

ali zamenja kateri koli del, ki spada pod veljavno garancijo. Upoštevajte, da podjetje 
Rocky Mountain Bicycles ne more zagotoviti barvnega ujemanja s prvotnim 
sestavnim delom.
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IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ŠKODE
GARANCIJA PODJETJA ROCKY MOUNTAIN BICYCLES JE OMEJENA NA POPRAVILO 
ALI ZAMENJAVO IZDELKOV IN NE ZAGOTAVLJA KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, 
IZRECNE ALI IMPLICITNE, PRAVNE ALI KONVENCIONALNE, IN ZAVRAČA KAKRŠNO 
KOLI IN VSE IMPLICITNE GARANCIJE PRODAJNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN 
NAMEN, PODJETJE ROCKY MOUNTAIN NI POD NOBENIMI POGOJI ODGOVORNO ZA 
POSREDNO ALI NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, 
TUDI KJER JE BILO PODJETJE ROCKY MOUNTAIN OBVEŠČENO O TAKŠNI ŠKODI, 
ODGOVORNOST PODJETJA ROCKY MOUNTAIN PA JE OMEJENA NA ZNESEK 50,00 $.

Izjava o skladnosti

Ti modeli koles, opremljenih s pogonom Powerplay, 
izpolnjujejo zahteve naslednjih direktiv ES:

Rocky Mountain Altitude Powerplay  
Rocky Mountain Instinct Powerplay  
Rocky Mountain Growler Powerplay

Celoten seznam modelov si lahko ogledate 
na www.bikes.com.

• Direktiva o strojih: 2006/42/ES 
• Elektromagnetna združljivost: 2004/108/ES
• Kolo: gorsko kolo: EN 14766 ali mestno/treking kolo: EN 14764
• EPAC (kolesa z električnim pomožnim motorjem): EN 15194

Proizvajalec
Rocky Mountain
oddelek družbe Industries RAD inc.
9095, 25th Avenue 
St-Georges, QC Kanada, G6A 1A1

2019/11/26

http://www.bikes.com
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