
Skład zestawu do konwersji

1. klamki hamulcowe/czujnik hamowania
2. wyświetlacz LCD
3. silnik zapleciony w obręcz
4. blokada obrotu osi silnika
5. czujnik kadencji PAS
6. opaska neoprenowa
7. sterownik
8. manetka

RAPID

5. CZUJNIK KADENCJI PAS

4. BLOKADA OBROTU
OSI SILNIKA (x2)

1.  2 KLAMKI HAMULCOWE
LUB CZUJNIK HAMOWANIA
Klamki hamulcowe podpinamy 
do czerwonych wtyków w 
hermetycznej wiązce przewodów 
i dołączamy do nich linkę od 
hamulców.

2. WYŚWIETLACZ LCD
Wyświetlacz posiada przewód 
z zielonym zakończeniem. 
Podłączamy go do hermetycznej 
wiązki przewodów. Do wyświetlacza 
dołączony jest uchwyt na kierownicę, 
4 gumki redukcyjne oraz 2 śruby.

Czujnik posiada przewód z żółtym 
zakończeniem.
Podłączamy go bezpośrednio do 
sterownika.
Czujnik PAS składa się z czujnika oraz 
tarczy z magnesami.

8. MANETKA
Manetkę montujemy na 
kierownicy i podłączamy 
do wiązki przewodów za 
pomocą gniazda z żółtym 
zakończeniem.

6. OPASKA NEOPRENOWA
Pozwala na uporządkowanie 
przewodów łączących 
poszczególne elementy zestawu 
Rapid.

Dwie sztuki blokad obrotu osi silnika
M14 lub M12.
Do blokady dodane są obejmy oraz 
niezbędne śruby i nakrętki.
(montaż blokad jest opcjonalny, 
ale bardzo zachęcamy do ich 
założenia).

7. STEROWNIK
Do sterownika podłącz:
• wiązkę przewodów (czarne 

okrągłe złącze)
• baterię (żółte złącze XT90)
• przewody od silnika (3 wtyczki 

XT150 lub 1 przewód (S-1100))
• czarną płaską wtyczkę czujników 

Halla (S-2100/S-3000)
• czujnik kadencji PAS (czarna 

wtyczka z żółtym zakończeniem)

W zależności od zestawu, otrzymasz 
sterownik w case, metalowej 
obudowie lub szynie baterii.

3. SILNIK ZAPLECIONY 
W OBRĘCZ
Obręcz o rozmiarze 24’’, 26’’, 
27,5’’, 28’’, 29’’ z zaplecionym 
silnikiem.

Oliwia Szewczyk

Oliwia Szewczyk

Oliwia Szewczyk

Oliwia Szewczyk

Oliwia Szewczyk
Blokada obrotu osi silnika M14 lub M12

Oliwia Szewczyk

Oliwia Szewczyk

Oliwia Szewczyk
Do sterownika podłącz:
• wiązkę przewodów (czarne
okrągłe złącze)
• baterię (żółte złącze XT90)
• przewody od silnika S-1100 lub S2100
• czujnik kadencji PAS (czarna
wtyczka z żółtym zakończeniem)



W zależności od zestawu, otrzymasz sterownik w case lub szynie baterii.



NARZĘDZIA DOŁĄCZANE DO ZESTAWÓW RAPID

Klucz typu hollowtech
z bacikiem

Umożliwia montaż/demontaż 
misek suportu Hollowtech - bacik 

przytrzymuje kasetę podczas 
odkręcania.

Służy do montażu i demontażu 
kasety suportu.

Przeznaczony do montażu 
i demontażu wolnobiegów, 

kompatybilny również z kasetami. 

Klucz do 
suportu

Klucz do 
kasety/wolnobiegu

Ściągacz do mechanizmów 
korbowych z mocowaniem na 

kwadrat. 

Ściągacz do
korby

Umożliwia zwiększenie dystansu 
pomiędzy tarczą a silnikiem.

Podkładka pod
tarczę (cała)

Przydatna, jeśli nie jest możliwe 
zastosowanie podkładki całej.

Podkładka pod
tarczę (połówka)

Umożliwiają montaż kasety w 
rozmiarze od 7 do 8S.

Dwie podkładki pod
kasetę

Sześć śrub do przykręcenia
tarczy - długość 12 mm.

Zestaw śrub M5 do
tarczy (dł. 12 mm)

Sześć śrub do przykręcenia
tarczy - długość 16 mm.

Zestaw śrub M5 do
tarczy (dł. 16 mm)
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UWAGA WAŻNE

Instrukcja programowania kontrolera

ENGLISH VERSION:

http://rapidebike.com/en/documents/

Ostatnim krokiem po montażu zestawu na rowerze będzie zaprogramowanie sterownika
zgodnie z parametrami zestawu jaki posiadasz. Proces zajmuje kilka minut i należy to zrobić
zanim rower wyjedzie na pierwsze jazdy testowe.

Krok pierwszy: Ustawienia podstawowe

Włącz wyświetlacz przyciskiem , a następnie przed upływem 5 sekund naciśnij i przytrzymaj 

jednocześnie przyciski .

Możesz zmienić tu ustawienia takie jak prędkość maksymalna (z przedziału 25-72km/h), rozmiar koła
czy jednostkę odległości / prędkości (mile lub km).

Krok drugi: Zmiana ustawień

Zmień ustawienia podstawowe używając strzałek , zaakceptuj każde z nich przyciskiem

Możesz wyjść z ustawień podstawowych przytrzymując przez 2 sekundy lub przejść do kroku
trzeciego.

Krok trzeci: Ustawienia zaawansowane “P”

Będąc w ustawieniach podstawowych przejdź pomiędzy ustawieniami za pomocą przycisku do
momentu, aż wszystkie wartości na wyświetlaczu przestaną migać, a następnie przytrzymaj

jednocześnie przyciski , aż zobaczysz napis “P1” na dole ekranu .
Jesteś w menu ustawień zaawansowanych.

Analogicznie do kroku drugiego wprowadź ustawienia “P” z poniższej tabeli:



S500 S1100 S2100

P1 87 46 46

P2 1 0 0

P3 1 1 1

P4 0 0 0

P5 15 15 15

Gotowe? To już prawie koniec.

Krok czwarty: Ustawienia zaawansowane “C”

Po ustawieniu opcji “P5” zatwierdź ustawienia przyciskiem . Zauważ, że napis na dole przestał
migać.

Ponownie przytrzymaj jednocześnie przyciski , aż zobaczysz napis “C1” na dole ekranu

Wprowadź ustawienia “C” z poniższej tabeli:

C1* C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C1
3 C14

S500 2 / 5* 0 8 0 1 3 1 1 0 n 0 0 0 1

S1100 2 / 5* 0 8 0 10 3 1 1 0 n 0 0 3 1

S2100 2 / 5* 0 8 0 10 3 1 1 0 n 0 0 3 1

*C1 - Rodzaj czujnika PAS: 02 -  czujnik na kwadrat, 05 - czujnik uniwersalny/hollowtech

Powyższe ustawienia zostały dobrane tak, aby Twój zestaw Rapid działał w sposób optymalny. Poniżej
znajdziesz kilka opcji, które możesz zmieniać wedle uznania.

C4 Działanie manetki: 1 - prędkość maksymalna na manetce 6km/h, 2 - limit główny, 3 - możliwy start na biegu 0

C6 Jasność podświetlenia: od 1 (najciemniejszy) do 5 (najjaśniejszy)

C7 Tempomat: 1 - włączony, 0 - wyłączony

C9 Funkcja ustawienia hasła: 1 - ustawienie hasła, 0 - brak hasła
Po ustawieniu na 1 przyciskamy power, potem ustawiamy hasło od 000-999, zatwierdzamy przyciskiem power

C10 Ustawienia fabryczne: N - nie, Y - tak

C13 Siła hamowania: 0 - wyłączona, 1 - najmniejsza, 3 - średnia…. 5 - najmocniejsze

Pozycja L pozostaje bez zmian (L1 0; L2 0; L3 0; L4 5)

Krok piąty: wyjście z ustawień

Aby zapisać wszystkie wprowadzone ustawienia przytrzymaj przycisk . 



RAPID-LCD8S - Instrukcja użytkownika

Funkcje wyświetlacza oraz pilota

1 przycisk GÓRA 9 VOL napięcie baterii 

2 przycisk WŁ/WYŁ 10 hamowanie regeneracyjne 

3 przycisk DÓŁ 11 lampka przednia/tylna 

4 
ASSIST poziom wspomagania

12 
℃ temp. otoczenia

funkcja "prowadzenia" ℉ temp. otoczenia 

5 THROTTLE manetka 13 MOTOR W moc silnika 

6 Km/H prędkość jazdy 
14 

DST dystans jazdy 

7 
AVS średnia prędkość ODO całkowity dystans 

MXS maksymalna prędkość 
15 

TIM czas jazdy 

8 pojemność baterii TTM całkowity czas 

1. Obsługa
1. Włączanie/wyłączanie 

2. Ekran 1

2.1 Oświetlenie przednie i tylne

2.2 Przełączanie poziomu wspomagania

Przytrzymaj przycisk aby włączyć wyświetlacz. Ponownie przytrzymanie przycisku

wyłącza wyświetlacz. Wyłącza się on również po 5 minutach postoju. 

Przytrzymaj przycisk aby włączyć wyświetlacz i wejść do ekranu 1.

Przytrzymaj przycisk aby włączyć zamontowane na rowerze lampki.

Ponowne przytrzymanie przycisku wyłącza oświetlenie. 

Przytrzymaj przycisk          lub  aby przełączać się pomiędzy poziomami 

wspomagania jazdy. 1 oznacza poziom minimalny, 5 - najwyższy. 

Wartość 0 całkowicie wyłącza wspomaganie.

2.3 Funkcja "prowadzenia"

Przytrzymaj przycisk aż wyświetli się ikona oznaczająca włączenie

trybu "prowadzenia", ograniczającego prędkość maksymalną do 6 km/h. Zwolnienie

przycisku wyłącza funkcję.

Po 5 sekundach od włączenia wyświetlacza, przytrzymaj jednocześnie

przyciski oraz . Czas ostatniej jazdy (TM) oraz dystans (DST) zacznie

zeruje te wartości. Brak działania anulujemigać. Wciśnięcie przycisku

czynność i zachowuje wartości.

2.4 Zerowanie czasu i dystansu ostatniej jazdy



3. Ekran 2

Wciśnięcie przycisku            na ekranie 1, przenosi na ekran 2. Po upływie około 

5 sekund, ekran automatycznie przełącza się na 1. Na ekranie 2 wyświetlana 

jest temperatura pracy silnika (MOTOR C) - funkcja do działania wymaga 

odpowiednich czujników w silniku.

4. Ekran 3

Wciśnięcie na ekranie 2 przenosi na ekran 3.

Jest na nim wyświetlana maksymalna prędkość jazdy - po pewnym czasie 

pokazywana jest ponownie aktualna prędkość.

wyłącza wyświetlacz oraz zasilanie sterownika.

1. Motor position sensor fault! (błąd czujnika w silniku)

2. THROTTLE fault! (błąd manetki)

3. Motor or controller short circuit fault! (zwarcie w silniku lub sterowniku)

Kod błędu na wyświetlaczu będzie migał do momentu, aż problem zostanie rozwiązany.

7.2  Alarm temperatury silnika. Jeśli czujnik temperatury w silniku wykryje jej wartość ponad normę

napis MOTOR C (F) zacznie migać, w celu zaalarmowania użytkownika. Sterownik 

automatycznie włączy tryb ochrony silnika.

Ustawienia ogólne
1. Prędkość maksymalna

Przed upływem  5 sekund od włączenia, przytrzymaj oraz

aby ustawić prędkość maksymalną. wybiera ustawienie, a przyciski

2. Średnica koła

3. Jednostka miary

wybieramy jednostkę temperatury, dystansu i prędkości.

Wartość Prędkość Dystans Temp. otoczenia

0 Km/H Km ℃ 

1 MPH Mil ℃ 

2 Km/H Km ℉

3 MPH Mil ℉ 

4. Po ustawieniu jednostki miary, naciskamy - wartości zostaną zapisane. Przytrzymanie

przycisku          zapisuje wszystkie ustawienia i przenosi użytkownika do ekranu 1
5.     Zapisywanie ustawień

Na każdym ekranie ustawień możliwe jest przytrzymanie przycisku , co powoduje zapis

i powrót do ekranu 1.  Brak reakcji przez minutę powoduje powrót do ekranu 1 BEZ zapisywania 
ustawień.

Wymiary

1. Wymiary wyświetlacza (mm) 2. Wymiary uchwytu montażowego (mm)

3. Wymiary pilota (mm) 4. Schemat podłączenie

Wciśnięcie przywraca ekran 1.

Przytrzymanie

7. Informacje wyświetlane automatycznie

7.1   Komunikaty błędów

oraz wybierają wartość (domyślnie 25 km/h).

Przycisk zatwierdza wybór, a przechodzi do następnego ustawienia.

Po prędkości maksymalnej  można ustawić średnicę koła - wartość zacznie

migać. Wybieramy ustawienie przyciskiem          . Wciśnij przycisk           lub          

aby ustawić wybraną wartość. Średnicę koła można wybrać z zakresu 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700c oraz 28 cali. Wciskając przycisk           zatwierdzamy. 

Przechodzimy do kolejnego ustawienia przyciskiem          .

Przycisk umożliwia edytowanie jednostek miary (UNT).

Klawiszami lub


