
Informacje Ogólne
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat montażu 
oraz użytkowania Twojego roweru. Prosimy przeczytać ją uważnie i 
stosować się do zawartych w niej wskazówek. Jeżeli po zapoznaniu się z 
instrukcją nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę internetową, 
bądź skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
Viva to rower elektryczny z silnikiem o mocy 250W. Rower powinien być 
użytkowany zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju.
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NO Nazwa części NO Nazwa części

Siodełko1

Sztyca2

Zacisk sztycy3

Tylna lampka4

Tylny hamuelc5

Silnik w piaście6
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Uchwyty kierownicy22

Dźwignia hamulca23

Dźwignia przerzutki24

Krok 1  Rozpakuj rower

Krok 2   Zamontuj kierownicę

Otwórz karton i wyjmij z niego wszystkie części. 
Uważaj, aby nie zgubić nawet najmniejszego 
elementu. W zestawie znajdują się:

Przednie koło Rama roweru

Instrukcja Oś przedniego koła

Ładowarka Kluczyki

Przednia lampka

Saszetka z narzędziami

Pedały

Przykręć kierownicę do mostka za pomocą 
pasujących śrub, używając klucza imbusowego 
4 mm. Ustaw kierownicę pod odpowiednim 
kątem, zapewniającym Ci wygodne prowadzenie 
roweru. Mocno dokręć wszystkie cztery śruby, 
aby upewnić się, że kierownica jest nieruchoma.

Instrukcja montażu

Krok 3   Zamontuj przednie koło
3. 1Przygotuj przednie koło i ustaw je w 
odpowiedniej pozycji w otworze widelca, 
a następnie zamontuj za pomocą ośki z 
szybkozamykaczem i przykręć za pomocą śrub 
i nakrętek. Jeżeli na kole znajdują się jakieś 
elementy zabezpieczające, usuń je.

Strzałki znajdujące 
się na złączach skieruj 
w jednej linii.

Krok 4   Zamontuj przednią
lampkę 

4.1 Zamontuj lampkę przednią na przednim 
widelcu za pomocą pasujących śrub i nakrętek, 
używając klucza imbusowego 4 mm. Upewnij się, 
że wspornik lampki nie rusza się.

3. 2. Upewnij się, że przednie koło, gdy się obraca, 
nie ociera o klocki hamulcowe (pod warunkiem, że 
dźwignia hamulca jest zwolniona).

4.2 Ustaw lampkę pod odpowiednim kątem, aby 
oświetlała drogę przed Tobą. Sposób ustawiania 
kąta nachylenia: poluzuj śrubę regulacyjną za 
pomocą śrubokręta krzyżowego, ustaw lampkę 
pod odpowiednim kątem, a następnie dokręć 
śrubę.

4.3  Dociśnij do siebie dwa złącza, aby podłączyć 
przewód lampki.

Nie wysuwaj siodełka 
wyżej niż do miejsca 
oznaczonego na sztycy.

Krok 5   Wyreguluj siodełko

Ustaw siodełko na porządanej wysokości. 
W razie potrzeby, za pomocą śruby, zwiększ 
napięcie zacisku tak, aby był wyczuwalny opór 
przy ułożeniu dźwigni równolegle do śruby, ale 
nie dokręcaj zbyt mocno.  Zamknij dzwignię 
szybkozamykacza, by zabezpieczyć sztycę 
podsiodłową.

Krok 6   Zamontuj pedały

Lewy pedał oznaczony jest naklejką z literą "L".

Prawy pedał oznaczony jest nakrętką z literą "R".

Sposób montażu lewego pedału: dokręć 
lewy pedał w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, używając klucza płaskiego 
15 mm.
Sposób montażu prawego pedału: dokręć
prawypedaprawypedał w kierunku zgodnym z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara, używając klucza 
płaskiego 15 mm.

UWAGA:  Przed użyciem roweru obydwa koła 
muszą być odpowiednio zamontowane.  Jeżeli 
nie jesteś w stanie zmontować swojego roweru, 
skontaktuj się z nami lub poszukaj pomocy 
u profesjonalnego mechanika rowerowego. 
Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio 
przymocowane i dokręcone. Przed pierwszą 
jazdjazdą upewnij się także, że wszystkie czynności 
opisane w niniejszej instrukcji zostały wykonane 
prawidłowo.

Wentyl

Upewnij się, że opony są odpowiednio osadzone 
na felgach. Użyj pompki wyposażonej w zawór 
Schrader oraz manometr, by dopompować 
każdą z opon do zalecanego poziomu ciśnienia, 
wskazanego na boku opony.

Pamiętaj: Nie przekraczaj zalecanego poziomu 
ciśnienia.

Krok 7   Napompuj opony 

Wciśnij przycisk                  aby zmniejszyć 

poziom wspomagania.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk                 

aby włączyć wspomaganie pchania.

Wciśnij przycisk                aby zwiększyć 

poziom wspomagania.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk              

aby włączyć/wyłączyć przednią lampkę.

Instrukcja użytkowania

Wskaźnik średniego poziomu 
wspomagania.

Wskaźnik niskiego poziomu 
wspomagania.

Wskaźnik wysokiego poziomu 
wspomagania.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Przycisk włącz/wyłącz

1.Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez około 
3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć rower 
elektryczny.

2.E-bike wyłączy się automatycznie, jeżeli nie 
będzie używany przez około 10 minut.

3.Sposó3.Sposób operowania funkcjami wspomagania 
oraz włączania i wyłączania oświetlenia został 
pokazany na obrazku powyżej.

4. Wskaźnik poziomu naładowania baterii.   

5.Zaciśnij dźwignię hamulca, aby zwolnić lub 
zatrzymać rower.  

6.Zmieniaj biegi za pomocą przycisków "+" i "-", 
by dostosować prędkość do warunków na drodze.

7.Montaż baterii: Ulokuj baterię w ramie i dociśnij, 
aż usłyszysz kliknięcie. Uważaj, aby nie zgubić 
kluczyków.

Hamulec

"-"

Dzwonek
"+"

Pamiętaj: 1 punkt podświetlony na czerwono：
0% - 10% pojemności baterii.  Naładuj baterię.

8.Demontaż baterii: Przekręć kluczyk w zamku w 
prawą stronę, a bateria lekko wyskoczy. Wyciągnij 
ją.

Środki ostrożności

1.Upewnij się, że bateria i ładowarka nie są 
uszkodzone.

2.Chroń baterię i łądowarkę przed ogniem, 
przegrzaniem, wysoką wilgotnością, zanurzeniem 
w płynie, wibracjami i kolizją.

Bateria i jej ładowanie

9.Ładowanie baterii：Otwórz zaślepkę i podłącz 
ładowarkę do baterii.

10.Wskaźnik poziomu naładowania baterii（
wciśnij przycisk po lewej stronie, aby zobaczyć 
światło）.

Przycisk

3.Upewnij się, że substancja znajdująca się w 
baterii nie przenika do ładowarki, co mogłoby 
spowodować zwarcie.

4.Upewni4.Upewnij się, ze przechowywana bateria jest 
naładowana do odpowiedniego poziomu. 
Doładowuj baterię co 3 miesiące i utrzymuj 
poziom jej naładowania w okolicach 70% 
pojemności).

5.5.Gdy bateria sie w pełni naładuje, odłącz ją 
od łądowarki (gdy wskaźnik led zaświeci się na 
zielono).

6.Upewnij się, że bateria nie jest przeładowana 
lub nie w pełni naładowana.

7.7.Upewnij się, że używaną przez Ciebie ładowarkę 
otrzymałaeś od JOBOBIKE. Ładowarki moga być 
używane tylko do pasujących do nich baterii 
rowerów elektrycznych.

8.Pamiętaj, że w razie potrzeby bateria i 
ładowarka są naprawiane przez profesjonalistów.

9.Upewnij się, że ładowarka jest używana przy 
odpowiednim napięciu i częstotliwości prądu.

10.Jeżeli ładowarka nagrzeje się zbyt mocno (do 
temperatury wyższej niż 70℃), pojawi się dym, 
iskry lub inne niepokojące zjawisko, natychmiast 
odłącz ją od prądu.

1.Upewnij się, że hamulce są w dobrym stanie.

2.Kontroluj stan zużycia klocków hamulcowych. 
Jeżeli zużyją się one do 1/3 swojej grubości, 
wymień je na nowe.

3.Ab3.Aby zwolnić lub zatrzymać e-bike, 
rekomendujemy używanie w pierwszej kolejności 
tylnych hamulców, a hamulców przednich 
dopiero w razie potrzeby.

4. Nie hamuj gwałtownie. Istnieje ryzyko 
wpadnięcia w poślizg podczas opadów deszczu 
lub śniegu.glisser en temps de pluie ou de neige.

Hamulce

1.Sugerujemy unikać jazdy rowerem elektrycznym 
podczas intensywnych opadów deszczu lub 
śniegu.

2.Prosimy o przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego.

3.Ni3.Nie jeździj rowerem elektrycznym, jeżeli nie 
jesteś w dobrym stanie zdrowia i nie pożyczaj 
go osobom, które nie są w stanie nad nim 
zapanować. 

4.Przed jazdą sprawdź poziom ciśnienia w 
oponach. Informację o zalecanym poziomie 
ciśnienia znajdziesz na boku opony. 

5.Regularni5.Regularnie kontroluj śrubki i zaciski w Twoim 
rowerze elektrycznym. Przed jazdą upewnij się, 
że śrubki są odpowiednio dokręcone, a zaciski 
zamknięte.

Jazda

2.Utrzymuj rower w czystości i co jakiś czas smaruj 
łańcuch.

1.Przechowuj rower elektryczny w suchym miejscu 
i unikaj bezpośredniej ekspozycji na światło 

Przechowywanie i pielęgnacja

Gwarancja
Jeżeli rower nie spełnia Twoich oczekiwań, 
możesz zwrócić go nam w ciągu 20 dni od 
jego otrzymania. W takim wypadku wszystkie 
elementy roweru muszą być zapakowane w 
oryginalne opakowania i nie nosić żadnych 
śladów użytkowania.

JeżelJeżeli podczas użytkowania roweru napotkasz 
jakieś problemy, skontaktuj się z nami poprzez 
formularz kontaktowy zmieszczony na naszej 
stronie internetowj, szczegółowo je opisując. 
Pomożemy Ci mailowo lub telefonicznie.

Uszkodzenia nieobjęte 
gwarancją
1.Uszkodzenia spowodowane podczas wyścigów 
lub podczas stosowania roweru niezgodnie z jego 
przeznaczeniem.

2.Uszkodzenia spowodowane używaniem 
nieodpowiednich narzędzi, nieodpowiednim 
montażem lub niewłaściwą pielęgnacją.

3.Uszkodzeni3.Uszkodzenia spowodowane użyciem 
niestandardowego osprzętu lub części, a także 
uszkodzenia powstałe w skutek modyfikacji 
roweru.

4.Warunkiem koniecznym do zgłoszenia 
reklamacji jest okazanie dowodu zakupu.

Filmy instruktażowe

Wszystkie filmy z instrukcjami montażu rowerów 
dostępne są na oficjalnym kanale JOBOBIKE w 
serwisie YouTube.

Uwaga: Gwarancja nie zostanie uznana w 
przypakdu wprowadzania nieautoryzowanych 
zmian w kontrukcji roweru oraz w przypadku, 
gdy rower był użytkowany niezgodnie ze swoim 
przeznaczeniem.

W państwach, w których obowiązują 
regulacje Unii Europejskiej, JOBOBIKE ponosi 
odpowiedzialność za wady materiałów 
zastosowanych w rowerze (wady materiałów nie 
obejmują wad wynikłych w skutek normalnego 
zużycia) przez dwa lata od daty sprzedaży. 
Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest 
właściwwłaściwa konserwacja roweru oraz stosowanie 
się do wskazań zawartych w niniejszej instrukcji.

Bateria：36V10.4Ah(36V-14Ah)                                               

Ładowarka：AC180V-240V

DC36V-2.0A 

zabezpieczenie podnapięciowe：30V                                                           

System ochrony przed wysokim napięciem： 15A

Zasięg： do 80km                                                                          

Czas ładowaniaCzas ładowania：5 - 6 godzin

Kontroler： 36V250W                          

Specyfikacja
Model：VIVA                                                                            

Silnik：XF-C-700C  36V250W

Całkowity wymiar (cm)：183cm x 70cm x 105cm                        

Rozmiar koła：700C*40C

Waga：21kg                                                                              

Ładowność：120kg

HamulceHamulce：Mechaniczne hamulce tarczowe                                   

Wyświetlacz：KD26E 

Limit prędkości：25km/h                                                            

Prędkość w trybie wspomaganiapchania：6km/h  

Przerzutka：7-biegowa

Ilość poziomów wspomagania：3 poziomy




