
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROWERU ELEKTRYCZNEGO

Model LF4.0 / HF4.0



Instrukcja obsługi roweru Less.Bike
ze wspomaganiem elektrycznym z akumulatorem litow ym
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Drogi Kliencie, 

Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego Less.Bike
Ta instrukcja ma na celu wprowadzenie Cię w zasady użytkowania roweru elektrycznego.
Dlatego namawiamy do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem 
użytkowania roweru. Pozwoli to na użytkowanie roweru Less.Bike jak najdłuższy czas. 
Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów Less.Bike w zakresie 
obsługi i konserwacji.

Jeżeli po przeczytaniu instrukcji będziesz miał dodatkowe pytania lub komentarze skontaktuj 
się proszę z firmą Less Bike Sp.z o.o. przez maila lub formularz kontaktowy na stronie less.bike

Mamy nadzieje, że będziesz zadowolony z zakupu a elektryczny rower Less.Bike będzie Ci 
służył przez wiele kilometrów jazdy.

Teraz możesz więcej!
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Prezentacja instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne w zakresie eksploatacji i konserwacji roweru ze wspomaganiem 
elektrycznym Less.Bike Model LF4.0 / HF4.0

Instrukcja składa się z kilku części, z których każda opisuje szereg tematów i jest podzielona na rozdziały
i paragrafy. Spis treści zawiera listę wszystkich tematów poruszonych w instrukcji. Instrukcja jest 
przeznaczona dla użytkownika roweru i opisuje wszystkie aspekty techniczne.

W przypadku sprzedaży lub odstąpienia roweru (sprzedaż, eksploatacja lub z innego powodu) rower 
należy dostarczyć wraz z pełną dokumentacją. Informacje zawarte w tej instrukcji nie zastępują wiedzy
i doświadczenia użytkownika/klienta, który jest odpowiedzialny za eksploatację zakupionego roweru.

Instrukcja zawiera informacje zastrzeżone i nie można jej przekazywać stronom trzecim, nawet częściowo, 
w żadnej formie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta. Producent deklaruje, że 
informacje zawarte w instrukcji są zgodne z danymi technicznymi i bezpieczeństwa roweru.

Producent przechowuje poświadczoną kopię tej instrukcji w pliku technicznym roweru.
Producent nie uznaje dokumentów, które nie zostały wyprodukowane, wydane lub udostępnione przez 
niego lub upoważnionych przedstawicieli.
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Urządzenia bezpieczeństwa 

ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
Rower jest wyposażony w urządzenia, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika 
nawet w przypadku awarii.

OSTRZEŻENIE: Skuteczność urządzeń bezpieczeństwa jest gwarantowana pod warunkiem użytkowania 
roweru zgodnie z instrukcją. W szczególności należy przeprowadzać działania konserwacyjne opisane 
w instrukcji i nie należy zmieniać funkcji oraz ustawień fabrycznych.

Silnik elektryczny może wyłączyć się po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury wynikającej z długotrwałego
obciążenia, na przykład podczas jazdy pod górę.

OSTRZEŻENIE: Nie należy modyfikować roweru lub jego części! Może to spowodować poważne 
uszkodzenia roweru oraz poważne obrażenia kierowcy i stanowi naruszenie prawa. 

DEFINICJE: ROWER PEDELEC - silnik włącza się podczas pedałowania i pozostaje włączony do momentu 
osiągnięcia prędkości 25km/h. Przerwanie pedałowania odłącza silnik.
Rower ze wspomaganiem elektrycznym przeznaczony do użytku na dobrze utwardzonych drogach, na 
których koła zawsze mają kontakt z podłożem; nadaje się do poruszania się w mieście.

OSTRZEŻENIE: ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ INTEGRALNOŚCI WSZYSTKICH CZĘŚCI ROWERU NALEŻY 
PRZESTRZEGAĆ DANYCH TECHNICZNYCH ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
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Przeznaczenie i  niewłaściwe użytkowanie 
roweru 
PRZEZNACZENIE 
Rower elektryczny został skonstruowany wyłącznie z myślą o krótkich i średnio długich wycieczkach w mieście
lub na drogach w terenie niezabudowanym, tylko i wyłącznie, gdy jest to dopuszczone przez przepisy ruchu
drogowego.

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE 
Nie przewiduje się użytkowania innego niż w części PRZEZNACZENIE. 

NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU TERENOWEGO: nadmierne drgania mogą uszkodzić rower lub jego części. 
Bezwzględnie zabronione jest: 
• Używanie roweru lub jego części do aktywności innych niż zgodne z przeznaczeniem. 
• Używanie roweru z częściami elektrycznymi innymi niż te wskazane w danych technicznych. 
• Używanie roweru przez osoby, które nie potrafią na nim jeździć. 
• Używanie roweru w przypadku niektórych chorób (np. choroby pleców i kręgosłupa). 

Ponowne użytkowanie roweru po wycofaniu z eksploatacji zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. 
• Używanie roweru bez wyposażenia ochronnego. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody przypadkowe lub wtórne spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem roweru. Niewłaściwe użytkowanie roweru powoduje natychmiastowe ustanie gwarancji. 

RYZYKO RESZTKOWE 
• Niektóre części roweru mogą osiągać wysokie temperatury (np. silnik i wirniki). 
• Ze względu na masę, nagrzewające się części długo stygną. W związku z tym należy upewnić się, że części ostygły  

całkowicie przed ich dotknięciem (dwie godziny) bez odpowiedniej ochrony, nawet po pewnym czasie od wyłączenia. 
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań konserwacyjnych należy odłączyć akumulator. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Dostęp do zamkniętych lub osłoniętych części roweru powinien odbywać się tylko w trakcie konserwacji i tylko 
przez personel upoważniony przez producenta, np.: przez sprzedawcę.
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elementy sterujące
włącznik oświetlenia i klakson

manetka
Walk Assist

bateria  10Ah/36V

hamulce tarczowe
mechaniczne

przerzutka tylna

7 biegów Shimano

wyświetlacz LCD
Duży, intuicyjny wyświetlacz 2,6”

czujnik PAS
system wspomagania 
pedałowania - 5 stopni

lampka LED 
przednia

lampka LED 

tylna

silnik
250W, max 25km/h

Opis części roweru LESS.BIKE, 
model LF4 .0 Niska rama
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elementy sterujące
włącznik oświetlenia i klakson

manetka 
Walk Assist

bateria  10Ah/36V

hamulce tarczowe
mechaniczne

przerzutka tylna

7 biegów Shimano

wyświetlacz LCD
Duży, intuicyjny wyświetlacz 2,6”

czujnik PAS
system wspomagania 
pedałowania - 5 stopni

lampka LED 
przednialampka LED

 tylna

silnik
250W, max 25km/h

Opis części roweru LESS.BIKE, 
model HF4.0 Wysoka rama
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Najważniejsze Zalecenia

Aby zoptymalizować waszą wiedzę o rowerze Less.Bike Model FL4.0 / HF4.0 w celu osiągniecia jak 
największego zasięgu jazdy na elektrycznym rowerze prosimy stosować się do następujących zaleceń: 

1. Przy zakupie roweru, bateria jest naładowana w min 30% , nie posiada funkcji pamięci. Nie trzeba formować, 
rozładowywać itp. Bateria jest od razu gotowa do pracy. Żywotność baterii będzie dłuższa jeżeli nie będzie 
rozładowywana do poziomu mniejszego niż 20%.

2. Bateria Litowa ma długi okres życia. Użytkowanie roweru z częściowo naładowaną baterią nie wpływa na jej 
trwałość.

3. Zasięg jazdy na rowerze Less.Bike zależy od wielu czynników: wagi rowerzysty, trybu jazdy, układu terenu, 
ciśnienia w oponach, regulacji hamulca.

4. Jeżeli hamulce nie będą odpowiednio wyregulowane może to powodować niepotrzebne opory. To z pewnością 
obniży zasięg jazdy. Zdolność kół do obrotu bez żadnych oporów jest bardzo ważnym czynnikiem aby 
maksymalizować zasięg jazdy.

5. Less.Bike posiada 5 stopni mocy wspomagania. Sposób w jaki je będziemy stosować ma duży wpływ na zasięg 
jazdy. Jeżeli będzie się używać najwyższego stopnia mocy wspomagania osiągnięty zasięg będzie odpowiednio 
niższy niż przy używaniu niższych stopni. Procenty mocy w zależności od aktualnego biegu silnika:

      20%, 30%, 50%, 75%, 100%
6. Kiedy zaczyna się jazdę po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie najniższego stopnia. To pozwoli 

bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczędzać energię baterii.
7. Używaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym rowerem.
8. Kiedy ładujesz baterię upewnij się, że zasilanie roweru jest wyłączone.
9. Mimo ze Less.Bike jest odporny na wodę, nie używaj myjek wysokociśnieniowych gdyż może to skutkować 

uszkodzeniem napędu lub zasilania roweru. Gwałtowny ulewny deszcz może powodować podobne uszkodzenia.
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Jazda na twoim rowerze elektrycznym Less.Bike Model LF4.0 / HF4.0

Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na każdym innym rowerze. Możesz używać przerzutek 
Shimano aby dobrać odpowiednie przełożenie do tempa i sposobu jazdy. Wystarczy wrzucić odpowiedni bieg 
a przerzutka ustawi odpowiednie przełożenie. Przerzutka Shimano Tourney 7 biegowa pozwala na komfortową 
jazdę. Zmiana przełożeń jest bardzo łatwa i płynna.

Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z wysokich biegów elektronicznych. Jeżeli załączony jest napęd elektryczny to 
ruszanie z wysokich biegów z pewnością będzie miało wpływ na zużycie baterii i zasięg jazdy.

Podobny efekt jest gdy ruszamy samochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować mocniej i zużywa więcej paliwa 
aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim Less.Bike. Jeżeli będziesz ruszał z wysokiego biegu więcej energii 
musi zostać zużyte aby ruszyć z miejsca. Optymalna metoda to wybrać bieg 1 lub 2. Kiedy rozpędzisz rower 
możesz używać biegu wyższego.

UWAGA: Upewnij się zawsze, że jedziesz na niskim biegu kiedy będziesz się zatrzymywał na przykład 
na światłach skrzyżowania!

Jazda
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1 .  Instrukcja użytkowania
 
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że odłączono zasilanie. 

1.1. Przeczytać dokładnie przed pierwszym użyciem. 
1.2. Dokładnie sprawdzić rower i wszystkie jego części. Upewnić się, że śruby są mocno dokręcone, kable
sterowania i hamowania są zabezpieczone, a między ruchomymi i wspornikowymi częściami nie ma luzów.
1.3. Upewnić się, że akumulator jest dobrze przymocowany do ramy roweru i nie porusza się podczas
użytkowania.
1.4. Sprawdzić działanie dźwigni hamulca i zaznajomić się z ich działaniem. Lewa dźwignia aktywuje 
hamulec na przednim kole, a prawa dźwignia hamulec na tylnym kole.
1.5. Upewnić się, że dźwignia porusza się obie strony w płynny sposób
1.6. Sprawdzić ciśnienie w oponach. Sprawdzić, czy ciśnienie nie przekracza maksymalnej dopuszczonej
wartości (patrz informacja z boku opony) i że nie ma oznak uszkodzenia lub zużycia bieżnika.
1.7. Sprawdzić, czy wszystkie światła działają prawidłowo.
1.8. Upewnić się, że mocowanie zgięcia i kierownicy jest odpowiednie i na wysokości dopasowanej do
 wzrostu użytkownika. 
1.9. Upewnić się, że siodełko jest w odpowiedniej wysokości od podłoża i jest dopasowane do wzrostu 
i umiejętności użytkownika. Sprawdzić, czy blokada na rurze pod siodełkiem uniemożliwia ruch siodełka.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą, który sprawdzi działanie każdej części. 
Nie zaleca się użycia myjki wysokociśnieniowej. Myć rower gąbką i nie zwilżać elementów elektrycznych. 
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2 . Bezpieczeństwo 

2.1. Przed użyciem roweru należy dokładnie przeczytać instrukcję. 
2.2. W przypadku użytkowania przez osobę nieletnią zaleca się, aby osoba dorosła wyjaśniła działanie
każdej części roweru i upewniła się, że instrukcje są zrozumiałe. 
2.3. Dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny używać rowerów elektrycznych. W każdym przypadku dorośli 
są odpowiedzialni za użytkowanie roweru przez dzieci poniżej 18 roku życia. 
2.4. Nie należy pożyczać roweru osobom, które nie przeczytały tej instrukcji lub nie wiedzą, jak obsługiwać
rower elektryczny. 
2.5. W przypadku użytkowania na drogach publicznych należy przestrzegać obowiązującego kodeksu
ruchu drogowego. 
2.6. Zawsze nosić certyfikowany kask. 
2.7. W przypadku jazdy nocą należy upewnić się, że system elektryczny roweru działa, jest włączony
i zgodny z obowiązującym kodeksem ruchu drogowego. 
2.8. Nie należy przeciążać roweru. Maksymalna nośność roweru to 100 kg (razem z użytkownikiem 120kg). 
2.9. Należy unikać długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych. W momencie nieużywania 
rower powinien zawsze stać w cieniu. 
2.10. W przypadku mocnego deszczu nie należy używać roweru i należy osłonić go przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Unikać długotrwałego narażenia na działanie mgły, wilgoci, mżawki itp. 
2.11. Rower jest przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę. Nie należy przewozić nikogo na rowerze. 



14

moc wspomagania, procenty mocy w 
zależności od aktualnego biegu silnika

1 bieg

20%
mocy

40%
mocy

60%
mocy

80%
mocy

100%
mocy

2 bieg
3 bieg

4 bieg

5 bieg

20%
mocy

30%
mocy

50%
mocy

75%
mocy

100%
mocy

3. Eksploatacja roweru

WSTĘP 
Ta część dotyczy elementów sterowania i panelu sterowania. 

3.1 URUCHOMIENIE ROWERU 
Silnik elektryczny jest włączany poprzez pedałowanie. Silnik wyłącza się i przestaje napędzać rower po 
zaprzestaniu pedałowania. 

Silnik elektryczny jest także włączany poprzez manetkę gazu, do maksymalnej prędkości 3-6/km/h, 
w trybie Walk Asistance. Nie należy jechać na rowerze używając tylko manetki gazu.
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LF4.0 Niska Rama
Bateria nie posiada osobnego włącznika. 
Po prawidłowym umieszczeniu baterii w gnieździe, wystarczy włączyć wyświetlacz.

HF4.0 Wysoka Rama
Przed włączeniem wyświetlacza upewnij się iż bateria jest włączona.

Bateria wyłącza się automatycznie 
po upływie okresu bezczynności.
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3.3 KLAKSON I DZWONEK 
Rowery LESS.BIKE posiadają zarówno klakson elektroniczny zintegrowany z akumulatorem, oraz 
mechaniczne tradycyjne dzwonki zamontowane przy klamkach hamulca.
 

klakson elektroniczny

dzwonek mechaniczny
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Model HF4.0 
przednia i tylna lampka LED włącznik na kierownicy

Model LF4.0 
przednia lampka LED włącznik na kierownicy

Model LF4.0
Tylna lampka LED – włącznik na baterii
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SPEED - Prędkość
pokazuje aktualną prędkość z jaką jedziesz

ASSIST - Aktualny bieg wspomagania

Pole do wyboru - po krótkim naciśnięciu przycisku ON / OFF
    ODO Całkowity dystans: pokazuje wartość całkowitego dystansu jaką przebył Twój rower
    TRIP Aktualny dystans: pokazuje wartość aktualnego dystansu jaką przebył Twój rower 
 (zeruje się po każdym wyłączeniu wyświetlacza)
    VOL Aktualne napięcie silnika: pokazuje wartość aktualnego napięcia, wartości między 36V-42V
    TIME Aktualny czas: pokazuje czas włączenia wyświetlacza

! – wskaźnik wciśniętej klamki 
hamulca. 
Dzięki czujnikom przy hamulcach, po 

wciśnięciu – automatycznie rozłącza 

się silnik.

Poziom naładowania baterii 
100% pojemności - 5 pól,  

 80% pojemności - 4 pola,     

 60% pojemności - 3 pola, 

 40% pojemności - 2 pola, 

 20% pojemności - 1 pole.

4. Wyświetlacz

moc wspomagania, procenty mocy w 
zależności od aktualnego biegu silnika

1 bieg

20%
mocy

40%
mocy

60%
mocy

80%
mocy

100%
mocy

2 bieg
3 bieg

4 bieg

5 bieg

20%
mocy

30%
mocy

50%
mocy

75%
mocy

100%
mocy
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0 0 2
0 0 3
004
0 0 5
006
0 0 7
008
009
0 1 0
0 1 1
0 1 2

błąd czujnika hamowania
błąd czujnika asystenta pedałowania
błąd funkcji asystenta prowadzenia roweru WALK 
błąd funkcji tempomatu CRUISER
błąd niskiego poziomu naładowania akumulatora
błąd silnika (czujnik HALA)
błąd funkcji manetki
błąd kontrolera
błąd odbioru portalu komunikacyjnego
błąd wysyłania portalu komunikacyjnego
błąd komunikacji DMS

4.1 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLACZA LCD
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5. Układ hamulcowy i systemy bezpieczeństwa

5.1 Ten model roweru jest wyposażony w hamulce tarczowe mechaniczne.

OSTRZEŻENIE: Przed jazdą po drogach 
publicznych należy zapoznać się z działaniem 
układu hamowania. Niekontrolowane użycie 
hamulców może prowadzić do poważnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

Należy pamiętać, lewa dźwignia aktywuje 
hamulec na przednim kole, a prawa dźwignia 
hamulec na tylnym kole.

OSTRZEŻENIE: W przypadku deszczu należy 
zwolnić. Dźwigni hamulcowych należy używać 
z umiarem. Przyczepność opony do nawierzchni 
drogi zmniejsza się w przypadku mokrych 
nawierzchni. 

 

Należy uważać, aby nie dotykać zacisków natychmiast po użyciu, ponieważ mogą one osiągać wysokie
temperatury. 
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6. Wskaźnik stanu naładowania 

6.1. Aby sprawdzić poziom naładowania, zobacz specjalny wskaźnik na akumulatorze.
6.2. Stan naładowania można odczytać przy pomocy diod LED: 

Wskaźnik naładowania posiada 4 lampki:
3 zielone i 1 czerwoną, umieszczone na akumulatorze. Kiedy świeci się tylko czerwona lampka, należy 
naładować baterię przy najbliższej możliwej okazji. Każda zielona lampka wskazuje kolejne 25% stanu 
naładowania.

• Jeżeli bateria jest włożona prawidłowo do roweru, możesz odczytać stan naładowania na wyświetlaczu roweru.
• Ilość świecących zielonych lampek na wyświetlaczu roweru pokazuje stan naładowania baterii.

W trakcie normalnego użytkowania, gdy rower stoi, aby sprawdzić poziom 
naładowania, wystarczy nacisnąć przycisk u góry akumulatora, pokazany na zdjęciu.

Przycisk poziomu ładowania
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7. Akumulator 

7.1. Rowery Less.Bike ze wspomaganiem elektrycznym są wyposażone w baterie litowo-jonowe. 
Akumulatory litowe nowej generacji mają dużą pojemność mimo swojej niewielkiej wagi. Wybieramy 
te akumulatory również ze względu na środowisko naturalne. W przeciwieństwie do innych związków 
chemicznych lit nie zanieczyszcza środowiska i nie jest niebezpieczny w przypadku kontaktu.

OSTRZEŻENIE: Poziom naładowania akumulatora nie powinien być niski. Jeśli akumulator jest całkiem
wyczerpany, zalecamy jak najszybsze naładowanie. Pozostawienie rozładowanego akumulatora nawet na 
kilka dni może wpływać na jego pojemność. W przypadku całkowitego wyczerpania podczas użytkowania 
zalecamy wyłączenie zasilania. Należy pamiętać, że rower elektryczny w przypadku wyłączonego zasilania 
działa jak zwykły rower.
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7.2. Ładowanie baterii
Za pomocą ładowarki można ładować baterie umieszczoną na ramie, pod bagażnikiem rowerowym 
lub po wyjęciu jej z gniazda. Średni czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii to 4-6 godzin.
Ładowanie należy uznać za zakończone, gdy na ładowarce zaświeci się zielone światełko.

Przed wyjęciem lub włożeniem baterii do gniazda, zawsze upewnij się, że zasilanie napędu roweru 
jest wyłączone.

Alternatywne ładowanie
Sprawdź, czy wtyczka zasilająca 

jest całkowicie włożona do gniazda 

ściennego

Zielony
Dioda LED ładowarki zmieni się na 

kolor zielony, gdy bateria zostanie w 

pełni naładowania

Czerwony
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7.3. Temperatura pracy i ładowania akumulatora może wpływać na wydajność w pierwszym przypadku 
i czas ładowania w drugim. W przypadku użycia akumulatora w temperaturach poniżej 0°C, moc może 
spaść o maksymalnie 30%, a poziom ładowania może być dwukrotnie dłuższy. Maksymalną wydajność 
akumulatora można osiągnąć w temperaturach od 10°C do 30°C. 

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy stawiać akumulatora obok źródeł ciepła powyżej 40°C. 

7.4. Włożyć ładowarkę do wejścia ładowania.
7.5. Podłączyć kabel zasilania do ładowarki. 
7.6. Następnie podłączyć wtyczkę do gniazda AC: 50Hz 230V, homologowane. 
7.7. Jeśli wszystko zostało prawidłowo podłączone: 

a. Zapali się czerwona lampka na ładowarce, wskazując, że rozpoczęło się ładowanie. 
b. Zielona lampka sygnalizuje zakończenie ładowania.

7.8. Odłączyć ładowarkę, postępując w odwrotnej kolejności. 
7.9. Włączyć rower, używając przycisku na wyświetlaczu przy kierownicy. 
7.10. Sprawdzić wskaźniki LED na kierownicy, aby potwierdzić naładowanie akumulatora. 

OSTRZEŻENIE: UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁADOWARKI DOŁĄCZONEJ DO ROWERU 

OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (a także dzieci) o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub takie, które nie posiadają dostatecznego 
doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone w zakresie 
użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci 
nie mogą bawić się urządzeniem. 

OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że warunki są bezpieczne podczas podłączania ładowarki do prądu: suche 
dłonie, izolacja z podłoża, niedotykanie innych metalowych przedmiotów itp. 
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OSTRZEŻENIE: Podczas ładowania akumulator i ładowarka nagrzewają się. Nie przykrywać ładowarki 
innymi przedmiotami, które mogą rozproszyć ciepło. Akumulator ładować wyłącznie w suchym, dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze od 5 °C do 30 °C. Unikać zamkniętych pomieszczeń, gdzie 
może dojść do uwolnienia palnych gazów: kuchnia, obszar grzejnika itp. 

UWAGA: Operację ładowania można przeprowadzić z akumulatorem umieszczonym na rowerze lub 
wygodniej wyjmując akumulator z roweru (patrz punkt 9 „Wyjmowanie i wkładanie akumulatora”). 

UWAGA: Jeżeli rower jest nieużywany, bateria powinna być przechowywana w stanie naładowanym. 
Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie jeździmy na rowerze należy pamiętać aby nie rzadziej niż raz 
na dwa miesiące doładować baterię do pełnego stanu. Przechowywanie baterii w stanie rozładowanym 
przez dłuższy okres czasu grozi jej trwałym uszkodzeniem

Podstawowe zalecenia bezpieczeństw w użytkowaniu baterii:
• Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5°C - 20°C)
• Używaj tylko ładowarki dołączonej do kupionego roweru less.bike
• Trzymaj baterie i ładowarkę niedostępnie dla małych dzieci.
• Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w użyciu.
• Upewnij się, że nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce.
• Nie dotykaj kabla zasilającego oraz wtyczki mokrymi rękoma.
• Nie upuść baterii lub ładowarki.
• Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu.
• Nie wyrzucaj zużytej/wyeksploatowanej baterii do śmieci.
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8. Pełne naładowanie akumulatora

8.1. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy na ładowarce pali się zielona lampka. 

UWAGA: Ładowanie akumulatora może trwać 4-6 godzin, w zależności od pozostałego naładowania. 

9. Wyjmowanie i wkładanie akumulatora 

9.1. Niska Rama LF4.0 obróć kluczyk o 90°, aby zwolnić baterię z blokady gniazda 
i wyciągnij ją.
9.1. Wysoka Rama HF4.0 obróć kluczyk o 180°, aby zwolnić baterię z blokady gniazda 
i wyciągnij ją. 

10. Uwagi 

10.1. Ten model akumulatora nie może być używany z innymi modelami. Unikać 
używania tego samego akumulatora z różnymi rowerami. 
10.2. Nie zaleca się używać akumulatorów innych niż oryginalne, nawet jeśli są 
kompatybilne. 
10.3. Ze względów bezpieczeństwa układ elektryczny wyposażono w specjalny 
bezpiecznik, który chroni pozostałe komponenty przed skokami napięcia. 

UWAGA: Nie otwierać akumulatora, aby wymienić bezpiecznik. Pociąga to za sobą 
unieważnienie gwarancji. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
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11 .  Utylizacja akumulatora 

Akumulatory z bateriami litowymi należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie można 
ich usuwać jak odpadów domowych. Europejska dyrektywa dla tego typu odpadów, to Dyrektywa  
2013/56/UE, która stwierdza, że należy podjąć „odpowiednie środki”, aby zużyte akumulatory zbierać 
oddzielnie w celu odzysku lub utylizacji. Skontaktuj się z lokalnym biurem ds. odpadów komunalnych, aby 
uzyskać więcej informacji. 

12. Wyłączanie instalacji elektrycznej 

12.1. Mimo, że nowe rowery elektryczne są wyposażone w wyświetlacz z funkcją samorozłączania, jeżeli 
pojazd nie jest używany, zaleca się, aby użytkownik zawsze wyłączał układ elektryczny, naciskając przycisk 
na kierownicy.

UWAGA: Nawet w przypadku nieużywania układ elektryczny będzie zużywać energię, prowadząc do 
stopniowego rozładowania akumulatora. 

13. Regulacja siodełka i sztycy 

13.1. Zawsze sprawdzaj, czy siodełko jest przymocowane do sztycy podsiodłowej i czy sztyca podsiodłowa 
jest przymocowana do ramy. 
13.2. Po umieszczeniu sztycy podsiodłowej w ramie należy sprawdzić, czy nie jest widoczny minimalny 
znacznik wsunięcia. 
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14. Regulacja wygięcia i  wspornika kierownicy 

14.1. Zawsze należy sprawdzać, czy kierownica i wspornik są dobrze połączone ze sobą i z tuleją widelca. 

15. Łańcuch 

15.1. Sprawdzić, czy łańcuch jest napięty. 
15.2. Sprawdzić wyrównanie między jednostką zębatki (kaseta) i pierścieniem łańcucha. 
15.3. Smarować OKRESOWO.

16. Koła
 
16.1. Sprawdzić, czy koła są solidnie przykręcone: tylne koło do ramy, a przednie koło do widelca. 

UWAGA: Nieprawidłowe działanie lub nieprawidłowa regulacja dowolnej części roweru może prowadzić do 
poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Należy dokładnie zapoznać się z działaniem każdego elementu 
i skontaktować się ze sprzedawcą w przypadku wątpliwości. 

17. Pedały
 
Lewy pedał należy zamocować po lewej stronie, a prawy pedał po prawej stronie: można to łatwo rozpoznać, 
posługując się literami na bolcach pedałów (L - lewy, R - prawy). POPRAWNIE DOKRĘCIĆ. 
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18 . Konserwacja zwykła 

18.1. Raz w miesiącu sprawdzać wszystkie mechaniczne części roweru. 
18.2. Sprawdzić bezpieczeństwo siodełka, sztycy i kierownicy. 
• Sprawdzić, czy urządzenia blokujące nie są poluzowane. 
• Wyczyścić powierzchnię wszystkich elementów, używając specjalnych detergentów lub zwilżonej 

ściereczki niepowodującej zarysowań. 
18.3. Łańcuch utrzymywać w czystości i często smarować specjalnym smarem. Po nasmarowaniu 
wyczyścić nadmiar smaru bawełnianą ściereczką. 
18.4. Sprawdzanie hamulców: 
• Sprawdzić prawidłowe działanie hamulców. 
• Sprawdzić, czy wszystkie śruby układu hamulcowego są dokładnie przykręcone. 
• Nieprawidłowe działanie układu hamulcowego może prowadzić do utraty kontroli nad rowerem, co 

może mieć poważne konsekwencje. 
18.5. Sprawdzić stan kół: 
• Sprawdzić, czy nie ma zbyt dużych luzów i bocznej chwiejności między kołem i środkiem obrotów. 
• Sprawdzić, czy wszystkie szprychy są dobrze dokręcone i nie są połamane. 
• Sprawdzić zużycie obręczy koła, korzystając z odpowiednich oznaczeń po bokach. 
• Sprawdzić pod kątem uszkodzeń: pęknięć lub odkształceń. 
• Wyczyścić powierzchnię kół z pomocą specjalnego detergentu. 
• Nasmarować części mechaniczne smarem do roweru. Usunąć nadmiar smaru. 
18.6. Kontrola silnika: 
• Upewnić się, że podczas użycia silnik nie wydaje dziwnych dźwięków i nie dochodzi do utraty zasilania. 
• Sprawdzić wszystkie przewody elektryczne pod kątem zużycia. 
• Wyczyścić zewnętrzną powierzchnię specjalnym detergentem i nasmarować ruchome części 

specjalnym smarem. 
18.7. Konserwacja przekładni: 
• Sprawdzić prawidłowe działanie przekładni. 
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UWAGA: Jeśli przekładnie są nieprawidłowo ustawione, dojdzie do zużycia części, które mogą 
pogorszyć jazdę na rowerze. Sprawdzić, czy linka przerzutek działa płynnie i bez tarcia w pancerzu. 
Wyczyścić i nasmarować z użyciem specjalnych środków.

18.8. Upewnić się, że wszystkie elektryczne złącza są czyste. Wyczyścić suchą ściereczką, szczotką lub 
osuszonym sprężonym powietrzem. 
18.9. Ramę wyczyścić specjalnym detergentem. 

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używać dyszy wodnej do czyszczenia roweru. Woda może nieodwracalnie 
uszkodzić komponenty elektroniczne. 

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używać nieodpowiednich detergentów i smarów. 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODŁĄCZYĆ ROWER OD ZASILANIA (JEŚLI SIĘ ŁADUJE) I ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR OD ROWERU PRZED 
CZYSZCZENIEM LUB KONSERWACJĄ. 

19. Konserwacja nadzwyczajna 

Nadzwyczajna konserwacja jest wymagana w przypadku awarii lub uszkodzeń spowodowanych 
intensywnym użytkowaniem roweru, nieprzewidzianymi wypadkami lub niewłaściwym użytkowaniem. 
Sytuacje, które mogą pojawić się od czasu do czasu, są całkowicie nieprzewidywalne i dlatego nie 
jest możliwe opisanie odpowiednich procedur działania. W razie potrzeby należy skontaktować się  
z autoryzowanym centrum serwisowym Less.Bike 
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Przygotowanie roweru na zimę (lub na długi okres bez użytkowania) 
Rower należy przechowywać w zamkniętym lub zadaszonym miejscu, z dala od promieni słonecznych, 
możliwie nad ziemią. Sprawdzić ciśnienie opon, odłączyć akumulator i ładować do 50% co 2 miesiące. 
Przykryć rower plandeką. Ze względu na normalne zjawisko rozładowywania, akumulatory tracą energię 
nawet bez użytkowania. Aby uniknąć rozładowania, zalecamy ładowanie z podaną powyżej częstotliwością. 

20. Części zamienne

20.1. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych produkowanych przez naszego 
producenta. W przypadku awarii należy skontaktować się ze sprzedawcą, który spróbuje sprawdzić, czy 
nie ma uszkodzeń lub usterek i dostarczy oryginalną część zamienną. 

20.2. W celu zachowania warunków gwarancji zabrania się otwierania lub modyfikowania dowolnej części 
roweru. W przypadku jakichkolwiek napraw lub nadzwyczajnej konserwacji użytkownik proszony jest  
o kontakt tylko i wyłącznie ze swoim sprzedawcą.

DEMONTAŻ 
Części rowerowe wymagają specjalnej procedury utylizacji. W przypadku demontażu należy odnieść się do 
lokalnych przepisów. Nigdy nie porzucać roweru, ponieważ jest źródłem długotrwałego zanieczyszczenia, co 
może prowadzić do postępowania przed sądem. 
Możliwość ponownego wykorzystania niektórych części roweru, zarówno jako elementów mechanicznych, 
jak i surowców do innych konstrukcji, podlega całkowitej odpowiedzialności użytkownika. 

Producent nie odpowiada w żaden sposób za szkody spowodowane przez rower, chyba że jest on 
używany w całości oraz za zastosowania i metody użycia określone w niniejszej instrukcji. Producent 
nie odpowiada w żaden sposób za jakiekolwiek szkody na osobach lub mieniu wynikające z odzyskania 
części roweru używanego po jego demontażu.
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Wiesz już wszystko, 

więc #eksplorujMIASTO



574 140 550
contact@less.bike

/less.ebikes
/less.bike




