
Návod na sestavení elektrokola



MONTÁŽ KOLA Z PŘEPRAVNÍ KRABICE  

Důležité : 

Při převze� zásilky od přepravce, pečlivě zkontrolujte stav krabice a v případě jejího poškození  

zásilku nepřejímejte. Osoba provádějící doručení zásilky není povinna se účastnit kontroly obsahu 

zásilky prováděné při doručení. Více v obchodních podmínkách PPL a České posty. 

Jízdní kolo, které jste si zakoupili bylo našimi mechaniky pečlivě zkompletová no, seřízeno a 

následně připraveno pro přepravu k Vám.  

Před jeho prvním použi�m je potřeba provést několik následujících úkonů. 

1. Přečtěte si pečlivě následující pokyny a přibalený Návod k obsluze jízdního kola. 

2. Po vybalení z přepravního obalu, odstraňte veškeré ochranné prvky z přepravy. 

3. Pokud kolo vykazuje poškození z přepravy, neodkladně tuto skutečnost oznamte dopravci.  

4. Odšroubujte čelo představce (nejčastěji imbus 4,5,6 mm) a do představce vložte řídítka. Čelo 

představce umístěte zpět na původní místo a šrouby rovnoměrně!! a lehce dotáhněte. Pootočte 

řídítka do požadované polohy (páky brzdy svírají úhel cca 40° vůči podložce) a šrouby čela 

představce, střídavě, rovnoměrně dotáhněte. 

5. Připravte si přední kolo. Do osy náboje vložte táhlo rych loupínáku a zajistěte matkou. Přední kolo 

vložte do přední vidlice a dostatečně zajistěte rychloupínákem.  

6. Zasuňte sedlovku se sedlem do rámu a dostatečně, ale s citem dotáhněte podsedlový rychloupínák 

nebo šroub(nejčastěji imbus 4,5,6 mm). 

7. Připravte si pedály kola pro montáž. Závity pedálu natřete vazelínou a pomocí stranového klíče 

č.15 namontujte pedály do klik kola. POZOR!! na označení pedálů! Pedál na pravou stranu kola má 

běžný pravý závit a je označen písmenem R, ten zašroubujte do pravé kliky(n a straně kde je řetěz) 

otáčením ve směru hodinových ručiček. Pedál na levou stranu je označen písmenem L, tento má 

opačný, tedy levý závit. Levý pedál se montuje do levé kliky(strana kola, kde není řetěz) pro� směru 

hodinových ručiček. Pedály dostatečně silně utáhněte. 

8. Pokud máte na svém kole rá�ové brzdy, nezapomeňte zaháknout vodítko brzdy.  

9. Po první jízdě zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů na Vašem kole a pečlivě nastudujte 

pokyny pro první záběh jízdního kola. 

10. Pokud si nejste čímkoliv na kole jis�, neprodleně vyhledejte nejbližší odborný servis. CRUSSIS 

electrobikes s.r.o.  nenese žádnou zodpovědnost za špatně smontované kolo nebo škody, které 

takovou montáží vzniknou. 

11. Po uplynu� doby 1 měsíce nebo uje� 150 km se dostavte na kole ke garanční prohlídce do sídla 

firmy prodejce.

12. V případě, že se nedostavíte do sídla firmy, proveďte 1.servis v předepsaném termínu ve vašem 

nejbližším odborném cykloservisu. Tento servis je nutné zajis�t vlastními silami a uhradit z vlastních 

prostředků. 



Nebudete-li si jis� zda tyto úkony dokážete provést správně, obraťte se prosím na odborný servis. 

Nejen pro přípravu kola před první jízdou, ale i pro jeho další údržbu používejte pouze kvalitní nářadí 

k tomu určené. 

Pokud máte jakýkoliv technický dotaz, obraťte se na nás e -mailem nebo telefonicky. Kontakty 

naleznete na www.crussis.cz, případně na specializované prodejny jízdních kol ve Vašem okolí. 




















