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Drogi użytkowniku,
dziękujemy Ci za zakup elektrycznie wspomaganego roweru Galaxy. 
Wykonany jest zgodnie z najwyższymi normami(EN 15194, ISO 4210). 
Poniższe sekcje instrukcji zawierają opis montażu i użytkowania. 

Proszę przeczytać uważnie przed rozpoczęciem jazdy.

Podstawowe zalecenia:
ź Przeczytaj całą instrukcję w celu uzyskania pełnej informacji. Jeżeli 

pozostają wszelkie wątpliwości skontaktuj się z producentem lub 
sprzedawcą roweru.

ź Pamiętaj, że uszkodzenia powstałe w związku z niewłaściwym 
użytkowaniem roweru nie mogą zostać uznane. Nasze rowery 
przeznaczone są dla osób powyżej 15 roku życia, oraz dla osób, które z 
różnych względów nie są w stanie poruszać się na zwykłym rowerze.

ź Nie mogą być uznane uszkodzenia wynikające z ingerencji w baterię, 
silnik, panel, ukształtowania terenu, jakości nawierzchni, ciśnienia i stanu 
ogumienia itd. 

ź Zaleca się korzystanie i przechowywanie baterii w temperaturze powyżej 
10° C. Wskaźnik baterii nie zaświeci się w temperaturze poniżej zera. 
Należy o tym pamiętać także kiedy system elektryczny jest wyłączony, a 
także w trakcie przechowywania baterii, np. w okresie zimowym. 

ź Zaleca się ładowanie akumulatora po każdej jeździe. Należy przy tym 
upewnić się, że bateria jest odłączona od styku w ramie roweru. W czasie 
kiedy rower nie jest używany należy przechowywać baterię w stanie ok. 
70% naładowania(sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu).

ź Do ładowania należy używać jedynie dedykowanej ładowarki.  



Montaż roweru elektrycznego
Potrzebne narzędzia: klucz imbusowy. 3, 5 i 6, klucz płaski. 17, 10 i 8, 
śrubokręt krzyżakowy.

1. Wyciągnąć rower elektryczny z kartonu. Opakowanie zutylizować.
2. Zamontować kierownicę wraz ze wspornikiem w główce ramy(wzdłuż
osi koła roweru), dokręcić śrubę mocującą kluczem imbusowym 6.
3. Ustawić wyświetlacz w odpowiedniej pozycji na kierownicy i zamocować 
go za pomocą śruby.
4. Zamontować siodło wraz ze wspornikiem w rurze podsiodłowej za 
pomocą obejmy. Wysokość siodła nie może być wyższa niż dopuszczalne 
maksimum oznaczone na wsporniku siodła.
5. Wypakuj pedały i przykręć je do ramion mechanizmu korbowego(R= 
prawy, L= lewy). Lewy pedał ma odwrotny gwint. Dokręć je za pomocą 
klucza płaskiego 15mm.
6. Momenty dokręcenia śrub poszczególnych komponentów dostępne są w 
tabeli na str. 7.

Nie zapomnij przed pierwszą podróżą: 
Sprawdź montaż i dokręcenie komponentów roweru, zwłaszcza tych 
związanych z osprzętem elektrycznym. Nie zapominaj regularnie 
sprawdzać dokręcenie śrub, ustawienie roweru i naładowanie baterii.

Przed pierwszą jazdą zaleca się naładować w pełni baterię. W tym celu 
należy podłączyć ładowarkę do akumulatora, a następnie do sieci 
elektrycznej. Pełne naładowanie baterii sygnalizowane jest poprzez zieloną 
diodę na ładowarce. Włóż baterię do gniazda w ramie do momentu, aż się 
zatrzyma w pozycji zatrzaśniętej. Poziom naładowania baterii można 
sprawdzić naciskając przycisk na boku baterii. Pięć niebieskich diod 
oznacza pełne naładowanie. Wsuń klucz do zamka i przekręć blokadę 
akumulatora. Upewnij się, że jest on prawidłowo zablokowany! Zabieraj ze 
sobą tylko jeden klucz do odblokowania akumulatora. Drugi schowaj w 
bezpiecznym miejscu. Jeżeli podczas jazdy bateria zostanie całkowicie 
rozładowana, to przed następną jazdą należy ją wyjąć na czas ładowania. 
Wyreguluj wysokość siodła tak, żeby stopa opierała się na pedale poziomo 
w dolnym martwym położeniu korby (najniższy punkt). Upewnij się, że 
dosięgasz nogami do ziemi. Sprawdź ciśnienie w oponach. Prawidłowe 
wartości podane są na bocznej ściance opony.
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Zmiana stopnia wspomaganiaZmiana stopnia wspomagania

Włączenie/wyłączenie

Sterowanie rowerem elektrycznym:
Opis wyświetlacza

Wyświetlacz wskazuje stopień naładowania baterii (wyświetlacz obrazuje 
przybliżony poziom naładowania baterii). Pięć kresek obrazuje pełne 
naładowanie baterii. Wyświetlana jest również prędkość jazdy oraz stopień 
wspomagania.

Włączanie/wyłączanie:
Wciskając przycisk      przez 2 sekundy uruchomiony zostanie wyświetlacz i 
system elektryczny roweru. W celu wyłączenia systemu i wyświetlacza 
wciśnij przycisk       przez 2 sekundy.

Auto Power Off:
Jeżeli rower elektryczny nie jest używany od co najmniej 5 minut 
wyświetlacz i system zostaną automatycznie wyłączone, żeby nie dopuścić 
do niezamierzonego rozładowania baterii. Po kilku naciśnięciach na pedały 
poczujesz wsparcie silnika elektrycznego. Po naciśnięciu dźwigni hamulca 
lub zaprzestaniu pedałowania silnik elektryczny zostanie natychmiast 
rozłączony. 

Stopnie wspomagania:
Wciśnij przycisk     lub      żeby zmienić poziom wspomagania przez silnik 
elektryczny. Silnik posiada kilka stopni wspomagania posegregowanych od 
0 do 5. Jeden oznacza minimalny stopień wspomagania, pięć oznacza 
maksymalny poziom. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku      spowoduje 
nagłe zwiększenie mocy silnika. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku    .  
spowoduje nagłe zmniejszenie mocy silnika.
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Tryb „Spacerowy”:
Przy ustawieniu trybu wspomagania na poziomie 0 funkcja spacerowa może 
być aktywowana poprzez przytrzymanie klawisza     po zwolnieniu klawisza 
funkcja zostaje dezaktywowana. Funkcja ta jest trybem dodatkowym, który 
służy tylko i wyłącznie do pchania roweru elektrycznego. Istnieje ryzyko 
kontuzji jeżeli koła roweru nie mają styczności z podłożem w trakcie 
działania trybu spacerowego!

Funkcja tempomatu:
W celu użycia funkcji tempomatu wciśnij przycisk      w trakcie jazdy. 
Przykład: Jeżeli chcesz jechać ze stałą prędkością 20km/h najpierw musisz 
się rozpędzić do zadanej prędkości, a następnie wcisnąć przycisk    . Od tej 
chwili rower będzie dążyć do utrzymania stałej prędkości 20km/h. W celu 
wyłączenia tej funkcji wciśnij ponownie przycisk   .Tempomat działa w 
zakresie od 8km/h do 25km/h.

Dodatkowe funkcje:
Wciskając przyciski     oraz     możesz sprawdzić różne informacje 
związane z jazdą („TRIP”, „ODO’, „RIDETIME”, „AVG” „MAX”). Wciśnij    .  
oraz      w celu skasowania przebiegu „TRIP”.
Przytrzymaj klawisze      oraz     w celu aktywacji podświetlenia ekranu.

Utrzymanie wybranych elementów roweru elektrycznego:

Bateria: 
Twój rower wyposażony jest w baterię litowo-jonową. Należy używać 
jedynie dedykowanej ładowarki. Używanie ładowarek innych niż 
dedykowana grozi doprowadzeniem do nieodwracalnych uszkodzeń. Nie 
zaleca się ładować baterii w temperaturze poniżej 5° C. Prowadzi to do 
znacznego obniżenia wydajności baterii. Temperatury poniżej zera stopni 
mogą doprowadzić do zablokowania procesu ładowania. Proces ładowania 
przebiega najlepiej w temperaturze powyżej 15° C (ale poniżej 40° C, należy 
uważać na intensywne nasłonecznienie w trakcie ładowania).
UWAGA: Zawsze należy ładować baterię przynajmniej raz w miesiącu 
(nawet jeżeli rower nie jest używany).
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Informacje i instrukcje:

Zasięg roweru elektrycznego:
Zasięg jest testowany przy w pełni naładowanej baterii i wadze rowerzysty 
na poziomie 70 kg. Realny zasięg roweru jest uzależniony od stopnia 
naładowania baterii, wagi rowerzysty, ukształtowania terenu, jakości 
nawierzchni, ciśnienia i stanu opon itd. Zbyt częste hamowanie, jazda w 
górzystym terenie i zbyt niskie ciśnienie w kołach mogą spowodować 
zmniejszenie zasięgu.

Oświetlenie i bezpieczeństwo:
Rower wyposażony jest w odblaski na kołach. Elementy roweru na których 
zamontowane są odblaski powinny być utrzymane w czystości. 

Jazda w warunkach deszczowych i dużej wilgotności:
Jazda na rowerze elektrycznym w niewielkim deszczu nie stanowi 
zagrożenia. Należy unikać jazdy w trakcie gęstych, intensywnych opadów i 
pamiętać o odpowiednim sposobie przechowywania roweru w celu ochrony 
przed zamoczeniem(a także intensywnym wpływem promieni 
słonecznych). Zanurzenie roweru może doprowadzić do zwarcia w instalacji 
elektrycznej.

Zabezpieczenie roweru elektrycznego:
Bateria powinna być zabezpieczona w rowerze za pomocą zamka w trakcie 
jazdy. Należy pamiętać również o odpowiednio bezpiecznych warunkach 
przechowywania roweru.
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Demontaż koła tylnego:
1. Ustawić rower na stojaku.
2. Zaciśnij ramiona szczęk hamulcowych i zwolnij linkę hamulca poprzez 
wypięcie jej ze szczęki V-brake.
3. Rozpiąć zacisk mocujący koło, a następnie wyjąć je z widelca.

Wymiana dętki:
1. Zdjąć kapturek z zaworku, odkręcić i zawór i spuścić z dętki pozostałe w 
niej powietrze.
2. Przy pomocy łyżki do opon zdejmij jedną stronę z rantu obręczy.
3. Wyciągnij dętkę spod opony, przepchnij zawór przez otwór w obręczy i 
wyjmij go spod opony.
4. Zlokalizować miejsce uszkodzenia dętki i naprawić je za pomocą 
przeznaczonego do tego zestawu.
5. Naprawioną dętkę należy napompować i umieścić pod oponą, zawór 
przepchnąć przez otwór
6. Założyć oponę na obręcz i napompować dętkę do osiągnięcia 
odpowiedniego ciśnienia. Sprawdzić ułożenie opony na obręczy.

Montaż tylnego koła:
1. Ponowny montaż odpowiada odwrotnej kolejności postępowania jak w 
przypadku demontażu koła. 
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śruba mocująca linke

 

Hamulce:
Twój rower elektryczny wyposażony jest w 
niezawodne hamulce typu V-brake. Regulacja 
odbywa się poprzez dostosowanie napięcia linki 
hamulcowej. Należy również sprawdzić 
ustawienie klocków hamulcowych - czy 
przylegają równo do powierzchni obręczy.

Ogumienie:
Opony zawsze powinny być odpowiednio napompowane. Właściwe 
wartości ciśnienia podane są przez producenta ogumienia na bocznej 
ściance opony.

Czyszczenie i smarowanie:
Elementy mechaniczne roweru powinny zawsze być czyste i nasmarowane. 
W trakcie mycia zabrania się używania wody pod wysokim ciśnieniem - 
może to doprowadzić do uszkodzeń. Odporność na wodę spełnia normy 
IP67, części nie są uszczelnione na wypadek zanurzenia. W trakcie 
smarowania roweru należy unikać dostania się smaru na powierzchnię 
cierną hamulców. Spowoduje to drastyczny spadek siły hamowania i może 
doprowadzić do wypadku!

Długotrwały postój roweru: 
W przypadku postoju roweru trwającego dłużej niż miesiąc postępuj zgodnie 
z instrukcją konserwacji baterii zawartej w tym tekście.
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Zalecenia bezpieczeństwa:

Bateria
Baterii pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do ognia ani ingerować w 
jego konstrukcję . Nie wolno zwierać dwóch biegów baterii. Należy 
pamiętać, że umieszczenie baterii w wodzie może prowadzić do zwarcia 
biegunów. 

Ładowarka 
Nie należy używać ładowarki do ładowania urządzeń innych niż 
dedykowana bateria. Należy chronić baterię przed wpływem wilgoci. 
Okresowo należy sprawdzić integralność kabli łączących instalację 
elektryczną roweru. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń 
należy kategorycznie zaprzestać użytkowania roweru!

Specyfikacja Twojego roweru:

Waga roweru: 
19 kg + 2 kg bateria
Udźwig roweru: 
max. 110 kg, Udźwig bagażnika max. 15 kg
Nie należy przekraczać dopuszczalnych norm obciążenia.

Utylizacja baterii:
Niepotrzebne baterie powinny być składowane wyłącznie w 
punktach przeznaczonych do tego celu.  Galaxy 
współpracuje z firmą REMA Battery, s.r.o., która odpowiada 
za utylizację baterii: www.remabattery.cz.

Warunki gwarancji:
- Okres gwarancyjny roweru Galaxy wynosi 24 miesiące od 
daty zakupu. 
- Bateria jest produktem wykazującym naturalne zużycie i okres jej 
gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty zakupu(w tym czasie jej wydajność 
ładowanie nie powinna spaść poniżej 60%).
Utratę gwarancji powodują: 
- Samodzielna ingerencja w mechanikę roweru(zwłaszcza w elementy 
instalacji elektrycznej). 
- Naturalne zużycie elementów eksploatacyjnych takich jak: opony, łańcuch, 
napęd, szczęki i klocki hamulcowe, przewody, dętki itp. nie są objęte 
gwarancją. 
- Warunkiem koniecznym do reklamacji roweru jest posiadanie dokumentu 
zakupu od autoryzowanego dealera marki Galaxy. 
- Oddając rower do autoryzowanego punktu w celu serwisu lub naprawy, 
rower zawsze powinien być czysty (włączając w to ładowarkę i przewody 
sieciowe).
- Należy pamiętać o dokonaniu przeglądu gwarancyjnego po przejechaniu 
pierwszych 150km. 
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Tabela przedstawiająca momenty dokręcenia poszczególnych śrub:

Element: moment śruby:

Moment obrotowy (w nm)

1 śruba

Kaseta

Wolnobieg

Śruba trzonu 

Śruba mocująca ahead

Mocowanie kierownicy do wspornika

Siodło w jarzmie

Wspornik w ramie

Pedały w korbie

Dokręcenie osi korby

Wkład suportu

STI na kierownicy

Manetki REVOSHIFT

Obejma przedniej przerzutki 

Linka przedniej przerzutki

Montaż tylnej przerzutki do ramy

Montaż linki do tylnej przerzutki

Kółka tylnej przerzutki 

Szczęki hamulcowe

Szczęki hamulcowe niegwintowane

Montaż linki hamulcowej

Dźwignie hamulcowe

Montaż tarczy hamulcowej do piasty

Zacisk hamulca hydraulicznego

Przewód/dźwignia hamulca hydraulicznego
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Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących konserwacji, 
właściwego obchodzenia się z rowerami elektrycznymi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub napisz bezpośrednio do biuro@tora-zajdel.com.pl. 
Proszę postąpić podobnie w przypadku własnych komentarzy, uwag, 
pomysłów itp.

www.galaxy-bike.cz
www.tora-zajdel.com.pl

Tora-Zajdel II Sp. z o.o. 
ul. Kliczkowska 41
58-100 Świdnica 

Tel: 74/ 853-67-79 
Tel: 74/ 857-76-22  , nr  wew.  1

Karta gwarancyjna

Data i miejsce sprzedaży:

Typ /model roweru:

Nr seryjny baterii: 

Nr seryjny ramy: 

Nazwisko właściciela: 

Adres właściciela:  

Pieczęć i podpis sprzedającego



11

Książka serwisowa:

Stan licznika: 

Wykonawca pieczęć data i podpis

Przegląd gwarancyjny i serwis (po przejechaniu pierwszych 150 km):

Stan licznika: 

Wykonawca pieczęć data i podpis

Przegląd po 6 miesiącach od sprzedaży:

Stan licznika: 

Wykonawca pieczęć data i podpis

Przegląd po 12 miesiącach od sprzedaży:
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