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GRATULUJEMY

zakupu elektrycznego roweru towarowego Babboe-E. Seria rowerów towarowych Babboe-E obejmuje kilka

modeli, które są omówione w tej instrukcji.

Aby  prawidłowo  korzystać  z  elektrycznego  systemu  GWA,  zalecamy  uważne  przeczytanie  niniejszej

instrukcji przed wyruszeniem w drogę na rowerze Babboe. Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat

użytkowania  i  obsługi  baterii  oraz  systemu  wspomagania.  Ponadto  udzielamy  wyjaśnień  dotyczących

gwarancji i konserwacji.

Życzymy dużo przyjemności z jazdy na rowerze towarowym!

Więcej informacji?

Aby  uzyskać  więcej  informacji,  poznać  najnowsze  wiadomości  i  dodatkowe  wskazówki  dotyczące

prawidłowej jazdy na rowerze towarowym Babboe, odwiedź naszą stronę internetową i / lub śledź nas na

Facebooku.

https://babboe.pl

https://facebook.com/RoweryBabboe

Na  stronie  https://babboe-manuals.com znajdziesz  wszystkie  niezbędne  instrukcje  i  podręczniki

użytkownika dotyczące rowerów towarowych i akcesoriów.

Zapamiętaj

Twój rower towarowy Babboe może różnić się od ilustracji w tej instrukcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości

skontaktuj się ze sprzedawcą Babboe w celu uzyskania wsparcia.
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FUNKCJE SYSTEMU GWA

Rowery towarowe serii Babboe-E są wyposażone w elektryczne wspomaganie. Pracujący silnik ulokowany

w tylnym kole wywołuje wrażenie, jakbyś jechał z wiatrem.

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję obsługi systemu GWA.

WPROWADZENIE

Szczegółowe  informacje  są  zawarte  poniżej,  aby  ułatwić  ostrożne  użytkowanie  i  prostą  konserwację.

Nalegamy byś poświęcił swój czas na dokładne przeczytanie instrukcji.

Prosimy o niezwłoczny kontakt  ze sprzedawcą Babboe jeśli  napotkasz  jakiekolwiek problemy w trakcie

użytkowania roweru. Dotyczy to również sytuacji, gdy Twój rower został dostarczony w pełni zmontowany

i gotowy do użycia. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania

W przypadku pytań, które nie zostały omówione w tej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą Babboe w celu

uzyskania wsparcia.

Zachowaj  tę  instrukcję  i  przechowuj  ją  w łatwo dostępnym miejscu,  aby mieć  pod  ręką odpowiedzi  na

wszelkie pytania dotyczące roweru towarowego Babboe-E.

Produkt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

UWAGI DO TŁUMACZENIA

Tłumaczenie z jęz. angielskiego wersji 2.1 1708 2020 © Babboe Polska
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 1. INFORMACJE OGÓLNE

Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w niniejszej  instrukcji  może spowodować

poważne obrażenia lub śmierć.

Szczególnie ważne informacje wyróżniono w niniejszej instrukcji następującymi oznaczeniami:

To jest symbol ostrzegawczy. Służy do ostrzegania przed potencjalnymi 
zagrożeniami. Aby uniknąć możliwych obrażeń czy śmierci, należy postępować 
zgodnie ze wszystkimi komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa 
umieszczonymi po tym symbolu.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na niebezpieczeństwo, które - jeśli się go nie uniknie - może 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA UWAGA oznacza specjalne środki ostrożności, które należy podjąć, aby uniknąć
uszkodzenia roweru lub innych rzeczy

WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA zawiera kluczowe informacje, dzięki którym procedury są 
łatwiejsze lub bardziej zrozumiałe.

 2. WSTĘP DO SYSTEMÓW IBO E-DRIVE

W tej instrukcji przedstawiono dwa typy systemów.

1. System e-drive ibo09S do wszystkich dwu- i trzykołowych rowerów towarowych Babboe-E

2. System e-drive ibo09C do roweru cargo Max-E

Systemy ibo e-drive mają kilka unikalnych funkcji, które można podsumować w następujący sposób:

• W przypadku  systemu ibo  e-drive,  GWA zapewnia  dwa różne  typy  baterii,  jedną  o  pojemności

374 Wh (ibo-R37) a drugą 447 Wh (ibo-R45).

• Unikalny mechanizm ładowania z  funkcją  autodiagnostyki  (ibo-COP2 -  Cell  Optimization kit  v2).

Daje to użytkownikom bezpośredni dostęp do podglądu stanu baterii za pomocą wskaźników LED.

• Sterowanie oświetleniem roweru - system e-drive zapewnia zasilanie przednich i tylnych świateł.

WSKAZÓWKA
Rowery towarowe Babboe-E zmontowane przed 2019 rokiem mają starszy system i nie zapewniają zasilania

oświetlenia roweru.
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 2.1. Informacje o produkcie

Komponenty do dwukołowych i trójkołowych rowerów towarowych Babboe (ibo 09S e-drive)

1. Bateria (ibo-R37 lub ibo-R45)

2. Kontroler (ibo-CNTR-09S)

3. Silnik

4. Wyświetlacz (ibo-C500)

5. Czujnik kadencji

6. Ładowarka

7. Zestaw do ładowania (COP2)
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Komponenty do Babboe Max-E (ibo 09C e-drive)

1. Bateria (ibo-R45)

2. Kontroler (ibo-CNTR-09C)

3. Silnik

4. Wyświetlacz (ibo-C500)

5. Czujnik momentu obrotowego

6. Ładowarka

7. Zestaw do ładowania (COP2)
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 2.2. Etykiety na produktach i lokalizacja

Na systemach z napędem elektrycznym są różne rodzaje etykiet. Przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz

wszystkie etykiety na komponentach roweru.

Etykiety te zawierają ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego działania. Nigdy nie usuwaj

żadnych etykiet z części składowych roweru.

Ogólne etykiety ostrzegawcze lub naklejki z kodami kreskowymi

Warranty void if removed
To  jest  naklejka  gwarancyjna.  Usunięcie  naklejki
unieważnia udzieloną gwarancję przez sprzedawców.

Bateria  GWA,  sterownik,  wyświetlacz,  czujnik  i  silniki
zamontowane  w  rowerach  cargo  Babboe-E  mają  co
najmniej  stopień ochrony IPx5, co oznacza ograniczenie
ochrona  przed  kurzem  i  wodą.  Ładowarka  i  COP2  są
przeznaczone  do  użytku  w  pomieszczeniach.  Nie
wystawiaj  ich  na  działanie  środowiska  o  wysokiej
wilgotności.

Zgodnie  z  dyrektywą europejską  2012/19/UE,  dotyczącą
urządzeń  elektrycznych  i  narzędzi,  które  straciły
użyteczność,  a  także  dyrektywą  europejską
nr 2006/66/EC, dotyczącą wadliwych lub zużytych baterii
i akumulatorów,  należy  zebrać  je  oddzielnie  i  utylizować
w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Są  to  regulacyjne  znaki  kwalifikacyjne  wskazujące,  że
odpowiada wymaganiom i zdał te testy regulacyjne.

 2.3. Działanie ibo e-drive

Kontrola przed rozpoczęciem jazdy

System GWA ibo wspomaga Cię w typowych warunkach jazdy na rowerze, biorąc pod uwagę takie czynniki

jak siła pedałowania, prędkość roweru i aktualny bieg.

Przed  rozpoczęciem pierwszej  jazdy  wykonaj  poniższe  czynności  kontrolne,  aby  upewnić  się,  że  jazda

będzie bezpieczna i komfortowa.

1) Całkowicie naładuj baterię.

2) Włóż baterię do uchwytu we właściwej pozycji i mocno zablokuj.

3) Upewnij się, że każdy element jest dobrze połączony.
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4) Włącz wyświetlacz i zaczekaj, aż uruchomią się wszystkie funkcje.

5) Podczas włączania wyświetlacza w systemie Max-E (czujnik momentu obrotowego) trzymaj stopy

z dala od pedałów.

Jest to prawidłowa procedura wspomagająca kalibrację siły momentu obrotowego przed jazdą. Jeśli

dodatkowa  siła,  taka  jak  postawienie  stóp  na  pedałach  podczas  włączania  systemu,  może  to

spowodować wyświetlenie na wyświetlaczu błędu 7. W takim przypadku należy wyłączyć i włączyć

system ponownie, wykonując właściwą procedurę.

6) Ustaw  tryb  na  „0”  i  naciśnij  przycisk  WALK  ASSIST (wspomaganie  prowadzenia  roweru),  aby

sprawdzić, czy funkcja ta działa prawidłowo.

7) Następnie wypróbuj każdy tryb pracy od 1 do 8; sprawdź, czy wraz z każdym trybem pokazuje się

prawidłowo pasek poziomu naładowania baterii na wyświetlaczu.

System e-drive nie zapewnia wspomagania jazdy w następujących sytuacjach:

• gdy wyświetlacz jest wyłączony,

• gdy prędkość  roweru  przekracza  25 km/h  (lub  18 km/h  w przypadku  modelu  Max-E –  patrz  na

ograniczenia prędkości w punkcie 3.4),

• kiedy przestajesz pedałować,

• gdy bateria jest rozładowana,

• gdy została aktywowana funkcja automatycznego wyłączania; zasilanie wyłącza się automatycznie,

gdy rower towarowy Babboe-E nie jest używany przez 10 minut,

• gdy tryb wspomagania jest ustawiony na 0.

Pamiętaj,  aby  przeprowadzić  kontrolę  przed  jazdą  na  rowerze  towarowym  Babboe-E.  Jeśli  napotkasz

jakiekolwiek trudności, skonsultuj się ze sprzedawcą Babboe. Jeśli pojawi się potwierdzenie usterki, należy

czym prędzej dokonać sprawdzenia roweru u sprzedawcy Babboe.

Tryby wspomagania

System posiada 8 trybów wspomagani, od 1 do 8, a także tryb WALK ASSIST (wspomaganie prowadzenia),

aby dostosować się do warunków jazdy użytkownika.

Informacje  na  temat  przełączania  między  trybami  wspomagania  zawiera  sekcja  „Przełącznik  trybu

wspomagania”. Zobacz również „Ograniczenia prędkości” by sprawdzić maksymalne prędkości dla każdego

z trybów wspomagania.
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Tryb Numer Trybu Opis

Boost 8 Używaj podczas wjazdu na strome 
wzniesienia.

Power 5, 6, 7 Używaj, gdy chcesz podnieść komfort 
jazdy, na przykład podczas wjazdu na 
wzniesienia.

Normal 3, 4 Użyj podczas jazdy po płaskich drogach 
lub wjazdu na łagodne wzniesienia.

Eco 1, 2 Użyj, gdy chcesz pokonywać jak 
największy dystans na jednym 
ładowaniu.

Off
Wspomaganie wyłączone

0 Użyj, gdy chcesz jeździć bez
wspomagania.

WALK ASSIST
Wspomaganie prowadzenia

Do przodu: długie naciśnięcie przycisku plus
Do tyłu*: długie naciśnięcie przycisku minus

Używaj podczas prowadzenie roweru, do
6 km/h.

*Tylko rower towarowy Babboe Max-E jest wyposażony w tryb wspomagania cofania

Warunki, które mogą zmniejszyć pozostałą odległość systemu wspomagania

Pozostała  odległość  ze wspomaganiem będzie  się  szybciej  zmniejszać  podczas jazdy w następujących

warunkach:

• częste uruchamianie i zatrzymywanie,

• liczne strome wzniesienia,

• złe stan nawierzchni drogowej,

• jazda przy silnym wietrze,

• niska temperatura powietrza,

• zużyta lub stara bateria,

• podczas  używania  świateł  podczas  jazdy  na  rowerze  przez  cały  czas  (dotyczy  tylko  modeli

wyposażonych w zasilanie oświetlenia roweru),

• częste przyspieszanie,

• większa łączna waga lub obciążenie roweru ze względu na rowerzystę lub dodatkowy bagaż,

• wyższy tryb wspomagania,

• wyższa prędkość jazdy.

Pozostała  odległość  ze  wspomaganiem  również  zmniejszy  się,  jeśli  rower  nie  jest  odpowiednio

konserwowany. Przykłady, która mogą zmniejszyć pozostałą odległość wspomagania:

• zablokowane lub niewyregulowane odpowiednio hamulce,

• zbyt niskie ciśnienie w oponach,

• łańcuch nie jest dobrze nasmarowany i nie obraca się płynnie.
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 3. PANEL KONTROLNY LCD I FUNKCJE STEROWANIA

 3.1. Opis przycisków panelu kontrolnego

Zasilanie (ON/OFF)
/ Światła

 

  

Funkcje / Ustawienia

Tryb wspomagania +
/ Walk Assist do przodu

Tryb wspomagania -
/ Walk Assist do tyłu

 3.2. Informacje na panelu kontrolnym

A Wskaźnik podświetlenia LCD
Podświetlenie LCD oraz przednie i tylne światła

B Dodatkowy wskaźnik trybu
Tryb 1 – 3 = Eco
Tryb 4 – 5 = Normal
Tryb 6 – 7 = Power
Tryb 8 = Boost

C Wskaźnik zużycia energii
W trybie Normal: jeden wskaźnik odpowiada prądowi
rozładowania 2A, maksymalnie do 12A.
Wskaźnik ładowania (tylko dla Babboe Max-E)
Szybkie  ładowanie:  jeden  wskaźnik  odpowiada
prądowi ładowania 2A, maksymalnie do 12A.

D Wskaźnik błędu
Wyświetla się kod błędu, jeśli błąd wystąpił.

E Poziom trybu wspomagania
0 – 8, 0 = brak wspomagania

F Prędkość (km/h lub MPH)

G Wskaźnik  wspomagania  prowadzenia  (WALK
ASSIST)
Naprzód: ikona ciągła
Wstecz *: ikona migająca

H Wskaźnik naładowania baterii
Pokazuje  pozostały  procent  pojemności  baterii.  Pięć
słupków,  20%  na  słupek.  Gdy  całkowita  pozostała
pojemność  jest  mniejsza  niż  20%,  symbol  baterii
zacznie migać, a następnie zacznie znikać.

I Licznik  kilometrów  /  dystans  podróży  /  czas
podróży
Wyświetla  odpowiednie  wartości  licznika  kilometrów,
dystansu i czasu podróży

*Tylko  rower  towarowy  Babboe  Max-E  jest  wyposażony  w  tryb

wspomagania cofania
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 3.3. Operacje

Przycisk zasilania

Włącz  system,  naciskając  krótko  przycisk  zasilania  przez  1  sekundę.  Nastąpi  uruchomienie  systemu,

w następującej sekwencji włączania:

a) zaświeci cały ekran (1 sekunda),

b) wyświetli się wersja oprogramowania (C1),

c) wyświetli się średnica koła.

Aby wyłączyć system, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

UWAGA
• Podczas włączania wyświetlacza, gdy używasz roweru Max-E (wyposażonego w czujnik momentu),

trzymaj stopy z dala od pedałów. Jest to właściwa procedura wspomagająca kalibrację siły momentu
obrotowego przed jazdą. Jeśli postawisz stopy na pedałach podczas uruchamiania systemu, może
to spowodować wyświetlenie kodu błędu „7": na wyświetlaczu. Jeśli tak się stanie, wyłącz i włącz
urządzenie i postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami.

• Wyświetlacz i system wyłączą się automatycznie, jeśli prędkość wynosi 0 km/h i nie są używane

przez 10 minut lub dłużej.

Przycisk „SET”

Wciśnięcie  przycisku  „SET”  przez  1  sekundę  umożliwia  przełączanie  między  następującymi  opcjami:

odległość do przebycia (TRIP to GO), czas jazdy (TIME to GO), licznik kilometrów (ODO), dystans podróży

(TRIP) i czas (TIME)

TRIP to GO - odległość do przebycia 

Przybliżony dystans, jaki może pokonać Twój rower towarowy Babboe-E, biorąc pod uwagę aktualny poziom

baterii, wydajność i aktualny tryb wspomagania silnika.

TIME to GO - pozostały czas jazdy

Przybliżony czas pozostały do wyczerpania się baterii, na podstawie aktualnego poziomu baterii, wydajności

i aktualnego tryb wspomagania silnika.

TIME - czas

Czas trwania aktualnej podróży.

ODO - licznik kilometrów

Pokazuje całkowitą odległość przebytą przez rower elektryczny od momentu wyprodukowania.

TRIP - dystans podróży

Pokazuje odległość przebytą w ramach aktualnej podróży.

Strona 8



PL

Menu ustawień

Gdy system jest włączony, przytrzymanie przycisku „SET” przez ponad 3 sekundy spowoduje wejście do

menu ustawień.

W środku dostępne są 2 opcje, SET 1 i SET 2. Wciśnięcie przycisku „SET” spowoduje przełączenie między

nimi. Aby wyjść z menu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez ponad 2 sekundy.

zerowanie dystansu podróży (TRIP)

Aby  wyczyścić  aktualny  dystans  podróży,  należy  nacisnąć  i  przytrzymać  przycisk  SET  przez  ponad

2 sekundy w trybie SET 1; gdy jednocześnie miga ekran SET i opcja TRIP, naciśnij przycisk „minus”, aby

wyczyścić dystans podróży.

wybór jednostek (układ metryczny lub imperialny)

Zestaw  opcji  2  to  zmiana  jednostek  z  metrycznych  (km/h)  na  imperialne  (mph),  naciśnięcie  jednego

z przycisków „plus” lub „minus” będzie powodować przełączeniem się między 2 ustawienia. Po wybraniu

żądanych jednostek naciśnij „SET”, aby zapisać ustawienia.

UWAGA
Nawet  w  przypadku  gdy  przycisk  SET  jest  zablokowany  lub  uszkodzony,  wyświetlacz  można  nadal

aktywować. Po włączeniu wyświetlacza pojawiający się ekran będzie stale przełączać się między głównym

ekranem a trybem SET, nawet podczas jazdy. Nie spowoduje to żadnego zagrożenie dla bezpieczeństwa

podczas  jazdy.  Jeśli  przycisk  SET  zablokuje  się  podczas  włączania  systemu,  to  nie  będzie  możliwe

ustawienie trybu wspomagania.  Jeśli  przycisk SET zablokuje się podczas jazdy, ustawiony tryb zostanie

zachowany, ale nie będzie można go zmienić na inny tryb. W razie jakichkolwiek problemów z przyciskami,

skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać dalszą pomoc.

Przełącznik trybu wspomagania

Używaj przycisków „plus” lub „minus”, aby wybrać tryb wspomagania, którego chcesz w danym momencie

używać. „Plus” służy do zwiększania trybu zasilania, „minus” jego zmniejszenia.

Przełącznik wspomagania prowadzenia (WALK ASSIST)

Naprzód

Gdy  wyświetlacz  jest  włączony  naciśnij  przycisk  „plus”  i  przytrzymaj  przez  2  sekundy  lub  dłużej  by

aktywować  funkcję  wspomagania  prowadzenia  do  przodu  (WALK  ASSIST)  bez  względu  na  tryb

wspomagania,  który  był  wybrany  wcześniej.  Następnie  na  ekranie  pojawi  się  kontrolka  trybu  ECO,

a prędkość będzie zablokowana na poziomie 6 km/h. Po zwolnieniu przycisku „plus” funkcja WALK ASSIST

zostanie zatrzymana.

Do tyłu (dotyczy tylko Babboe Max-E)

Gdy  wyświetlacz  jest  włączony  naciśnij  przycisk  „minus”  i  przytrzymaj  przez  2  sekundy  lub  dłużej  by

aktywować  funkcję  wspomagania  prowadzenia  do  przodu  (WALK  ASSIST)  bez  względu  na  tryb

wspomagania,  który  był  wybrany  wcześniej.  Następnie  na  ekranie  pojawi  się  kontrolka  trybu  ECO,
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a prędkość będzie zablokowana na poziomie 6 km/h. Po zwolnieniu przycisku „plus” funkcja WALK ASSIST

zostanie zatrzymana.

Należy pamiętać, że jeśli się cofasz, to pedały będą obracać się do tyłu.

UWAGA

1) Jeśli przycisk plusa zablokuje się podczas jazdy, bez względu na aktualny tryb, spowoduje to wymuszone

przejście do trybu Walk Assist, aż do momentu wyłączenia i ponownego uruchomienia wyświetlacza.

2) Po wyborze trybu 8 z Babboe Max-E, system automatycznie powróci do trybu 7 po 30 sekundach, (chyba

że wcześniej zmieni tryb sam użytkownik). Ponowne przejście do trybu 8 wymaga również 30-sekundowego

oczekiwania. Nie dotyczy to innych trójkołowych i dwukołowych rowerów Babboe, w których przechodzenia

między trybami 7 i 8 może odbywać się w każdym czasie.

Przełącznik świateł

Gdy  wyświetlacz  jest  włączony  naciśnij  przycisk  zasilania  przez  1  sekundę  by  uruchomić  światła.

Po uruchomieniu świateł na ekranie pojawi się kontrolka – ikona w kształcie lampki.

Wyłącz światło, naciskając przycisk zasilania na 1 sekundę.

 OSTRZEŻENIE

• Nie należy wykonywać żadnych czynności regulacyjnych podczas jazdy. Zaparkuj bezpiecznie rower

towarowy Babboe-E przed zmianą ustawień.

• W przypadku,  gdy  podczas  jazdy  bateria  wyczerpie  się,  przednie  i  tylne  światła  mogą  świecić

w sposób ciągły przez kolejne 90 minut.

• Wszelkie  wewnętrzne  zmiany  ustawień  napięcia  elektrycznego,  dokonywane  w  obszarze

oprogramowania  wpływają  na  czas  świecenia  i  wymagają  wielu  testów  w  celu  zmierzenia

minimalnego czasu świecenia.

• Gdy  przycisk  zasilania  utknie  z  powodu  problemów  mechanicznych  lub  wystąpią  problemy

w obwodzie  zasilania,  system  włączy  się  w  tryb  uśpienia,  a  wyświetlacz  wyłączy.  W  takim

przypadku, nawet jeśli  wyświetlacz zostanie wymieniony na nowy system nie zostanie włączony

natychmiast.  W  takim  przypadku  spróbuj  wyjąć  baterię  na  co  najmniej  15  minut  aby  uwolnić

resztkową moc w sterowniku, dopiero po tym czasie ponownie włóż baterię.

• Jeśli przycisk zablokuje się podczas jazdy, bez względu na aktualny tryb, spowoduje to wymuszone

przejście  do  trybu  Walk  Assist.  Sytuacja  ta  nie  powoduje  żadnych  problemów  związanych

z bezpieczeństwem.

Wskaźnik naładowania baterii

Na  wyświetlaczu  wskaźnik  poziomu  naładowania  baterii  jest  wyświetlany  w  procentach.  Gdy  poziom

spadnie poniżej 20%, symbol baterii zacznie migać bez żadnej wartości. Sugerujemy się, aby użyć trybu

niskiego poboru mocy, poruszając się dalej, aby zachować trochę mocy na dojazd do domu.
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WSKAZÓWKA

➔ Po długim okresie użytkowania wskaźnik pojemności może nie zgadzać się z samą pojemnością

baterii, ponieważ nigdy nie wyczerpujesz całkowicie baterii. W takim przypadku rozwiązaniem jest

pozwolić,  aby światła wyczerpały baterię już po całkowitym wyłączeniu się silnika z braku mocy.

Następnie całkowicie naładuj baterię.

➔ Aby  uzyskać  najdokładniejsze  wskazanie  pojemności  na  wyświetlaczu,  zalecamy  wykonanie

kalibracji COP2 co 6 miesięcy. Aby to zrobić, upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana.

Ta czynność  pomoże  skrócić  czas  kalibracji.  Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  procesu

kalibracji, zobacz „Proces kalibracji Ibo-COP2”.

 3.4. Ograniczenie prędkości i natężenia prądu

Trójkołowe i dwukołowe rowery towarowe Babboe-E

Tabela przedstawia ograniczenie prędkości  dla każdego trybu w przypadku dwukołowych i  trzykołowych

rowerów Babboe-E.

Tryby 1 2 3 4 5 6 7 8 WALK

Limit prędkości
(km/h)

9 12 15 18 18 21 23 25 <6

Babboe Max-E

Tabela przedstawia ograniczenie prędkości dla każdego trybu w przypadku modelu Babboe Max-E.

Tryby 1 2 3 4 5 6 7 8 WALK

Limit prędkości
(km/h)

18 18 18 18 18 18 18 18 <6

Każdy słupek na wyświetlaczu  reprezentuje  około  2A prądu,  dlatego na przykład w trybie  5  zobaczysz

5 pełnych słupków gdy rozpoczniesz pedałowanie, w miarę zbliżania się do maksymalnej prędkość liczba

słupków spadnie.

 3.5. Kody błędów

Jak w przypadku każdego systemu elektronicznego, możliwa jest awaria. W takim przypadku skontaktuj się

z dealerem Babboe, aby wszelkie naprawy mogły być wykonane szybko. Poniższa tabela pokazuje kody

błędów i ich znaczenie. Kody błędów wyświetlają się na ekranie.

Pomiędzy systemem zastosowanym w dwukołowych i trzykołowych rowerach Babboe, a modelem Babboe

Max-E pojawiają się różnice w kodach błędów po kodzie 9, zapoznaj się z poniższą tabelą dla lepszego

zrozumienia.

Kod
błędu

Opis Potencjalne przyczyny
Możliwe
źródło

Zalecane działania

1 Błąd wykrywania 
napięcia

Może być spowodowany 
przez uszkodzenie 
komponentów kontrolera.

kontroler Wymienić kontroler.
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2 Błąd komunikacji z 
baterią

Występuje w przypadku 
błędu komunikacji między
baterią a kontrolerem. Może 
to wynikać z uszkodzenia 
złącza pamięci w kontrolerze
lub złącza baterii/kontrolera. 
Możliwe uszkodzenie pinów 
o numerach
11, 12, 13 lub 16.

bateria
kontroler

Gdy błąd 2 pojawia się na wyświetlaczu,
ale nie na COP - uszkodzony jest 
kontroler.
Gdy błąd 2 jest pojawia się na 
wyświetlaczu i COP - uszkodzona jest 
bateria.

3 Błąd napięcia pakietu 
baterii

Napięcie pakietu poniżej 
2,56 V lub powyżej 5,12 V.

bateria
kontroler

Gdy błąd 3 jest wyświetlany na 
wyświetlaczu, ale nie na COP - 
uszkodzony jest kontroler.
 Kiedy błąd 3 pojawia się na 
wyświetlaczu i na COP - uszkodzona 
jest bateria.

4 Błąd związany z 
temperaturą

Temperatura baterii
> 50°C lub <-20°C kontrolera
> 80°C lub <-20°C

bateria
kontroler

Gdy błąd 4 jest pojawia się na 
wyświetlaczu, ale nie na COP - 
uszkodzony jest kontroler.
Kiedy błąd 4 pojawia się na 
wyświetlaczu i na COP - uszkodzona 
jest bateria.

5 Zatrzymanie silnika Błąd połączenia silnika silnik
kontroler

Sprawdzić złącze 2 (patrz schemat na 
końcu punktu 8.1).
Wyjmij baterię, rozepnij złącze 2, 
wcześniej przekręć plastikowy pierścień.
Przedmuchaj/wyczyść styki i połącz 
ponownie, zwracając uwagę by 
umieszczone na nich strzałki znajdowały
się naprzeciw siebie. Zakręć ponownie 
pierścień, włóż baterię i upewnij się, że 
jest ona w pierwotnej pozycji.

6 Błąd kalibracji danych 
napięcia ogniw baterii

Awaria instalacji elektrycznej
komponentu do wykrywania 
napięcie.

kontroler Wymienić kontroler.

9 Błąd komunikacji Brak komunikacji między 
wyświetlaczem i kontrolerem
lub czujnikiem 
kadencji/momentu 
obrotowego.
Uszkodzone mogą być 
komponenty TX, MX, MCU 
lub bezpiecznik.

wyświetlacz
kontroler
czujnik 
kadencji lub
momentu 
obrotowego

Sprawdź wtyczki 1, 2 i 3 (patrz
na schemat na końcu punktu 8.1) w 
następujący sposób: wyjmij baterię, 
odłącz wtyczkę odkręcając pierścienie.
Przedmuchaj/wyczyść styki i połącz 
ponownie. Zakręć ponownie pierścień, 
włóż baterię i upewnij się, że jest ona w 
pierwotnej pozycji.

Dodatkowe kody dla modelu MAX-E.

Kod
błędu

Opis Potencjalne przyczyny
Możliwe
źródło

Zalecane działania

7 Błąd sygnału czujnika 
momentu obrotowego 
przy uruchomionym 
systemie

Możliwe, że system jest w 
porządku, ale prowadzący 
omyłkowo wywołał błąd 7 
przez postawienie stóp na 
pedałach podczas 
uruchamiania wyświetlacza.

Czujnik 
momentu 
obrotowego
kontroler

Zrestartuj (wyłącz i włącz ponownie) 
wyświetlacz po zdjęciu obu stóp z 
pedałów.

10 Błąd temperatury Kontroler temperatury 
przekroczył graniczne 
wielkości >90°C lub <-20°C

kontroler Wymienić kontroler.
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11 Błąd momentu 
obrotowego podczas 
pedałowania

Błąd kontrolera lub czujnika 
momentu obrotowego

kontroler
czujnik 
momentu 
obrotowego

Sprawdź złącze 1 (patrz schemat w 
punkcie 8.1).
Wyjmij baterię, rozłącz złącze 1, 
odkręcając pierścienie. 
Przedmuchaj/wyczyść styki i połącz 
ponownie połącz złącze ze strzałkami 
skierowanymi do siebie. Zakręć 
ponownie pierścień, włóż baterię i 
upewnij się, że jest ona w pierwotnej 
pozycji.

 4. BATERIA I ŁADOWANIE

 4.1. Bateria

Do  rowerów  towarowych  Babboe-E  dostarczane  są  dwa  modele  baterii.  Bateria  o  symbolu  ibo-R37

o pojemności 374 Wh oraz o symbolu ibo-R45 o pojemności 447 Wh.

 Dane techniczne

Modele ibo-R37 / ibo-R45

Opis Bezobsługowy akumulator litowo-jonowy (bateria)

Parametry ibo-R37: 374Wh, 32.85V, 11.4Ah
ibo-R45: 447Wh, 32.4V, 13.7Ah

Standardowy prąd ładowania 2A

Standardowy czas ładowania ibo-R37: 6 - 8 h do 100% (CC-CV prądem 2A do 37.8V)
ibo-R45: 7 - 9 h do 100% (CC-CV prądem 2A do 37.8V)

Maksymalny prąd rozładowania 30A

Temperatura robocza 0°C - 45°C

Warunki przechowywania 0°C - 40°C / wilgotność ≤ 65% (25°C)

Stopień ochrony IP45

Typ złącza MX216

Zgodność z normami CE/FCC; UN38.3; IEC62133
ISO13849-1: 2015; EN15194: 2017

UWAGA

Łącząc baterię ze sterownikiem w rowerze lub adapterem COP2, należy je umieścić na tej samej poziomej

linii, aby dobrze ze sobą łączyć bez zginania pinów/styków. Każdy wygięty styk może spowodować usterki

elektryczne.
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 4.2. Wygląd Ibo-COP2

 Główne funkcje ibo-COP2

Ibo-COP2 został zaprojektowany, aby zapewnić domowe, przyjazne dla użytkownika narzędzie z kilkoma

nowymi funkcjami, które pomagają utrzymać najwyższą wydajność baterii. Te funkcje są wymienione poniżej:

1. Zapewnia standardową funkcję ładowania.

2. Działa jako interfejs ładujący między akumulatorem litowo-jonowym (baterią) a ładowarką litowo-jonową.

3. Dokonuje optymalizacji ogniwa (równoważenia ogniw) przy każdym ładowaniu.

4.  Umożliwia  wykonanie  autodiagnostyki  baterii  w  domu za  pomocą  funkcji  „Kalibracja”  i  „Sprawdzanie

błędów”.

5. Zgłasza stan baterii dla starzejących się pakietów baterii.

6. Weryfikuje i aktualizuje rzeczywistą pojemność starzejącego się pakietu baterii, aby dokładniej wyświetlać

informacje na wyświetlaczu.

7. Automatycznie wykonuje kontrolę błędów i identyfikację błędów przy każdym ładowaniu.

 Dane techniczne

Model ibo-COP2

Opis Zestaw do diagnostyki stanu baterii i optymalizacji ogniw

Parametry DC - prądu stałego (max) 42VDC (na wejściu) i 37.8VDC (na wyjściu)

Prąd maks 4A

Zasilanie Wyposażony w 2-pinowy przewód zasilający 230V AC

Złącza 1x  port  wejściowy  DC  do  podłączenia  z  autoryzowaną  ładowarką  litowo-
jonową GWA
1x  zestaw  złączy  MX216  do  połączenia  z  zatwierdzonym  przez  GWA
pakietem akumulatorów litowo-jonowych (baterią)

Temperatura robocza 0°C - 45°C

Warunki przechowywania temperatura: 0°C - 40°C
wilgotność: ≤ 65% (25°C)

Zgodność z normami CE/FCC
EN15194: 2017
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UWAGA

COP2 nie działa sam, musi współpracować z baterią GWA i ładowarką litowo-jonową GWA. Łącząc baterię

z adapterem COP2, należy je umieścić na tej samej poziomej linii, aby dobrze ze sobą łączyć bez zginania

pinów/styków. Każdy wygięty styk może spowodować usterki elektryczne.

 Panel frontowy

 Procedura ładowania

Krok 1:

Najpierw podłącz adapter ibo-COP2 do ładowarki za pomocą okrągłego gniazda DC.

Krok 2:

Dopiero teraz można podłączyć ładowarkę do gniazdka ściennego AC 220 V. Następnie COP2 przejdzie do

procedury autodiagnostyki na 5 sekund, podczas której wszystkie 8 wskaźników LED zaświeci się i będzie

migać kolejno od LEWEJ do PRAWEJ.

Krok 3:

Po trzecie, podłącz COP2 do baterii. Jeśli nie zostanie wykryty żaden błąd, wskaźnik zasilania na panelu

przednim zaświeci  się ciągłym zielonym światłem,  a wskaźnik  pojemności  baterii  wyświetli  pozostałą jej

pojemność.

 Status ładowania baterii

Wskaźnik zasilania (zielony) pozostanie WŁĄCZONY do momentu wyłączenia COP2. Po włączeniu zasilania

wskaźniki poziomu naładowania baterii (zielone) zaczną migać.

COP2  automatycznie  przechodzi  do  standardowego  procesu  ładowania,  wskaźnik  COP (żółty)  zacznie

powoli migać, co oznacza, że ładuje baterię. Wskaźniki pojemności baterii (zielone) będą stopniowo rosły

z 1 do 4 wskaźników,  gdy osiągną pełną pojemność.  Następnie  wskaźnik  COP (żółty)  przestanie  migać

i będzie świecić światłem ciągłym, co oznacza, że cały proces COP jest ostatecznie zakończony.

 Kody błędów

Kiedy ibo-COP2 działa, procesy sprawdzania błędów i identyfikacji błędów są zawsze aktywne.
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Oznacza to, że automatycznie wykryje i zgłosi wszelkie błędy baterii. Jeśli wystąpi błąd, proces ładowania

zostanie zatrzymany, a wykryty błąd zostanie pokazany za pomocą 5 wskaźników LED na COP2.

W przypadku  wykrycia  błędu  wskaźnik  błędu  (ERROR LED)  zaświeci  się,  a  w międzyczasie  wskaźniki

poziomu naładowania baterii  zaświecą się  na zielono,  przedstawiając kod błędu,  który  można odczytać

w tabeli.

Na przykład, jeśli zostanie wykryty błąd 1, wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono, wskaźnik błędu będzie

czerwony, a wskaźnik CAP 1 zaświeci się na zielono. W poniższej tabeli przedstawiono, jak to wygląda na

COP2.

 Kwartalna kontrola stanu baterii za pomocą ibo-COP2

Gdy bateria jest używana przez długi czas, całkowita pojemność baterii  zostanie zmniejszona z powodu

naturalnego zużycia  ogniw.  Jeśli  nigdy  nie  rozładujesz całkowicie  baterii,  rzeczywista  pojemność baterii

może  nie  zostać  odzwierciedlona  na  wyświetlaczu.  Korzystając  z  COP2,  możesz  samodzielnie

przeprowadzić pełną kontrolę stanu baterii.

Aby sprawdzić stan baterii, wykonaj proces kalibracji w domu. Można to zrobić według własnego uznania.

Zalecamy jednak przeprowadzanie tego procesu mniej więcej co 3 do 12 miesięcy, aby zoptymalizować stan

baterii i wydajność. Po zakończeniu tego procesu COP2 wyświetli wyniki stanu baterii na przednim panelu

COP2.

 Proces kalibracji

Naciśnięcie przycisku „CAL” na panelu przednim przez 5 sekund spowoduje rozpoczęcie procesu kalibracji

(CAL). Podczas procesu inicjacji najpierw przejdzie w tryb rozładowania. Oznacza to, że najpierw całkowicie

wyczerpuje całą pojemność baterii. Będzie to reprezentowane przez wskaźniki pojemności baterii.

Zobaczysz, że wszystkie wskaźniki pojemności (zielone) i wskaźnik CAL (biały) zaczną szybko migać, aż

osiągną zerową pojemność. Proces rozładowywania będzie trwał od kilku minut do 52 godzin, w zależności

od pozostałej pojemności baterii ibo-R37 / ibo-R45.

Po zakończeniu trybu rozładowania automatycznie przejdzie do normalnego trybu ładowania.

Po zakończeniu trybu ładowania automatycznie przejdzie do trybu raportowania stanu baterii. Na podstawie

wyniku możesz zapoznać się z poniższą tabelą i określić stan baterii.

Na  przykład  klasa  A oznacza,  że  bateria  nadal  ma  co  najmniej  80%  swojej  początkowej  rzeczywistej

pojemności i nie wykryto żadnego błędu. Jeśli stan baterii to klasa C, oznacza to, że całkowita pojemność

pakietu baterii wynosi od 60 do 70% całkowitej pojemności nowego zestawu baterii. Możesz rozważyć zakup

nowego zestawu baterii, jeśli chcą mieć możliwość odzyskania zasięgu, jaki ma nowy zestaw baterii.
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W zależności od stanu baterii, ostateczne wyniki diagnostyki stanu baterii zostaną przedstawione na panelu

przednim  za  pomocą  wskaźników  pojemności  baterii  (zielone)  i  wskaźnik  CAL  (biały).  W  celach

informacyjnych należy zapoznać się z poniższą tabelą.

UWAGA

Powierzchnia  COP2  może  być  GORĄCA.  Zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  ładowarek,  temperatura

powierzchni prostowników i COP2 nie powinna przekraczać 70°C.

 4.3. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii, COP2 i ładowarki

 1.  Aby zapewnić bezpieczne i wydajne ładowanie, używaj ładowarek wyłącznie w pomieszczeniach.

 2. Umieść baterię, COP2 i ładowarkę na płaskiej powierzchni zgodnie z poniższymi warunkami:

• wolne od deszczu i wilgoci

• poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

• dobrze wentylowana i sucha

• niedostępne dla dzieci i zwierząt

• temperatura otoczenia od 3°C do 25°C

Błąd 6 wystąpi, jeśli którakolwiek z temperatur ogniwa jest wyższa niż 45°C lub niższa niż 0°C. W takich

sprawach,  proces  ładowania  zostanie  zatrzymany,  aby  chronić  baterię.  Użytkownicy  muszą  albo

poczekać, aż ogniwa osiągną temperaturę +3°C lub przenieś baterię do pomieszczenia o temperaturze

od 15°C do 25°C.

 3. NALEŻY  używać  ładowarki  GWA wyłącznie  do  ładowania  baterii  GWA.  Użycie  jakiejkolwiek  innej

ładowarki do ładowania baterii GWA spowoduje utratę gwarancji i może spowodować pożar, wybuch lub

uszkodzenie baterii GWA.

 4. NALEŻY zawsze  ładować baterię  GWA za  pomocą ładowarki  GWA i  jej  akcesorium do ładowania,

COP2.

 5. Zawsze postępuj zgodnie z sugerowaną procedurą ładowania, jak wskazano na etykiecie COP2, aby

uniknąć błędów lub wypadków.

 6. Ładowarka i COP2 są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, dodatkowo należy unikać

używania w środowisku o dużej wilgotności.

 7. NIE  WOLNO  używać  z  listwą  zasilającą  lub  przedłużaczem,  robienie  tego  przy  użyciu  tych  lub

podobnych niezabezpieczonych metod może przekroczyć ich prąd znamionowy i spowodować pożar.
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 8. NIE WOLNO używać z kablem, gdy jest zawiązany lub zwinięty, i nie przechowywać z kablem owiniętym

wokół  głównej  obudowy  ładowarki.  Może  to  spowodować  uszkodzenie  kabla  i  pożar  lub  porażenie

prądem.

 9. NALEŻY mocno włożyć wtyczkę zasilania i  wtyczki ładowania do odpowiednich gniazd. Niewłaściwe

włożenie wtyczki zasilania i wtyczki do ładowania może spowodować pożar spowodowany porażeniem

prądem elektrycznym lub przegrzaniem.

 10. NIE używaj ładowarki w pobliżu materiałów łatwopalnych lub gazów. Może to spowodować pożar lub

wybuch.

 11. NIE zakrywaj ładowarki ani nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów podczas ładowania. Może to

spowodować wewnętrzne przegrzanie, prowadzące do pożaru.

 12. NIE upuszczaj ładowarki  ani  nie  narażaj jej  na silne uderzenia,  może to  spowodować uszkodzenie,

a w rezultacie pożar lub porażenie prądem.

 13. Przechowuj baterię i ładowarkę w miejscach niedostępnych dla dzieci.

 14. NIE WOLNO dotykać baterii  ani  ładowarki  podczas ładowania.  Ponieważ bateria  i  ładowarka mogą

osiągnąć temperaturę  od  40  °  C do 70  °  C podczas  ładowania,  dotknięcie  ich  może spowodować

oparzenia.

 15. NIE  używaj  kabla  zasilającego,  jeśli  jest  uszkodzony,  zaprzestań  używania  tej  ładowarki  i  zleć

sprawdzenie u autoryzowanego sprzedawcy.

 16. NIE  rozbieraj  ani  nie  modyfikuj  ładowarki,  spowoduje  to  utratę  gwarancji  i  może  spowodować

uszkodzenie ładowarki, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem.

 17. NIE NALEŻY przykładać nadmiernej siły  do  wtyku ładowania ani  ciągnąć za przewód z wtyczką do

ładowania podłączoną do COP2, w przeciwnym razie wtyczka lub złącze może zostać uszkodzone.

 18. NIE dotykaj styków ładowarki metalowymi przedmiotami ani nie pozwól, aby obcy materiał spowodował

zwarcie na stykach. Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie ładowarki.

 19. Okresowo usuwaj kurz z wtyczki  zasilania.  Wilgoć lub inne problemy mogą zmniejszyć skuteczność

izolacji, powodując pożar lub porażenie prądem.

 5. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

 OSTRZEŻENIE

Nie  używaj  do  mycia  roweru  elektrycznego  Babboe-E  myjki  wysokociśnieniowej,  ponieważ  może  ona

spowodować  dostanie  się  wody  do  elementów  systemu  napędowego,  a  w  konsekwencji  uszkodzenie

sprzętu lub nieprawidłowe działanie jednostki napędowej, wyświetlacza lub baterii.

Jeśli woda lub wilgoć dostanie się do wnętrza jednego z tych elementów, poproś autoryzowanego serwis

Babboe o sprawdzenie swojego roweru towarowego Babboe-E.
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 5.1. Dbanie o baterię

1.  Ścieraj  zabrudzenia  z  baterii  za  pomocą  wilgotnej,  mocno  wykręconej  ścierki.  Nie  wylewaj  wody

bezpośrednio na baterię.

2. Nie czyść styków przez polerowanie ich pilnikiem, drutem itp. Może to spowodować uszkodzenie styków i

spowodować usterkę.

3.  Nie  zwierać  styków  baterii.  Może  to  spowodować  nagrzanie  lub  zapalenie  się  baterii,  powodujące

poważne obrażenia lub uszkodzenia.

4.  Nie  rozbieraj  ani  nie  modyfikuj  zestawu ogniw  baterii.  Takie  postępowanie  spowoduje  unieważnienie

gwarancji i może spowodować uszkodzenie baterii, zwarcie lub zapłon, powodując poważne obrażenia lub

uszkodzenia.

5. Nie używaj baterii, jeśli obudowa jest uszkodzona, pęknięta lub wydobywa się z niej nietypowy zapach.

Wyciekający płyn z baterii może spowodować poważne obrażenia.

6. Nie upuszczaj baterii ani nie narażaj go na uderzenia. Może to spowodować wewnętrzne uszkodzenie

baterii, a nawet jej zapalenie się, powodujące poważne obrażenia lub uszkodzenia.

7. Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj go na działanie źródeł ciepła. Może to spowodować pożar

lub wybuch, powodujące w konsekwencji poważne obrażenia lub uszkodzenia.

8.  Baterię  należy przechowywać w suchym i  przewiewnym pomieszczeniu  o  następujących  warunkach:

temperatura otoczenia od 0°C do 40°C, wilgotność mniejsza niż 65% przy temperaturze wewnętrznej 25°C.

Uwaga  specjalna:  nie  przechowywać  baterii  w  środowisku  o  wysokiej  wilgotności  (>  65%)  i  wysokiej

temperaturze (> 40°C).

 5.2. Konserwacja jednostki napędowej

1.  Nie  demontuj  jakichkolwiek  urządzeń  systemu  ibo  e-drive  i  unikaj  siłowego  oddziaływania  na  nie.

Demontaż elementów systemu w celu sprawdzenia lub naprawy może przeprowadzić upoważniony technik.

2. Upewnij się, że połączenie między każdym złączem kablowym jest dobrze dokręcone.

3. Każde złącze wystawione na warunki atmosferyczne będzie wymagało od czasu do czasu usunięcia kurzu

i rdzy, na przykład po długotrwałym parkowaniu lub przechowywaniu na zewnątrz.

4. Dostarcz rower towarowy Babboe-E do sprzedawcy, jeśli na złączach urządzenia pojawi się korozja.

5. Wszelkie czyszczenie złącza należy przeprowadzać przy braku zasilania. Przed nawiązaniem połączenia

upewnij się, że złącza są wysuszone, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych spowodowanych przez wilgoć.

6. Przed dotknięciem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego zawsze osusz ręce, aby uniknąć porażenia.

7. Zawsze unikaj kontaktu baterii, COP2, ładowarki i kontrolera z innymi metalowymi przedmiotami, które

mogą spowodować zwarcia styków, co może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia podzespołów.

8.  Okresowo  czyść  złącza  baterii,  sterownika,  ładowarki  i  COP2.  Jakikolwiek  kurz  lub  wilgoć  może

zmniejszają skuteczność izolacji, powodując porażenie prądem lub pożar.
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9. Nie modyfikuj ani nie demontuj roweru cargo Babboe-E. Nie instaluj niczego poza oryginalnymi częściami

i akcesoriami. Taka ingerencja w system może spowodować uszkodzenie produktu, wadliwe działanie lub

zwiększenie ryzyka obrażeń.

10. Podczas zatrzymywania roweru towarowego Babboe-E należy zaciągnąć przednie i tylne hamulce oraz

trzymać obie stopy na podłożu. Jeśli położysz jedną stopę na pedale, podczas gdy druga będzie na podłożu,

w  bardzo  rzadkim  przypadku  może  to  spowodować  przypadkowe  uruchomienie,  zaś  niezamierzone

włączenie funkcji wspomagania i utrata kontroli nad rowerem może wywołać ryzyko obrażeń.

11.  Nie  używaj  roweru  towarowego  Babboe-E,  jeśli  występują  jakiekolwiek  nieprawidłowości  związane

z baterią lub jakąkolwiek inną częścią roweru. Może to doprowadzić do utraty kontroli w trakcie jazdy lub

poważnych obrażeń.

 5.3. Regularne przechowywanie rowerów towarowych Babboe-E (przez noc)

Pamiętaj, aby przechowywać rower towarowy Babboe-E w miejscu:

• płaskim i o stabilnym podłożu,

• dobrze wentylowanym i wolnym od wilgoci,

• osłoniętym przed czynnikami pogodowymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,

• w miarę możliwości wewnątrz.

 5.4. Długotrwałe przechowywanie roweru towarowego Babboe-E (pow. 6 miesięcy)

• jeśli przechowujesz rower towarowy Babboe-E przez dłuższy czas (6 miesięcy lub dłużej), wyjmij

baterię  i  przechowuj  ją  w  pomieszczeniu  o  temperaturze  0°C-40°C  i  w  suchym miejscu,  gdzie

wilgotność jest mniejsza niż 65% przy 25°C,

• sugerowane jest  utrzymywanie  baterii  na  poziomie  naładowania  ok.  30%,  co  jakiś  czas  należy

doładowywać baterię w celu utrzymania tego poziomu,

• ogniwa  litowo-jonowe  będzie  stopniowo  samo  rozładowywać  się,  bateria  powoli  traci  swoją

pojemność podczas przechowywania. Użytkownicy powinni zawsze używać COP2 do wykonywania

procesu kalibracji co 3 miesiące w celu optymalizacji stanu pakietów baterii,

• wykonuj co 3 miesiące proces kalibracji, baterię można bezpiecznie przechowywać do 10 miesięcy,

• w przypadku używania baterii po długim okresie przechowywania należy ją wcześniej naładować,

ponadto,  jeśli  okres  przechowywania  trwał  6  miesięcy  lub  dłużej,  należy  przez  rozpoczęciem

korzystania z roweru Babboe-E dokonać jego sprawdzenia i konserwacji przez autoryzowany serwis.

 6. TRANSPORT BATERII

Baterie podlegają wymaganiom przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych. Podczas transportu przez

trzecią  osobę  (np.  transportem  lotniczym  lub  agencją  spedycyjną),  muszą  być  spełnione  specjalne

wymagania  dotyczące  opakowań  i  etykiet.  Aby  przygotować  przedmioty  do  wysyłki,  skonsultuj  się

z ekspertem od materiałów niebezpiecznych. Klient ma możliwość transportu baterii w transporcie drogowym

bez dodatkowych wymagań. Nie transportuj uszkodzonych baterii.
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Zaklej taśmą lub zakryj styki i zapakuj baterię w taki sposób, aby nie mógł się przemieszczać wewnątrz

opakowania.  Należy  przestrzegać  wszystkich  lokalnych  i  krajowych  przepisów.  W  przypadku  pytań

dotyczących transportu baterii, należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy rowerów.

 7. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Jednostka napędowa, bateria, ładowarka, wyświetlacz, zestaw czujników prędkości, akcesoria i opakowanie

powinny być sortowane i przeznaczone do przyjaznego dla środowiska recyklingu.

Nie wyrzucaj roweru ani jego części razem z odpadami domowymi. Nie wrzucaj baterii  do ognia ani nie

wystawiaj jej na działanie źródeł ciepła. Może to spowodować pożar lub wybuch, a w konsekwencji poważne

obrażenia lub uszkodzenia.

Dla krajów UE

Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE, dotyczącą urządzeń elektrycznych i narzędzi, które straciły

użyteczność,  a  także  dyrektywą  europejską  nr  2006/66/EC,  dotyczącą  wadliwych  lub  zużytych  baterii

i akumulatorów, należy zebrać je oddzielnie i utylizować w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 8.1. System wspomagania rowerów towarowych Babboe-E

Problem Sprawdź Wykonaj

Wspomaganie roweru nie działa 1. Czy działa funkcja 
wspomagania prowadzenia 
roweru?
2. Czy nie działa zarówno 
funkcja wspomagania 
prowadzenia (walk assist), jak i 
wspomaganie w trakcie jazdy?

1. Sprawdzić wtyczkę czujnika na korbie 
(złącze #1, patrz schemat w punkcie 8.1) 
w następujący sposób: wyjmij baterię, 
a następnie odłącz wtyczkę poprzez 
przekręcenie dwóch stalowych pierścieni, 
przedmuchaj/wyczyść wtyczkę i ponownie
podłącz obie wtyczki ze strzałkami 
skierowanymi do siebie. Przekręć stalowe
pierścienie z powrotem razem i umieść 
baterię w pierwotnej pozycji.
- sprawdź dysk magnetyczny i czujnik 
magnetyczny pod kątem zabrudzeń
- upewnij się, że odległość między 
czujnikiem magnetycznym i dyskiem nie 
przekracza 1 cm
2. Sprawdź wtyczkę silnika (złącze #2) 
w taki sam sposób, jak opisano wyżej.

1. Aktualny poziom naładowania baterii
nie jest wyświetlany na wyświetlaczu.
2. Poziom baterii spada do 0 bardzo 
szybko, nawet po ładowaniu do pełna.
3. Poziom baterii wynosi 0 po pełnym 
naładowaniu.

1. Podłącz ładowarkę, ibo-COP2 i baterię zgodnie z kolejnością opisaną 
w tej instrukcji. Niektóre funkcje nie zostaną aktywowane, jeśli wymienione 
elementy nie zostały podłączone we właściwej kolejności. Jeśli COP2 
pokazuje błąd, po przejściu przez proces COP, wynik zostanie wyświetlony 
za pomocą wskaźników błędu i pojemności baterii. Sprawdź znaczenie 
kodu błędu w tej instrukcji.
2. Użyj ibo-COP2, aby uruchomić proces kalibracji. Gdy naciśniesz „CAL 
Push Button” na panelu przednim przez 5 sekund, proces kalibracji 
zostanie zainicjowana.

Strona 21



PL

Podczas jazdy na rowerze 
pojemność baterii spada szybko, ale 
ani wyświetlacz, ani
COP2 wykrywają błędu.

W przypadku starszych baterii poziom naładowania może szybko spaść 
(na przykład z 40% do 0%). Stan baterii może nie zostać zaktualizowany 
jeśli wcześniej nie wyczerpałeś całkowicie baterii i naładowałeś ją od 0% 
do 100%. Po dłuższym używaniu wskazania poziomu naładowania baterii 
na wyświetlaczu tracą swoją dokładność. W związku z tym, ilekroć to się 
przydarzy, a nie jest wyświetlany żaden kod błędu na wyświetlaczu, 
upewnij się, że poziom naładowania baterii jest zaktualizowany. Można to 
zrobić przez rozładowanie baterii, a następnie rozpoczęcie procesu 
kalibracji w celu sprawdzenia wskaźnika stanu baterii. Jeśli bateria nie 
posiada klasy C lub niższej tzn. że jest zużyta. Skontaktuj się ze 
sprzedawcą, aby kupić nową baterię.

Wyświetlana się kod błędu 8 i
migają światła.

Sprawdź połączenie wyświetlacza, kod błędu 8 nie występuje w tym 
systemie. Nietypowe kody błędów mogą pojawić się, gdy wyświetlacz 
i kontroler nie są prawidłowo podłączone.
Sprawdź wtyczkę nr 3 (patrz na schemat w punkcie 8.1) w następujący 
sposób: Wyjmij baterię, a następnie odłącz wtyczkę poprzez przekręcenie 
dwóch stalowych pierścieni, przedmuchaj wtyczkę i ponownie podłącz obie 
wtyczki ze strzałkami skierowanymi do siebie. Przekręć stalowe pierścienie
z powrotem razem i umieść baterię w pierwotnej pozycja.

Co robić, kiedy pojawi się kod błędu 5? Kod błędu 5 to błąd komunikacji między kontrolerem a wyświetlaczem i jest
zwykle spowodowane problemem z połączeniem między silnikiem 
i sterownikiem. Sprawdź wtyczkę 2 (patrz na schemat w punkcie 8.1) 
w następujący sposób: Wyjmij baterię, a następnie odłącz wtyczkę poprzez
przekręcenie dwóch stalowych pierścieni, przedmuchaj wtyczkę i ponownie
podłącz obie wtyczki ze strzałkami skierowanymi do siebie. Przekręć 
stalowe pierścienie z powrotem razem i umieść baterię w pierwotnej 
pozycja.

Co robić, kiedy pojawi się kod błędu 9? Kod błędu 9 wskazuje, że coś jest nie tak z połączeniem między 
sterownikiem, wyświetlaczem i czujnikiem kadencji. Po pierwsze powinien 
zostać wyeliminowany możliwy błąd związany z czujnikiem kadencji. 
Wyłącz system i odłącz czujnik kadencji ze sterownika (wtyczka 1, patrz na
schemat w punkcie 8.1). Włącz system i naciśnij przycisk wspomagania 
prowadzenia (walk assist), aby sprawdzić, czy ta funkcja roweru nadal 
działa. Jeśli  tak to oznacza, że problemem z czujnikiem kadencji. Wymień 
wadliwy czujnik na nowy, a następnie sprawdź, czy cały system działa 
poprawnie od poziomu 1 do 8.

Silnik nagle się zatrzymuje, mimo że 
bateria jest pełna lub prawie pełna, 
wyświetlacz wyłącza się całkowicie, 
wspomaganie nie działa. Nie jest 
wyświetlany kod błędu.
Wcześniej system krótko pokazał kod 
błędu 9.

Sprawdź poziom naładowania baterii za pomocą COP2 i porównaj z tym, 
co pokazano na wyświetlaczu. Jeśli oba wskazują tę samą wartość, 
wypróbuj funkcję wspomagania prowadzenia i sprawdź czujnik kadencji 
(czujnik na korbie). Wyłącz system, odłącz czujnik kadencji przez wypięcie 
wtyczki 1 (patrz na schemat w punkcie 8.1), włącz ponownie system 
i wypróbuj funkcję wspomagania prowadzenia. Jeśli ta funkcja działa 
poprawnie, problem może tkwić w luźnej wtyczce. Jeśli wszystkie wtyczki 
są dobrze połączone, czujnik kadencji może być uszkodzony. Nie ma kodu 
błędu dla uszkodzonego czujnika kadencji, ale jest taki kod dla 
nieprawidłowego wskazania wspomnianego czujnika.

Pojemność baterii
wskazanie na COP2
i wyświetlaczu nie są
zsynchronizowane

Wykonaj procedurę kalibracji.

Wspomaganie ciągle się włącza i 
wyłącza podczas jazdy

Czy bateria została włożona
prawidłowo?

- Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo 
włożona i zablokowana.
- Sprawdź wtyczkę czujnika na korbie 
(złącze #1, patrz na schemat w punkcie 
8.1), a następnie połączenie silnika 
(złącze #2). Wyjmij baterię, a następnie 
odłącz wtyczkę poprzez przekręcenie 
dwóch stalowych pierścieni, przedmuchaj/
wyczyść wtyczkę i ponownie podłącz obie
wtyczki ze strzałkami skierowanymi do 
siebie. Przekręć stalowe pierścienie z 
powrotem razem i umieść baterię 
w pierwotnej pozycji.
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Wspomaganie w trakcie jazdy nie 
działa, mimo że wyświetlacz jest 
włączony.

1. Czy działa funkcja 
wspomagania prowadzenia 
roweru?
2. Czy nie działa zarówno 
funkcja wspomagania 
prowadzenia (walk assist), jak i 
wspomaganie w trakcie jazdy 

1. Sprawdzić wtyczkę czujnika na korbie 
(złącze #1, patrz na schemat w punkcie 
8.1) w następujący sposób: wyjmij 
baterię, a następnie odłącz wtyczkę 
poprzez przekręcenie dwóch stalowych 
pierścieni, przedmuchaj wtyczkę i 
ponownie podłącz obie wtyczki ze 
strzałkami skierowanymi do siebie. 
Przekręć stalowe pierścienie z powrotem 
razem i umieść baterię w pierwotnej 
pozycja.
- Sprawdź, czy dysk magnetyczny lub 
czujnik magnetyczny nie są zabrudzone.
- Upewnij się, że odległość między 
czujnikiem magnetycznym i dyskiem nie 
przekracza 1 cm.
2. Sprawdź wtyczkę silnika (złącze #2) 
w taki sam sposób, jak opisano powyżej 
dla wtyczki 1.

Silnik wydaje dziwny grzechoczący lub 
trzaskający dźwięk

Mógł wystąpić problem wewnątrz jednostki napędowej.
Poproś autoryzowanego sprzedawcę o sprawdzenie roweru towarowego 
Babboe-E.

Występuje dziwny zapach lub dym 
wydobywający się z jednostki 
napędowej

Mógł wystąpić problem wewnątrz jednostki napędowej.
Poproś autoryzowanego sprzedawcę o sprawdzenie roweru towarowego 
Babboe-E.

Zasięg jazdy maleje Czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na zasięg działania:
- jazda na zbyt miękkich oponach, ciśnienie w oponach powinno wynosić 
co najmniej 3,5 bara,
- jazda w wyższych trybach wspomagania,
- ciężkie obciążenie roweru towarowego,
- zimno (warunki pogodowe),
- rozruch z postoju na wysokim biegu,
- brak aktywnego pedałowania,
- częste hamowanie

Czy bateria jest zużyta? Wymień baterię.

Lokalizacja złączy

1. Złącze #1: czujnik kadencji

2. Złącze #3: panel kontrolny (wyświetlacz LCD)

2. Złącze #2: silnik
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UWAGA

W przypadku Big-E, Dog-E i wszystkich modeli dostarczonych w 2020 roku lub później, złącze #1 znajduje

się w innym położeniu. Zostało to zaznaczone na obrazku w ramce i oznaczone jako 1a.

UWAGA

W Big-E i Dog-E złącze #3 jest umieszczone w osłonie na rurze podsiodłowej i  nie jest łatwo dostępne.

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, jeśli potrzebujesz pomocy.

 8.2. Bateria i ładowarka

Problem Sprawdź Wykonaj

Bateria nie ładuje się. 1. Czy działa funkcja wspomagania 
prowadzenia roweru?
2. Czy nie działa zarówno funkcja 
wspomagania prowadzenia (walk 
assist), jak i wspomaganie w trakcie 
jazdy 

1. Sprawdzić wtyczkę czujnika na 
korbie (złącze #1, patrz na schemat 
w punkcie 8.1) w następujący sposób: 
wyjmij baterię, a następnie odłącz 
wtyczkę poprzez przekręcenie dwóch 
stalowych pierścieni, przedmuchaj 
wtyczkę i ponownie podłącz obie 
wtyczki ze strzałkami skierowanymi do
siebie. Przekręć stalowe pierścienie 
z powrotem razem i umieść baterię 
w pierwotnej pozycji.
- Sprawdź dysk magnetyczny i czujnik 
magnetyczny pod kątem zabrudzeń.
- Upewnij się, że odległość między 
czujnikiem magnetycznym i dyskiem 
nie przekracza 1 cm.
2. Sprawdź wtyczkę silnika (złącze #2)
w taki sam sposób, jak w przypadku 
opisanej wyżej wtyczki 1.

Czy świeci się ładowarka? Jeśli kontrolka się nie świeci, 
ładowarka jest wadliwa.

Jeśli nie miga wskaźnik błędu ani na 
ładowarce, ani na COP2, sprawdź czy 
wtyczka zasilania jest dobrze 
podłączona. Czy wtyczka ładowania 
jest dobrze włożona do COP2, a 
COP2 mocno do baterii?

Czy styki ładowarki, COP2 lub baterii 
są zabrudzone lub mokre?

Podłącz wszystko ponownie i zobacz, 
czy bateria teraz ładuje się.
Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli 
bateria nadal się nie ładuje.

Ładowarka baterii emituje 
nietypowe dźwięki, nieprzyjemne 
zapachy lub dym.

Odłącz wtyczkę zasilacza i natychmiast przerwij pracę.
Poproś autoryzowanego sprzedawcę o sprawdzenie roweru towarowego 
Babboe-E.

Zasilacz lub adapter nagrzewają się. Nagrzewanie się urządzeń 
elektronicznych podczas ładowania 
jest normalnym zjawiskiem.

Jeśli zasilacz lub adapter są zbyt 
gorące, aby je dotknąć ręką, odłącz 
wtyczkę ładowarki, poczekaj aż 
ostygnie i następnie skonsultuj się 
z autoryzowanym sprzedawcą.
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