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Těsnění

Kabel ovladače

Kabel motoru

Jumbotron

Displej Jumbotron je hlavním komunikačním centrem kol z rodiny Powerplay™. Pomocí 
něj se ovládá celý systém, lze na něm zobrazit všechny potřebné informace, dia-
gnostická data, chyby či opravy. Aktualizace firmwaru se provádí prostřednictvím USB 
modulu, k připojení je potřeba počítač.

Display

Jistící šroub

PODRŽET
zapnout

KLIKNOUT
změna režimu

dopomoci

PODRŽET
vypnout
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Jízda na kole

Upozornění
Ujistěte se, že jsou brzdy funkční a aktivovány dříve, než zatlačíte nohou na pedál, pří-
padně, i než jen položíte nohu volně na pedál. Pohonný systém Powerplay™ Drive využívá
sofistikovaná čidla točivého momentu, aby mohl nabídnout dostatečně jemný, plynulý a 
přirozený účinek síly motoru. Toto řešení je mimořádně citlivé, proto musíte být opatrní, 
aby bylo možné zajistit, že se kolo samo nerozjede ve chvíli, kdy zastavíte, či stojíte na 
místě.

Zapnutí
K zapnutí systému Powerplay™ Drive využijte tlačítko na displeji Jumbotron – stisknout a 
držet po dobu 2 sekund. Poznámka: Systém Powerplay™ Drive se po spuštění vždy pře-
pne do druhého nejnižšího asistenčního módu. Jezdec může zvýšit míru asistence 
prostřednictvím dálkového ovladače nebo tlačítka na displeji Jumbotron.

Režim dopomoci
Systém Powerplay™ Drive nabízí několik režimů jízdní asistence:

Úroveň 1: Eco
Toto je nejnižší úroveň jízdní dopomoci, používejte pro uspoření energie akumulátoru a k 
vyššímu zapojení jezdce.

Úroveňl 2: Trail
Druhý režim znamená vyváženou míru asistence a delší výdrž baterie pro všestranný po-
hyb v terénu.

Úroveňl 3: Trail+
S třetí úrovní se jezdec dočká výraznější asistence pohonu a vyšší rychlosti pro vzrušující 
jízdu. Rovněž se snadno dostanete na vrcholy kopců, aniž by se baterie dramaticky vybíje-
la.

Úroveňl 4: Ludicrous

rear 
wheel. 
Note 
that 
prolong
ed use 
of 
Ludicrou
s Mode 
will drain 
the 
battery 
relativel
y 
quickly.

Režim určený pro maximální rychlost a nejvyšší úroveň dopomoci. V tomto módu míří na 
zadní kolo velké množství hnací energie. Nezapomínejte, že delší využití režimu „Lu-
dicrous“ znamená zrychlené vybíjení baterie.

POZNÁMKA: V HLAVNÍM MENU LZE INDIVIDUÁLNĚ NASTAVIT JAK SÍLU MOTORU PRO 
KAŽDÝ ZE 4 REŽIMŮ, TAK I HODNOTU „BOOST“ (VNÍMAVOST ČIDLA TOČIVÉHO MO-
MENTU). K VYVOVLÁNÍ HLAVNÍHO MENU PODRŽTE TLAČÍSKO SE SYMBOLEM BLESKU
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Nastavní dopomoci

Úrovně dopomoci lze změnit před jízdou, nebo kdykoliv během jízdy. Systém Dyname™ 
může ve své paměti uchovat až 3 mapy nastavení: výchozí mapu FACTORY, plus dvě 
uživatelská nastavení (mapy). Jezdec může poté vybírat mezi jednotlivými mapami výko-
nu podle toho, jak si přeje, aby jeho systém reagoval.

Výběr nastavení (mapy)

Úprava nastavení (mapy)

��nastavitelné parametry

• Síla motoru: % dostupné 
síly pro jednotlivé stupně 
dopomoci

cz

• Boost: Jak motor reaguje 
na sílu jezdce (velikost
točivého momentu, nebo % 
boost)
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Citlivost motoru

Nastavení od +2 do -2
+2 Postačuje minimální úsilí jezdce. Maximální boost
znamená minimální výdrž baterie: VRRRRM!

0 Vyvážený výkon, dobrá odezva a delší výdrž baterie.

-2 Je vyžadováno výraznější silové zapojení jezdce.
Dlouhá výdrž baterie, vyšší fyzická náročnost.

Síla motoru

Nastavení od 1% do 100%
Je možné nastavit sílu motoru pro každý ze 4 režimů do-
pomoci (Eco, Trail, Trail+ a Ludicrous). Zvolené nastavení
představuje procento z maximálního dosažitelného výko-
nu. Není možné nastavit vyšší hodnotu pro nižší režim do-
pomoci – % dopomoci musí mít vzestupný charakter.
Např. režim Trail nemůže být nastaven na nižší % hodnotu
než režim Eco.
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Jízdní zobrazení displeje

S ohledem na výběr uživatele bude displej zobrazovat jeden typ informací, zatímco bude 
stále ukazovat i klíčová data (úroveň dopomoci / stav baterie).

Zobrazení rychlosti

Zobrazení baterie

Úroveň dopomoci

Aktuální rychlost

Stav baterie

Stupeň dopomoci

Kapacita baterie v %

Stav baterie
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Zobrazení úrovně dopomoci

Zobrazení kadence

Zobrazení denní/celkové vzdálenosti

Poznámka: Ka-
dence šlapání 
je počítána dle 
otáček moto-
ru, jedná se 
pouze o od-
had. To zá-
roveň zna-
mená, že 
pokud motor 
neběží (např. 
dosažena 
maximální 
rychlost), 
hodnota ka-
dence se ne-
zobrazuje.

Průměrná kadence

Celková vzdálenost

Úroveň dopomoci

Denní vzdálenost

Stav baterie

Průměrná rychlost

Kadence

Úroveň dopomoci

Stav baterie

Ideální kadence
(animace)

$VVLVW�OHYHO
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Reset

Jezdec může kdykoliv vynulovat denní počítadlo (průměrná rychlost, průměrná ka-
dence, vzdálenost), stejně tak lze systém Dyname vrátit do továrního nastavení.

Vynulování denního počítadla (trip)

V zobrazení ujeté vzdálenosti (odometer) stiskněte a 
držte tlačítko „nahoru“ na dálkovém ovladači.

Nebo

Z kteréhokoliv zobrazení lze vstoupit do hlavního menu stisknutím a podržením symbolu blesku.

Jděte do „Setting“ a zvolte „System reset“.
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Režim chůze (walk mode)
Systém Powerplay™ disponuje rovněž režimem chůze (Walk Mode), který lze využít v pří-
padě potřeby. Pohon systému Powerplay™ Drive může pomoci kolu s pohybem při rych-
losti chůze. Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko (A). Motor pomalu zabere, 
aby vám pomohl při tlačení kola. 

 Režim chůze není možné použít, pokud jezdec sedí na kole. Režim chůze lze aktivovat 
pouze v situaci, kdy jezdec kolo vede.

Vypnutí
K vypnutí systému Powerplay™ Drive je potřeba stisknout a podržet tlačítko na displeji 
Jumbotron. Pokud kolo není v pohybu po dobu delší jak 10 minut, systém se automa-
ticky vypne, aby prodloužil životnost baterie.

Poznámky:
Poškození ovladače
V případě, kdy je poškozené délkové ovládání, nebo pokud systém nereaguje na jeho 
použití, lze nadále pokračovat v jízdě. Jízdní režimy lze měnit tlačítkem na displeji Jum-
botron.

POZNÁMKA: Pokud dálkové ovládání nefunguje, nelze pomocí tlačítka displeje Jumbot-
ron zobrazit základní menu ani možnosti nastavení.

Dojezd
Vzdálenost, po kterou bude baterie napájet pohonný systém není fixně daná, mění se v 
závislosti na mnoha faktorech. Například na zvolené úrovni dopomoci, nastavení 
hodnoty „boost“, s ohledem na venkovní teplotu, akceleraci kola, odpor větru, údržbu 
kola, stáří baterie, náročnost terénu nebo také dle hmotnosti jezdce.

Tipy pro jízdu
· Systém Powerplay™ Drive poskytuje plynulý a přirozený záběr a nejlépe funguje za ná-
sledujících podmínek:
· Snažte se dosáhnout jemného a plynulého záběru na pedálech spíše než trhaných po-
hybů.
· Využívejte naplno dostupné převody (časté řazení) a snažte se držet kadenci šlapání v 
rozmezí 80-120 otáček za minutu. V tomto rozmezí lze zajistit optimální otáčky motoru, 
využít jeho plný točivý moment a dosáhnout optimálního výkonu baterie. Využívejte 
zobrazení kadence šlapání na displeji Jumbotron, které pomáhá jezdci držet se v opti-
mální zóně.
· Při změnách převodů postupujte opatrně
o Před změnou převodu uvolněte tlak vyvíjený na pedály, aby se uvolnilo napětí řetězu
o Převody měňte ideálně po jednom stupni, nikoliv po více najednou
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Servis

Diagnostika a opravy
Displej Jumbotron může zobrazit chybové hlášky, v určitých případech může 
také jezdci poskytnout instrukce k opravě systému.

Příklad

Kalibrace
Občas může být vyžadována kalibrace, která má vliv na výkon a funkci pohonného systé-
mu. K tomu dochází obvykle v situacích, kdy se mění některé komponenty pohonu (ře-
těz, kazeta, převodník apod.), případně je motor přeinstalován v rámu.
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Řešení problémů
Při řešení problému spolupracujte, prosím, s Vaším místním prodejcem nebo servisním 
centrem. Displej Jumbotron může zobrazit chybové kódy určené pro diagnostiku problé-
mu. Zobrazí-li se chybový kód, systém Vám poskytne příslušné instrukce. V určitých pří-
padech lze opravu provést na místě, v opačném případě bude potřeba vyhledat servisní 
středisko. Některé chyby aktivují „nouzový režim“, který lze využít pro návrat domů či 
dojezd při sníženém výkonu motoru.

Varování
UPOZORŇENÍ - Nemanipulujte neoprávněně se svým kolem Rocky Mountain! Neoprávně-
nou manipulací se rozumí odstraňování, výměna či úprava originálního vybavení Rocky 
Mountain způsobem, který změní jeho vzhled nebo funkcionalitu. Takovéto změny mohou 
mít výrazný vliv na ovládání, stabilitu nebo další aspekty týkající se provozu a jízdy na 
Vašem kole. Jízda na něm poté může být nebezpečná! Neoprávněné zásahy a manipula-
ce mohou mít vliv na záruku (její zneplatnění), rovněž mohou způsobit, že vaše kolo Rocky 
Mountain nebude odpovídat zákonům a předpisům platným ve vaší oblasti. K zajištění 
bezpečnosti, kvality a spolehlivosti používejte pro opravy pouze originální díly, nebo 
značkou Rocky Mountain schválené náhrady. Společnost Rocky Mountain Bicycles není 
zodpovědná za žádné přímé, náhodné nebo následné škody zahrnující, bez omezení, po-
škození majetku, zranění osob či ekonomické škody v případě, kdy došlo na kole k ne-
oprávněné manipulaci.

Upozornění:
Hladina akustického tlaku v úrovni uší jezdce je nižší než 70 dB[A)
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