U Ž I VAT E L S KÝ M A N UÁ L

Vítejte!
Děkujeme, že jste si od nás koupili elektrický motocykl Drill. Velice si ceníme Vaší důvěry.
Dodržování zásad uvedených v tomto manuálu je důležité k tomu, abyste si mohli jízdu s motocyklem Drill co nejvíce a co nejdéle užívat.
Manuál si dobře prostudujte ještě před prvním použitím. K manuálu se také vracejte, pokud by se vyskytly nějaké problémy, či nejasnosti
s používáním motocyklu Drill.
Drill je výkonný a zábavný stroj, s kterým si užijete každý okamžik jízdy. Špatné zacházení Vás však může ohrozit na zdraví nebo i na životě.
Vždy jezděte opatrně, s ochrannou helmou, rukavicemi, brýlemi a dalším vhodným oblečením a bezpečnostním vybavením. Uvědomte si,
že budete řídit rychlý a při tom tichý stroj. Buďte ohleduplní ke svému okolí, dbejte nejen na Vaši bezpečnost.
V tomto manuálu Vám poradíme jak udržovat motocykl v bezvadném stavu. Doporučujeme vám kupovat pouze originální náhradní díly
výhradně od Vašeho prodejce značky Drill. Věnujte mimořádnou pozornost bezpečnostním upozorněním.
Jestliže budete mít po přečtení tohoto manuálu stále ještě nějaké nejasnosti, neváhejte kontaktovat Vašeho prodejce značky Drill.
Uživatelský manuál obsahuje důležité technické a bezpečnostní informace o motocyklu Drill. Tento stroj je určen pro soukromé rekreační
použití, není určen pro profesionální sport.
Všechny informace v tomto manuálu jsou nezávazné. Výrobce Drill si vyhrazuje bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů právo
k provedení změn v technických údajích, barvě, konstrukci, vybavení a použití materiálů. Dále si pak osvojuje právo přizpůsobit motocykly
místním podmínkám, požadavkům trhu a případně zastavit produkci určitých modelů bez předchozího upozornění.
Výrobce Drill nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s dostupností vozidel, rozdíly mezi obrázky nebo popisy stroje, ani za chyby nebo
opomenutí v této příručce. Zobrazené modely obsahují zčásti speciální vybavení, které ve standardním vybavení není.
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1. Bezpečnost

1.1. Všeobecné informace
Případné uživatelem prováděné změny na stroji mohou ovlivnit nejen bezpečnost Vaši, ale také ohrozit zdraví lidí ve Vašem okolí.
Změny provedené bez souhlasu autorizovaného prodejce značky Drill nebo výrobce mohou mít za následek ztrátu záruky.
Váš Drill používejte vždy pouze v souladu s lokálními předpisy a zákony specifikujícími používání elektrických motorových vozidel.
Motocykl Drill není určen k používání na veřejných komunikacích.
Jestliže máte nějaké otázky, kontaktujte, prosím, Vašeho prodejce značky Drill. Nedovolte ostatním osobám používat Váš Drill, dokud od Vás
neobdrží všechny podstatné instrukce k jeho ovládání a používání a nebo dokud si nepřečtou tento manuál. Výrobce není odpovědný za
špatné ovládání a používání stroje Drill. Drill není závodní stroj a není ani pro takové použití určen. Závodní použití bude znamenat ztrátu
záruky stroje. Pravidelné kontroly a údržba u autorizovaného prodejce Vám spolu s odpovědnou jízdou pomohou vychutnat si bezpečnou a
spolehlivou jízdu. Nezapomeňte, že operovat s elektrickými díly může pouze oprávněná osoba pověřená výrobcem. Pamatujte vždy na to, že
kromě ztráty záruky můžete také ohrozit sebe a Vaše okolí.

Základní bezpečnostní opatření
Před jízdou vždy zkontrolujte všechny klíčové součásti stroje. Vždy, když nebudete stroj používat nebo při tlačení či jiném přemisťování,
vypněte určeným způsobem motor! Elektrické součástky jsou pod proudem, napětí může dosahovat až 54 V. Mohou vám tedy způsobit velmi
závažná poranění a dokonce Vás ohrozit na životě.
Manipulace s nimi (kromě nabíjení baterie) musí být prováděny pouze prostřednictvím prodejce značky Drill. Jakékoliv poškození elektrických
součástek musí být před další jízdou odstraněno autorizovaným prodejcem značky Drill. Tyto součástky zůstávají stále pod proudem ještě
určitou dobu po vypnutí. Nikdy nenarušujte žádné kabely.
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2. Popis stroje

2.1. Umístění základních komponentů
Přepínání jízdních režimů
Pohodlné sedlo

Špičkové brzdy

Volitelná sada kol - přední
70-100-19” / 26 x 2,6”
Volitelná sada kol - zadní
90-100-16” / 70-100-19”

Nastavitelné
stupačky

Primární převod
opatřený krytem

Vysoce kapacitní baterie 55 Ah
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2. Popis stroje

Odpojovač
pohonu (trhačka)
Hliníkový rám
Plně nastavitelná tlumící
a pružící jednotka Elka
Plně nastavitelná vidlice
Manitou Dorado
Odolná zadní kyvná
vidlice s přepákováním

Zadní
hydraulické
4-pístkové brzdy

Kontoler

Přední hydraulické
4-pístkové brzdy
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2. Popis stroje

2.2. Ovladače umístěné na řidítkách a baterii

Odpojovač elektrického pohonu (dále trhačka) a
hlavní vypínač baterie (On/Off).

Digitální ukazatel stavu baterie a kontrolka zvolených
jízdních režimů (mapy).

Přepínání jízdních režimů (map) se nachází na
pravé straně řidítek.

Plně nastavitelné tlumení zadní vidlice s nastavitelným přepákováním.

Napínání řetězu pomocí excentrů na kyvné vidlici na
ose zadního kola.

Plně nastavitelná vzduchová přední vidlice
Manitou Dorado.
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2. Popis stroje

2.3. Identifikační čísla vozidla

VIN na rámu motocklu.

VIN na baterii motocyklu

VIN na nabíječce k motocyklu

Identifikační čísla obsahují mnoho informací souvisejících s výrobou motocyklu.
Identifikační číslo vozidla VIN (Sériové číslo): VIN je sedmnáctimístné číslo, které je umístěno na štítku na rámu, na baterii a na
nabíječce motocyklu.
Identifikační číslo řídící jednotky (kontroler): toto číslo je uvedeneo na vrchní straně kontroleru.
Identifikační číslo motoru: toto číslo je vyryto na levé straně motoru.
PŘI ZTRÁTĚ ČI POŠKOZENÍ ZÁRUČNÍ PEČETI ZÁRUKA ZANIKÁ. NEODTSRAŇUJTE PEČEŤ Z MOTOCYKLU A CHRAŇTE JI PŘED POŠKOZENÍM!
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2. Popis stroje

2.4. Technické specifikace
PODOVOZEK

MOTOR A VÝKON

Délka
1.780 mm

Pohon
řetěz 420

Výkon
11 kW Nominal / 15 kW Peak

Rekuperace
Ano

Šířka
430 mm (stupačky)
820 mm (řidítka)

Přední tlumiče - zdvih
Manitou Dorado Expert / 200 mm

Maximální točivý moment
40 Nm

Doba nabíjení
3,5 hodiny

Zadní tlumič - zdvih
Elka / 180 mm

Maximální rychlost
60 - 90 km/h

Homologace
Ne

Přední peumatika
70-100-19 / 26 x 2,6” (downhill bike)

Otáčky motoru
6.000 rpm

Zadní pneumatika
90-100-16 / 70-100-19

Jízdní režimy
3 režimy (Eco, Sport, Racing)

Dojezd v terénu
60 km v závislosti na rychlosti a
zvoleném režimu (2,5 hodiny v
terénu / 1 hodina v režimu
Racing)

Přední ráfek
559 x 33 Remerx Super Jumbo

Využitelná kapacita baterie
2,25 kWh (Lithium-Ion)

Zadní ráfek
19 x 2,15 32H DID

Chlazení
Nucené chlazení rotoru

Přední brzda
Čtyřpístkové hydraulické

Úhel stoupání
69°

Zadní brzda
Čtyřpístkové hydraulické

Typ a poměr přenosu
7:1 / 10:1

Výška sedla
880 mm
Rozvor
1.240 mm
Světlost
320 mm
Hmotnost
52 kg (dle použitých pneu)
Rozložení hmotnosti
26 kg : 26 kg (přední : zadní kolo)
Maximální zatížení
100 kg
Rám
Hliníkový rám
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3. Provoz

3.1. Před každou jízdou zkotntrolujte nebo nastavte
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Všechny upevňující komponenty, ujistěte se, že jsou v pořádku, upevněné nebo utažené a nejeví žádné znaky poškození.
Pozici a funkci brzdových páček. Ujistěte se, že víte, kde a na které straně se nachází přední a zadní brzda.
Tlak v pneumatikách.
S vypnutým motorem, jestli se plyn vrací po přidávání do své výchozí polohy.
Stav ozubených kol a namazání řetězu.
Veškeré elektrické komponenty na stroji, všechny kabely a součástky musí být v naprostém pořádku a ve správné pozici.
Nabití baterie.

Po jakémkoli pádu je potřeba vždy kompletně zrevidovat stav vozidla. Abyste si byli jistí, navštivte prodejce značky Drill.

3.2. Baterie a nabíječka, elektrické komponenty
3.2.1. Základní instrukce
Baterie je opatřena bezpečnostní plombou, baterii může otevřít pouze prodejce firmy Drill. Pokud bude tato plomba poškozena, ztratíte nárok
na záruku. Před prvním použitím plně baterii nabijte. Baterie je vybavena systémem BMS, který neustále vyhodnocuje aktuální stav baterie a
optimalizuje její výkon. Pokud se nabití baterie dostane během jízdy pod úroveň 25%, řídící jednotka automaticky sníží výkon motoru. Systém
se deaktivuje před tím, než dojde k úplnému vybití baterie. Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách, ve kterých se stroj pohybuje
a na stylu jízdy.
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3.2.2. Nabíjení baterie
1/ Zapojte nabíječku do zdroje 220V.
2/ Dioda č. 1 na nabíječce začne svítit červeně a signalizuje tak, že je pod proudem.
3/ Dioda č. 2 svítí zeleně dokud není připojen nabíjecí konektor motocyklu.
4/ Sejměte ochranou čepičku na nabíjecím konektoru motocyklu.
5/ Hlavní vypínač baterie na řídítkách motocyklu přepněte do polohy ON a odpojte trhačku.
6/ Spojte nabíjecí konektory mezi nabíječkou a motocyklem.
7/ Na nabíječce změní dioda č. 2 barvu na červenou a nabíječka se aktivuje a začne baterii nabíjet.
8/ Větráček nabíječky je při nabíjení aktivní a chladí nabíječku.
9/ V okamžiku, kdy je baterie nabitá, nabíječka automaticky vypne chlazeni a rozsvítí se dioda č. 2. Dioda je po nabití baterie zelená.
10/ Hlavní vypínač baterie vypněte do polohy OFF.
11/ Rozpojte konektory mezi motocyklem a nabíječkou a nasaďte na nabíjecí konektor na motocyklu ochrannou čepičku.
12/ Nabíjení úplně vybité baterie trvá zhruba 4 hodiny.
13/ Motocykl uvedete do chodu podle kapitoly “Startování motocyklu a změna režimů jízdy”.
14/ Nikdy nenabíjejte baterii zcela bez dozoru (např. přes noc) !!!

3.2.3. Ukazatel stavu kapacity baterie
Motocykl je vybaven centrálním displejem, který zobrazuje aktuální stav nabití baterie ve voltech a současně prostřednictvím grafického
symbolu baterie se 4 články. Pro přesnější určení kapacity baterie je vhodnější sledovat údaj o napětí ve voltech. Je li baterie plně nabitá, displej
zobrazuje hodnotu 53, 7V. Pokud napětí klesne pod 42V, řídící systém motocyklu začne omezovat výkon. Při dosažení napětí 39 Voltů řídící
systém vypne celý motocykl, aby ochránil baterii. Další spuštění motocyklu po úplném vybití je možné až po opětovném nabití baterie.
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3.3. Startování motocyklu a změna režimů jízdy
1/ Hlavní vypínač baterie zapněte do polohy ON.
2/ Nasaďte “trhačku” (magnetický ochranný spínač na zápěstí ). Kontrolní dioda režimů jízdy se rozsvítí bíle a motocykl akusticky
signalizuje připravenost k jízdě.
3/ Otočte opatrně plynovou rukojetí. Motocykl se nerozjede a na plyn nereaguje.
4/ Stiskněte přepínač režimů jízdy. Po prvním stlačení se aktivuje nejslabší ekonomický režim jízdy. Motocykl pracuje na 50% svého
maximálního výkonu. Dioda signalizuje ECO režim zelenou barvou. Po druhém stisku se pak dioda rozsvítí modře a signalizuje střední
výkonnostní stupeň. V tomto režimu SPORT je výkon motoru nastaven na 75% maximálního výkonu. Při třetím stisknutí je motor aktivován
na svůj největší výkon RACING a dioda svítí červeně. Při dalším stlačení přejde motocykl opět do “zeleného” ekonomického režimu.
V případě pádu a vytržení “trhačky” zkontrolujte veškeré prvky motocyklu. Spojte magnety trhačky. Stavová dioda výkonnostních map se
rozsvítí bíle. Motocykl akusticky ohlásí připravenost k jízdě. Zapněte vybraný jízdní režim a pokračujte v jízdě.

3.4. Vypnutí motocyklu
1/ Po ukončení jízdy při zastavení odpojte "trhačku". Dioda ukazatele map zhasne.
2/ Následně odpojte baterii hlavním spínačem přepnutím do polohy OFF. Ukazatel baterie zhasne po vypnutí baterie.

3.5. Dojezd motocyklu
Je ovlivněn mnoha faktory, zejména pak terénem, hmotností jezdce, zvoleným převodem, teplotou okolního prostředí a jezdeckým stylem.
Dojezd v terénu je 60 km v závislosti na rychlosti a zvoleném režimu / 2,5 hodiny v terénu / 1 hodina v režimu Racing).
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3.6. Instrukce řízení
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Vyhýbejte se nesprávnému a nebezpečnému stylu jízdy. K ovládání stroje přistupujte vždy s dostatečnou pokorou.
Nejezděte nikdy pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek.
Vždy používejte správnou výstroj včetně helmy, obuvi, rukavic, atd.
Nevěšte při jízdě žádné předměty na řídítka či jiné části motocyklu.
Nevozte nikoho dalšího s sebou. Drill je zkonstruován pouze pro jednoho jezdce.
Respektujte, prosím, zákony a přírodní prostředí.
Motocykl se může při nepsrávné volbě map nebo při nevhodném jízdním sytlu přehřát. Abychom předešli poškození motoru, je motor
vybaven teplotním čidlem přímo uvnitř motoru. Dosáhne-li teplota uvnitř motoru 75°C řídící jednotka motoru omezí jeho výkon. Plný
výkon motoru se vrátí na původní úroveň až po poklesu teploty motoru pod tuto úroveň. Pokud odstavíte motocykl v horkém počasí
v okamžiku, kdy teplota uvnitř motoru dosáhne 75°C může teplota motoru dále stoupat, protže motor přestane být chlazen proudem
vzduchu. Pokud teplota za této situace stoupne nad 80°C, motocykl se zcela vyplne. Začne reagovat až s poklesem teploty pod 75°C.
Pokud dojde k vypnutí motoru v důsledku přehřátí, vypněte trhačku, přepněte vypínač do polohy OFF a dále starujte až po ochladnutí
motocyklu obvyklým postupem.
8/ V průběhu jízdy na motocyklu využívejte všechny výkonnostní mapy. Zelenou mapu používejte k přesunům a úspoře energie. Modrou
používejte při jízdě terénem a zejména pak v dlouhých výjezdech. V případě jízdy na plný pln nejezděte na modrou mapu déle než 60
sekund. Červená mapa je určená především za účelem rychlé akcelerace, krátkým prudkým výjezdům, překonávání překážek, kde
potřebujete mít k dispozici maximální výkon i kroutící moment motoru. Červená mapa není vhodná pro trvalou jízdu, zejména pak stále
na plný plyn. V případě použití červené mapy nejezděte na plný plyn déle než 20 sec.
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3.7. Instrukce k odstavení vozidla
Drill je postaven tak, aby fungoval ve všech přírodních podmínkách, avšak horko nebo extrémní zima jej mohou ovlivnit a to jak při stání, tak při
jízdě. Provozní teplota motocyklu Drill je mezi -5°C a 35°C. Když je baterie vystavena nízkým teplotám, může dojít ke snížení výkonu a dojezdu.
Nenechávejte motocykl déle zaparkovaný venku, pokud jsou venkovní teploty nižší než 0°C. Baterii nenabíjejte pokud je podchlazená nebo při
teplotách vyšších než 40°C (například na přímém letním slunci). Můžete baterii poškodit a snížit její životnost. Pokud v zimě stroj Drill
nepoužíváte, doporučujeme, abyste ho alespoň 1x během 30 dní plně dobili.

3.8. Odpružení motocyklu
O komfort, bezpečnost a jízdní vlastnosti se stará odpružení. Nastavení odpružení, jeho servis či opravu vždy svěřte autorizovanému servisu.
Tlumič ani vidlici sami nesundávejte. Poškozením způsobeným nesprávnou manipulací ztratíte záruku. Nikdy nepoužívejte k čištění komponent
odpružení tlakovou vody.

3.9. Funkce a nastavení zadního tlumiče
Vzadu naleznete centrální pružící a tlumící jednotku, zkráceně a lidově tlumič. Tlumič se při zatížení stlačuje a po uvolnění znovu prodlužuje.
Stlačování pružiny se nazývá komprese. Kompresi lze nastavovat. Lze tedy nastavit jakou silou je nutné pružinu stlačit. Tuto sílu lze zvětšovat a
nebo zmenšovat. Po kompresi (stlačení pružiny) se začne stlačená pružina vracet do své původní polohy. Tomu se říká odskok neboli rebound.
Nastavením odskoku lze měnit, jak dlouho bude trvat, než se pružina po stlačení (kompresi) vrátí zpět do své původní polohy. Podle váhy řidiče
je také možné nastavovat předpětí pružiny a ovlivňovat tak tzv. prověšení zadního tlumiče neboli délku o kolik poklesne zadní tlumič pod
vahou jezdce. Každý jednotlivý řidič si musí prověšení nastavit vzhledem ke své váze tak, že změní nastavení předpětí. Je doporučeno nastavit
prověšení na 10 – 20 mm podle způsobu jízdy. Delší prověšení je komfortnější, menší potom umožňuje razantnější jízdu. Správné nastavení
prověšení, předpětí, komprese a odskoku je základem správného fungování tohoto stroje.
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3.10. Funkce a nastavení vidlice
Vidlice se při zatížení stlačuje a po uvolnění znovu prodlužuje. Přední vidlice se chová stejně jako výše popsaný tlumič. Stlačování se nazývá
komprese. Kompresi vidlice lze nastavovat s ohledem na jízdní styl a váhu jezdce nastavením předpětí pružiny. Po kompresi se začne stlačená
vidlice vracet do své původní polohy. Tomu se říká odskok neboli rebound.
Nastavením odskoku lze měnit, jak dlouho bude trvat, než se vidlice po stlačení (kompresi) vrátí zpět do své původní polohy. Vidlice je dále
vybavena tzv. vzduchovou komorou a ovládácím ventilem. S ventilem nemanipulujte. Nová vidlice potřebuje pro svou správnou a plnou funkci
zhruba 20 hodin užívání. Pravidelná údržba, čištění a nastavení je potřeba, aby vidlice fungovala správně.

3.11. Brzdy
Před každým použitím si zkontrolujte stav a funkčnost brzd. Údržbu či opravy brzd vždy svěřte svému autorizovanému servisu. Nejdříve brzdy
vždy otestujte vizuálně i funkčně před jízdou a potom ještě několikrát v bezpečí mimo provoz na rovném a nekluzkém povrchu. Úplně nové
brzdy potřebují zajet, aby dosáhly největší brzdné síly. To v praxi znamená rozjet vozidlo alespoň 20-krát na 30 km/h a pak úplně zabrzdit.
Při zmáčknutí brzdových páček musí být tlak pevný. Brzdová páčka nesmí při tlaku dále poklesávat, nesmíte mít pocit pružení nebo houbovitosti tlaku. Pokud k tomuto dochází, může se jednat o závažnou závadu. Navštivte proto neprodleně svého prodejce Drill.
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Vlhkost snižuje efektivitu brzd. Brzdná dráha je delší, když je vlhko a kluzko. Špinavé nebo mastné brzdové destičky a kotouče mohou výrazně
snížit brzdnou sílu. Proto dbejte na to, aby se do brzd nedostal olej nebo jiná podobná tekutina, například při promazávání řetězu. Brzdové
destičky znečištěné olejem nikdy nemyjte a vždy je nahraďte novými. Naopak disky mohou být umyty speciálním čisticím prostředkem na
brzdy, nebo horkou vodou a klasickým čisticím prostředkem.
Pro správné nastavení brzdových pák kontaktujte autorizovaný servis.
Neustálé a nepřerušované brzdění může snížit účinnost brzd a dokonce může vést v extrémních situacích k jejich úplnému selhání v důsledku
přehřátí. Po dlouhém sjezdu se nedotýkejte disku ani brzdového třmene, riskujete tím popálení. Naučte se brzdit oběma brzdami zároveň!
Zastavte při prvních známkách přehřátí, tj. když se zdá, že brzdy tzv. vadnou nebo je potřeba vynaložení větší síly k brzdění nebo cítíte zápach
nebo slyšíte podivný hluk. Nechte brzdy vychladnout, než budete v jízdě pokračovat.
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4.1. Údržba brzd
1/ Zkontrolujte před každou jízdou opotřebení brzdových destiček (min. tloušťka je 2,5 mm).
2/ Zkontrolujte před každou jízdou kotouče, jejich opotřebení a případné poškození (min. tloušťka 1,8 mm).
4/ Zkontrolujte před každou jízdou hadice hydraulických brzd a jejich spoje (v kabelu by neměli být žádné praskliny, nikdy nesmí vzlínat
brzdová kapalina.
5/ Umyjte brzdy pokud jsou velmi špinavé.
6/ Údržbu brzd svěřte vždy autorizovanému servisu.

4.2. Ráfky, pneumatiky, náboje
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
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Před každou jízdou zkontrolujte stav ráfků, pneumatik a nábojů.
Před každou jízdou zkontrolujte, zda na pneumatikách nejsou žádné trhliny, řezy, hrboly či boule.
Pokud si na pneumatice všimnete jakéhokoli poškození nebo abnormality, okamžitě jí vyměňte.
Před každou jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách a jejich stav.
Pravidelně kontrolujte minimální hloubku vzorku a pokud je menší, vyměňte pneumatiku. Doporučený tlak pneumatik je 1,2 - 3,5 barů.
Pravidelně kontrolujte stav náboje kola. Zaměřte se na jeho házivost a případné praskliny či jiné mechanické poškození.
Pravidelně kontrolujte správné utažení drátů kola. Povolené dráty mohou negativně ovlivňovat chování motocyklu a jeho stabilitu.

4. Údržba

4.3. Demontáž kol
4.3.1. Demontáž předního kola
1/
2/
3/
4/

Drill umístěte na montážní stojan.
Odčroubujte centrální matici osy kola pomocí imbusového klíče.
Uvolněte 4 šrouby na spodku vidlice imbusovým klíčem. Šrouby nevyšroubujte úplně.
Lehce nadzvedněte kolo směrem nahoru, aby nespočívalo celou vahou na ose kola, vytáhněte osu kola.
- Před každým úkonem se ujistěte, že je vozidlo vypnuté.
- Buďte opatrní, při vyndání osy kola se uvolní i kolo.
- K nasazení kola proveďte tento proces v opačném pořadí.
- Nikdy nestiskávejte přední brzdovou páku, pokud není nasazeno přední kolo.
- Při nasazování kola zpět buďte opatrní, abyste vložili brzdový kotouč zpět mezi brzdové destičky.

4.3.2. Demontáž zadního kola
1/
2/
3/
4/

Drill umístěte na montážní stojan.
Povolte imbusové šrouby zadní osy kola.
Uvolněte řetěz z rozety.
Odšroubujte úplně imbusové šrouby osy zadního kola a vytáhněte osu zadního kola.
- Před každým úkonem se ujistěte, že je vozidlo vypnuté.
- Buďte opatrní, při vyndání osy kola se uvolní i kolo.
- K nasazení kola proveďte tento proces v opačném pořadí.
- Nikdy nestiskávejte zadní brzdovou páku, pokud není nasazeno zadní kolo.
- Při nasazování kola zpět buďte opatrní, abyste vložili brzdový kotouč zpět mezi destičky.
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4.4. Převody, řetěz
1/ Pravidelně kontrolujte opotřebení všech ozubených kol!
Pokud jsou primární či sekundární ozubená kola ve špatném stavu, navštivte svého prodejce značky Drill kvůli výměně.
2/ Pravidelně kontrolujte opotřebení řetězu.
3/ Čistěte a promazávejte řetěz po každé jízdě.
4/ Používejte k tomu určené produkty.
5/ Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu. Převodové ozubené kolo se nachází v ose kývání, napnutí řetězu tedy může být vyšší než u jiných
konstrukcí, protože při propružení nedochází k napínání řetězu. Napnutí řetězu by mělo být do 1cm.
Napnutí proveďte následujícím způsobem:
1/
2/
3/
4/
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Drill umístěte na montážní stojan.
Povolte šroub matice osy zadního kola.
Pootočte napínací mechanismus symetricky na obou koncích uložení kola tak, aby došlo k napnutí řetězu.
Zkontrolujte symetrii zadního kola pohledem odzadu a dotahněte upevňovací šroub.

4. Údržba

4.5. Servisní intervaly
Roky

1

2

3 a každý další 1 rok

5

20

35 a každých dalších 15 mth

CH

CH

CH / L / R

Ložiska zadní vidlice

CH / L

CH / L

CH / L / R

Centrální pružící jednotka

CH / L

CH / L

CH / L

Vidlice

CH / L

CH / L

CH / L

Kabeláž

CH

CH

CH

-

-

CH

Motohodiny (mth)
Vložka řízení vč. ložisek

Diagnostika baterie

-

-

CH

Brzdová kapalina

CH

CH

CH

Obal baterie

CH

CH

CH

Brzdové kotouče

CH

CH

CH / R

Diagnostika motoru

Brzdové destičky

CH

CH

CH / R

Primární převod

CH / L

CH / L

CH / L / R

Sekundární převod

CH / L

CH / L

CH / L / R

Ložiska nábojů kol

CH / L

CH / L

CH / L / R

Osa zadního kola

CH

CH

CH

CH = Kontrola a seřízení, L = Mazání, R = Oprava / Výměna
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Před každou jízdou
Mějte na paměti, že provozujete terénní motocykl, na který jsou kladeny při jzdě v terénu vysoké nároky. Každá jízda může způsobit
poškození motocyklu, byť zjěvně nepozorovatelné, které může mít fatální následky, Chovejte se tedy zodpovědně, udržujte svůj
motocykl ve skvělém technickém stavu, před každou jízdou jej kontrolujte. Seřízení nebo opravu svěřte autorizovanému servisu.
Pneumatiky: poškození, tlak, stav vzorku.
Dráty: jsou všechny?, nejsou povolené, poškozené?
Kontrola pevnosti spojů: kontrola správného utažení všech šroubů
Gripy: neprotáčí se?
Funkčnost a opotřebení brzd: nejsou prasklé páčky, nejsou povolené šrouby, nejsou poškozené brzdové hadice, nejsou nadměrně
opotřebené nebo poškozené brzdové destičky, neuniká brzdová kapalina u páček nebo u brzdičů, nejsou brzdy zavzdušněné?
6/ Primární řetězový převod: není povolený nebo příliš napnutý primární řetízek, nesjou v řetízku nečistoty, je namazaný, nejsou převodová
kolečka opotřebená?
7/ Sekundární řetězový převod: není povolený nebo příliš napnutý sekundární řetěz, nesjou v řetězu nečistoty, je namazaný, nejsou
převodová kolečka opotřebená, je v ose s primárním převodem, není povolena osa zadního kola?
8/ Stupačky: nejsou povolené v uchycení do držáku stupaček, není povolený držák stupaček v rámu?
9/ Vizuální kontrola: kabeláže, kontrola spojů konektorů
10/ Vůle: řízení, náboje kol, vidlice
11/ Odpružení: neteče přední vidlice, vyčistěte gufero přední vidlice, neteče centrální pružící jednotka?
12/ Čištění motocyklu
1/
2/
3/
4/
5/
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4.6. Mytí
Umývejte Drill pravidelně. Prodloužíte tím jeho životnost a zajistíte správný chod motocyklu.
Dávejte pozor, abyste při čištění nepoškodili žádné komponenty.
Proto doporučujeme:
1/ Před mytím zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické komponenty správně zapojené a že je vozidlo vypnuté. NIKDY nemyjte vozidlo,
když jsou rozpojené nebo poškozené elektrické kabely.
2/ NEPOUŽÍVEJTE tlakový čistič či parní generátor, voda by mohla proniknout do ložisek, těsnění nebo do elektrických komponentů stroje.
3/ Doporučujeme pro mytí použít mýdlovou vodu a měkkou houbu.
4/ Plastové části umyjte mýdlovou vodou a měkkou houbou. Nikdy nepoužívejte žádné agresivní čističe, rozpouštědla nebo jiné produkty,
které by mohly stroj poškodit.
5/ Po umytí osušte vozidlo suchou textilií
6/ Nezapínejte motocykl dokud vozidlo úplně neuschne.
7/ Po umytí a před použitím stroje vyzkoušejte brzdy. Několikrát opatrně zabrzděte , abyste brzdy osušili.
8/ Při umývání vozidla dávejte pozor na všechny elektrické komponenty.

23

4. Údržba

4. Ovládací prvky a display

3. Hlavové složení

6. Kontroler a baterie

TLAKOVÉ MYTÍ

TEKOUCÍ VODA

MĚKKÁ HOUBA

PONOŘENÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8. Zadní tlumič

7. Sedlo
5. Motor
6. Kontroler a baterie

1. Ložiska v nábojích kol

2. Ráfek a pneumatiky

9. Kyvná vidlice a rám
5. Motor

24

4. Údržba

4.7. Utahovací momenty

6

1

7
4

2

3
5

1. Brzdový kotouč uchycený k náboji kola
2. Pojistné šrouby přední osy
3. Osa předního kola
4. Přední brzda

4 Nm
6 Nm
4 Nm
10 Nm

8

5. Spojení horního a dolního ramene kyvné vidlice
20 Nm
6. Adaptér zadní brzdy
10 Nm
7. Zadní brzda
10 Nm
8. Osa zadního kola / nová osa
10 Nm / 42 Nm

* Lepené spoje (např. Loctite)
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1

5

6

3
9
2
4

1. Horní uložení tlumiče
2. Uchycení baterie
3. Uložení vahadel v rámu
4. Spodní uložení tlumiče a přepákování

7

20 Nm
10 Nm
20 Nm
20 Nm

8

5. Horní uložení motoru - napínák primárího řetězu
6. Osa kyvné vydlice
7. Šrouby víka motoru
8. Spodní uložení motoru
9. Držák stupaček

20 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm

* Lepené spoje (např. Loctite)
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1
2

3

6

4

1. Rozeta uchycená k náboji kola
2. Uchycení primární rozety
3. Osa primární rozety

10 Nm
10 Nm
10 Nm

4. Utažení představce
5. Utažení hlavového složení
6. Uložení řidítek
7. Utažení hlavového složení

5

7

5 Nm
5 Nm
10 Nm
10 Nm

* Lepené spoje (např. Loctite)
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1

2

1. Horní uložení přední vidlice (v brýlých)

15 Nm

2. Dolní uložení přední vidlice (v brýlých)

15 Nm

* Lepené spoje (např. Loctite)
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5. Řešení problémů

5.1. Řešení problémů
Než se k Vám dostane nový Drill, projde velmi důkladnou výstupní kontrolou. V důsledku různých okolností, které nemůžeme ovlivnit,
může dojít k různým technickým problémům.
Proto jsme Vám připravili pár tipů, které by Vám mohly v případě problémů pomoci. Samozřejmě neváhejte s jakýmkoli problémem
navštívit svého dealera Drill.
Drill nejde nastartovat?
1/
2/
3/
4/

Zkontrolujte, že je baterie dostatečně nabitá.
Ujistěte se, že je trhačka zapojená a startovací tlačítko je v pozici ON.
Zkontrolujte, zda jsou konektory zapojené a zda jsou všechny kabely v perfektním stavu.
Nedošlo k předchozímu snížení výkonu motoru během jízdy? Zastavili jste? Motor může být přehřátý. Postupujte dále v souladu s bodem
3.6. v bodě 8/ tohoto manuálu.

Drill zastavil během jízdy?
1/
2/
3/
4/

Baterie je vybitá. Zkontrolujte úroveň nabití, pokud je vybitá, nabijte ji v souladu s instrukcemi.
Je trhačka na svém místě? Je startovací tlačítko v poloze ON?
Aktivoval se ochranný systém proti poškození motorky. Vypněte motorku a znovu zapněte.
Nedošlo k předchozímu snížení výkonu motoru během jízdy? Zastavili jste? Motor může být přehřátý. Postupujte dále v souladu s bodem
3.6. v bodě 8/ tohoto manuálu.
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6. Záruka

6.1. Záruka
Výrobky společnosti Czech Electric Motorcyles (dále CZEM) byly vyrobeny a testovány podle nejvyšších standardů kvality společnosti. Naše
záruka pokrývá vady použitých materiálů, vady vzniklé jejich zpracováním a vady vzniklé při montáži motocyklu. Společnost CZEM poskytuje
záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců po prvním nákupu (12 měsíců při nákupu frmou). Obecně však vždy garantujeme záruku při správné instalaci, používání, servisu a údržbě. Pokud společnost CZEM není schopna poskytnout náhradu a oprava není
praktická, realizovatelná nebo nemůže být provedena včas, může si společnost CZEM zvolit jako způsob řešení záruky vrácení kupní ceny
výměnou za vrácení produktu.
Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a je nepřenosná. Tato záruka se nevztahuje na půjčovny nebo motocykly pro komerční
nebo závodní využití. Naši záruku mohou získat pouze zákazníci, kteří nakupují produkty CZEM pouze od autorizovaných prodejců, přímo od
výrobce nebo prostřednictvím webu CZEM. Tato záruka se nevztahuje na žádné škody ani vady vzniklé nedodržením pokynů obsažených v
uživatelské příručce, změnami nebo úpravami původního designu. Dále pak negarantujeme závady vzniklé zásahem vyšší moci, nehodou,
zneužitím, zanedbáním, nesprávnou montáží, chybou obsluhy, poškozením vodou nebo jinými živly nebo nesprávným skladováním. CZEM se
výslovně zříká záručního krytí jakékoli škody vzniklé v důsledku závodního či extrémního používání. Nejsou zahrnuty ani následné škody
vzniklé v důsledku takového používání. CZEM nepokrývá náklady související s přepravou reklamovaných dílů či celých motocyklů. Tato záruka
je výslovně omezena na výměnu vadných dílů za díly stejné nebo vyšší hodnoty, a to na základě vlastního uvážení společnosti CZEM.
Posouzení opravy, výmeny nebo vrácení kupní ceny, jak je stanoveno v této záruce, je vždy poplatno posouzení výrobcem nebo autorizovaným
prodejcem. CZEM neopravnuje nikoho k tomu, aby vytvoril jakoukoli jinou povinnost nebo odpovednost v souvislosti s touto zárukou. CZEM
neodpovídá kupujícímu ani žádné jiné osobe za jakékoli další škody, které vzniknou v dusledku používání motocyklu uživatelem a to vcetne a
mimo jiné, škod na zranení, poškození majetku nebo ekonomických ztrát.
Některé součástky na motocyklech Drill podléhají přirozenému opotřebení provozem nebo také dlouhodobým nebo špatným skladováním.
íra opotřebení tedy závisí na péči, údržbě a způsobu používání motocyklu.
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6. Záruka

Ručitelem záruky je společnost Exac, s.r.o., se sídlem Zbraslavská 27, 159 00 Praha 5, IČ: 45538140 (dále jen Exac).
Záruka platí pouze pro stroje, které byly umístěné na trh autorizovanými dealery, při dodržování regulačních požadavků jednotlivých zemí.
Tato záruka nelimituje nebo neovlivňuje lokální zákonná opatření, která jsou nezávislá na záruce poskytované ručitelem.
Autorizovaní dealeři jsou uvedeni na webových stránkách www.czem.pro.

6.2. Výjimky v záruce
Níže uvedené součásti vyžadují pravidelnou údržbu a výměnu a jako opotřebitelné součásti nepodléhají záruce. Některé komponenty jsou pak
dále specifikovány.
- Baterie
- Řetězy a řetězová kola
- Brzdové destičky a kotouče, brzdová kapalina (DOT), brzdové hadice, tělo brzdiče a jeho komponenty
- Těsnění
- Gripy
- Kabely / konektory
- Lampy osvětlení
- Potah sedla
- Maziva a pojiva
- Simeringy a prachovky tlumičů

31

6. Záruka

Dále se záruka na motocykl nevztahuje v těchto situacích:
1/ Pokud bylo identičkační číslo motorky (VIN) změněno, upraveno, smazáno nebo nemůže být na motorce rozeznáno.
2/ Pokud byla bezpečnostní pečeť, která se nachází na některých komponentech, porušená.
3/ Pokud bylo poškození součástek (garantovaných či ne) způsobeno vlivem mrazu, vody nebo nahromaděním znečišťujících látek, usazenin,
nepořádku nebo jiných vnějších činitelů, které zabraňují správnému fungování komponentů.
4/ Pokud byl meric motohodin upraven, zmenen nebo odpojen.
5/ Pokud nebyly dodržovány specifikace údržby motocyklu, tak, jak jsou uvedeny v tomto manuálu.
6/ Pokud byly výstrahy, popsané v tomto manuálu, ignorovány nebo opomíjeny.
7/ Pokud byl elektrický pohon, BMS nebo kontroler pozmenen.
8/ Pokud byl stroj pozmenen nebo pretížen.
9/ Pokud byly opravy nebo servis vozidla prováděny mimo autorizované servisy Drill.
10/ Pokud nebyla závada nalezená během dodání nebo ihned po něm zaznamenána a následně opravena.
11/ Pokud vlastník nepodnikl kroky, aby zabránil poškození.
12/ Pokud nebyly dodržovány instrukce týkající se baterie, tak, jak jsou uvedeny v tomto manuálu.
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6.3. Záruka na vybrané komponenty
6.3.1. Baterie a kontroler
Lithiová baterie motocyklů Drill má na konci záruční doby 24 měsíců garantovanou kapacitu 70% své původní využitelné kapacity baterie.
Pokud však baterie během prvních 24 měsíců od původního data nákupu motocyklu zcela selže, bude vyměněna nebo opravena bezplatně.
Lithiové baterie vyžadují péči a předepsanou údržbu, aby se maximalizovala jejich životnost. Nesprávné nabíjení baterie, tak, jak je uvedeno
v manuálu (například při nabíjení za vysokých nebo nízkých teplot), zkrátí životnost baterie pod garantovaných 70% původní využitelné
kapacity během 24 záručních měsíců. Špatné nebo hrubé používání baterie vede ke ztrátě záruky.
Baterie nesmí být vystavena teplotám pod 5°C (neplatí pro jízdu za nízké teploty, kdy se baterie přirozeně zahřívá).
Záruka na baterii je neplatná v následujících případech:
- Poškození je způsobeno přepětím.
- Poškození v důsledku použití nesprávné nabíječky.
- Poškození bylo způsobeno nesprávnou údržbou, hrubým užíváním nebo mechanickým poškozením.
- Poškození bylo způsobeno použitím baterie pro jiné účely než je napájení motocyklu.
- Poškození bylo z působeno běžným opotřebením.
- Poškození bylo z působeno vniklou vodou.
- Nabíjení neprobíhalo v souladu s pokyny uvedenými v manuálu.
- Pokud nebyla baterie nabíjena pravidelně každý měsíc.
- Pokud byla baterie vybita pod úroveň maximálního bezpečného podbití.
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V případě, že je třeba baterii vyjmout pro posouzení ve společnosti CZEM, je odpovědností zákazníka baterii nechat bezpečně vyjmout pouze
u autorizovaného prodejce. Společnost CZEM nehradí náklady vzniklé v souvislosti se zasláním baterie k posouzení. Společnost CZEM si
vyhrazuje právo na opravu nebo výměnu baterie podle vlastního uvážení. Všechny lithiové baterie musí být přepravovány jako nebezpečné
zboží třídy 9 (HAZMAT) a musí být dodávány v souladu se všemi místními a mezinárodními zákony. Lithiové baterie montované na motocyklech Drill nelze NIKDY přepravovat na palubě osobního letadla.

6.3.2. Motor
Na funkčnost motoru se vztahuje záruka 24 měsíců od původního data zakoupení. V případě reklamace vyžadující vrácení motoru společnosti
CZEM k posouzení je zákazník odpovědný za jeho demontáž a odeslání společnosti CZEM. CZEM nehradí náklady spojené s přepravou.
Záruka na motor je neplatná v těchto následujících případech:
- Poškození bylo způsobeno přepětím.
- Poškození bylo způsobeno přehřátím a spálením vinutí statoru nebo rotoru.
- Poškození bylo způsobeno nesprávnou údržbou, hrubým užíváním nebo mechanickým poškozením.
- Poškození bylo z působeno použitím motoru pro jiné účely než je pohon motocyklu.
- Poškození bylo způsobeno běžným opotřebením.
- Poškození bylo způsobeno vniklou vodou.
- Provoz neprobíhal v souladu s pokyny uvedenými v manuálu.
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6.3.3. Brzdy
Záruka na brzdové komponenty je poskytována po dobu 24 měsíců od původního data nákupu. Běžné opotřebení brzdových destiček a
dalších brzdových komponentů není zárukou pokryto. Záruční nároky na součásti jsou uplatňovány v souladu s pokyny výrobců komponent.

6.3.4. Komponenty podvozku
Záruka na komponenty podvozku je poskytována po dobu 24 měsíců od původního data nákupu. Běžné opotřebení komponent podvozku
není zárukou pokryto. Záruční nároky na součásti jsou uplatňovány v souladu s pokyny výrobců komponent.

6.3.5. Komponenty převodu
Hnací ústrojí zahrnuje řetězová kola, řetěz a kola. Záruka na komponenty převodů je poskytována po dobu 24 měsíců od původního data
nákupu. Běžné opotřebení komponent převodů není zárukou pokryto. Záruční nároky na součásti jsou uplatňovány v souladu s pokyny
výrobců komponent.

6.4. Reklamační formulář
Reklamační formulář je k dispozici on-line a naleznate jej na stránkách www.czem.pro.

6.5. Záruční řízení
Všechny záruční formality musí být provedeny prostřednictvím nejbližšího dealera Drill.
Seznam dealerů Drill naleznate na stránkách www.emotionbikes.cz a www.czem.pro.
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