
str. 1 

 

Spis treści: 

Najważniejsze zalecenia………………………………………………………………………….…..03 

Specyfikacja…………………………………………………………………………………………….…..05 

Wykaz funkcjonalności………………………………………………………………………….…….05 

Normalne użytkowanie……………………………………………………………………………….09 

Ustawienia parametrów………………………………………………………………………….….13 

Sposób użytkowania baterii………………………………………………………………………..20 

 

 



str. 2 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

E-BIKE SOHO 

 



str. 3 

 

Najważniejsze zalecenia: 

Aby osiągnąć jak największy zasięg jazdy na rowerze elektrycznym Majdller 

prosimy stosować się do poniższych zaleceń 

1. Upewnij się że bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym użyciem. 

Aby bateria zachowywała największą pojemność należy naładować ją 

kompletnie i rozładować kilka razy. Proces ten nazywamy formowaniem 

baterii. 

2. Bateria litowo-jonowa ma dużą żywotność. Po sformatowaniu bateria nie 

musi być już ładowana za każdym razem do pełna aby używać rower. 

Użytkowanie roweru z częściowo naładowaną baterią nie wpływa na jej 

trwałość. 

3. Zasięg jazdy na rowerze Majdller zależy od wielu czynników. Ciśnienie w 

oponach musi być właściwe. Kiedy opony będą niedostatecznie napompowane 

może to mieć znaczący wpływ na zasięg jazdy z użyciem napędu elektrycznego. 

4. Jeżeli hamulce nie będą odpowiednio wyregulowane może to powodować 

niepotrzebne opory. To z pewnością obniży zasięg jazdy. Zdolność kół do 

obrotu bez żadnych oporów jest bardzo ważnym czynnikiem aby 

maksymalizować zasięg jazdy. 

5. E-bike Soho posiada 5 stopni mocy wspomagania. Sposób w jaki będziemy 

ich używać ma duży wpływ na zasięg jazdy. W zależności od ustawionej mocy 

wspomagania na kontrolerze będziemy mogli osiągnąć mniejszy lub większy 

zasięg na jednym ładowaniu baterii. Dostępny jest również tryb pchania 

umożliwiający prowadzenie roweru ze wspomaganiem. 

6. Kiedy jazdę ropoczynamy po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie 

najniższego stopnia wspomagania. 

Pozwoli to bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczędzać energię baterii. 

7. Zawsze upewnij się że zasilanie roweru jest odłączone przed wyjęciem lub 

włożeniem baterii. 

8.Używaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z zakupionym 

rowerem. 
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9. Kiedy ładujesz baterię upewnij się ze zasilanie roweru jest wyłączone. 

10. Mimo że E-bike Soho jest odporny na wodę, nie używaj myjek 

wysokociśnieniowych, gdyż może to skutkować uszkodzeniem napędu lub 

zasilania roweru. Gwałtowny ulewny deszcz może powodować podobne 

uszkodzenia. 

 

Jazda na twoim rowerze elektrycznym Soho 

Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na każdym innym 

rowerze. Możesz używać przerzutek Shimano aby dobrać przełożenie 

odpowiednie do tempa i sposobu jazdy. Wystarczy wrzucić odpowiedni bieg a 

przerzutka ustawi odpowiednie przełożenie. Przerzutka Shimano pozwala na 

komfortową jazdę w różnorodnych warunkach. Zmiana przełożeń jest bardzo 

łatwa i płynna. Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z wysokich biegów. Jeżeli 

załączony jest napęd elektryczny to ruszanie z wysokich biegów z pewnością 

będzie miało wpływ na zużycie baterii i zasięg jazdy. Podobny efekt jest gdy 

ruszamy samochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować mocniej i zużywa więcej 

paliwa aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim E-bike’iem. Jeżeli będziesz 

ruszał z wysokiego biegu więcej energii musi zostać zużyte aby ruszyć z miejsca. 

Optymalna metoda to wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania 1 lub 2. 

Kiedy rozpędzisz rower możesz używać biegu oraz stopnia wspomagania 

zgodnie z wymaganiem. 

 

 

 

UWAGA! 

Upewnij się zawsze że jedziesz na niskim biegu kiedy będziesz się zatrzymywać 

na przykład na światłach skrzyżowania! 
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SPECYFIKACJA 

• Zasilanie 36V / 43V / 48V DC 

• Prąd znamionowy wynosi 10 mA 

• Maksymalny prąd roboczy wynosi 30 mA 

• Prąd upływu zasilania jest mniejszy niż 1uA  

• Prąd roboczy dostarczany do sterownika wynosi 50mA 

• Temperatura pracy: -20℃  ~ 45 ℃ 

• Temperatura przechowywania: -30℃ ~ 70 ℃ 

• Poziom IP: IP65 

• Wilgotność przechowywania: 30% -70% 

 

 

 

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI 

Prosta obsługa wyświetlacza poprzez zewnętrzną 5-klawiszową klawiaturę. 

• Wyświetlanie prędkości: wyświetla prędkość w czasie rzeczywistym jako 

SPEED, prędkość maksymalną jako MAXS i średnią prędkość jako AVG. 

• Km lub mile: użytkownik może wybrać jednostkę dystansu pomiędzy km i 

milami. 
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• Automatyczne światła zmierzchowe: włączenie świateł przednich i tylnych 

oraz podświetlenie wyświetlacza następuje automatycznie w zależności od 

pory dnia. 

• Podświetlenie wyświetlacza: podświetlenie wyświetlacza może być 

ustawione w zakresie od 1 do 5. Poziom 1 sprawi że wyświetlacz będzie słabo 

podświetlony, poziom 5 natomiast dostarczy najintensywniejszą jasność 

wyświetlacza. 

• Wskaźnik wspomagania: wyświetla aktualny poziom wspomagania. Możemy 

ustawić poziom wspomagania w zakresie od 1 do 5. 

• Wskaźnik przebytej odległości: maksymalna wyświetlana odległość to 

99999. Dystans jaki pokonaliśmy możemy wyświetlić na dwa sposoby: 

wyświetlenie pojedynczej odległości - TRIP lub całkowity przebyty dystans -

TOTAL. 

• Wyświetlanie komunikatu o błędach -  wyświetla kod błędu. 

• Asystent prowadzenia: umożliwia prowadzenie roweru ze wspomaganiem. 

W tej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się symbol WALK. 

• Ustawienia parametrów: różne parametry, tryby wspomagania, wybór 

jednostki prędkości i odległości itd. Mogą być ustawione zgodnie z 

zamieszczoną instrukcją  

• Ostrzeżenie o konieczności wykonania serwisu (ta funkcja może być 

dezaktywowana): wyświetla informacje ostrzegawcze dotyczące konieczności 

serwisowania na podstawie cykli naładowania baterii oraz przejechanej 

odległość. Wyświetlacz automatycznie szacuje żywotność baterii i daje 

ostrzeżenie, gdy liczba cykli ładowania przekracza ustawioną wartość. Na 

wyświetlaczu pojawi się również ostrzeżenie gdy przebyty całkowity dystans 

przekracza ustawioną  wartość. 

• Maksymalna wartość ładowania przez port USB wynosi 5 V i 500 mA. 
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1 Wskaźnik pojemności akumulatora 

2 Ostrzeżenie dotyczące serwisu 

3 Główne wskazanie danych 

4 Tryb wyświetlania dystansu 

5 Wskaźnik przebytego dystansu 

6 Asystent prowadzenia 

7 Połączenie USB 

8 Wskaźnik świateł 

9 Ostrzeżenie o awarii 

10 Ostrzeżenie o błędzie 

11 Wybór jednostki prędkości 

12 Historia prędkości jazdy 

13 Pozostały dystans do przejechania 

14 Wskazanie jednostki 

15 Wskaźnik poziomu wspomagania 

 

1.Wskaźnik pojemności akumulatora: przedstawia 10-segmentowy wskaźnik 

naładowania baterii;  

2.Ostrzeżenie dotyczące serwisu: symbol SERVICE będzie wyświetlany gdy: 

odległość jazdy lub liczba cykli ładowania akumulatora przekraczają ustawioną 

wartość - funkcję można wyłączyć. 

3.Główny wskaźnik danych: wskaźnik czasu rzeczywistego pokazujący 

prędkość i kod błędu. 

4.Tryb wyświetlania dystansu: możliwe jest wyświetlanie w dwóch trybach: 

TRIP - odległość pojedynczej podróży, TOTAL - całkowita odległość. 
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5.Wskaźnik przebytego dystansu: wyświetla przebyty dystans w zależności od 

ustawionego trybu wyświetlania dystansu. 

6.Asystent prowadzenia: Wyświetla symbol WALK podczas wybrania 

wspomagania prowadzenia roweru. 

7. Połączenie USB: podłącz do portu USB aby naładować np. telefon. 

8.Wskaźnik świateł: ikona jest widoczna tylko wtedy, kiedy włączone są 

światła lub podświetlenie. 

9. Ostrzeżenie o nieprawidłowym działaniu: Symbol  pojawi się gdy zostanie 

wykryta nieprawidłowość w funkcjonowaniu roweru. 

10.Ostrzeżenie o błędzie: Na wyświetlaczu pojawi się symbol ERROR, gdy 

zostanie wykryty błąd. 

11.Wybór jednostki prędkości: wyświetla prędkość, km / h lub mph. 

12.Historia prędkości jazdy: wskazuje średnią prędkość (AVG km / h) lub 

maksymalną prędkość (MAXS km / h). 

13.Pozostały dystans do przejechania: wyświetla pozostały dystans do 

przejechania TO GO w zależności od poziomu naładowania baterii oraz 

wybranego poziomu wspomagania. 

14.Wskaźnik jednostki: wyświetla jednostkę w zależności od ustawienia. 

15.Wskaźnik poziomu wspomagania: pokazuje aktualny poziom 

wspomagania pomiędzy 1–5. Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się liczba od 1 

do 5, oznacza to, że nie ma wspomagania (przez silnik). Jeśli rowerzysta idzie i 

prowadzi rower zostanie wyświetlony znak WALK. 
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NORMALNE UŻYTKOWANIE 

Włączanie/Wyłączanie  

Włączanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2s, aby włączyć 

wyświetlacz. Naciśnij i przytrzymaj  ponownie przez 2s, aby wyłączyć 

wyświetlacz. Jeżeli rower nie jest używany przez 5 minut (czas można ustawić) 

wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony. 

 

Wybór trybu wspomagania 

Naciśnij przycisk  lub  aby wybrać żądany poziom wspomagania przez 

silnik. Najniższym poziomem jest poziom 1, najwyższym poziom 5. Kiedy 

wyświetlacz jest włączony, domyślnym trybem wspomagania jest poziom 1. 

Jeżeli nie korzystamy z wspomagania to na wyświetlaczu nie są widoczne żadne 

wskazania numeryczne.  
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Przełączanie między trybem odległości i trybem prędkości 

Naciśnij krótko , aby przełączyć się między trybem wyświetlania informacji 

dotyczących dystansu/prędkości, w następującej sekwencji: Odległość 

pojedynczego przejazdu (km TRIP) → Całkowita przebyta odległość (TOTAL km) 

→ Maksymalna prędkość jazdy (MAXS km / h) → Średnia prędkość jazdy (AVG 

km / h) → Pozostała odległość (TO GO) → Moc wyjściowa w czasie 

rzeczywistym (W) → Kalorie (C)  

Włącznik świateł / podświetlenia wyświetlacza 

Naciśnij  przez 2 sekundy. Podświetlenie wyświetlacza oraz przednie i tylne 

światło zostaną włączone. Ponowne naciśnięcie przycisku  przez 2 sekundy, 

spowoduje wyłączenie podświetlenia wyświetlacza oraz przedniego i tylnego 

światła. Istnieje 5 poziomów jasność podświetlenia, którą może wybrać 

użytkownik. (Jeśli wyświetlacz jest włączony w ciemności, podświetlenie 
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wyświetlacza / oraz przednie i tylne światło zostaną włączone automatycznie. 

Jeśli podświetlenie wyświetlacza oraz przednie i tylne światło są wyłączane 

ręcznie, również muszą zostać ręcznie włączone). 

 

Asystent prowadzenia 

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. E-bike przejdzie w tryb wspomagania 

prowadzenia i na wyświetlaczu pojawi się ikona WALK. Puszczenie przycisku  

,spowoduje że E-bike opuści tryb wspomagania prowadzenia. 

 

Wskaźnik poziomu naładowania baterii 

Poziom naładowania baterii przedstawiony jest przez wyświetlanie 

odpowiedniej ilości czarnych segmentów w ramce co odpowiada aktualnemu 

stanowi baterii. Gdy bateria jest rozładowana wszystkie segmenty gasną a 

ramka wyświetla się pulsacyjnie, wskazując natychmiastową konieczność 

naładowania baterii. 
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Tabela procentowa ze stanem baterii 

 

 

Gdy wyświetlacz jest włączony, podłącz kabel USB do portu wyświetlacza aby 

rozpocząć ładowanie np. telefonu. Istnieje również możliwość podłączenia 

kabla USB to portu w przedniej lampce. Jednak aby telefon zaczął się ładować 

musi być włączone oświetlenie. Maksymalne napięcie ładowania wynosi 5 V, 

maksymalny prąd ładowania wynosi 500 mA. 
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USTAWIENIA PARAMETRÓW 

Pozycje do ustawienia 

1)    Reset danych 

2)    Km / milę 

3)    Intensywność podświetlenia 

4)    Wyświetlenie jasności podświetlenia 

5)    Automatyczny czas wyłączenia 

6)    Ustawienia ostrzeżeń serwisu 

7)    Przedstawia zdefiniowana średnicę koła 

8)    Przedstawia zdefiniowany limit prędkości 

9)     Kod informacji błędu baterii 

10)   Kod informacji błędu systemu 

 

Przygotowanie zmiany ustawień 

1) Gdy wyświetlacz jest aktywny, naciśnij dwa razy  (odstęp <0,3 sekundy). 

System wejdzie w ustawienia MENU, w których mogą być ustawione wartości 

wyświetlacza dla poszczególnych parametrów. Naciśnij  ponownie 

dwukrotnie (odstęp <0,3 sekund), aby powrócić do menu głównego. 
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2) Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz 

powróci do normalnego trybu pracy. 

3) Podczas ustawiania parametrów, gdy dany parametr, który chcesz ustawić 

zaczyna migać, naciśnij / , aby ustawić jego wartość. Naciśnij krótko , 

aby przełączyć między ustawianymi parametrami. Naciśnij dwukrotnie 

(interwał <0,3 sekundy), aby wyjść z podmenu. 

 

Reset danych 

Dwukrotne naciśnięcie przycisku  (odstęp powinien być krótszy niż 0,3 

sekundy) – spowoduje, że wyświetlacz przechodzi do ustawień parametru 

MENU. W wyświetlaczu na polu prędkości wyświetli się symbol tC oraz poniżej 

n. Jeśli naciśniesz,  zmieni się na „y” co oznacza potwierdzenie resetu 

wyświetlacza. Teraz wszystkie tymczasowe dane, np. maksymalna prędkość 

(MAXS), średnia prędkość (AVG) i dystans pojedynczej podróży (TRIP) zostanie 

wyczyszczone. Naciśnij krótko (<0,3 sekundy), aby przejść do ustawiania 

km / mil. 
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Jeśli użytkownik nie zresetuje danych, pojedynczy dystans podróży i łączny 

całkowity czas jazdy zostaną automatycznie skasowane kiedy skumulowany 

całkowity czas przekracza 99 godzin i 59 minut. 

* gdy wyświetlacz lub rower się wyłączy powyższe dane nie zostaną usunięte! 

Km / mila 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis S7, naciśnij /  aby przełączyć między 

km / h a mph lub ustawić km lub milę. Po tym ustawieniu naciśnij  (<0,3 

sekundy), aby wprowadzić ustawienia interfejsu czujnika zmierzchu.  

 

Czujnik zmierzchu 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis bL0, naciśnij / , aby wybrać cyfrę od 

0 do 5. Cyfra 0 oznacza wyłączenie funkcji czułości oświetlenia. Im wyższa 

wybrana liczba, tym wyższa wrażliwość na światło. 
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Po tym ustawieniu naciśnij krótko  (<0,3 sekund), aby wejść do interfejsu 

ustawień jasność podświetlenia wyświetlacza. 

 

Jasność podświetlenia wyświetlacza 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol bL1, naciśnij  / , aby wybrać liczbę 

od 1 do 5. Cyfra 1 przedstawia najniższą jasność natomiast 5 oznacza najwyższą 

jasność podświetlenia wyświetlacza. 

 

Po tym ustawieniu naciśnij krótko  (<0,3 sekund), aby wejść do interfejsu 

ustawień automatyczny czas wyłączenia. 

 

Automatyczny czas wyłączenia  

Gdy na wyświetlaczu pojawi się OFF, naciśnij / , aby wybrać liczbę od 1 do 

9. Liczby wskazują minuty, po upływie których zostanie automatycznie 

wyłączony wyświetlacz. 
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Po tym ustawieniu naciśnij krótko  (<0,3 sekund), aby wejść do interfejsu 

ustawień ostrzeżenie o serwisie. 

 

Ostrzeżenie dotyczące serwisu (domyślnie wyłączone) 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się nnA, naciśnij / , aby wybrać 0 lub 1. 0 

wyłącza funkcje, natomiast 1 ją włącza. 

 

1) Wyświetlacz podpowie o zbliżającym się serwisie opierając się na takich 

informacjach jak skumulowana odległość jazdy i cykle ładowania akumulatora. 

2) Gdy skumulowana całkowita odległość jazdy przekracza 5000 km (w 

zależności od producenta odległość może się różnić), podczas włączania 

wyświetlacza pojawi się symbol SERVICE oraz oznaczenie całkowitego 

przebytego dystansu będzie migać przez 4 sekundy, wskazując że serwis jest 

konieczny. 

3) Gdy liczba cykli ładowania akumulatora przekracza 100 (w zależności od 

producenta ilość może się różnić), podczas włączania wyświetlacza pojawi się 

symbol SERVICE i obramowanie baterii będzie migało przez 4 sekundy, 

wskazując, że serwis jest konieczny. 

4) Funkcja alertu serwisu może być wyłączona: ustawienia -> alert serwisu 

(MA) -> 0. (Alarm serwisu można również ustawić za pomocą komputera. 

Wymaga to połączenia USB.). 
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Przedstawia zdefiniowana średnicę koła 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się LUd, widzimy ustawioną średnicę koła. 

Pomiary są w calach. Po tym ustawieniu  naciśnij  (<0,3 sekundy), aby wejść 

w widok zdefiniowanego limitu prędkości. 

 

 

Przedstawia zdefiniowany limit prędkości 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol SPL, będzie przedstawiony limit 

prędkości jaki jest ustawiony dla E-bike. Po tym ustawieniu naciśnij (<0,3 

sekund), aby wejść do widoku ewentualnego kodu informacji błędu baterii. 
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Kod informacji błędu baterii: 

W polu prędkości wyświetla się symbol b01. Przy ewentualnych błędach baterii 

pojawią się inne numeracje błędu. Prosimy niezwłocznie udać się do serwisu. 

Po wszystkich tych ustawieniach należy dwukrotnie nacisnąć przycisk  

krócej niż 0,3 sekundy aby zamknąć interfejs komunikacji baterii. 

 

Poniższe informacje nie będą wyświetlane o ile nie została nawiązana 

komunikacja pomiędzy baterią a kontrolerem. Jeśli komunikacja pomiędzy 

baterią a kontrolerem nie została nawiązana, po włączeniu interfejsu 

komunikacji baterii wyświetli się jedynie symbol - - - - . 

 

Kod informacji błędu systemu: 

Wyświetlacz może również wyświetlać informacje o występujących błędach 

systemu. W razie wykrycia błędu zostanie wyświetlony symbol  a w polu 

prędkości wyświetli się numeryczne oznaczenie kodu błędu. Po pojawieniu się 

kodu błędu prosimy udać się do serwisu. 
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BATERIA 

 

TWOJA BATERIA I JEJ WŁAŚCIWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA. 

 

Ładowanie baterii 

 

Baterie można ładować kiedy jest umieszczona w ramie lub po jej wyjęciu, za 

pomocą ładowarki. Średni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 

4-6 godzin. 

Ładowanie należy uznać za zakończone gdy na ładowarce zaświeci się zielona 

dioda led. 

 

Ładowarka do baterii 

Wskaźnik LED ładowarki 

LED MODE 

Czerwone Ładowanie 

Zielone  Ładowanie zakończone, bateria 
pełna 

 

     

 

ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ ŻE ZASILANIE NAPĘDU ROWERU JEST WYŁĄCZONE 

PRZED WYJĘCIEM LUB WŁOŻENIEM BATERII. 

ABY ROZPOCZĄĆ ŁADOWANIE BATERII DOŁĄCZONĄ DO ZESTAWU 

ŁADOWARKĘ NALEŻY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODŁĄCZYĆ KABEL 

ZASILAJĄCY DO GNIAZDA 220V A NASTĘPNIE KABEL TYPU JACK DO GNIAZDA 

BATERII. 

 

Bateria może być ładowana gdy jest zamocowana w rowerze lub wyjęta z 

roweru. 

 

UWAGA ! 

Jeżeli rower jest nieużywany bateria powinna być przechowywana w stanie 

naładowanym. Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie jeździmy na rowerze 

należy pamiętać aby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące doładować baterię do 
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pełnego stanu. Przechowywanie baterii w stanie rozładowanym przez dłuższy 

okres czasu grozi jej trwałym uszkodzeniem !!! 

 

Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii : 

* Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C) 

* Używaj tylko ładowarki dołączonej do kupionego roweru. 

* Trzymaj baterie i ładowarkę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

* Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w użyciu. 

* Upewnij się ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce. 

* Nie dotykaj kabla zasilającego oraz wtyczki mokrymi rękoma. 

* Nie upuść baterii lub ładowarki. 

* Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu. 

 

Nie wyrzucaj zużytej/wyeksploatowanej baterii do śmieci. 

 

Utylizacja starego roweru i zużytej baterii powinna być dokonana z 

poszanowaniem ochrony środowiska. 

 

Rower może być w całości poddany recyrkulacji. 
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NOTATKI 


