
Sähköpyörän käyttöohjeet

Neba 

E – BIKE POWER RIDE



Johdanto 

Käyttäjälle,

Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi sähköpyörän optimaalisen toiminnan. Ohjeet antavat sinulle 
kattavan kuvauksen pyörän näytön toiminnoista, mm. asennuksen, asetukset ja yleisen käytön. Tämä 
ohjekirja myös auttaa sinua ratkaisemaan mahdollisia ongelmia ja vikoja.

Sähköpyörä on kuin normaali polkupyörä, johon on lisätty sähköavusteinen moottori. Moottoria 
ohjataan polkimilla, jota skannaa polkimien napaan asennettu anturi. Tästä syystä sinun on itse 
poljettava pyörää, moottori toimii vain apuna. Voit saada sähköpyörän liikkeelle myös 
ohjauspainikkeella, mutta vain maximissaan 6 km/h (esim. kävelyapua varten). Moottoriavusteisen 
sähköpyörän maksiminopeus on 25 km/h 10%:n toleranssilla (kun 25 km/h nopeus saavutetaan, 
moottori sammuu ja joudut polkemaan pyörää avain kuten tavallista polkupyörää). Kun akusta loppuu 
virta tai moottori on sammutettu, voit ajaa sähköpyörälläsi kuin tavallisella pyörällä, mutta ilman 
avustusta.

Tieliikennelain kannalta sähköpyörä, jonka ominaisuudet ovat eurooppalaisen standardin EN 15194-1 
mukaiset, katsotaan tavalliseksi polkupyöräksi eli pyöräteillä voi ajaa, ei vaadi ajokorttia.

Mikä on sähköpyörä?



Kuvaus 

Akun päävirtakytkin   Näyttö  

         Mottori Akku 

Yleisesti sähköpyörän kantamaan vaikuttavia tekijöitä 

1. Renkaiden vierintävastus. Leader Fox -sähköpyörät on varustettu renkailla, joilla on alhainen 
vierintävastus ja renkaat on pistosuojattu. On myös tärkeää, että renkaissa on oikeat paineet. Jos 
sähköpyöräsi renkaissa on liian vähän ilmaa, toimintasäde pienenee.

2. Sähköpyörän paino. Mitä pienempi sähköpyörän paino, sitä suurempi kantama pyörällä.
3. Akun varaus. Riippuu siitä onko akku ladattu täyteen ennen matkaasi. On myös odotettavissa, että 

mitä enemmän akku on purkautunut, sitä pienempi sen kantama on.
4. Ajoradan profiili ja pinta. Mitä suurempia korkeuseroja, mitä jyrkempiä mäkiä ajat ja mitä 

huonompi ajoradan pinta on, sitä lyhyempi kantama.
5. Avustustila. Kantama riippuu myös siitä, kuinka isoja avustuksia käytät.
6. Ajotyyli. Mitä enemmän jarrutuksia ja kiihdytyksiä, sitä lyhyempi toimintasäde.
7. Ilmanvastus. Se riippuu esimerkiksi siitä, ajammeko matalarunkoisella pyörällä, pystyasennossa vai 

urheilullisella pyörällä, jonka istuin on asetettu ohjaustangon korkeudelle.
8. Tuulen voimakkuus. Mitä voimakkaampi myötätyyli meillä on, sitä suurempi kantama ja 

päinvastoin.
9. Kuljettajan ja tavaroiden paino. Mitä suurempi kokonaiskuorma, sitä pienempi toimintasäde. 
10.Ulkoilman lämpötila. Mitä alhaisempi lämpötila, sitä nopeammin akku kuluu. Nyrkkisääntönä 

pakkasella ajaessa pääsee noin puolet siitä mitä 20 asteen lämmössä.



Sähköjärjestelmä 

Järjestelmä
Järjestelmä käyttää vääntömomentin valvontaa, poljinnopeuden valvontaa ja pyörän todellisen nopeuden 
valvontaa.

Nopeusanturia käytetään mukavampaan ja tasaisempaan ajoon, pienemmällä vaivalla.
Se on erittäin tehokas alhaisella virrankulutuksella, pitkällä kantamalla, alhaisella melutasolla ja sujuvalla 
toiminnalla.

Kuvaus ja toiminnan laajuus: 

Moottoriyksikkö toimii oikein seuraavissa käyttöolosuhteissa:
Lämpötila-alue -20 + 45°C
Suhteellinen kosteus -15 -95% RH 
Suurin vääntömomentti -≥ 80 
Moottorin paino -3.6 Kg 
Melu - <55dB
Pöly-/vesitiivis -IP66 
Sertifioitu -CE / EN14764/ ROHS 
Etu- ja takavalo -DC 400mA/6V

Tehoyksikön kuvaus on sijoitettu kanteen ja näyttää seuraavat tiedot:

Esimerkiksi – MM G360.250 17 023 F7 Q817 0001 

MM G360 – moottoriyksikön nimi
250 – moottorin nimellisteho
17 – staattorin kierrokset 
023 –  connection combination sort 
F7 – mittaus- ja ohjauslaitteen numero
Q817 – valmistuspäivä 17. elokuuta 2016
0001 – tuotannon sarjanumero, joka vaihtelee 0000 - 9999



Moottorin ulkoiset mitat: 

202 mm 

123 mm 

41.5 mm 

154.8 mm 



Turvallisuusohje

Akku:

Älä heitä akkua tuleen. 
Älä heitä akkua veteen. 
Älä käytä akkua muihin laitteisiin. Se on tehty erityisesti tätä mallia varten.
Älä pura tai muuta akkua.
Älä yhdistä akun positiivista ja negatiivista napaa.

Laturi:

Älä pura tai muuta laturia.
Älä käytä laturia muihin laitteisiin. Se on tehty erityisesti tätä mallia varten.
Älä heitä laturia tuleen tai veteen.
Älä koske laturiin märin käsin.Säilytä laturia lasten ja eläinten ulottumattomissa.
Älä peitä laturia.
Älä käytä laturia, jos se on rikki

Akku

 Kytkin ja LED-ilmaisin

Laturi 



Akku

Akun irroittaminen: 

Kun avaat akun lukituksen, kansi ponnahtaa esiin rungosta 
noin 1 cm. Paina esiin tulevasta jousesta (alla oikeanpuoleinen 
kuva) samalla pitäen kiinni akusta ja irrota se.

Akun virtapainike:



Akun lataus ja huolto-ohjeet: 

Lataa akku kuivassa ympäristössä oikosulkuvaurioiden välttämiseksi.
Lataa akku vähintään 60 prosenttiin kapasiteetista 3 kuukauden välein, vaikka polkupyörää ei käytetä. 
Älä peitä akkua tai laturia.
Älä jätä akkua jatkuvasti kytkettynä virtalähteeseen.
Älä käytä akkua muihin laitteisiin. Se on tehty erityisesti tätä mallia varten.
Älä pura tai muokkaa akkua.
Älä heitä akkua tuleen tai altista sitä äärilämpötiloille.
Latausaika nollasta 100 %:iin on 1-7 tuntia.

Pyörän takuu:

Pyörän takuu 24 kk, ei koske kuluvia osia.

Akulla on 12 kk takuuTakuu ei koske akun kemiallisia osia eikä normaalikäytön aiheuttamaa kapasiteetin 
pienenemistä.

Lataus:

Akku on sähköpyörän kallein osa moottorin lisäksi; siksi kiinnitä erityistä huomiota käsittelyn, latauksen 
ja varastoinnin aikana. Akku on herkkä tarkalle lataukselle. Siksi Li-Ion-akut on ladattava vain 
toimittamillamme laturilla. Liitä laturi 220-240 V pistorasiaan. 5A suojattu piiri riittää. Laturi keskeyttää 
latauksen automaattisesti, kun kaikkien kennojen täysi kapasiteetti on saavutettu.

Akun lataaminen voi kestää 1-5 tuntia akkukennojen kunnosta riippuen. Lataa sitä vain katetuissa 
kuivissa tiloissa 5–40 °C:n lämpötilassa. (kosteus ja tippuva vesi voivat vahingoittaa laturia)

AKKUA EI SAA KOSKAAN LADATA ALLE 0 °C LÄMPOTILASSA

Latausprosessi ilmaistaan punaisella LED-valolla, valo muuttuu vihreäksi, kun akku on latautunut. Akussa 
on varauspainike, painamalla painiketta näet akun varausasteen. Mikäli akku on päällä yli 30 minuuttia ja 
pyörää ei käytetä, akku sammuu automaattisesti.

Akun normaali toiminta:

Jos moottori lakkaa käymästä tasaisesti ja siirtyy jaksoittaiseen käyttöön, se voi olla merkki alhaisesta 
akun varaustilasta. Katkaise siinä tapauksessa sähköinen käyttöjärjestelmä ja jatka ilman moottoriapua, 
aivan kuin ajaisit tavallisella polkupyörällä.

Akun lämpeneminen on normaalia, eikä se tarkoita vikaa. Akku on suojattu lämpötila-anturilla ja se 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä liiallisen ylikuumenemisen yhteydessä. Odota, kunnes akku jäähtyy 
normaaliin käyttölämpötilaansa, ja jatka sitten matkaa.

Jos sinusta tuntuu, että akun kokonaiskapasiteetti on laskenut, se voi johtua lataamisesta tai käytöstä 
epäoptimaalisissa ilmasto-olosuhteissa. Suorita 3 täyttä latausjaksoa. Aja akku kolmesti aivan tyhjäksi ja 
lataa sitten täyteen kapasiteettiin huoneenlämmössä.

Jos latausilmaisin osoittaa, että akku on tyhjä, siinä on edelleen vähimmäisjännitetaso, joka suojaa sitä 
vaurioilta, mutta ei riitä sähköpyörään. Lataa akku mahdollisimman pian. Älä koskaan jätä tyhjää akkua 
lataamatta, sillä se voi vahingoittaa sitä.



Näyttö

Tuote: 

Älykäs LCD-näyttö APT TFT750C 

Valmistaja: 
Tianjin APT Development Cop., Ltd. 

Elektrooniset arvot: 
Akkuvirta36V
Käyttöjännite 40mA
Maksimi käyttöjännite 100 mA
Off leakage current < 1 uA  
Suurin lähtövirta ohjaimeen 100mA

Käyttölämpötila–20 ~ 70 °C

Mitat ja materiaalit:
Korkeakontrastinen TFT-näyttö.
Tuotteen kuori on ABS, läpinäkyvä ikkuna on valmistettu erittäin lujasta 
akryylistä.
Voidaan käyttää -20°C asti.
CE-merkitty / IP65 vedenpitävä / ROHS



Näyttö: 

RT nopeus–nopeustilan ilmaisin (RT, MAX, AVG) 

00.0 –nopeus

Km/h –nopeuden yksikkö

Power 0W –teho

11:30 AM –aika

39.8V –Akun tila

1 assist –avustustaso, 0 (off)5 (max. assist) 

Trip –ajokilometrimittarin arvo

11.3 km –kuljettu matka

Suurin toimintasäde laskettu täyteen ladatulla akulla, tasaisella maastolla ja pienellä vastatuulella. 
Keskimääräinen toimintasäde on laskettu ihanteellisella avustuksella ja hieman mäkisellä maastolla.

Suurin toimintasäde:



Ohjain

Ohjaimen kuvaus

+ Ylös

- Alas 

M – Valikko

- Virta ON/OFF



Kokoamisohjeet

Näytön asennus:

Huomioi ruuvien kiristysmomentit. Takuu ei kata liiallisesta kiristysmomentista tai virheellisestä 
asennuksesta/purkamisesta aiheutuneita vaurioita.

Kun asennat näyttöä, aseta kaksi kumista kiinnitysrengasta näytön kiristysleuoihin ja aseta ne 
ohjaustankoon. Kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella. Aseta valitsemasi näyttökulma ja kiristä ruuvit. 
Kiristysmomentti: 1 Nm

Ohjaimen asennus: 



A – ohjaimen kiinnityspanta 

Avaa ohjaimen kiinnityspanta ja aseta se ohjaustankoon valitsemaasi asentoon. Kiristä lukitusruuvi M3x8 
kuusiokoloavaimella. Kiristysmomentti: 1 Nm 

Nopeusanturin asennus: 

A –Nopeusanturi

B –magneettiyksikkö 

C –Pyörän pinna

D –Magneettiyksikön kiristys ruuvi



Kiristä ruuvi käyttäen talttapää meisseliä. 

Kiristysmomentti: 1.5 –2 Nm 

Liittimien kuvaus: 

1 –Punainen johto: Anodi (24V/36V)

2 –Sininen johto: Virtajohto ohjaimeen

3 –Musta johto: GND 

4 –Vihreä johto: RxD (Näytönohjain) 

5 –Keltainen johto: TxD (Näytönohjain)



Ohjain

Sähköpyörän sähköjärjestelmän kytkeminen päälle:

Tarkista sähköjohdot ennen järjestelmän käynnistämistä.

Kytke akkuun virta lyhyellä painalluksella päävirtakytkimestä. 

Kytke näyttö päälle painamalla VIRTA-painiketta lyhyesti (1,5 sekuntia). Näyttö sammuu automaattisesti, jos 
sitä ei käytetä vähään aikaan. Automaattinen sammutus voidaan asettaa alueelle 0 ~ 9 minuuttia (tai 
automaattisammutus voidaan kytkeä kokonaan pois).

Ajon jälkeen sähköpyörän sammutus tapahtuu samalla tavalla. 

Kun olet vaihtamassa vaihdetta, niin lopeta polkeminen hetkeksi, niin vaihteenvaihto on jouhevampaa.

Avustus-tason käyttö:

Lyhyt YLÖS/ALAS-painikkeen painallus muuttaa avustus tason. Ylin avustustaso on 5, 0 tarkoittaa että ei 
avustusta. Kun avustus on vaihdettu 0-tasolta, on mahdollista, että ei avusta heti, tällöin pari polkaisua 
taaksepäin aktivoi nopeusanturin.

Kävelyavustus: 

Pidä ALAS-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan päästäksesi kavelyavustustilaan. kävelyavusti toimii 
vain kun pidät painiketta painettuna.



Valot Päälle/Pois: 

Paina + -painiketta reilun sekunnin ajan, jolloin ajovalot syttyvät. Valot sammuvat painamalla +-painiketta 
uudelleen reilun sekunnin ajan.

Moottori ei toimi, kun akun jännite on alhainen. Näyttö voi silti pitää ajovalot päällä jonkin aikaa 
sähköpyörällä ajon aikana.

Nopeustilan painile:

Lyhyt painallus Valikko (M) -painiketta muuttaa nopeuslukematilaa -> –RT Speed->AVG Speed->MAX Speed 

mittarilukematilan painile: 

Lyhyt painallus VIRTA-painiketta mittarilukematilaa-Trip->ODO-> Time 

Arvojen nollaus:

Voit nollata useita väliaikaisia tietoja painamalla YLÖS- ja ALAS-painikkeita yhtäaikaa 1 sekunnin ajan, 
tilapäisiä tietoja ovat AVG-nopeus / MAX-nopeus / Matka. ODO on kokonaiskilometrimäära. Tätä arvoa ei voi 
nollata.



Asetusvalikko

Kaksoispainalluksella Valikko(M) -painiketta (väli alle 0,3 sekuntia) pääsee asetusvalikoihin.

Paina YLÖS/ALAS-painikkeita liikkuaksesi siihen asetukseen mitä haluat muuttaa, paina Menu (M) -

painiketta siirtyäksesi muuttamaan asetusta

Kaksoispainamalla Valikko (M) -painiketta poistutaan valikosta.N

äyttö palautuu automaattisesti pääikkunaan, jos mitään toimintoa ei käytetä 30 sekuntiin.

Paina virtapainiketta vaihtaaksesi näyttöasetusten ja perusasetsten välillä.

Turvallisuussyistä et pääse asetusvalikkoon ajon aikana.

System (Km/mile): 

Paina YLÖS/ALAS painiketta muuttaaksesi arvoa. Metric/Imperial. 

Kirkkauden säätö: 

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi taustavalon kirkkautta. I on tummin, IIIII on kirkkain.



Automaatti sammutus (Off):

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi automaattista virrankatkaisuaikaa, 0:sta 9:een numero edustaa 
aikaa (minuutteja) sammutukseen, oletusarvo on 5 minuuttia.

Näkymä: 

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi näkymää, Digital/Analog. 

Akkun kapasiteetin näkymä: 

Paina YLÖS/ALAS-painiketta muuttaaksesi akun kapasiteetin näkymää, Voltage/

Percentahe/Off. 



Aika:

Aika-asetukset, paina M-näppäintä päästäksesi muuttamaan aika-asetuksia. Asetuksia voit 
muuttaa painamalla YLÖS/ALAS näppäintä ja kuittaamalla M-näppäintä. Year/Month/Day/Hour/
Min/Sec. 

Perus asetukset: 

Järjestelmä on asetettu tehdasasetuksiin. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, niin 
ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

Älä muuta näitä parametreja itse, voit vahingoittaa sähköpyörää.

Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin.



Ylläpito

Säännöllinen huolto:

- Pidä kaikki sähköpyörän osat puhtaina

- Käytä vain suositeltuja ja testattuja puhdistusaineita

- Voitele ketju säännöllisesti polkupyöriin sopivilla öljyillä (n. 100km välein)

- Talvella puhdista sähköpyörä jokaisen ajon jälkeen ja kiinnitä erityistä huomiota suolan 
poistamiseen akun koskettimista ja muista liittimistä

- Kun käsittelet sähköpyörää, varmista, että sähköjärjestelmän kaapelit eivät ole vaurioituneet. 
Vaurioituneet kaapelit aiheuttavat sähköiskun vaaran

- Tarkista säännöllisesti kaikkien pulttien oikea kireys ja jarrujen toiminta. Tarkista myös sähköpyörän 
yksittäiset osat vaurioiden varalta. Esimerkiksi: halkeamia rungossa, haarukassa, ohjaustangossa, 
varressa, kaapelien vaurioita, akun vaurioita, pulttien ja ruuvien kiristys jne.

Akun kuljetus: 

Akun kuljetukseen sovelletaan vaarallisia aineita koskevien määräysten vaatimuksia. Yksityiskäyttäjät 
voivat kuljettaa vahingoittumattomia akkuja teillä ilman, että heidän tarvitsee noudattaa muita ehtoja.

Jos kuljetus tapahtuu kaupallisten käyttäjien tai kolmansien osapuolien toimesta, on noudatettava 
erityisiä pakkaus- ja merkintävaatimuksia (esim. ADR-määräykset.

Akkuja tulee lähettää vain, jos akku on täysin ehjä. Kytke löysät liittimet ja pakkaa akku, jotta se ei pääse 
liikkumaan pakkauksessa. Ilmoita kuljetuspalvelulle, jos kuljetus koskee vaarallisia aineita. 

Akun säilytys: 

Säilytä akkua kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja muista 
lämmönlähteistä. Kylmävarastoinnin tapauksessa akun on annettava lämmetä normaaliin 
huoneenlämpötilaan (20°C) ennen käyttöönottoa.

Älä koskaan jätä akkua täysin tyhjäksi. Se voi johtaa sen pysyvään vaurioitumiseen. Pidä akku täyteen 
ladattuna pitkäaikaista säilytystä varten. Älä kuitenkaan säilytä sitä pysyvästi kytkettynä laturiin tai 
asennettuna sähköpyörään.

Li-Ion-akut ovat täysin kierrätettäviä. Akun käyttöajan päätyttyä voit palauttaa sen keräyspisteeseen.

Jos käytät sähköpyörää vaikeissa olosuhteissa (pitkäaikainen maksimiavun käyttö), pidempään ajoon 
korkeammissa lämpötiloissa (30 °C tai yli), suorassa auringonpaisteessa tai kun akku on osittain tyhjä ja 
näiden yhdistelmä tilanteissa on mahdollista, että pyörä sammuu automaattisesti. Tämä on sulake, joka 
suojaa ohjausyksikköä ylikuumenemiselta. Suosittelemme lopettamaan ajon ja antamaan pyörän 
(ohjausyksikön) jäähtyä hieman. Tämä ei ole vika.



aŀƘŘƻƭƭƛǎƛŀ ƻƴƎŜƭƳƛŀ Ƨŀ ƴƛƛƘƛƴ ǊŀǘƪŀƛǎǳƧŀ

Jos järjestelmässä ilmenee vika, suorita sen pyörän tarkistus tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.

LCD-Näyttö ei tule virta:

- Varmista aina, että akku on ladattu
- Tarkista, onko akku asetettu oikein, onko akun kytkin päällä
- Tarkista ohjausyksikön ja näytön liitännät

Moottori ei käynnisty, kun kävelyavustinta painetaan

- Tarkista moottorikaapelin liitäntä (moottorissa ja ohjausyksikössä)
- Tarkista ohjausyksikön ja näytön liitännät

Moottori ei käynnisty, kun poljinta pyöritetään

- Tarkista poljinanturin liitäntä ohjausyksikköön
- Tarkista poljinanturin ja magneettilevyn välinen etäisyys (max. 4 mm)
- Tarkista, onko levy kiinnitetty tiukasti keskiakseliin eikä pyöri vapaasti
- Jos käytetään kompaktityyppistä poljinanturia



Virheilmoitukset

Kun sähköpyörässä on ongelma, se voi näyttää virheilmoituksia. LCD-näytössä näkyy kuvake ja virhekoodi 
näkyy nopeusnäytössä. Virhekoodit on merkitty 01 E~FF E; katso niiden merkitys alla olevasta taulukosta.

Error code           Error description           Solution 

06 Low voltage protection Check battery voltage 

07 High voltage protection Check battery voltage 

08 Motor cable error Check motor and cale connection 

09 Three-phase supply error Check the three-phase electric line 

11 Temperature sensor failure Check controller 

12 Actual fault of the sensor Check controller 

13 Battery temperature error Check battery 

21 Speed sensor failure Zkontrolujte pozici snímače rychlosti 

22 BMS Communication error Change battery 

30 Communication error Check the controller connection 



Kaikki reklamaatiot on osoitettava jälleenmyyjälle.

Reklamaatiota tehdessäsi on esitettävä ostokuitti tai takuutodistus 

Takuuehdot: 

Sähköpyörä 24 kuukautta – koskee valmistus- ja materiaalivirheitä

Akku 12 kuukautta

Sähköpyörää saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

Sähköpyörää tulee käyttää, säilyttää ja huoltaa käyttöohjeiden mukaisesti.

Takuun raukeaminen: 

Jos selviää, että tuotteen vaurioituminen johtuu käyttäjän virheestä (onnettomuus, asiantuntematon 
käsittely tämän käyttöohjeen ulkopuolella, sähköpyörän rakenteen muuttaminen, sähköjärjestelmän 
liitännät, väärä varastointi, virittäminen jne. ).

Takuu koskee vain ensimmäistä ostajaa!

Sähkölaitteiden takuu

Valitus menettely:



Varoitus

Jos et ymmärrä jotakin näiden käyttöohjeiden kohdista, ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi 
selityksen. Ole hyvä ja lue koko käsikirja!

Älä lainaa sähköpyörää henkilöille, joita ei ole perehdytetty sen käyttöön. Epäasianmukaisesta 
käsittelystä johtuvia takuuvaatimuksia ei hyväksytä.

Sähköpyörää eivät myöskään voi käyttää henkilöt, jotka eivät osaa polkea tai käsitellä sitä itsenäisesti. 
Valmistaja ei ole vastuussa polkupyörän mahdollisista vammoista tai vaurioista!

Ihanteelliset sääolosuhteet sähköpyörän käyttöön ovat kuivat päivät, jolloin ulkolämpötila on yli 10°C. 
Alemmissa lämpötiloissa käytettynä akku purkautuu nopeammin. 

Älä koskaan upota akkua, laturia tai muita sähköosia veteen tai muuhun nesteeseen. 

Älä koskaan pese sähköpyörää painepesurilla ja poista akku aina ennen pesua

Sähkömoottorin, ohjausyksikön ja akun liitäntöjen peukalointi on kielletty. Tämän kohdan rikkominen 
voi johtaa takuun raukeamiseen tai sähköpyörän peruuttamattomaan vaurioitumiseen.

ÄLÄ KÄYTÄ muita latureita ja osia kuin sähköpyörän mukana tulleita.

Emme ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden ei-hyväksyttyjen tavaroiden käytöstä



Nauti monista miellyttävistä ja turvallisista kilometreistä uudella sähköpyörälläsi.

Sinun Leader Fox tiimisi

Czech brand of electric bicycles.  
BOHEMIA BIKE 

Address 
Na Pankráci 1724 

14000 Praha 4 - Pankrác 

Development, design and manufacturing  
Okružní 697  

České Budějovice 37001  

Phone: 388 314 885  
Email: info@leaderfox.cz 




