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Pripravte svoj Ebike 
na sezónu!

 
 

 

Stuttgart/Reutlingen – Pred jazdou na elektro bicykli v novej sezóne, by mal byť
komplexne skontrolovaný autorizovaným predajcom.

 
1. Brzdy
Najmä pri elektro bicykloch je dôležité, aby bol bicykel kvôli údržbe prinesený do autorizovaného 

servisu aspoň raz ročne. Je to tak preto, lebo eBike je zložitejší ako bežný bicykel. Na väčšine Ebikov 

sú hydraulické brzdy, je dôležité otestovať, či systém stále dodáva dostatok tlaku, požadovaný pri 

brzdení. Ďalej je potrebné skontrolovať, či brzdové kotúče nie sú zafarbené, spálené, zvlnené. 

Odborní predajcovia samozrejme vo svojich dielňach kontrolujú aj opotrebenie brzdových doštičiek, 

prípadne ich vymenia a podľa potreby doplnia a odvzdušnia brzdový systém. 

 

2. Reťaz a kazeta
Opotrebenie reťaze a reťazového kolesa sa kontroluje v dielni pomocou špeciálneho dorazu. Stupeň 
opotrebenia priamo závisí od spôsobu starostlivosti o reťaz a ozubené koleso. K tomu sú 
najvhodnejšie vysoko kvalitné mazivá na reťaze, ktoré by sa mali nanášať najmenej raz za mesiac.
Mimochodom, použité kefky na zuby a na umývanie riadu sú užitočné na čistenie reťazí.

 

3. Pneumatiky
Na elektro bicykloch má tlak v pneumatikách významný vplyv na dojazd batérie. Pneumatika stráca 

približne jeden bar tlaku za mesiac, a preto by sa mala pravidelne kontrolovať, najmä po dlhej zimnej 

prestávke. Minimálny a maximálny tlak pre príslušný model udáva výrobca na bočnici pneumatiky. 

Dôležité: „Test palcom“ nie je dostatočný. Odporúča sa test s manometrom alebo špeciálnym 

manometrom. V tomto okamihu by sa malo tiež skontrolovať, či majú pneumatiky dostatočný dezén.
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4. Batéria
Na začiatku sezóny sa tiež oplatí skontrolovať kapacitu batérie, najmä po dlhom období 

nepoužívania. Odborníci na elektrické bicykle Bosch majú špeciálny tester, ktorý im umožňuje 

skontrolovať účinnosť batérie. Batéria by sa mala nabíjať na suchom mieste a pri izbovej teplote. Pre 

chladné jarné dni sa oplatí dokúpiť pre batériu neoprénový chránič.
 

5. Systém a softwér
Pri vykonávaní kontroly systému na elektro bicykloch môžu špecializovaní predajcovia pomocou 
diagnostického prístroja Bosch skontrolovať, či palubný počítač, batéria a motor fungujú správne. 
Súčasťou kontroly systému je aj potvrdenie, že systémový softvér je aktuálny alebo či ide o softvér, 
kde je aktualizácia nevyhnutná.

6. Starostlivosť a bezpečnosť
V ideálnom prípade bude eBike pred uskladnením vyčistený. Ak je však znečistený, treba ho vyčistiť 
pomocou vhodného čistiaceho prostriedku. Tu je potrebné zabezpečiť, aby kontakty na batérii a 
displeji zostali suché. Odporúča sa tiež: Kontrola, či odpružené prvky sú prispôsobené účelu použitia 
a celkovej hmotnosti jazdca a že všetky skrutky sú bezpečne utiahnuté - najmä v prípade sedla, 
predstavca a riadidiel. Ak odborný predajca zistí počas servisu ďalšie poruchy a odstráni ich, tak tým  
zabráni následným poškodeniam bicykla.

 

 

 


