
Postup montáže elektrokoloběžky
MAMIBIKE MOUNTAIN

Vyjměte všechny díly elektrokoloběžky z krabice. Součástí balení jsou :
• rám elektrokoloběžky s baterií zamknutou v nášlapu
• přední vidlice s namontovaným kolem
• řídítka s představcem
• gripy
• zadní kolo s rychloupínacím mechanismem
• nabíječka a montážní nářadí (sada imbusových klíčů a stranový klíč na dotažení předního kola s motorem)

Rám

Zadní kolo

GripyŘídítka s představcemBrzdové páky

Vidlice s předním kolem

Kabeláž pro připojení 
akcelerátoru a displeje

Montáž vidlice s předním kolem do rámu :

Horní ložisko hlavového 
složení

Dolní ložisko hlavového 
složení

Horní vymezovací kroužek 
hlavového složení

Dolní vymezovací kroužek 
hlavového složení

Horní krycí miska s pracho-
vkou hlavového složení

Vymezovací kroužky pod 
představec 

(počet se může lišit)

Přítlačná miska se šroubem 
nad představec

Hlavová trubka rámu s 
nalisovanými miskami 
pro ložiska hlavového 

složení

Kabeláž pro připojení 
motoru v předním kole



• Sejměte z trubky vidlice vše nad dolním ložiskem hlavového složení.
• zasuňte vidlici do hlavové trubky rámu
• vraťte zpět sejmuté komponenty ve správném pořadí :

1. horní ložisko
2. horní vymezovací kroužek
3. horní krycí miska s prachovkou
4. vymezovací kroužky pod představec

Montáž řídítek s představcem :

Akcelerátor

Zadní brzdová páka

Ovládání displeje

Přední brzdová páka

Představec s displejem

1. Nejdříve sundejte z řídítek akcelerátor
2. Nasuňte zadní brzdovou páku vpravo
3. Nasuňte zpět akcelerátor
4. Nasuňte kratší grip (můžete doklepat gumovou paličkou)
5. Akcelerátor jemně přisuňte zpět ke gripu (nedotlačit,aby byl zajištěn plynulý chod akcelerátoru) a dotáhněte 

šroubkem
6. Brzdovou páku přisuňte k akcelerátoru a dotáhněte šroubem
7. Nasuňte přední brzdovou páku vlevo k ovládání displeje
8. Nasuňte delší grip (můžete doklepat gumovou paličkou)
9. Brzdovou páku přisuňte ke gripu a dotáhněte šroubem
10. Ovládání displeje přisuňte k brzdové páce a dotáhněte šroubem

Sestavení řídítek :

Nasazení řídítek s představcem:

1. Nasaďte představec s řídítky na vidlici na vymezovací kroužky
2. Zašroubujte šroub s přítlačnou miskou do horní části vidlice a 

přitáhněte tak, aby se představec dotlačil na vymezovací kroužky a 
došlo k dosednutí ložisek do misek a zpevnění vidlice v hlavovém 
složení.

3. Nastavte řídítka kolmo k ose elektrokoloběžky
4. Dotáhněte pevně dva boční šrouby představce, aby nedošlo k 

protáčení představce vůči vidlici.



Spojení konektorů :

Konektor motoru 9-pin : Konektor akcelerátoru (žlutá) a 
displeje (zelená) :

Pomocné šipky proti sobě. 
Pevně dotlačit.

Pomocné šipky proti sobě. 
Pevně dotlačit.

Nasazení zadního kola :

Třmen zadní brzdy : Zadní kolo :

Čelisti brzdy s 
brzdovými destičkami

Plastová vložka

Brzdový kotouč

Osa s rychloupínacím 
mechanismem

1. Odstraňte oranžovou plastovou vložku ze třmenu zadní brzdy. POZOR: NEMAČKAT PÁKU BRZDY !!!!
2. Odjistěte páku rychloupínacího mechanismu na zadním kole. Nevysouvejte osu z kola.
3. Nasuňte kolo do zadních ramen tak, aby se brzdový kotouč dostal mezi brzdové destičky třmenu.
4. Osa kola musí pevně dosednout do drážek ramen.
5. Dotáhněte pomocí rychloupínacího mechanismu

Závěrečná kontrola :

• dotažení šroubů předního kola ve vidlici
• tlak v pneumatikách
• funkčnost brzd
• dotažení šroubů představce

Po spojení konektorů použijte přiložené stahovací pásky ke stáhnutí a organizaci kabelů.


