
SPECIALIZED LEVO / KENEVO 

RYCHLÝ START

VÁŽENÍ JEZDCI ELEKTROKOL SPECIALIZED TURBO,
děkujeme Vám, že jste si vybrali Specialized Turbo Levo / Kenevo jako Vaše kolo. S pomocí tohoto krátkého průvodce se 
chceme ujistit, že ze svého nového elektrokola Specialized budete mít co nejlepší zážitky. Prosíme nechte Vaše Turbo 
sestavit a pravidelně servisovat u Vašeho autorizovaného prodejce Specialized. 

Užijte si jízdu!

NASTAVENÍ SERVIS A ÚDRŽBA

MANUÁLY

Prosíme prostudujte si před první jízdou 
pečlivě všechny příručky a dokumenty 
dodané ke kolu. Obsahují důležité 
informace o nastavení, provozu a údržbě   
Vašeho elektrokola Turbo Levo / Kenevo.

NASTAVENÍ ODPRUŽENÍ

Správné nastavení Vašeho odpružení je 
klíčové pro funkci kola, jeho ovladatelnost a 
maximální zábavu na trailech. Pro základní 
nastavení prosím prostudujte kapitolu 11 
Uživatelské příručky nebo vyzkoušejte 
Kalkulátor odpružení na webu specialized.cz. 
K nastavení budete potřebovat pumpu na 
odpružení, kterou lze zakoupit u Vašeho 
prodejce Specialized. Váš prodejce Vám rád 
pomůže s nastavením odpružení.

TLAK V PLÁŠTÍCH

Správný tlak v pláštích je u Leva / Keneva 
důležitý pro jeho ovladatelnost a Váš požitek z 
jízdy. Tabulka níže zobrazuje doporučené tlaky 
pro různé pláště. Vaše individuální nastavení se 
může lišit v závislosti na hmotnosti jezdce, 
terénu a jízdním stylu. Přední plášť může být 
nahuštěn na menší tlak než zadní plášť. Pokud 
je Vaše elektrokolo osazeno 2bliss ready plášti, 
doporučujeme provést konverzi na bezdušové 
obutí pro lepší výkon. Tlak v pláštích 
kontrolujte před každou jízdou. Doporučujeme 
používat digitální tlakoměr.

battery connector stays dry and clean. 
We advise you to leave the battery 
connected during cleaning.

ROZMĚR PLÁŠTĚ BAR/PŘEDNÍ    BAR/ZADNÍ   PSI/PŘEDNÍ   PSI/ZADNÍ

650B X 3.0 (6FATTIE) 1.0 - 1.4 1.2 - 1.6 14 - 20 17 - 23

650B X 2.8 (6FATTIE) 1.1 - 1.5 1.3 - 1.7 16 - 22 19 - 25

29 X 2.6 1.3 - 1.7 1.4 - 1.9 19 - 25 20 - 28

29 X 2.3 1.4 - 1.8 1.5 - 2.0 20 - 26 22 - 29

HARDWARE
Pravidelné kontroly a servis Vašeho 
Leva / Keneva (častější než  u 
standardního kola) v autorizovaném 
servisu Specialized jsou důležité pro 
správnou funkci elektrokola. Prosíme 
prostudujte manuály všech výrobců 
osazených komponentů a zeptejte se 
Vašeho prodejce Specialized na další 
detaily.

SOFTWARE

Neustále vylepšujeme software našich 
elektrokol Turbo, abychom Vám vždy 
nabízeli nejlepší možný zážitek z jízdy. 
Proto se ujistěte, že na kole máte 
instalovanou poslední verzi firmwaru. 
Váš prodejce Specialized Vám rád 
pomůže s pravidelnými aktualizacemi.

ČIŠTĚNÍ VAŠEHO TURBA

Správným a pravidelným čištěním 
zajistíte delší životnost kola, menší 
opotřebení, nejlepší možný výkon a 
požitek z jízdy.  
Klíčové tipy:
• Pohon, jednotky odpružení a 
teleskopická sedlovka jsou náchylnější 
na rychlejší opotřebení /  zhoršenou 
funkci z důvodu zanesení nečistotami
• Nikdy nemyjte kolo vysokotlakými 
čističi (používejte vlhkou utěrku 
a nízkotlakou zahradní hadici pro 
odstranění nečistot). Voda pod vysokým 
tlakem může nevratně poškodit těsnění, 
ložiska a elektroniku kola
• Věnujte zvláštní pozornost údržbě 
řetězu / pohonu, ideálně po každé 
vyjížďce
• Vždy se ujistěte že konektory na baterii 
jsou suché a čisté (pro mytí nechte 
konektor připojený k baterii)



TIPY PRO JÍZDU

• Používejte aplikaci Mission Control pro naladění 
charakteristiky výkonu kola (viz tipy pro jízdu níže)

• Jednotka motoru je plně uzavřená a dobře 
chráněná,  přesto nikdy nemyjte kolo tlakovou 
vodou pod vysokým tlakem

• Jakákoliv manipulace s firmwarem, např. 
zvyšování rychlostního limitu podpory je 
nelegální a znamená okamžitou ztrátu záruky

• Mějte na paměti, že dodatečný výkon motoru k 
výkonu Vašich nohou má za výsledek vyšší 
namáhání  a opotřebení částí jako pohon, brzdy, 
pláště apod.

• Záruka 2 roky, nebo 15,000 km na řemen 

BATERIE
Vaše elektrokolo Specialized Turbo je dodáváno 
s prémiovou Lithium-Ion baterií, navrženou 
pro maximální výkon a bezpečnost.

• Seznamte se s kapitolou o baterií v uživatelské 
příručce a se symboly na baterii samotné

• Mějte na paměti, že baterie jsou 
opotřebovávány věkem a používáním
(menší dojezd)

• Před připojením/odpojením kola na nabíječku 
vždy vypněte kolo

• Baterie mají integrovanou ochranu proti 
nadměrnému vybití/přebití, takže mohou být 
nabíjeny / vybíjeny dle potřeby

• Před jízdou v chladu (zvláště při teplotách pod 
0°C )

• Skladujte Levo / Kenevo při pokojové teplotě 
• Pokud baterie nepoužíváte delší dobu, 

ponechte je nabité na 60 %, skladujte v / mimo 
kolo na suchém, dobře větraném místě; 
dobíjejte na 60 % minimálně jednou 
za 3 měsíce

• Při převozu kola v nosiči na/za autem, vyjměte 
baterii u kola a převážejte ji uvnitř vozidla.

• Záruka: 2 roky, nebo min. 75 % původní 
kapacity po 300 kompletních nabíjecích cyklech

• Před odpojením / připojením baterie vždy 
vypněte kolo.  Nedodržení může způsobit chyby 
v systému.

VYUŽÍVEJTE APLIKACI MISSION CONTROL 
ZDARMA KE STAŽENÍ PRO IOS A ANDROID 
S naší jedinečnou aplikací Mission Control 
můžete upravovat charakteristiky motoru 
Vašeho elektrokola, diagnostikovat a 
opravovat systém, zaznamenávat jízdy, ovládat 
dojezd a mnohem více. Příručku k Mission 
Control a vysvětlení funkce aplikace Vám rád 
poskytne Váš autorizovaný prodejce 
Specialized.

ŘAZENÍ

Před řazením uvolněte tlak na pedály. Neřaďte 
pod záběrem, např. při akceleraci nebo 
ve stoupání. Přehazujte pouze po jednom 
převodu. To Vám zajistí hladší a tišší řazení, 
spolu s delší životností pohonu elektrokola.

VÝBĚR MÓDŮ PODPORY

Při jízdě v terénu, především na trailech, 
využívejte primárně módy Eco a Trail. To Vám 
umožní větší kontrolu, zvláště na sypkém 
podkladu. Navíc si zajistíte i delší dojezd.

ŠLAPEJE PLYNULE DO KRUHU

Motor funguje lépe a efektivněji při plynulém 
šlapání vyšší kadencí (70+ ot. / min.) Využívejte 
rovnoměrně všech dostupných převodů Vaší 
kazety.

MODULÁRNÍ KOKPIT

Naše elektrokola Turbo jsou v základu vybavena 
ANT+ / Bluetooth konektivitou a lze je párovat 
s různými displeji / možnostmi zobrazení údajů 
(Specialized TCD, aplikace Mission Control, GPS 
zařízení jako Garmin, Wahoo, apod). 
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MOTOR A BATERIE

Motor i baterie jsou velice uživatelský přívětivé 
komponenty, nevyžadující speciální pozornost a údržbu. 
Přesto Vám přinášíme několik tipů a poznámek 
k zamyšlení.

MOTOR




