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INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU  

E-PICK MID 800W 

 
Instrukcja zawiera wskazówki montażu zestawu e-PICK MID 800W w rowerze tradycyjnym. Po 
wykonaniu poniższych czynności Twój rower stanie się e-bike’iem a Ty dołączysz do grona dumnych 
posiadaczy roweru elektrycznego.  
Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa oraz zapoznaj się z instrukcją użytkowania roweru z napędem 
elektrycznym, aby w pełni cieszyć się jazdą na e-bike’u! 
 
 

WAŻNE! 

Konwersję roweru możesz przeprowadzić sam zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa 
jednak, aby rower mógł być bezpiecznie używany po jej przeprowadzaniu zalecamy wykonanie 
przeglądu technicznego przez specjalistę w serwisie rowerowym.  
Niewłaściwy montaż lub niewystarczające dokręcenie połączeń gwintowych może przyczynić się 
do wypadku.  
 

 

Lista narzędzi których możesz potrzebować 

(zawiera narzędzia potrzebne do wykonania konwersji w większości rowerów, może się jednak zdarzyć, że 
będziesz potrzebował dodatkowych narzędzi) 

 
 Śrubokręt krzyżakowy 
  Klucz do nakrętek hollowtech 
  Klucz do wkładu suportu 
  Ściągacz ramienia korby 
  Skuwacz do łańcucha  
  Klucz nasadowy 15mm 
  Klucz płaski 9mm 
  Klucz płaski 15mm 
  Klucz płaski 40mm 
  Klucz imbus 2,3,4,5,8mm 

 

 

Pełny zestaw narzędzi potrzebnych do 
wykonania konwersji znajdziesz w sklepie: 

e-PICK.pl/ZN 

 

 

mailto:e@emind.com.pl
http://www.emind.com.pl/
http://www.emind.com.pl/doc
http://www.emind.com.pl/doc
http://www.emind.com.pl/doc
http://www.e-pick.pl/doc
https://e-pick.pl/ZN


 

   

Think electrically 

 

 

eMIND 
Spółka Z O. O. Spółka Kom. 
Katowicka 83B/1 61-131 Poznań 
NIP: 7822884595 
KRS: 0000849904 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
Kapitał zakładowy 420 000zł 

01.02.2021 
+48 61 679 12 16 
e@emind.com.pl 

www.emind.com.pl 
Sklep: 

www.e-pick.pl 

Więcej informacji znajdziesz na 
www.emind.com.pl/doc 

www.e-pick.pl/doc 
www.e-pick.pl/pio 

 

Zawartość zestawu 

  Silnik zintegrowany ze sterownikiem 
  Komplet ramion korby (P+L) 
  Śruby do ramion korby 2szt. 
  Zębatka 46T 
  Śruby M4 do zębatki 5szt. 
  Osłona na zębatkę 
  Wkręty do mocowania osłony 5szt. 
  Wyświetlacz LCD 
  Wiązka przewodów 3w1 
  Komplet klamek hamulcowych z czujnikiem (P+L) 
  Czujnik prędkości z magnesem 
  Blokada mocująca silnik 
  Śruby M5 do blokady 2szt. 
  Gumowa podkładka pod ramę 
  Nakrętki 40mm 2szt. 
  Plastikowa zaślepka na nakrętkę 
  Podkładki okrągłe na mufę suportu 2szt. 
  Opaski zaciskowe 20cm 
  Zestaw osłon na przewody (duża i mała) 
  Hermetyczny przewód do baterii lub listwę montażową z hermetycznym przewodem 
(zestaw MID / zestaw MID + bateria w obudowie) 
  Klucz płaski 40mm 

 
 

Czynności do wykonania 

 
 Lista czynności Wymagany klucz 

1 Odkręć pedały Klucz płaski 15mm 

2 Odkręć śruby mocujące ramiona korby i używając 
ściągacza, zdemontuj mechanizm korbowy 

Klucz nasadowy 15mm/Klucz 
do nakrętek 
hollowtech/Klucz imbus 
5,8mm 

3 Używając odpowiedniego klucza wykręć wkład suportu  Klucz do wkładu 
suportu/Klucz do misek 
hollowtech 

4 Jeżeli rower wyposażony jest w przednią przerzutkę 
należy rozpiąć łańcuch i ją zdemontować 

Skuwacz do łańcucha, imbus 
4 i 5mm/Klucz płaski 9mm 
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5 Przykręć do silnika zębatkę (wypukłą stroną do góry) 
używając pięciu załączonych śrub M4 oraz zamontuj 
plastikową osłonę zębatki używając pięciu załączonych 
wkrętów 

Śrubokręt krzyżakowy 

6 Wsuń silnik w mufę suportu. Jeżeli na przeszkodzie stoi 
śruba mocująca ślizg linek przerzutki należy ją wykręcić 

Śrubokręt krzyżakowy 

7 Między ramą roweru a silnikiem umieść gumową 
podkładkę. 

 

8 Ustabilizuj silnik w ramie przykręcając dwiema śrubkami 
M5 blaszkę mocującą (wypukłymi ząbkami w stronę 
ramy). Jeżeli wymagana jest korekta ustawienia linii 
łańcucha można użyć załączonych podkładek. Na tym 
etapie nie dokręcaj śrub do końca 

Klucz imbus 5mm 

9 Blaszkę mocującą dokręć mocno nakrętką 40mm oraz 
skontruj drugą nakrętką 40mm, następnie zabezpiecz 
obie nakrętki plastikową nakładką. Teraz należy do 
oporu dokręcić śrubki blaszki mocującej silnik 

Klucz płaski 40mm, Klucz 
imbus 5mm 

10 Zamontować prawe (R) i lewe (L) ramię korby używając 
załączonych śrub dokręcając je do  

Klucz imbus 8mm 

11 Zamontuj pedały i mocno je dokręć Klucz płaski 15mm 

12 Na dolnej rurze tylnego trójkąta ramy, po stronie 
przeciwnej do łańcucha, używając opasek zaciskowych, 
zamontuj czujnik prędkości  

 

13 Na szprychę tylnego koła przykręć magnes. Magnes i 
czujnik muszą być zamocowane na tej samej wysokości 
w niewielkiej odległości od siebie. Czujnik podepnij do 
wtyczki silnika 

Śrubokręt krzyżakowy 

14 Pamiętaj! Wtyczki należy łączyć w linii widocznych na nich strzałek, aby nie uszkodzić 
pinów i zgodnie z ich kolorem. 

15 Zdemontuj z kierownicy chwyty, klamki i manetki. Z 
klamek hamulcowych wyjmij linkę hamulcową 

 

16 Na kierownicy zamontuj wyświetlacz LCD i dołączony do 
niego pilot sterowania oraz klamki hamulcowe z 
czujnikiem hamowania, manetkę tylnej przerzutki. 
Połącz wtyczki po linii strzałek zgodnie z ich kolorem 

Klucz imbus 2,3,4,5mm, 
Śrubokręt krzyżakowy 

17 Wykorzystując załączony zestaw osłon i opasek 
zaciskowych uporządkuj okablowanie. Pamiętaj o tym, 
że przewody nie mogą być zbyt naciągnięte. Kierownica 
musi obracać się swobodnie 
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18 Dla bezpieczeństwa wyreguluj hamulce i przerzutkę oraz dokręć wszystkie śruby w 
swoim rowerze 

 
Dodatkowo, jeśli posiadasz baterię w obudowie: 
 
19 Wykorzystując otwory montażowe pod koszyk bidonu 

zamontuj na ramie stelaż do baterii ze sterownikiem 
Klucz imbus 4 i 5mm 

20 Zamontuj baterię w stelażu i zablokuj zamek przy 
pomocy załączonego kluczyka. Połącz wtyczki 
przewodów zgodnie z linią strzałek i ich kolorem 

 

 
 
 

Gratulacje! Konwersja została zakończona powodzeniem ;) 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy zapraszamy na stronie www.e-pick.pl/PIO. Znajdziesz 
tam rozwiązania najczęściej spotykanych problemów występujących podczas konwersji. 

 
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją programowania sterownika oraz instrukcją 
użytkowania zestawu e-PICK. Te oraz inne instrukcje znajdziesz na stronie producenta 

www.emind.com.pl/DOC 
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