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1. Elcykeln  

1.1. Inledning 

Vi vill tacka för köpet av elcykeln. Elcykeln, som är utrustad med pedaler och 

elmotor, kan inte drivas framåt enbart med hjälp av elmotorn. Du kommer 

säkert att njuta av att cykla med den här nya elassisterade cykeln.  

Det sparar miljön att cykla med elcykel, för det orsakar inte koldioxid- eller 

andra utsläpp. För att garantera säkerheten för dig och andra rekommenderas   

att du iakttar alla trafikregler samt använder cykelhjälm. Läs den här 

bruksanvisningen innan du åker med cykeln så att du kan använda elcykeln på 

det bästa, säkraste och mest njutbara sättet.     

Använd elcykeln i enlighet med bruksanvisningen, för annars kan dess livslängd 

förkortas eller garantin förfalla. Var speciellt omsorgsfull vad gäller 

användningen av batteriet. 

Angenäm cykling!  

  

1.2. Allmän information  

Cykelns vikt utan batteri: 24 kg  

Assisterad maxhastighet: 25 km/h   

Cykelns mått (mm): L 1 750 x B 230 x H 980 (förpackning 95 %) 

Högsta rekommenderade totalvikt: 120 kg (innefattar cykeln, batteriet och 
cyklisten)  

  

2. Funktionsdisplay  

2.1. Bruksanvisning för LED-displayen  

Varning! När elassistanssystemet är i bruk, ökar cykeln farten automatiskt, när 

man börjar trampa. Var försiktig i livlig trafik.  

Starta alltid på den lägsta assistansnivån. 
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Du kan ta elassistansen i bruk och inaktiver den med displayens ON/OFF-knapp.  

  
Fyra indikatorlampor (L …. H) anger batteriets laddning. När alla fyra lampor 

brinner, är batteriet fulladdat. Om bara en lampa brinner, ska batteriet laddas.  
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Cykeln har tre cyklingslägen:  

Ocj 

OO

 

 HIGH (SNABB)  

▪ största assistansnivån 

▪  

I LOW-läget är farten ca 5-15 km/h, i MEDIUM-läget ca 10-15 km/h och i HIGH-

läget ca 15-25 km/h.  

   

✓ Du kan byta läge, alltså assistansnivå med MODE -knappen.  
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✓ Om du trycker på lampknappen, tänds framlampan. Lampan slocknar när 

du trycker på knappen på nytt.  

  

  
  

 

VARNING:   

Om det uppebarar sig ett fel, blinkar det en lampa i led-lamporna i displayens   
MODE- läge.  

I det följande visas en beskrivning av felet enligt den blinkande lampan i 

displayen. 
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Fel i strömstyrkan  
  

         Strömreglagefel 

        Signalfel 

       Motorn öppnad  

      Bromsfel  

      Kontaktfel  

 

 

Vanlig användning  
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ON/OFF  

Starta displayen genom att trycka på ON/OFF-knappen. Displayen fungerar 

som styrdonets strömkälla och USB-anslutningen erbjuder 5 V -

spänningsutgång för att ladda mobiltelefonen. När displayen är på, kan man 

stänga av strömmen genom att trycka på ON/OFF-knappen i tre sekunder. 

När displayen är frånslagen, minskar inte batteriets laddning. Läckströmmen 

är högst 2 µA.  

  

※ Panelen övergår i viloläge, när hastigheten är 0 km/h i ungefär 5 

minuter.  

 

Val av cyklingsläge  

Med pilen kan man välja mellan de tre cyklingslägena, som är HIGH 

(HÖGEFFEKT), MED (NORMAL) och LOW (SPAR). Standardinställningen är LOW, 

som det rekommenderas att man alltid ska använda vid start.  

 
 

 

Felkodsindikator  

Om det är något fel i det elektriska kontrollsystemet, blinkar displayen med en 

frekvens av 1 Hz (60 ggr/min) och felkoden visas automatiskt. De olika 
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felkoderna svarar mot de olika feluppgifterna. Se mer information i 

felkodstabellen på den sista sidan.  

Displayen återgår till normalläge bara när felet är reparerat. Elcykeln kan inte 

användas förrän felet är reparerat.  

  

 

Indikator av batteriets återstående laddning  

Batteriikonen har fyra delar. Varje del svarar mot 25 procents batteriladdning. 

När batteriet är fullt, lyser alla fyra delar. Tryck på den vita kvadraten i den 

högra kanten, så lyser de ledlampor som anger batteriets laddningsnivå. 

 
  

  

Automatiskt viloläge efter 5 minuter  

Om hastigheten är 0 km/h i ungefär 5 minter, övergår systemet automatiskt till 

viloläge.  

  

 

2.2.4. Felkodstabell med kodläsare 

  

Felkoden svarar mot felbestämningen.  

FELKOD  BESTÄMNING  

  

21  Strömfel eller skadad MOS  

  

22  

  

Strömreglagefel (startdetektion)  

  

23  

  

Motorn stannat  
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24  

  

Hall-fel  

  

25  

  

Bromsfel (startdetektion)  

  

  

9  

  

Mottagningsfel i displayen  

  

 

 

 

 

3. Användning av cykeln  

3.1. Cykling  

Kontrollera före varje åktur att cykeln är tekniskt i skick. Kontrollera i synnerhet 

följande saker:  

  

• att skruvarna är ordentligt åtdragna 

• att fästen eller några andra delar på cykeln inte är skadade  

• cyklingspositionen 

• att styrningen är rätt inställd 

• hjulinställningen 

• korrekt däcktryck 

• pedalernas inställning 

• att växelförarna är korrekt justerade 

• att belysningen är korrekt inställd.  

  

När du har kontrollerat alla de föregående punkterna, försäkra dig om att 

cykelns vajrar inte är skadade och att de är i rätt läge. Cykeln ska servas 

övergripande med sex månaders intervaller för att kunna garantera att det är 
säkert att cykla.  

  

3.2. Hopsättning  

I det följande nyttig information om monteringen av våra cyklar, i synnerhet 

cyklar för självmontering:  
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Steg 1: förberedelser:  

Ta ut cykeln och alla dess delar ur förpackningen. Se upp så att du inte skrapar 

cykeln eller skadar någon vajer eller andra delar på den. Kontrollera att det inte 

saknas några delar på cykeln.  

  

Steg 2: montering av sadeln  

1) Öppna fästmuttrarna (på vardera sidan).  

2) Placera sadeln på ramen.  

3) Dra åt sadelns bultar från vardera sidan.  

4) Lösgör sadeln från fästet och skjut sedan sadelns bakände upp och ned, så 

att den kommer i vågrätt läge.  

   

 
  

 Steg 3: montering av pedalerna  

1) Pedalerna har bokstaven R eller L.  

2) Dra åt pedalen med bokstaven R medsols. Spänn den sedan med en 15-
nyckel till momentet 34 Nm.  

3) Dra åt pedalen med bokstaven L motsols. Spänn den sedan med en 15-nyckel 

till momentet 34 Nm.  
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 Steg 4: justering av bromsarna  

Bromsarna är monterade redan på fabriken, men vajrarna kan slacka, varför 

man måste kontrollera dem före den första provcyklingen. Bromsarna ska vid 

behov också justeras under cykelns användning. Om du behöver mer 
anvisningar, kontakta en yrkesskicklig cykelaffär.  

  

Steg 5: montering av framhjulet  

Framhjulet är löst. När du har öppnat förpackningen, ta bort skyddsfilmen och 

fäst hjulet på framgaffeln.   

  

  

   
  

Använd sedan bulten.  
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Härefter kan du fästa framstänkskärmen och framlampan.  
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3.3. Inställning av sadelhöjden efter cyklisten  

 

      För låg 

      För hög  

      Passlig höjd 

3.4. Försiktighetsåtgärder före användning  

Kontrollera att bromsarna samt fram- och baklamporna fungerar som de ska. 

Kontrollera också däcktrycken.  

I cyklar med växelförare spänner växelföraren bak kedjan automatiskt.  

  

Säkra att cykelns förbandsställen är vederbörligt fästa. När cykeln används 

regelbundet, kan förbandsställenas och låsningssystemens spänning släppa en 

aning. Reglera vid behov spänningen på nytt.    
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Cykeln är inte planerad för omild behandling såsom hopp, cykling upp på och 

ned från trottoarer och på grusvägar. För din egen säkerhets skull får cykeln 

inte modifieras.  

  

OBS: om cykeln används regelbundet, rekommenderas kontroll av gaffelns, 

ramens, fjädringens och fastsättningarnas skick. Material och delar kan 

reagera på användningen och slitas.  

  

Om du är osäker, kontakta återförsäljaren, som utför de kontroller som behövs.  

  

4. Användning och laddning av batteriet 

4.1. Li-ion-batteriet  

I ECOBIKE-cyklarna används högkvalitativa litiumjonbatterier. Batterierna är 

lätta och de förorenar inte miljön.   

  

Batterierna har dessutom följande fördelar:  

  

• laddning påverkar inte minnet  

• god kapacitet trots den ringa storleken på höljet  

• lång livslängd  

• brett temperaturområde: -10 °C – +40 °C.  

  

4.2. Montering och losstagning av batteriet  

Om eluttaget finns nära cykeln, kan batteriet laddas medan det är fäst på 
cykeln.  

Om batteriet inte laddas på cykelns parkeringsplats, kan batteriet tas loss från 

cykeln. För att kunna lösgöra batteriet måste man öppna bagagehållarens lås.  

  

✓ Losstagning av batteriet: vrid nyckeln åt vänster och skjut ut batterierna 

(bild 13).  

✓ Montering av batteriet: sätt batterierna på plats och vrid nyckeln åt 

höger (bild 13).  
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4.3. Laddning av batteriet  

Säkra att batteriet är avstängt. Öppna sedan locket på laddningskontakten 

baktill på batteriet.  
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Stick in laddningskontakten i batteriuttaget och fäst sedan laddningssladden i 

uttaget.  

  

När laddarens lampa lyser röd, blir batteriet laddat. När det röda ljuset byter till 

grönt, är batteriet fulladdat.  

  

  

 

  

När laddningen är klar, ta först loss strömsladden från uttaget och sedan från 

batteriet. Stäng batterifackets lock.  

  

Varning:  

• Använd bara originalladdaren för att ladda batteriet. Annars kan 

batteriet skadas och garantin upphävs.  

• Under laddningen ska såväl laddaren som batteriet vara på minst 10 

centimeters avstånd från andra föremål.  

• Läs alla anvisningar noggrant före laddningen.  

  

4.4 Skydd av batteriet  

Iaktta följande anvisningar för att förlänga batteriets livslängd och skydda det 

mot skador:  

  

• Det är bäst att ladda batteriet när det är tomt.  

• Om du inte cyklar ofta, ladda batteriet fullt en gång i månaden.  

• Om du inte tänker använda cykeln på en lång tid, ladda batteriet fullt och 

förvara det i rumstemperatur. Ladda det på nytt efter ca tre månader.  

• Litiumjonbatteriet ska användas i en temperatur av -10 – +40 °C, 65 ± 20 
%:s fuktighet. Batteriet ska lagras i rumstemperatur.  
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Varning:  

1. Det kan skada batteriet om anvisningarna i punkt 4.3.3 inte efterföljs.  

2. Använd aldrig metallverktyg för att förena batteri och laddare, för det 

orsakar kortslutning och skadar batteriet.  

3. Ställ aldrig batterier nära eld eller heta föremål.  

4. Skaka, slå eller kasta aldrig batteriet.  

5. När du tar loss batteriet från cykeln, förvara det utom räckhåll för barn.  

  

4.5. Användning av laddaren  

4.5.1. Använd aldrig laddaren i explosionsfarliga utrymmen eller i närheten till 

frätande ämnen.  

4.5.2. Skaka eller kasta aldrig laddaren.  

4.5.3. Skydda alltid laddaren mot regn och fukt.  

4.5.4. Laddaren ska förvaras och användas i en temperatur av 0–40 °C.  

  

5 Användning och kontroll av elmotorn  

5.1. För att motorn inte skall skadas, ska man börja använda den först när 

cykeln redan är i rörelse. Cykeln är progrommerad så att elassistansen tas i 

bruk när pedalen har trampats runt ett helt varv. 

5.2. Använd inte cykeln i ösregn eller under åska. Cykeln kan ta skada.  

5.3 Kontrollera skruvarnas åtdragning regelbundet på vardera sidan av motorns 

nav.  

5.4 Kontrollera alltid att kablarna till motorn är ordentligt fastspända.  

  

6. Styrdonets användning  

  

Det är viktigt att följa följande anvisningar.  

  

6.1 Skydda styrdonet omsorgsfullt mot regn och fukt, för de kan skada det.  

  

OBS: om styrdonet väts ned, stäng av det omedelbart och fortsätt att cykla utan 

assistans. Du kan fortsätta använda assistansen, när styrdonet har torkat helt. 

 

6.2 Skydda styrdonet mot kraftiga stötar och vibrationer.  

6.3 Styrdonet ska användas i en temperatur av -10 – +40 °C.  
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OBS: öppna inte styrdonskåpan. Det upphäver omedelbart garantin. Om 

styrdonet måste repareras, ta kontakt med cykelns försäljare.  

 

7. Säkerhets- och servicerekommendationer 

7.1 Säkerhetsrekommendationer  

Hjälm  

Använd för säkerhetens skull cykelhjälm.  

  

Däck  

Kontrollera däckens slitage regelbundet och kontrollera däcktrycket åtminstone 

en gång i månaden. Däcktrycket: 40–65 psi beroende på användarens vikt.  

  

Cykelns fälgar  

Se till att söndriga fälgar inte orsakar risker. Byt omedelbart ut en fälg, om den 

är sliten.   

  

Viktigt: bromssträckan ökar på fuktig och hal mark.  

  

Kugghjul 

I likhet med kedjan ska frihjulet hållas rent och välsmort. Om kedjan är sliten 

och den måste bytas ut, är sannolikt även frihjulet slitet och det ska också bytas 

ut. Lösgör kedjan från frihjulet och snurra på det med handen. Om du hör ett 

gnisslande hjud eller frihjulet stannar plötsligt efter att det roterats, måste det 

kanske ställas in eller så ska det bytas. Nexus-växeln kräver inte något slag av 

underhåll.  

  

Ljudsignal  

Cykeln är tyst. För att du ska kunna varna andra, finns det en ljudsignal på den 

vänstra bromsspaken. Använd den bara då det är absolut nödvändigt. 

Missbruka den inte!  

  

  

  

 

  

VARNING: Såsom alla mekaniska komponenter, slits en cykel vid hård 

användning. Olika material och delar kan reagera på slitage och påfrestningar 



  

 

20 
 

på olika sätt. Om livslängden för en del överskrids, kan den plötsligt sluta 

fungera och orsaka kroppsskador för cyklisten.  

  

7.2. Service  

  

Observera:  

För att serva och reparera cykeln krävs det särskilda kunskaper och passande 

verktyg. Reparera inte cykeln eller ändra någon av dess inställningar, om du 

inte är helt säker på att du kan utföra arbetet korrekt. Kontakta en 

återförsäljare. Alla felaktiga inställningar eller reparationer kan skada cykeln 

och ge upphov till olyckor samt allvarliga skador. Använd i sådana delar som är 

viktiga ur säkerhetssynpunkt bara originalreservdelar.  

  

Rengöring  

Ta alltid loss batteriet medan rengöring pågår. Använd tvålvatten eller vatten 

och milt rengöringsmedel och skölj med rent vatten. Säkra att kontrollen 

bakom batterihöljet inte utsätts för fukt, för det finns elektriska delar i den. 

Använd inte högtryckstvätt!  

  

Service  

Säkra att cykeln är trygg för miljön. Begagnade delar ska återvinnas korrekt. Ett 

batteri som inte längre fungerar ska returneras till återförsäljaren, så att hen 

kan leverera det till ett återvinningsföretag.  

  

Byte av bakljusets batterier: lösgör skruven, så att du kommer åt batterierna 

(byte av dem rekommenderas en gång om året.)  

  

Motorn: motorn kräver normalt inte något slag av service.  

  

Kedjan:   

Det rekommenderas att du regelbundet smörjar kugghjulen och kedjan i de 7 
växlarna i din cykel med lämpliga produkter (rådfråga återförsäljaren).  

  

  

  

8. Tillbehör  
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Stänkskärmar (Placera stänkskärmen mellan stöden. Se till att hålen i 

stänkskärmens fäste är i linje med hålen i ramen. Dra hårt åt alla bultar och 

skruvar.)  

  

Hjälm, korg och cykelväska medföljer inte cykeln. Kontakta 
återförsäljaren om du vill beställa de här tillbehören.  

  

Använd i sådana delar som är viktiga ur säkerhetssynpunkt bara 

originalreservdelar.  

  

Angenäm cykling!  

 

Importör: 

Oy Huntteri Ab 

www.huntteri.fi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.huntteri.fi/
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Garanti 
1. Importören beviljar 24 månaders garanti på elcykeln räknat från 

inköpsdatum. Batteriets garanti är 6 månader från inköpsdatum.  

2. Att göra en reklamation under garantitiden förutsätter att man fyller i 

garantikortet samt tillhandahåller inköpskvittot. Om garantikortet inte 

är ifyllt eller det är ifyllt bara delvis (cykelns modell, batteriets nummer, 

inköpsdatum, stämpel fattas) eller försäljarens kvitto fattas, är 

reklamationen inte giltig.    

3. Garantin beviljas i enlighet med denna anvisning av försäljaren.  

4. Användaren ska kontrollera den Ecobike-cykel hen köpt efter att ha 

cyklat 70–120 km med den. Användaren svarar för kostnaderna för 

denna kontroll. Om det inte utförs kontroll, upphävs garantin på de 

mekaniska delarna. Garantin täcker för köparen gratis reparation av 

fysiska fel på produkten (fel i konstruktion, montering eller material 

under normal användning).  

5. Man kan endast reklamera fel i de objekt som angetts av garantigivaren. 
Tillverkaren utför bestämningen och den gäller alla användare.  

6. Garantin täcker inte: däck, bromsbelägg, bromsskivor, hjul, delar som 

har skadats av mekaniska stötar eller skador, färgstänk, naturligt slitage 

på kedjan och linser. Söndriga delar eller komponenter repareras eller 

byts ut under garantitiden i enlighet med en expertbedömning.  

7. Användaren (köparen) förlorar sina garantirättigheter, om:  

• Hen använder cykeln osakligt (hopp, akrobatik osv.).  

• Hen skadar cykeln mekaniskt eller förvarar den olämpligt.  

• Hen inte smörjer och servar cykeln.  

• Hen använder cykeln i strid med anvisningarna.  

• Cykeln skadas i en slumpartad händelse (t.ex. en trafikolycka).  

• Hen inte förvarar kvittot över inköpet av cykeln.  

8. Det faller på användarens (köparens) ansvar att:  

• Utföra underhåll och erforderliga åtgärder.  

• Kontrollera och spänna alla lösa bultförband.  

• Kontrollera däcktrycket och fylla däcken.  

• Kontrollera all utrustning, i synnerhet kedjor, bagagehållare och andra 

rörliga delar.  

 

• Vad gäller batterierna ska man dra försorg om följande:  
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• När det används första gången eller om det inte har använts på länge, 

ska batteriet laddas fullt.  

• Urladdat batteri ska laddas inom 24 timmar.  

9. Om cykeln inte används under en lång tid, ska batteriet laddas fullt, tas 

loss och lagras på en torr och varm plats. Lagringstemperaturen ska vara 

minst 10 grader celsius. Om cykeln inte används, ska batteriet laddas 
varannan månad.  

10. Den som anmälts som användare (köpare) av cykeln ska på egen 

bekostnad leverera cykeln till en återförsäljarpunkt eller av 

återförsäljaren angiven servicepunkt, när den har rengjorts från gyttja, 

sand och andra orenheter.  

11. Reklamationen behandlas när cykeln anländer till servicen.  

12. Cykeln ska repareras eller en reparationsuppskattning ges inom 14 

vardagar från reklamationen. Återförsäljarens garantiservice utför 

garantireparationerna. Om cykeln har levererats för inhämtande av 

expertutlåtande, förlängs tidsgränsen för handläggningen av 

reklamationen med 7 vardagar (till sammanlagt 21 vardagar).    

13. Den som gör reklamationen svarar för de kostnader handläggningen av 
en grundlös (enligt expertutlåtande) reklamation.  

14. Man kan inte påverka garantibeviljarens beslut om godkännande eller 

förkastande av en reklamation.  

15. Garantin ersätter inte förlorad tid, tillfällig funktionsstörning, orsakat 

besvär eller olämpliga eller dyra reklamationer. Garantibeviljarens 

rättigheter och skyldigheter är fastställda i lag.  

16. Alla tvister som gäller uppfyllandet av garantiskyldigheterna avgörs vid 
laga domstol i garantibeviljarens säte.  

 

  


