BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG!
LES HELE BRUKERHÅNDBOKEN FØR
EL-SYKKELEN DIN TAS I BRUK. DETTE
ER FOR DIN EGEN SIKKERHETS SKYLD
VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ
AVSNITTENE “FØR EL-SYKKELEN TAS
I BRUK” OG “VIKTIG INFORMASJON OM
EL-SYKLER” SOM OMHANDLER
BATTERIET, LADNING OG BRUK.
HUSK Å VEDLIKEHOLDSLADE
BATTERIET HVER 3. MÅNED

Gjelder for ELISABETH COFFEE 3/7/8, ESPRESSO, CITY

FØR EL-SYKKELEN TAS I BRUK
Gratulerer med ny el-sykkel!
1. Montering
ÅPEN

Verktøy
LÅST

som trengs: 5/6 mm. umbrakonøkkel +
15mm. fastnøkkel,
1 evt. en skiftenøkke

Slå opp rammen - gjelder kun modell ESPRESSO:
Sykkelen kommer med rammen sammenlagt. Alt som må gjøres er å slå denne opp som vist på tegningen
til venstre nedenfor. Det er viktig at dette gjøres korrekt:
1. Når rammen er slått sammen, dra plastsikringen opp og trykk låsehendelen inn til låst posisjon.
2. Sikre deretter låsehendelen ved å trykke plastsikringen ned igjen. Viktig at denne kommer helt ned.
3. Etter en tids bruk kan låsehendelen blir slarkete og rammen vil ikke låses korrekt.LÅSE
Skjer dette kan
låsehendelen strammes som vist på tegningen til høyre. 1. Løsne umbrakobolten på toppen av hendelen. 2.
skru låsesplinten innover en halv til en hel omdreining. 3. Skru deretter til umbrakobolten
igjen.Pass på at tappen
2
ÅPNE
går helt ned i
Skader på sykkel som følge av at rammen ikke er korrekt montert dekkes ikke av garantien. hendelen!
Feilmontert ramme gjør sykkelen usikker under bruk og kan i verste fall føre til alvorlige ulykker.

2mm umbrakonøkkel
LÅST

ÅPEN

(Løsne) mot klokka

1

(Stramme) med klokka

3

1

LÅSE

ÅPNE

2

2

Utover

Flat skrutrekker

Innover

Pass på at tappen
går helt ned i
hendelen!

Montering av styre/styrestamme - gjelder kun modell ESPRESSO:
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Sykkelen kommer med styre/styrestammen montert på sykkel
PLAST- og skal kun slåes opp. Viktig at
KNAPPEN
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FØR EL-SYKKELEN TAS I BRUK
Montering av styre/styrestamme - gjelder modellene COFFEE 3 / 7 / 8 / CITY STEPS:
Sykkelen kommer med styre/styrestammen montert på og styrestammen skal kun sentreres og
etterstrammes. Vri styre med styrestammen, sentrer dette over forhjulet og skru til umbrakoskruen på
toppen av styrestammen med en 6mm. umbrakonøkkel. Styrestammen kan justeres i høyden. Denne har
inngravert et maks merke som viser maksimal høyde. Styrestammen må ikke settes høyere enn dette
merket. Denne modellen leveres med en styrestamme hvor vinkelen kan justeres for individuell innstilling.
For å justere vinkelen løsen bolten på høyre siden av styrestammen med en 5/6mm. umbrakonøkkel.
Juster til ønsket vinkel og skru godt til. I enkelte tilfeller må vinkelen på selve styret justeres, løsne i så fall
de 2 boltene helt fremme på oversiden av styrestammen med en 5 mm. umbrakonøkkel og juster styret
etter ønske. Prøv å skru til begge umbrakoskruene likt/like langt inn for å sikre korrekt feste til
styrestammen. Korrekt styrehøyde: dette er svært individelt men som en regel bør styret ikke være høyere
enn at du kan sitte med lave og avslappende skuldre. Før bruk sjekk også at styret er skrudd godt til på
styrestammen og at alle wirer løper fritt og ikke henger seg opp når du svinger på styret. Skader på sykkel
eller styrestamme som følge av at styrestammen er satt for høyt dekkes ikke av garantien. Feilmontert
styrestamme kan gjøre sykkelen usikker under bruk og i verste fall føre til alvorlige ulykker.
Montering av setepinne/sete - alle modeller:
Sykkelen kommer med setepinnen/setet montert på. Juster setet til ønsket høyde ved å løsne
hurtigkoblingen eller klemmen til setepinnen. VIKTIG! setepinnen har inngravert et maks merke som viser
maksimal setehøyde. Setepinnen må ikke settes høyere enn dette merket. Sjekk at setet er vannrett, sjekk
også at setet er godt skrudd fast til setepinnen før sykkelen tas i bruk. Korrekt setehøyde: når pedalen er i
nederste stilling, du sitter på setet og har hælen på pedalen skal det være en svak bøy i kneet, beinet skal
med andre ord ikke være helt strukket ut. Skader på ramme eller setepinne som følge av at setepinnen er
satt for høyt dekkes ikke av garantien. Feilmontert setepinne kan gjøre sykkelen usikker under bruk og
kan i verste fall føre til alvorlige ulykker.
Montering av pedaler - alle modeller:
Pedalene er merket forskjellig med ”R” og “L”, hvor pedalen merket “R” er høyregjenget og skal monteres
med klokka på høyre krankarm (den med tannhjul). Pedalen merket med ”L”, er venstregjenget og skal da
monteres mot klokka på venstre krankarm. Pass på at pedalene glir lett inn i krankarmen slik at gjengene
ikke skades. Skru godt til med en 15mm fastnøkkel. Ha gjerne litt fett på pedalgjengene slik at disse
lettere lar seg løsne senere ved et evt. bytte. Pedalene kan også slåes sammen for å spare plass når
sykkelen skal fraktes.
Feilmonterte pedaler dekkes ikke av garantien. Feilmonterte pedaler kan gjøre sykkelen usikker under
bruk og i verste fall føre til alvorlige ulykker.
Etterfylling av luft i hjulene - alle modeller:
Det er normalt at noe luft siger ut slik at lufttrykket i dekkene blir lavere etter en stund. Sjekk derfor alltid
at lufttrykket er korrekt før bruk, selv om sykkelen er ny. Korrekt luftrykk er oppgitt i enten BAR eller PSI
på dekksidene. Et normalt lufttrykk er på 3-4 bar (ca. 40-60psi), men dette varierer mellom de ulike
sykkelmodellene. Sjekk derfor alltid dekksidene for korrekt trykkbeskrivelse før etterfylling av luft for å
unngå skader på dekk, slange og felg som ikke vil bli dekket av garantien.
Lys - alle modeller:
Lys-systemet på sykkelen er ferdig montert fra fabrikken. Lyset slås på fra panelet på styret.
Se side 6-11 for bruk av panelet.
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FØR EL-SYKKELEN TAS I BRUK
2. Lær det elektriske systemet å kjenne
Ladning av batteriet ESPRESSO:
Batteriet kommer ca. 60% ladet fra fabrikken og må derfor full lades før bruk. Dette tar ca. 2 timer.
(3-5 timer hvis batteriet har blitt helt utladet) men det anbefales å lade batteriet i 7-8 timer ved
førstegangs ladning. Det kan ta 3-5 oppladninger/utladninger (sykluser) før batteriet yter optimalt.
Batteriet må kun lades innendørs. El-systemet og batteriet skal alltid være slått av under ladning.
Åpne gummidekselet på rammens venstre side fremme og slå batteriet av. Plugg deretter ladepluggen inn i
batteriet, plugg så laderen til en 220V jordet stikkontakt. Ladepluggen skal alltid settes i batteriet før
laderen plugges til en stikkontakt. Et rødt lys på laderen bekrefter at ladningen har startet. Et grønt lys på
laderen bekrefter at batteriet er fulladet. OBS! laderen har innebygd en forladningsfunksjon som gjør at det
grønne lyset i de noen tilfeller vil lyse grønt i noen minutter før og etter ladningen. Koble alltid laderen fra
stikkontakten først og deretter batteriet etter at ladningen er ferdig. Sett gummidekselet på plass og slå på
batteriet. VIKTIG! batteriet må lades opp omgående når det blir helt utladet. Batteriet bør alltid lades opp
igjen når måleren for batterinivå viser 1 eller 2 gjenstående punkter.
Batteriet har også et uttak for ladning av USB enheter.
Ladning av batteriet COFFEE 3 / 7 / 8 / CITY:
Batteriet kommer ca. 60% ladet fra fabrikken. Batteriet må derfor full lades før bruk. Dette tar ca. 3 timer.
(4-6 timer hvis batteriet har blitt helt utladet) men det anbefales å lade batteriet i 8-12 timer ved
førstegangs ladning. Det kan ta 5-10 oppladninger/utladninger (sykluser) før batteriet yter optimalt.
Batteriet må tas av sykkelen og kun lades innendørs, evt. kan hele sykkelen tas med innendørs ved
ladning av batteriet, det er da ikke nødvendig å ta batteriet av sykkelen. El-systemet skal alltid være slått
av under ladning.
Åpne gummidekselet på batteriets venstre side. (på modellen CITY må batteriet tas ut av holdere for å
lades da ladepluggen settes inn på baksiden av batteriet) Plugg deretter ladepluggen inn i batteriet, plugg
så laderen til en 220V jordet stikkontakt. Ladepluggen skal alltid settes i batteriet før laderen plugges til en
stikkontakt. Et rødt lys på laderen bekrefter at ladningen har startet. Et grønt lys på laderen bekrefter at
batteriet er fulladet. OBS! laderen har innebygd en forladningsfunksjon som gjør at det grønne lyset i de
noen tilfeller vil lyse grønt i noen minutter før ladningen starter. Koble alltid laderen fra stikkontakten først
og deretter batteriet etter at ladningen er ferdig. Lyset på laderen kan lyse i noen få sekunder etter at
laderen er tatt ut fra stikkontakten. Batteriet kan nå settes tilbake på sykkelen, men først sett
gummidekselet på plass. Vær nøye med at batteriet kommer godt på plass i sporet på festebraketten på
sykkelens batterikasse, ett klikk tilsier at batteriet er på plass, ta ut nøkkelen. VIKTIG! batteriet må lades
opp omgående når det blir helt utladet. Batteriet bør alltid lades opp igjen når måleren for batterinivå viser
1 eller 2 gjenstående punkter.
Ta av batteriet ESPRESSO:
Sørg først for at sykkelens el-system er slått av fra panelet på styret. Åpne hurtigkoblingen på rammens
høyre side og del rammen. Sett nøkkelen inn i batterilåsen på batteriets bakside og vrid den mot klokka til
den stopper. Batteriet kan nå tas ut. Batteriet eller sykkelen skal alltid tas med innendørs for ladning.
Batterilåsen er utstyrt med 4stk. nøkler.
Ta av batteriet COFFEE 3 / 7 / 8 / CITY:
Sørg først for at sykkelens el-system er slått av fra panelet på styret. Sett nøkkelen inn i batterilåsen på
batteriets underside på sykkelens venstre side og vrid den mot klokka til den stopper. Batteriet kan nå
tas ut. Batteriet eller sykkelen skal alltid tas med innendørs for ladning. Batterilåsen er utstyrt med 4stk.
nøkler.
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Ta i bruk sykkelen:
Din el-sykkel er utstyrt med en 250W hjelpemotor plassert i forhjulet (COFFE 3 / 7) i bakhjulet (ESPRESSO)
i kranken (COFFE 8 / CITY) og drives av batteriet plassert i rammen eller bagasjebæreren.
Det hele kontrolleres fra panelet på styret.
For å slå el-systemet på: Trykk på “AV/PÅ” knappen på panelet som er plassert på styret. El-systemet er
nå slått på og klart til bruk. Straks du begynner å tråkke og legger litt kraft på pedalene vil hjelpemotoren
starte og du vil merke at sykkelen akselerer fremover. Dette kan føles litt uvant til å begynne med så det
anbefales at du tester ut sykkelen på en ikke-trafikkert vei til du føler deg kjent med sykkelen. Det anbefales å alltid starte syklingen i laveste gir (1.gir). Du kan velge hvor mye effekt hjelpemotoren skal gi ved å
trykke på ‹/› knappene på panelet.
Se side 6-11 for bruk av panelet.
Laveste effekt (1) er standard innstilling når du slår på el-systemet. Ved oppnådd makshastighet på 25km/t
kutter hjelpemotoren ut etter gjeldende regler for motorassistanse på el-sykler.
Så fort du stopper å tråkke vil hjelpemotoren slå seg av etter gjeldende regler. Den vil starte igjen
automatisk når du starter å tråkke eller slipper bremsen (mens du fortsatt tråkker).
El-systemet kan til en hver tid slås av for å bruke el-sykkelen som en vanlig sykkel. Trykk på “AV/PÅ”
knappen på panelet på styret for å slå el-systemet av (det anbefales å kun slå av/på systemet når sykkelen
står stille). Slå alltid av el-systemet når du setter fra deg sykkelen.
Husk å lese egen utfyllende bruksanvisning for panelet på de neste sidene.
Hvordan få lengst mulig brukstid:
Batterilevetiden er i hovedsak knyttet til ønsket hastighet, stigning, vindforhold, temperatur, underlag og
personvekt men også hvor hardt du tråkker vil ha en stor innvirkning, spesielt i motbakker. Det lønner seg
også å slå systemet av fra displayet på styret når en tar pauser i syklingen. Antallet start og stopp er også
avgjørende for batterilevetiden da akselerasjon krever mye effekt. Merk! Bruk av el-sykkelen ved
minusgrader kan redusere rekkevidden med inn til 50%.
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OM PANELET ESPRESSO

Hastighet

Motorassistanse

Av/på knapp

Lysindikator

Trippteller
og odometer

Gå-funksjonsindikator

Batteri indikator

Funksjonsknapp (M)
Valgknapper (‹ ›)

Bruk av panelet:
1. Panelet slås på eller av ved å trykke inn av/på knappen i 2 sekunder.
2. Motorassistanse: Trykk på valgknappens høyre side for å øke motorassistansen fra 0-5.
Trykk på valgknappens venstre side for å redusere. Nivå 0 = ingen motorassistanse.
Nivå 1 = 5km/t - 2 = 12km/t - 3 = 16km/t - 4 = 20km/t - 5 = 25km/t.
3. Gå-funksjon: Trykk og hold inne valgknappens venstre side i 3 sekunder for å aktivere gå-funksjonen.
Knappen må holdes inne for å bruke funksjonen. Gå-funksjonen gjør at du kan gå ved siden av sykkelen
og få dra hjelp av motoren i opptil 6km/t.
4. Lys: Trykk en gang hurtig på av/på knappen for å slå lyset av eller på.
5. Funksjoner: Trykk på funksjonsknappen for å velge mellom å se følgende funksjoner:
trippteller - odometer - feilmeldinger
6. Batterinivå: batterinivået vises i 5 nivåer: første symbolet blinker ved under 5% kapasitet - 5-30%
- 30-50% - 50-70% - 70-100%
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OM PANELET
PANELET ESPRESSO
COFFEE 8
OM

HVA VISES I DISPLAYET
1. Batterinidikator - viser batterinivået.
2. Assistanse - viser motorassistansen fra 0 - 5.
- Vises 0 betyr det at motorassistansen er slått av.
- Vises syklist symbolet er motorassistansen satt i gå-modus med en maks hastighet på 6km/t.
3. Lys - er sykkelen utstyrt med lys vil dette symbolet vises når lyset er slått på eller når displayet
bakgrunnsbelysning er slått på.
4. Hastighet - her vises nåværende hasighet målt i km/t.
5. Her vises flere funksjoner - trip distanse (TRIP) - total distanse (ODO) - maks hastighet (MAX)
gjenværende distanse (RANGE) - motorens drakraft (POWER) - kaloriforbruk (CAL) - kjøretid (TIME)

KNAPPENES FUNKSJONER
Displayet har 3 knapper.

+ -

+

På fremsiden sitter /
knappene. Disse brukes til å justere motorassistansen. knappen kan i tillegg
brukes til å slå lyset av og på, eller displayets bakgrunnsbelysning hvis sykkelen ikke er utstyrt med lys.
Hold knappen inne i ca. 1-2 sekunder for å slå lyset av eller på.

+

På baksiden sitter AV / PÅ knappen. Denne brukes for å slå systemet av eller på. Hold knappen in
i ca. 1-2 sekunder for å slå systemet av eller på. Trykk kort på knappen for å velge mellom de ulike
funksjonene som distanse, kjøretid etc.
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MOTORASSISTANSE
Når systemet starter opp er nivå 1 standard innstilling.
Trykk på knappen for øke motorens assistanse fra 1 - 5, eller

+

- knappen for å redusere.

- Nivå 0 betyr ingen assistanse.
- Hold knappen inne i ca. 1-2 sekunder for aktivere gå-funksjonen. Du kan nå gå med sykkelen
og få motorassistanse i inntill 6 km/t. Fungerer kun når knappen holdes inne, slipp knappen
for å deaktivere denne funksjonen.
- Syklist symbolet nederst i venstre hjørne viser at denne funksjonen er aktivert.

-

-

VALG AV FUNKSJONER SOM SKAL VISES
Når systemet starter opp er tripp distanse standard innstilling.
Trykk kort på AV / PÅ knappen for å velge ønsket funksjon, disse kommer i følgende rekkefølge:
- trip distanse (TRIP) - total distanse (ODO) - maks hastighet (MAX) gjenværende distanse (RANGE)
- motorens drakraft (POWER) - kaloriforbruk (CAL) - kjøretid (TIME)

BATTERINIVÅ
Batterinivået vises i 6 deler.
5 streker = 75-100% - 4 streker = 50-75% - 3 streker = 30-50% - 2 streker = 10-30% - 1 strek = 5-10%
- blinker = tomt batteriet, systemet vil slå seg av. Batteriet må nå lades omgående for å unngå skader
samt opprette holde garantien på batteriet.
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SE TILLEGGS BRUKANVISNING FOR RESTERENDE FUNKSJONER
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VIKTIG
INFORMASJON!
LADNING AV BATTERIET
• Slå av sykkelen el-system og slå deretter av batteriet.
• Bruk kun lader spesifisert for det batteriet som ble levert med sykkelen da denne inneholder unike
funksjoner med hensyn til korrekt ladning og sikkerhet rundt dette.
• El-systemet på sykkelen skal alltid være slått av under ladning.
• Ladning skal kun foregå innendørs og under normale tørre temperaturforhold (10°C) - (30°C) og med
god avstand til andre elektriske apparater.
• Ladepluggen skal alltid settes i batteriet før laderen plugges til en stikkontakt.
• Koble alltid laderen først fra stikkontakten og så fra batteriet fra laderen så fort batteriet er ferdig ladet.
• Batteri og lader bør være under oppsyn ved ladning og må ikke tildekkes på noen måte.
• Stopp ladning/bruk av batteriet hvis temperaturen overstiger 60° eller hvis batteriet utvider seg.
• Batteri og lader må ikke kortsluttes, forsøkes åpnet eller modifisert på noen måte.
• Ikke ta på laderen eller monter batteriet på sykkelen med fuktige hender eller lad under fuktige forhold.
• Påse at kontaktene på batteriet og i batteriboksen på sykkelen er tørre når batteriet settes på sykkelen.
• Bruk aldri sykkelen eller utfør vedlikehold etc. når ladning pågår.
LAGRING OG BRUK AV BATTERI/SYKKEL
• Hvis sykkelen ikke skal brukes på en stund, ta av batteriet og lagre det innendørs og under tørre forhold.
• Langstidslagrign skal kun skjed innendørs og under tørre forhold og med batteriet frakoblet sykkelen.
• Batteri og lader bør ikke oppbevares i temperaturer over 40° og helst ikke lavere enn 0°.
• VIKTIG! Hvis batteriet ikke skal brukes over en lengre periode må det vedlikeholdslades i minimum 1
time i løpet av en 90 dagers lagringsperiode eller lades til 80% minst en gang under denne
lagringsperioden for at effekten skal opprettholdes. Dette gjelder også om sykkelen har vært i
bruk uten å lade batteriet. Hvis batteriet tømmes helt i lagringsperioden kan en risikere at batteriet
ikke vil virke når det tas i bruk igjen. Slike tilfeller dekkes ikke av garantien. Ved langtidslagring er det
viktig at batteriet slåes av ved å sette bryteren på batteriet i 0 posisjon.
• Anbefalt brukstemperatur for batteriet er 5°- 40° (ved luftfuktighet ≤80% RH).
• VIKTIG! Batteriet må ikke utsettes for unødvendige mengder vann, harde støt eller kraftige vibrasjoner
da det kan føre til brann.Har batteriet falt i bakken, eller på annet måte fått ytre skader, må det byttes,
dette for å unngå brann.
• Alle batterier taper seg over tid og vil gradvis miste noe av effekten sin.
• Oppbrukt eller ødelagt batteri må leveres til gjenvinning på egnet sted og aldri kastes som vanlig avfall.
• Hvis batteriet eller motoren blir overbelastet under bruk vil systemet automatisk slå seg av og slås seg
på igjen når normalt belastningsnivå er oppnådd.
• Batteriet har en innebygd sikkerhetsfunksjon som deaktiverer batteriet hvis det ikke har vært brukt på
en stund. Slå på el-systemet fra panelet, slå på batteriet, eller koble til laderen for å aktivere. Dette kan ta
noen sekunder.
Brudd på ovennevnte anbefalinger kan medføre at garantien opphører.
Batteriet har innebyd et diagnoseverktøy som gjør det mulig å sjekke lade og brukshistorikk.
Følg rådene ovenfor for trygg og problemfri bruk av batteriet og sykkel.
Ta kontakt med utsalgsstedet for ytterligere informasjon om el-sykkelen din.
3 enkle råd for å ta vare på batteriet ditt:
1. Husk å vedlikeholdslade batteriet minimum hver 3. måned.
2. Lad alltid batteriet til rundt 80% før det langtidslagres.
3. Lad batteriet umiddelbart når det har blitt helt tomt.
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GENERELL SJEKK
JUSTERING AV BREMSER:
Bremsene på sykkelen er montert og justert fra fabrikken. Men det anbefales at alle skruer og muttere
sjekkes. Sjekk også at bremseklossene ikke berører dekket. En evt. slakk i wirene kan strammes inn ved
bruk av justeringsskruene på bremsehåndtaket. Evt. kan justeringsskruene på siden av v-bremsene brukes
for å sentrere bremsene slik at bremsene tar likt på begge sider av felgen. Har sykkelen skivebremser
sjekk at bremseskivene er rette og at hjulet glir fritt når det dras rundt, marginal kontakt mellom
bremseskiver og bremsekaliper er akseptabelt på de fleste modeller. Slakk i wiren strammes på samme
måte som på felgbremser, evt. kan venstre side av bremsekaliperen justeres forsiktig med en
umbrakonøkkel for å sikre optimal bremseeffekt. Sykler med navbrems/pedalbrems trenger normalt ingen
justering, men sjekk at kjedet er stramt nok slik at det ikke kan hoppe av. Det anbefales jevnlig å sjekke at
wiren og bremseklosser sitter godt fast.
JUSTERING AV GIRENE:
Ettersom girwirene strekkes litt under bruk, er det vanlig at giret etter en kort tids bruk må justeres litt.
KJEDEGIR (KUN MODELL ESPRESSO):
Giret bak justere ved å skru den høyre girspakens justeringsskrue en halv omdreining utover av gangen
(mot klokka). Dette strammer girwiren. På enkelte modeller finnes denne justeringsskruen kun på giret
bak. For mer grundig justering gjør følgende: sett den høyre girspaken i høyeste gir slik at kjedet havner på
den nederste tannhjulet på frikransen bak. Gir så opp til neste gir mens du trår lett, hvis kjedet ikke skifter
til neste tannhjul er girwiren for slakk, stram denne som angitt ovenfor til kjedet skifter. Er girwiren
derimot for stram vil kjedet komme i kontakt med neste tannhjul, skru da justeringsskruen med klokka
innover igjen for å slakke girwiren. Giret er justert rett når kjedet er
sentrert på tannhjulet. De to små skruene merket H+L skal normalt ikke justeres.
NAVGIR (COFFEE 3 / 7 / 8 / CITY):
Hvis justering er nødvendig prøv først å justere giret ved å skru girspakens justeringsskrue en halv
omdreining utover av gangen (med klokka) når girspaken står i 2. gir. (COFFEE 3) eller 4. gir (COFFEE 3 / 7
8 / CITY). Dette strammer girwiren. (På enkelte 3 girs modeller finnes denne justeringsskruen kun på gireveksleren på bakhjulet). Giret er korrekt justert når den gule platen på bakhjulets girveksler (høyre side)
er midtstilt med de to gule strekene på girveksleren (COFFEE 3) eller når de to gule strekene på bakhjulets
girveksler er parallelle med hverandre( COFFEE 3 / 7 8 / CITY)..
ETTERSTRAMMING AV MUTTERE OG SKRUER:
Sjekk at alle fabrikkmonterte muttere og skruer er skikkelig strammet før bruk. Dette bør også gjøres ved
jevne mellomrom for å kunne garantere sikker bruk av sykkelen. Det er spesielt viktig å sjekke at
styre/styrestamme boltene, setepinnenbolten og hjulmuttrene er skrudd til.
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PANELET /ESPRESSO
VEDLIKEHOLD /OM
SIKKERHET
TEKNISK INFORMASJON
VEDLIKEHOLD:
For at sykkelen din skal fungere optimalt er vedlikeholdet svært viktig. Dette vil forlenge levetiden på sykkelen
din vesentlig. Husk at slitasjedeler og påført skade dekkes ikke av garantien.
1) Hold alltid sykkelen din ren. Ramme, gaffel og hjul rengjøres med egnet sykkelvaskemiddel, evt. såpe og vann.
Kjede + tannhjul rengjøres med vannbasert avfetting, bruk helst ikke annen avfetting da dette kan skade lager,
lakk, dekk etc. Bruk ALDRI høytrykksspyler til rengjøring av sykkelen din. Spyling med hageslange etc. bør
begrenses til kun lett skylling for å unngå skader på lager etc.
2) Har sykkelen felgbremser er det viktig at felger og hjul holdes rene. Bruk moderate mengder såpe og vann,
skyll og tørk av, tørre og rene felger gir best bremseeffekt. Sjekk også at bremseklossene ikke er utslitt, eller
har ujevn slitasje. På sykler med skivebremser er viktig at bremseskivene er rene til en hver tid. Bruk KUN egnet
rensemiddel ved rengjøring av disse. Olje, fett o.l. må ikke komme i kontakt med bremseskiver eller
bremseklosser. På sykler med pedalbrems er det viktig at kjedet er stramt nok , for slakt kjede kan føre til at
kjedet hopper av og en mister all bremseeffekt på bakhjulet.
3) Smør alltid kjedet med egnet sykkelolje etter rengjøring, andre oljetyper anbefales IKKE. Tørk alltid av
overflødig olje utenpå kjedet. Det anbefales også å ha litt olje i gir og bremsewirene etter rengjøring. Gir,
girspaker, nav, pedaler eller kranklager etc. skal ikke smøres med mindre sykkelen tas med til et egnet
sykkelverksted.
4) Sjekk lufttrykket i dekkene jevnlig, anbefalt trykk står på dekksidene. Vær nøye med dette da både for høyt og
for lavt trykk vil føre til skader på dekk og felger. Et normalt lufttrykk er på 2,5-3,5 bar (ca. 35-50psi), men dette
varierer mellom de ulike sykkelmodellene.Sjekk derfor alltid dekksidene for korrekt trykkbeskrivelse.
5) Sjekk jevnlig for evt. slakk i hjullager, styrelager og kranklager, sjekk også at felgene er rette til en hver tid.
Evt. slakk i lager eller urette felger må rettes opp omgående av fagfolk. Sjekk også med jevne mellomrom at
muttere og skruer er skikkelig strammet.
LITT OM SIKKERHET:
- Bruk alltid sykkelen til det bruk den er beregnet for, f.eks. en bysykkel bør ikke brukes i terrenget, barnesykler
er kun beregnet for bruk av barn. Alle sykler er utstyrt med et produktkort som viser hvilken aldersgruppe og
personhøyde sykkelen er beregnet for.
Husk også at de fleste sykler har en brukervekt berensning som ikke må overskrides hvis sikker bruk av
sykkelen skal kunne garanteres.
- Bruk alltid hjelm når du skal ut å sykle. Korrekt bruk av hjelm kan forhindre alvorlige hodeskader ved en evt.
ulykke.
- Husk at bruk av lys er påbudt ved bruk av sykkelen i mørket.
Ta kontakt med utsalgsstedet for ytterligere informasjon om vedlikehold eller service av el-sykkelen din.

TEKNISK INFORMASJON:
Motor: Børsteløs, effekt 250W, alle modeller
Sensor: hastighetssensor, måleområde 0-25km/t, alle modeller.
Rekkevidde: ved bruk under normale forhold 30-55km. ESPRESSO, 40-70km. COFFEE 3/7. 60-90km. COFFEE 8.
Batteri: Lithium Ion 8.8Ah. (317Wh.) ESPRESSO, 14Ah. (504Wh.) COFFEE 3/7/8.
Batteriets levetid: Batteriet er beregnet å klare opptil 600 opp/utladninger (sykluser) før det anses som
ppbrukt.
Lader: 100-240V 50/60HZ strøm inn, 36V strøm ut.
Maksimalt anbefalt brukervekt: 110kg. Maksimal vekt inkl. fører og bagasje er 130kg., alle modeller
Sykkelens vekt, inkludert batteri: ESPRESSO 21kg., COFFEE 3/7 23kg., COFFEE 8 22kg.
Alle komponenter som er brukt oppfyller gjeldende EN standarder og krav til miljømerking.
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