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INNLEDNING
Denne originale brukerveiledningen er utarbeidet for drivenheten, displayenhet, batteri og ladeapparat.
DERSOM MAN IKKE TAR HENSYN TIL ADVARSLER I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN KAN
DETTE MEDFØRE SKADE OG/ELLER DØD.
Spesielt viktig informasjon er merket som følger i brukerveiledningen:
Dette er sikkerhets-advarselsymbolet. Det advarer mot en potensiell
fare for skade. Følg alle sikkerhetsinstrukser som følger dette symbolet
for å unngå mulig skade eller død.
ADVARSEL

En ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG

FORSIKTIG indikerer at spesielle forholdsregler må tas for å unngå
skade på kjøretøy eller annen eiendom.

MERKNAD

MERKNAD inneholder viktig informasjon for å gjøre bestemte prosedyrer
enklere eller gjøre arbeidet klarere.

Angir forbudte punkter som ikke må gjøres av sikkerhetsmessige grunner.
* Produkt og tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

INNLEDNING
Vennligst sjekk lokale lover og regler før du tar i bruk denne e-Bike elsykkelen.
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PLASSERING AV ADVARSELSOG SPESIFIKASJONSSKILT
Alle etikettene på batteripakken og ladeapparatet må leses og forstås. Disse etikettene inneholder
viktig informasjon for sikker og forsvarlig drift. Ta aldri av etiketter fra batteriet og ladeapparatet:

Batteripakke

Ladeapparat

pluggen
How toFjerne
disconnect
the plug.

1. GRIPE
1.GRASP

2.PULL

2. TREKKE

PLASSERING AV ADVARSELSOG SPESIFIKASJONSSKILT
Gjør deg kjent med følgende symboler og les den forklarende teksten, kontrollerer symbolene som
gjelder for din modell.
Les brukerveiledningen.

Må ikke utsettes for flammer

Må ikke demonteres

Må ikke brukes med våte
hender

BESKRIVELSE
1

2
b
a

3

a

4

c

b
5

1. Driftsenhet
2. Still inn hastighetsmåler
a) Magnetsensor, type eike
b) Ta opp
3. Displayenhet
a) Display (avtakbart)
b) Displayfeste
c) Tast
4. Batteripakke
5. Ladeapparat

E-BIKESYSTEM
e-Bikesystemet er konstruert slik at den gir deg optimal effekt på effektstøtte.
De vil hjelpe deg innen et standardområde, som er basert på faktorer som pedal, fart og dagens girutstyr.
e-Bikesystemet fungerer ikke i følgende situasjoner:
• Når strømforsyningen til Displayenheten er koblet ut.
• Når du sykler i 45 km/t eller fortere.
• Når du ikke tråkker på pedalene.
• Når det ikke mer batteristrøm er tilgjengelig.
• Når den automatiske utkoblingsfunksjonen* ikke er i drift.
* Strømforsyningen kobles automatisk ut når du ikke har brukt e-Bikesystemet på 5 minutter.

• Når understøttelsesmodus ikke er slått på.
• Når du frigjør starthjelp.
• Når displayenheten fjernes.

Fire trinn for "understøttelsesmodus" + av-modus er tilgjengelig.
Velg mellom High-Timersformat-modus, standardmodus, Eco-modus, +Eco-modus og av-modus
for å matche dine kjøreforhold. Se "Vise og bytte understøttelsesmodus" for informasjon om å bytte
mellom hjelpemoduser.
High-Timersformat-modus

Bruk denne modusen når du ikke ønsker å bruke mye krefter,
som for eksempel opp en bratt bakke.

Standard modus

Bruk denne modusen når du sykler på plan veibane eller opp
små bakker.

Eco-modus
+Eco-modus

Brukes for å kunne sykle lengst mulig.

Av-modus

Brukes for å sykle uten motorunderstøttelse. Du kan fortsatt bruke
de andre funksjonene på displayenheten.

E-BIKESYSTEMER
Diagram for motorunderstøttelse

Hjelpekraft

Høy

High-Performancemodus
Standard modus

Strømsparende

Eco-modus
+Eco-modus
Oppstart

Jevn kjørebane Skrånende kjørebane

High-Performancemodus
En modus som
alltid gir pålitelig
og kraftig
understøttelse.

Standard
modus
Anbefalt modus
der hjelpekraften
resterende
hjelpestrekning
er i balanse.

Bratt
oppstigning Lav

Eco-modus
+Eco-modus
En modus som
sparer hjelpekraft
og tilbakelegger
lengre resterende
hjelpestrekning.

• Denne figuren er kun et referansemål. Faktisk ytelse kan variere avhengig av veiforhold, vind og
andre faktorer.
• I av-modus er understøttelse ikke tilgjengelig.

E-BIKESYSTEMER
Betjening, gjøre gjenværende rekkevidde kortere.
De gjenværende rekkevidde endres når du sykler under følgende forutsetninger:
• Hyppig start og stopp
• Mange bratte stigninger
• Dårlige veiforhold
• Ved transport av tung last
• Sykling med barn
• Sykling i sterk vind
• Lav lufttemperatur
• Oppbrukt batteripakke
• Ved bruk av lykt (gjelder bare for modeller der frontlyktene får strøm fra batteripakken)
• Gjenværende rekkevidde reduseres likeledes når sykkelen ikke er riktig vedlikeholdt.
Eksempler på manglende vedlikehold, noe som kan forkorte gjenværende rekkevidde:
• Lavt lufttrykk
• Kjedet glir ikke jevnt.
• Bremsen strammer stadig

SIKKERHETSINFORMASJON
Ladeapparatet må ikke brukes til å lade andre elektriske apparater.
Ikke bruk andre ladeapparater eller lademetoder for å lade denne batteripakken.
Bruk av andre ladere kan forårsake brann, eksplosjon eller skade på batteriet.
Dette ladeapparatet må ikke brukes av barn under 8 år og personer som har begrenset fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og
kunnskap dersom de ikke er under oppsyn eller blir instruert i sikker bruk av ladeapparatet og som forstår eventuell tilknyttet risiko. Barn må ikke leke med ladeapparatet. Rengjøring og kundeservice må ikke gjøres av barn uten tilsyn.
Selv om ladeapparatet er vanntett, må den ikke dyppes i vann eller andre væsker.
Ladeapparatet må aldri brukes når terminalene er våte.
Støpsel, ladeplugg eller ladekontakt må aldri håndteres eller berøres med våte
hender. Dette kan føre til elektrisk sjokk.
Ladekontaktene må aldri berøres med metall. Pass på at fremmedlegemer kortslutter kontaktene. Dette kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på ladeapparatet.
Regelmessig fjerne støv fra strømpluggen. Fuktighet eller andre problemer kan
redusere effektiviteten av isolasjonen, noe som kan føre til brann.
Ladeapparatet må aldri demonteres eller endres. Dette kan føre til brann eller
elektrisk sjokk.
Ikke bruk den med en flerveisstikkontakt eller en skjøteledning. Bruk av flerveisstikkontakt eller lignende prosesser kan overstige normalstrømmen og forårsake brann.
Ladeapparatet skal ikke brukes hvis ledningen er buntet eller tvunnet og den må
ikke lagres med ledningen kveilet rundt laderen. En skadet ledning kan føre til
brann eller elektrisk støt.
Sett strømledningen og ladepluggen inn i stikkontakten. Hvis ikke nettpluggen
og ladepluggen er satt godt inn kan det føre til brann grunnet elektrisk sjokk eller
overoppheting.
Ladeapparatet skal ikke brukes i nærheten av brennbare materialer eller gass.
Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
Ladeapparatet må ikke tildekkes, det må heller ikke plasseres ting oppå apparatet når det brukes til lading. Dette kan føre til en intern overoppheting og dermed
brann.
Batteripakken og ladeapparatet må ikke berøres under ladingen. Fordi batteripakken og ladeapparatet oppnår en temperatur på 40–70 °C, kan berøring føre til
lavtemperatursforbrenning.

SIKKERHETSINFORMASJON
Batteripakken må ikke benyttes dersom batterihuset er skadet eller ødelagt eller
hvis du legger merke til uvanlig lukt. Lekkasje av batterivæske kan føre til alvorlige skader.
Ikke kortslutt kontaktene på batteripakken. Da kan batteriene bli varme eller de
kan ta fyr, dette kan igjen føre til alvorlig skade på personer eller eiendom.
Ladeapparatet må aldri demonteres eller endres. Da kan batteriene bli varme eller de kan ta fyr, dette kan igjen føre til alvorlig skade på personer eller eiendom.
Dersom strømkabelen er skadet skal den ikke brukes, kontakt autorisert forhandler for kontroll av strømkabelen.
Pedalene må ikke dreies og sykkelen må ikke beveges mens ladeapparatet er tilkoblet. Da kan strømkabalen vikles inn i pedalene, noe som skade ladeapparatet,
strømkabelen og/eller stikkontakten.
Strømledningen må håndteres med forsiktighet. Vi anbefaler ikke å lade batteriene med ladeapparatet inne og sykkelen ute da dette kan føre til at strømkabelen
kan bli klemt i en dør eller vindu og bli ødelagt.
Man må ikke sykle over strømkabelen eller stikkontakten med sykkelen. Det kan
skade strømkabelen eller kontakten.
Batteripakken må ikke utsettes for fall eller støt. Da kan batteriene bli varme eller
de kan ta fyr, dette kan igjen føre til alvorlig skade på personer eller eiendom.
Batteripakken må ikke utsettes for flammer eller plasseres i nærheten av varmekilder. Da det kan føre til brann eller eksplosjon, dette kan igjen føre til alvorlig
skade på personer eller eiendom.
e-Bikesystemet må ikke endres eller demonteres. Bruk kun originaldeler og -tilbehør. Da det å bruke deler og utstyr som ikke er originalt kan føre til skader på
produktet, funksjonsfeil eller økt skaderisiko.
Brems med både for- og bakbrems mens du står på bakken med bena på begge
sider av sykkelen. Å ha en fot på pedalen mens du står stille kan føre til utilsiktet
aktivering av understøttelsefunksjonen, det kan føre til tap av kontroll og alvorlige skader.
Ikke bruk sykkelen dersom det oppstår uregelmessigheter med batteripakken eller e-Bikesystemet. Det kan føre til tap av kontroll og alvorlige skader.
Kontroller resterende batterikapasitet hver gang du skal sykle om kvelden. Frontlykten, som får strøm fra batteripakken, slår seg av kort tid etter at batterikapasiteten har nådd det punkt som gjør det mulig å sykle med motorhjelp. Å sykle
uten frontlykt som lyser kan øke skaderisikoen.
Det er viktig å ikke starte med en for på pedalen og en fot på bakken, vent til du
har oppnådd en viss hastighet før du stiger opp på sykkelen. Det kan føre til tap
av kontroll og alvorlige skader hvis du stiger for tidlig opp på sykkelen. Du skal
begynne å sykle først når du sitter ordentlig på sykkelsetet.

SIKKERHETSINFORMASJON
Ikke trykk på skyvehjelpstasten når bakhjulet ikke har kontakt med bakken. I motsatt fall vil hjulet rotere i høy hastighet i løse luften, og du kan komme til skade.
Displayet må ikke fjernes mens du sykler. Hvis du gjør det slår understøttelsesfunksjonen seg av og sykkelen kan velte.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
Displayenhet
Understøt- Strømbryter
telsemodusTast
(ovenfra)

Understøttelse tast
(nedenfra)
Starthjelpstast

Motorwattmeter
Speedometer

Funksjonsvalgbryter

Klokke

Starthjelpvisning
Understøttelsesmodus-ikon

Funksjonsdisplay

USB-port

MERKNAD
"

Batterinivåindikator

"-tasten virker ikke. Tasten har ingen funksjon i X87-systemet.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
Displayenhet
Displayenheten har følgende betjenings- og informasjonsikoner.

2 Batteri
Beskyttelse

Låse

Vanntett
segl
Batteri

Kontroller at støttebatteriet (CR2032) er satt inn på baksiden av displayet.
Dersom det ikke er satt inn et batteri eller det ikke er tilstrekkelig batterikapasitet må batteriet byttes.
For å stille inn tid, enheter for strekning og hastighet, se
"Innstilling av tid og km/miles".

MERKNAD

• Pass på at den vanntette forseglingen er riktig installert.
• Vennligst benytt et nytt rundcellebatteri av typen
CR2032 (selges separat).

2 Montering og fjerning av displayet
Display

Brakett
Håndtak

For å montere displayet, trykk spaken på braketten mens
du skyver displayet bakover inn i braketten. For å fjerne
displayet, trykk spaken på braketten mens du skyver displayet forover ut av braketten.

MERKNAD

• Juster vinkelen på displayet ved å løsne vinkeljusteringsskruen på displayet. Monter displayet med den
vinkelen som passer best for deg, riktig vinkel er ikke
den samme for alle.
• Pass på at displayet er slått av før du monterer/fjerner det.

Monteringsvinkel
på displayene
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2 Strømforsyning "av/på"
Strømbryter

Hver gang du trykker på strømbryteren skrus strømmen
"på" og"av".
Når du skrur på strømmen lyser alle ikonene i displayet.
Deretter vises batterikapasitet, speedometer, hjelpemotornivå, funksjonsdisplay, som for eksempel viser gjennomsnittlig fart, og "STD" i understøttelsesmodusvisning og tid.

MERKNAD

• Når strømforsyningen slås på stilles understøttelsesmodus automatisk inn på standard-modus.
• Ikke plasser foten på pedalen når du stiger opp på sykkelen. Vennligst vent litt med å sykle etter at du har
skrudd på displayet. Hvis ikke kan understøttelsekapasiteten svekkes. (Dårlig understøttelsekapasitet er i slike
tilfeller ikke en funksjonssvikt.) Dersom du av en eller
annen grunn ikke har lagt merke til en av de ovennevnte
instruksjonene, ta føttene av pedalene, slå på strømmen
igjen og vente en stund (ca to sekunder) før du sykler.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
2 Visning og veksling mellom understøttelsesmodus
Understøttelsemodustast
(oppover)

Understøttelsesmodusvisning

Understøttelsesmodusikonet viser valgt understøttelsesmodus.
• Når du trykker på (oppover) understøttelsesmodustasten, endres modus fra "av" til "+Eco" til "Eco" til "Std"
eller fra "Std" til "Hoch" (høy).
• Når du trykker på (den nederste) understøttelsesmodustasten, endres modus fra "Hoch" (høy) til "Std" eller
"Std" til "Eco" til "+Eco" til "Av".

Understøttelsemodustast
(nedover)

Understøttelsemodustast
Høy
Std
Eco
+Eco
Av

Tone ned

MERKNAD

• Flere understøttelsesmodusvalg kan ikke trykkes frem.
• I Av-modus vises ikke understøttelsesmodus og hjelpemotor-wattmeter.

Av-modus

2 Speedometer
Speedometer

Speedometeret viser sykkelens hastighet (i kilometer per
time eller mile per time). For å veksle mellom km/mile, se
"innstilling av klokke og km/mile".

MERKNAD

Når sykkelens hastighet er mindre enn 0,5 km/t eller 0,3 mph
viser speedometeret "0.0 km/t eller 0.0 mph".
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2 Batterinivåindikator
Batterinivåindikatoren vises som en 11-trinnskala etter et
anslag over hvor mye strøm som er igjen på batteriet.

Batterinivåindikator

2 Motor-wattmeter
Motorwattmeter

Hjelpemotor-wattmeteret viser et anslag over hjelpemotoren på en 8-trinnskala.
Når e-Bikesystemet ikke er i drift vises ingen trinn på hjelpemotor-wattmeteret. Når e-Bikesystemet er i drift øker
hjelpemotor-wattmeteret suksessivt ettersom hjelpemotornivået økes.

2 Klokke
Vis tidspunkt i 24-timersformat. For å stille klokken, se
"innstilling av klokke og km/miles".
Tiden vises alltid på displayet, også når displayet er
skrudd av eller braketten fjernet.

Høy

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
2 Funksjonsdisplay
Funktionsvalgbryter

Funksjonsdisplay

Funksjonsdisplayet viser følgende funksjoner.
• Sykkelens gjennomsnittlige hastighet
• Sykkelens maksimale hastighet
• Speedometer
• Kilometerteller
• Resterende rekkevidde
• Batterinivå (%)
• Tråkkfrekvens
Skyv funksjonsvelgeren og displayet viser følgende
endringer:
Sykkelens gjennomsnittlige hastighet → Sykkelens maksimale hastighet → Trippteller → Kilometerteller → Resterende
rekkevidde → batterinivå (%) → Tråkkfrekvens → Sykkelens
gjennomsnittshastighet
Dataene for sykkelens gjennomsnittshastighet, maks hastighet og tripptelleren kan tilbakestilles ved å trykke funksjonsvelgeren i mer enn 2 sekunder eller mer.

7 Sykkelens gjennomsnittlige hastighet
Viser gjennomsnittshastighet (i kilometer per time eller miles per time), siden det ble nullstilt sist.
Når du skrur av strømforsyningen forblir dataene opp til
dette punktet på displayet.
For å tilbakestille gjennomsnittlig hastighet, trykker du
funksjonsvelgeren i 2 sekunder eller mer når gjennomsnittshastigheten vises.

7 Sykkelens maksimale hastighet
Viser maksimal hastighet (i kilometer per time eller miles
per time), siden det ble nullstilt sist.
Når du skrur av strømforsyningen forblir dataene opp til
dette punktet på displayet.
For å tilbakestille maks hastighet, trykker du funksjonsvelgeren i 2 sekunder eller mer når maksimalhastigheten vises.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
7 Trippteller
Viser total distanse (i kilometer eller miles), siden det sist
ble nullstilt.
Når du skrur av strømforsyningen forblir dataene opp til
dette punktet på displayet.
For å tilbakestille tripptelleren og starte på nytt, trykker du
funksjonsvelgeren i 2 sekunder eller mer når maksimalhastigheten vises.

7 Kilometerteller
Viser total distanse som er syklet (i kilometer eller miles),
siden det sist ble nullstilt.
Kilometertelleren kan ikke tilbakestilles.

7 Resterende rekkevidde
Viser et anslag på strekning (i kilometer eller miles) som
du kan sykle med hjelp av hjelpemotoren med utgangspunkt i hvor mye strøm det er igjen på batteriet. Når du
veksler understøttelsesmodus endres også antall kilometer/miles du kan sykle med hjelpemotor.
Anslaget på resterende rekkevidde kan ikke tilbakestilles.

MERKNAD

• Den resterende rekkevidde endres også i forhold til
omgivelsen der du sykler (bakker, motvind osv.) og om
batteriet lades ut.
• Når "av-modus" er valgt vises "‑ - - -".

7 Batterinivå (%)
Viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet.
Anslaget på hvor mye strøm som vises på batterinivåindikatoren kan ikke tilbakestilles.

7 Tråkkfrekvens
Viser tråkkfrekvens i omdreining per minutt.
Visningen på tråkkfrekvens kan ikke tilbakestilles.

MERKNAD

Når du tråkker pedalene bakover, vises 0.0.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
2 Oppstartshjelp
Når du beveger sykkelen, det spiller ingen rolle om du sitter på den eller ikke, kan du bruke skyvehjelpen uten å
måtte tråkke på pedalene.
Når du trykker på starthjelpstasten en gang lyser starthjelpikonet i fem sekunder.
Trykk starthjelpstasten og hold den inne så lenge det fortsatt lyser.
Skyvehjelpen stopper i følgende situasjoner:
• Når du slipper skyvehjelptasten.
• Når du trykker på en annen tast samtidig.
• Når du begynner å tråkke på pedalene.
• Når hastigheten overskrider forhåndsinnstilt hastighet.
• Når du velger av-modus.
• Når hjulene ikke går rundt (når du bremser eller kommer i kontakt med hindringer osv.)

MERKNAD

Maksimal hastighet varierer avhengig av valgt gir. Maksimal hastighet blir lavere når du velger et lavere gir.
Selv om du slipper startshjelpstasten, mens funksjonen er i
bruk, er starthjelpsikonet synlig på displayet i fem sekunder.
Når du trykker på starthjelpstasten en gang til og holder
den nede så lenge det fortsatt lyser, er starthjelpsfunksjonen tilgjengelig.

2 Innstilling av klokke og km/mil
Følg følgende trinn for å stille inn tid og km/miles.
1. Pass på at displayet er montert i displaybraketten og at
displayenheten er slått av.
2. Trykk på strømtasten mens du holder nede funksjonsvalgstasten.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
3. Når "Timer" (Stunden) begynner å blinke, slipper du
tasten.
4. Bruk understøttelsesmodustasten (opp- og nedover)
for å stille inn timer.

5. Trykk på funksjonsvalgstasten og "Minutter" begynner
å blinke.
6. Bruk understøttelsesmodustasten (opp- og nedover)
for å stille inn timer.

7. Trykk funksjonsvalgstasten og "Strekning" (Strecke) [km
eller miles] og "Hastighet" (Geschwindigkeit) begynner
å blinke.
8. Bruk tastene for understøttelsesmodus (opp- og nedover) for å veksle mellom "km & km/h" og "Miles & Mph".

9. Trykk på strømtasten. Innstillingene lagres og denne
funksjonen avsluttes.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
2 Diagnosemodus
e-Bikesystemene har en diagnosemodus.
Når det finnes en funksjonsfeil eller en feil i e-Bikesystemet når strømmen blir slått på, varsler systemet deg
om dette ved at understøttelsesmodusikonet og batterinivå-ikonet blinker og "Er" vises på speedometeret. Se
"FEILSØKING" som referer til symptomet og løsninger for
uvanlige ikoner og unormal blinking.

ADVARSEL
Når det oppstår feil må du så raskt som mulig ta sykkelen med til en forhandler for kontroll.

2 Strømforsyning til eksterne enheter
Strømforsyning til det fleste eksterne enhetene (f.eks.
mange smarttelefoner osv.) gjøres ved å koble til med en
USB-kabel som er enkelt å kjøpe.
[Til strømforsyning]
1. Åpne dekselet på USB-porten.
2. Koble USB-kabelen i porten og til den eksterne enheten.
3. Slå på strømmen igjen.

INSTRUMENTER OG STYREFUNKSJONER
[For å avslutte strømforsyningen]
1. Slå på strømmen igjen.
2. Ta ut USB-kabelen og lukk dekselet til USB-porten.

FORSIKTIG
• Ikke bruk makt på USB-kontakten eller når du
kobler fra USB-kabelen.
• Kontroller at du holder USB-kontakten riktig vei og
at den ikke er sammenklemt og pass på at kontakten settes helt inn.
• Ikke sett inn USB-kabelen i USB-porten når denne
er fuktig.
• Bruk bare en standard USB-kabel.
• Sett ikke fremmedlegemer i inn USB-porten.
Ellers kan det hende at displayenheten og den eksterne enheten ikke virker.

MERKNAD

• Strømforsyningen leveres automatisk når den eksterne
enheten er koblet til med en USB-kabel.
• Strøm vil ikke leveres til den eksterne enheten hvis batteriet har lavt batterinivå.
• Når sykkelen ikke er i drift i 5 minutter, vil sykkelens
strømforsyning slås av og likeså strømforsyningen til
den eksterne enheten.

BATTERIPAKKE OG LADING
Lampe til ladeapparatet

Display
ladeapparat
Ladeplugg
Stikkontakt

Batterinivåindikator

Ladeport

Lampe for
batterinivåindikator

Bryter for
batterinivåindikator

Batteripakken Yamaha e-bikesystem er et Litium-Ion-batteri. Litium-Ion-batteriet er lett og har en enestående
ytelse. Det har likevel følgende egenskaper.
• Ytelsen svekkes mye i ekstremt varme og ekstremt kalde omgivelser.
• Batterinivået faller naturligvis i slike tilfeller.
• Det er nødvendig å anvende det flere ganger før
ytelsen er stabilisert.
Batteripakken til Yamaha e-Bikesystem inkluderer også en
datamaskin, som informerer deg om resterende batterinivå og antatte feil lyser på batterinivå-ikonet.
Ved å trykke på tasten for batterinivå-ikonet vil resterende
batterinivå vises i 5 sekunder.
Se "KONTROLL AV RESTERENDE BATTERINIVÅ" for et
anslag av resterende batterinivå. Se "FEILSØKING" for
informasjon om blinking ved feil.

BATTERIPAKKE OG LADING
Egnede ladesteder
For sikker og effektiv lading, bruk ladeapparatet på et sted
som:
• – er jevnt og stabilt (når du sitter på sykkelen)
• – er fri for regn og fuktighet
• – er utenfor direkte sollys
• – er godt ventilert og tørt
• – ikke er tilgjengelig for barn og husdyr
• – har en temperatur mellom 15–25 °C

Ladesteder som ikke egner seg og løsninger på dette.
De varme og kalde omgivelsene som er beskrevet nedenfor kan føre til at batteriet går i standby eller at ladingen
avsluttes uten at batteriet er fulladet.
• Lading om sommeren standby/avbrudd
Dersom du lader batteriet i direkte sollys eller dersom
dette gjøres umiddelbart etter at du har syklet, kan laderen muligens gå i standby (alle de fire lysene på batterinivå-ikonet blinker langsomt). Se "Lese av batterinivå". Dette fører til automatisk at lading kan avsluttes for
avverge at batteriet overstiger den angitte temperaturen under lading. Du kan unngå ladeavbrudd ved å
lade batteriet når det er kaldt eller ved romtemperatur
fra 15–25 °C. Sett ladeapparatet på et kjølig sted for å
unngå ladeavbrudd, dette minsker også muligheten for
standbytid.
• Lading om vinteren standby/avbrudd
Ladestandby skjer når temperaturen er under 0° C. Når
ladingen er startet og temperaturen synker om natten eller andre faktorer fører til lavere temperatur, vil ladeavbrudd og standby finne sted, dette er for å for å beskytte
batteriet. Vi anbefaler derfor heller å lade innendørs med
en temperatur på 15–25°C.
• Støy på fjernsyn/radio/datamaskin
Lading i nærheten av fjernsyn, radioer eller lignende
enheter kan forårsake statisk, flimmer og andre forstyrrelser. Hvis dette er tilfelle, flytt laderen til et nytt sted
som er lenger vekk fra fjernsynet eller radioene (f.eks.
til et annet rom).

BATTERIPAKKE OG LADING
ADVARSEL
Oppstår det en ladefeil under lading, trekk ladeapparatets støpsel ut av stikkontakten, og vent til batteripakken/ladeapparatet er avkjølt.
[LADING AV BATTERIPAKKER SOM ER FESTET PÅ
SYKKELEN]
1. Sett støpselet på ladeapparatet i en vanlig stikkontakt.
2. Ta av lokket på dekselet til batteriholderen og lokket av
ladeinntaket på batteriets ladeport og koble den til ladekontakten på ladeapparatet.

FORSIKTIG
• Ladeapparatets ladekontakt må ikke kobles til batteriets ladeport når det er fuktig.
• Pass på at ladekontakten ikke kobles til ladeapparatet før ladeporten på batteripakken er helt tørr.
Ellers kan det hende at ladeapparatet og batteriet
ikke fungerer.
• Ikke bruk unødig makt på ladekontakten, man må
heller aldri trekke i kabelen når ladekontakten er
koblet til batteriet.
Ladeporten og/eller kontakten kan skades.

Frigjøringsring

3. Se "Lese av batterinivå" og kontroller at batteriet lader
i ladeapparatet.
4. Lysene på batteriets ladeindikator lyser suksessivt opp
til alle de fire lysene er tent. Når ladingen avsluttes,
slokker alle lampene.
5. Kontroller at ladingen avsluttes og koble ladepluggen
fra batteripakken.
Slik kobler du ut pluggen (se figur til venstre)
Ta tak i frigjøringsringen.
Trekk den helt ut.
6. Sett på lokket på batteriets ladeport.

ADVARSEL
Støpsel, ladeplugg eller ladekontakt må aldri håndteres eller berøres med våte hender. Dette kan føre til
elektrisk sjokk.

BATTERIPAKKE OG LADING
MERKNAD

• Ladingen begynner automatisk.
• Dersom displayenheten er slått på mens batteriet lades, vises alle de normale ikonene, inkludert batterinivå-ikonet, men hjelpesystemet ikke fungerer.
• Når batteriet er koblet til ladeapparatet, blinker lyset på
laderen med et intervall på ca 0,2 sekunder og indikerer
at batteriet blir ladet. Nå starter ladingen automatisk.

[LADING AV BATTERIENE NÅR BATTERIPAKKEN
IKKE ER MONTERT PÅ SYKKELEN]
1. Slå av displayenheten.
2. Sett nøkkelen i batterilåsen og drei den rundt for å låse
opp batteripakken.
3. Fjern batteripakken.

ADVARSEL
Fjern batteripakken med begge hender og pass på at
du ikke mister det. Det kan føre til skader å miste batteripakken på foten.
4. Sett støpselet på ladeapparatet i en vanlig stikkontakt.
5. Ta av lokket på dekselet til batteriholderen og lokket av
ladeinntaket på batteriets ladeport og koble den til ladekontakten på ladeapparatet.

FORSIKTIG
• Ladeapparatets ladekontakt må ikke kobles til batteriets ladeport når det er fuktig.
• Pass på at ladekontakten ikke kobles til ladeapparatet før ladeporten på batteripakken er helt tørr.
Ellers kan det hende at ladeapparatet og batteriet
ikke fungerer.
• Ikke bruk unødig makt på ladekontakten, man må
heller aldri trekke i kabelen når ladekontakten er
koblet til batteriet.
Ladeporten og/eller kontakten kan skades.

BATTERIPAKKE OG LADING
6. Se "Lese av batterinivå" og kontroller at batteriet lader
i ladeapparatet.
7. Lysene på batteriets ladeindikator lyser suksessivt opp
til alle de fire lysene er tent. Når ladingen avsluttes,
slokker alle lampene.
8. Kontroller at ladingen avsluttes og koble ladepluggen
fra batteripakken.
Slik kobler du ut pluggen (se figur til venstre)
Ta tak i frigjøringsringen.
Trekk den helt ut.
9. Sett på lokket på batteriets ladeport.

Frigjøringsring

10. Monter batteripakken på sykkelen.

Husenes
overside
Undersiden av
batteripakken

Lukning

Batteripakkehåndtak

MERKNAD

Metoden for å feste batteripakken
• Sett batteripakken inn i pilens retning, slik at bunnen
på batteriet er nærmest toppen av kassen.
• Sett øvre del av batteriet inn i pilens retning sånn
at batterifestet på låsen peker oppover.
• Trykk batteriets nedre del mot rammen, til det sier klikk,
for å sikre det.

BATTERIPAKKE OG LADING
11. Pass på at batteripakken er festet sikkert ved å trekke
i det etter montering.

FORSIKTIG
Før du monterer batteripakken må du sørge for at det
ikke finnes fremmelegemer på ladeapparatets kontakter.

BATTERIPAKKE OG LADING
Lese av ladestatus
Lampen på
ladeapparatet

Lamper for
batterinivåindikator

Aktuell
status

Lampene som lyser viser
fremdrift for ladingen.
En blinkende lampe
viser løpende lading.

På

Detaljer

Lade opp

Under lading lyser lampene
for batterinivåindikatoren
suksessivt.

Lade opp
lading

Når ladingen avsluttes
slokker ladelampene
på ladeapparatet og lampen
for batterinivåindikatoren
på batteripakken.

(For eksempel: batteripakken
er ladet omtrent 50–75%–.)

Av
Fire lamper blinker samtidig.

Batteripakken
er i
standbymodus.
* Temperaturen
inne i
batteripakken
er for høy
eller for lav.

Ladingen starter automatisk
igjen når temperaturen
har nådd en temperatur
hvor lading er mulig.
(Se "Egnede ladesteder".)

Batteripakken
er i feilmodus.

Det er en feil i ladesystemet.
Se "FEILSØKING".

Optimal temperatur for lading
er 15-25 °C.

Av

MERKNAD

For eksempel, hvis normal lading startes når temperaturen på batteriet eller i miljøet er for høy eller
for lav, kan ladingen forlenges eller stanses uten at batteripakken er tilstrekkelig ladet, dette er for å
beskytte batteriet.

BATTERIPAKKE OG LADING
Retningslinjer for lading
Start lading

Avslutt lading

Selv om ladetiden varierer avhengig av resterende batterinivå og utetemperatur, tar det vanligvis 3,5 timer, til ett av
lysene på batterinivåikonet blinker.
Dersom batteripakken går i standbymodus forlenges ladetiden tilsvarende.

Avslutt lading

Ladetid*
(uten standby-tid)

* Når du batteriene ikke har vært brukt over en lang periode vil ladetiden forlenges avhengig av batteristatus.
Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke er en funksjonsfeil når lysene for batteriindikatoren ikke blinker
i feilmønster (se "Lese av ladestatus").

KONTROLLERE BATTERIETS
GJENVÆRENDE BATTERINIVÅ
Du kan kontroller hvor mye strøm det er igjen i batteripakken og hvor langt ladingen er kommet.
Kontrollen kan gjennomføres ved hjelp av resterende batterinivåindikatoren eller batteripakkens
batterinivåindikatorlamper.

MERKNAD

• Selv når batterinivået er 0 (null), kan du bruke sykkelen som en normal sykkel.
• Når du bruker en gammel batteripakke kan batterinivåindikatoren plutselig vise veldig lave verdier når du begynner å sykle. Dette er ikke en funksjonsfeil. Med en gang farten er stabil og vekten avtar, vil riktige verdier vises.

Visning av resterende batterinivå og anslag for resterende batterinivå
på displayenheten
Resterende batterinivå vises som en numerisk verdi på LCD-displayet.
Vise batterinivå på LCDmultifunksjons-kjøresystem

Visning av
gjenværende
batterinivå

Anvendelig situasjon

100–11 %

Når du slår på strømforsyningen til
LCD-multifunksjons-kjøresystem og
har kontinuerlig fart etter at batteriet er
fulladet, slokkes lysene for resterende
batterinivå et etter et, for hver gang
batterinivået reduseres med 10%.

10–1 %
Sakte blinking
<hvert 0,5 sekunder>

0%
Rask blinking
<hvert 0,2 sekunder>

Det er svært lite resterende
batteristrøm igjen. Vennligst
lad batteripakken.
Det er mer strøm tilgjengelig. Slå
av strømmen til LCD-multifunksjonskjøresystemet og lad opp
batteripakken.
* Understøttelsen stoppes,
men du kan sykle videre
som med en vanlig sykkel.

KONTROLLERE BATTERIETS
GJENVÆRENDE BATTERINIVÅ
Visning av lys for batterinivåindikatoren og estimering av gjenværende
batterinivå
For å kontrollere hvor mye strøm det er igjen i batteripakken trykker du på tasten for batterinivåindikatoren " ".
Visning av lamper for
batterinivåindikator

Estimering av
gjenværende
batterinivå

Anvendelig situasjon

100–76 %

75–51 %
Når batteripakken er fulladet slokker
lampene for batterinivåindikatoren
suksessivt.
50–26 %

25–11 %

10–1 %

Det er svært lite resterende batteristrøm igjen.

Den nederste lampen blinker sakte
<0,5 sekunders Intervall>

0%
Den nederste lampen blinker raskt
<0,2 sekunders Intervall>

Batterinivået har nådd 0 (null).
Vennligst lad batteripakken.

KONTROLL FØR BRUK
ADVARSEL
Sykkelen må gjennomgå en kontroll før du tar den i bruk.
Dersom det er noe du ikke forstår eller synes er vanskelig ber vi deg henvende deg til en
forhandler.

FORSIKTIG
• Dersom du kan slå fast at det foreligger en feil, må sykkelen så raskt som mulig kontrolleres av en forhandler.
• Driftssystemet består av presisjonsdeler. Disse må ikke demonteres.
Når du utfører periodiske kontroller før du sykler skal du også sjekke følgende.
Nr.

Kontrollpunkt

Kontrollinnhold

1

Resterende strøm på batteriet

Er det nok strøm igjen i batteriet?

2

Monteringsstatus for batteripakken

Er den montert riktig?

3

Drift av e-Bikesystemet

Fungerer e-Bikesystemet når du begynner
å sykle?

4

Displayenhet

Er displayenheten montert riktig?

RENGJØRING OG LAGRING
FORSIKTIG
Ikke bruk høytrykksspyler eller damprenser, da dette
kan føre til vanninntrengning. Noe som igjen kan føre
til skader eller feil på drivenheten, displayenhet eller
batteripakken. Dersom det kommer vann inn en av
disse enhetene, ta sykkelen med til en autorisert forhandler kontroll.

Vedlikehold av batteripakken
Bruk en fuktig, godt oppvridd klut til å vaske vekk skitt fra
batterihuset. Batteriet tåler ikke vann, bruk derfor ikke
vannslange o.l. når du vasker sykkelen.

FORSIKTIG
Kontaktene skal ikke rengjøres med bruk av sliping
eller ved å bruke en ståltråd e.l. Dette kan medføre
skade og/eller feil.

Lagring
Systemet skal lagres på et sted som:
• - er jevnt og stabilt
• - er godt ventilert og fritt for fuktighet
• - er beskyttet for vær og vind og direkte sollys

RENGJØRING OG LAGRING
Lang lagringsperiode (en måned eller lenger), og bruk etter en lang lagringstid
• Når du lagrer sykkelen over lengre tid (1 måned eller
lenger) skal batteriet tas ut og oppbevares i henhold til
følgende prosedyre.
• Reduser gjenværende batterinivå, slik at bare én eller
to lamper lyser, det skal lagres innendørs på et kjølig
(10-20 °C), tørt sted.
• Kontroller resterende batterinivå en gang i måneden,
og når bare ett lys blinker skal batteripakken lades i
omtrent 10 minutter. Batterinivået må ikke bli for lavt.

MERKNAD

• Hvis du lar batteriet være "for mye" eller "for lite" ladet
fører dette til at batteriet slites fortere ut.
• Batterinivået synker hele tiden grunnet selvutlading under lagring.
• Batterinivå blir laver over tid, selv om riktig lagring øker
levetiden.
• Når batteripakken brukes på nytt etter lang tids lagring
må du passe på å lade det før bruk. La en forhandler
sjekke sykkelen dersom den har vært lagret i 6 måneder eller lenger.

TRANSPORT
Batteriene er underlagt retningslinjer for farlig gods. Ved transport av tredjepart (f.eks. flyfrakt eller postpakke) må spesielle krav følges med hensyn til pakking og merking. Skal du sende batteripakken anbefaler vi at du kontakter en ekspert på farlig gods. Da kan batteripakken sendes
uten at det oppstår nye krav under sending. Batteripakker med skader må ikke sendes.
Kontaktene skal tildekkes og batteripakken må pakkes slik at det ikke er rom for bevegelse i forpakningen. Ta hensyn til lokalt og nasjonalt regelverk. For spørsmål angående transport av batteriet, ta kontakt med en autorisert sykkelforhandler.

FORBRUKERINFORMASJON
Avfallshåndtering
Driftsenhet, batteripakke, ladeapparat, displayenhet, hastighetssensor-sett, tilbehør og emballasje skal resirkuleres
av hensyn til miljøet.
Hverken sykkelen eller noen av dens deler må kastes
i husholdningsavfallet.

For EU-land
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU skal elektroniske enheter som ikke lenger er brukbare, likesom i samsvar med
EU-direktiv 2006/66/EC, må defekte eller brukte batteripakker/batterier samles inn separat og avhendes på en
miljøvennlig måte.
Vennligst lever batteripakker som ikke lenger brukes tilbake til en autorisert sykkelforhandler.

FEILSØKING
E-Bikesystemene
Symptom

Det er vanskelig
å bevege pedalene.

Displayenheten
kobler seg av
og på under fart.

Kontroll

Handling

Er strømforsyningen til
displayenheten slått på?

Trykk på strømbryteren på displayenheten
for å slå på strømforsyningen.

Er batteripakken
montert?

Monter batteripakken.

Er batteripakken ladet?

Vennligst lad batteripakken.

Har sykkelen stått stille
i mer enn 5 minutter?

Slå på strømforsyningen en gang til.

Sykler du på en lang,
skrånende kjørebane
eller transporterer
du tung last i løpet
av sommeren?

Dette er ikke en funksjonsfeil. Det utløser
en beskyttelse når temperaturen
på batteripakken eller strømenheten
er for høy. Kjørehjelpen kobles inn igjen
når temperaturen i batteripakken eller
displayenheten senkes. Du kan unngå
dette ved å bytte til et lavere gir enn
du normalt vil bruke (for eksempel
ved å bytte fra andre til første gir).

Er det lav lufttemperatur
(ca. 10 °C eller under)?

Batteripakken skal lagres innendørs
om vinteren i romtemperatur før
du begynner å bruke det.

Er displayet riktig
montert?

Monter displayet riktig.

Lader du batteripakken
mens det er montert
på sykkelen?

Avslutt ladingen av batteripakken.

Er batteripakken
montert riktig?Er
batteripakken montert?

Sjekk at batteripakken er låst på plass.
Hvis problemet vedvarer til tross for at
batteriet er ordentlig låst på plass, kan
det være en ledning som ikke er godt
nok festet til batteripakken. Ta sykkelen
med til an autorisert forhandler for kontroll.

Uvanlige skramleeller knirke lyder
fra drivenheten.

Det kan være et problem med en
funksjonsfeil inne i displayenheten.

Det kommer røyk
eller en uvanlig lukt
fra displayenheten.

Det kan være et problem med en
funksjonsfeil inne i displayenheten.

FEILSØKING
Symptom

Kontroll

Handling

Speedometeret
viser "Er".

Det kan være et problem med en
funksjonsfeil inne i displayenheten.
Slå av strømforsyningen til
displayenheten og vent 5 minutter.
Alle ikonene slår seg automatisk av.
Slå på strømforsyningen en gang til.

Hjelpemodusikonet og
batterinivåindikatoren
veksler med å blinke
raskt.

Displayenheten
slår seg umiddelbart
av (etter ca.
4 sekunder) etter
at strømforsyningen
er slått på.

Strekningen man kan
sykle er blitt kortere.

Er forbindelseskontakten
på sykkelens
batteripakke skitten?

Fjern batteripakken og rengjør dem
med en tørr klut eller en bomullsdott
og sett batteripakken tilbake på plass.

Er batteriet fulladet?

Lade batteripakken (F).Vennligst lad
batteripakken.

Bruker du systemet
i lave temperaturer?

Normal strekning man kan sykle
gjenopprettes når temperaturen stiger.
Lagring av batteripakken innendørs
(eller på et varmt sted) på kalde
dager forlenger også strekningen
man kan sykle.

Er batteripakken
utbrukt?

Bytt ut batteripakken.

FEILSØKING
Symptom
Understøttelsesmodusikonet blinker.

Kontroll

Handling
Dette ikonet blinker når
hastighetssensoren ikke
mottar et riktig signal.
Slå av strømforsyningen til
displayenheten og så på igjen,
velg understøttelsesmodus og
så sykler du en liten strekning.
Pass også på at magneten
er korrekt montert på eikene.

FEILSØKING
Starthjelpsfunksjon
Symptom

Kontroll

Starthjelpsfunksjonen
virker ikke.

Starthjelpsfunksjonen
slår seg av.

Handling
Når du trykker på starthjelpstasten en
gang lyser starthjelpikonet i fem sekunder.
Trykk starthjelpstasten og hold den inne
så lenge starthjelpsikonet fortsatt lyser.

Har hjulene vært blokkert
i et par sekunder?

Ta fingeren av starthjelpstasten
et øyeblikk for så å trykke en gang til.

Har du tråkket
pedalen rundt mens
starthjelpsfunksjonen
var på?

Ta foten av pedalen og løft fingeren
av skyvehjelpstasten et øyeblikk
og trykk så en gang til.

Strømforsyning til eksterne enheter via USB-porten
Symptom

Ingen strøm

Kontroll

Handling

Er strømforsyningen til
displayenheten slått på?

Trykk på strømbryteren på displayenheten
for å slå på strømforsyningen.

Er USB-versjonen
riktig?

Bruk en enhet som er kompatibel
med USB-spesifikasjon 2.0.

Er USB-kabelen riktig
koblet til?

Sett inn USB-kabelen en gang til.

Er kontakten på USBporten eller USB-pluggen
skitne eller våte?

Koble USB-kabelen i USB-porten og til
den eksterne enheten. Fjern smuss og
fuktighet fra kontakten på USB-porten
og USB-pluggen og sett inn kabelen igjen.

FEILSØKING
Batteripakke og lading
Symptom

Kan ikke lade

Kontroll

Handling

Er støpselet satt
ordentlig inn?
Er ladekontakten
satt ordentlig inn
i batteripakken?

Sett disse inn en gang til og forsøk
en gang til.
Dersom det fremdeles ikke går å lade
batteripakken, er det en feil på denne.

Lyser lampene for
resterende batterinivå?

Kontroller lademetoden og prøv
en gang til.
Dersom det fremdeles ikke går å lade
batteripakken, er det en feil på denne.

Er kontaktportene
på ladeapparatet
eller batteripakken
skitne eller våte?

Koble batteriet fra ladeapparatet
og ta ladepluggen ut av stikkontakten.
Bruk en tørr klut eller bomullsdott
til å rengjøre og tørke ladeapparatets
og batteripakkens kontaktporter
og koble dem så til igjen.

Det er en kontaktfeil
i kontaktportene.

Fjern batteripakken fra sykkelen,
koble ladeapparatet til batteripakken.
(Hvis lampene fortsatt blinker vekselvis,
kan det være en feil i batteripakken)
Dersom lampene fortsetter å blinke
vekselvis etter at du har montert
batteriet og trykket på strømtasten igjen,
kan det være en feil i driftsenheten.

Det er en kontaktfeil
i kontaktportene.

Koble batteripakken fra ladeapparatet,
monter batteriene i sykkelen og trykk
på strømbryteren på displayenheten.
Hvis lysene fortsatt blinker på samme
måte når ladepluggen er koblet til batteriet,
kan det være en feil i ladeapparatet.

Er ikke ladeporten
på batteripakken våt?

Rengjør ladeporten og ladepluggen
og tørk dem. Koble så ladepluggen
til ladeporten igjen.

FEILSØKING
Symptom

Kontroll

Begge lysene på
siden blinker samtidig.

Batteripakkens beskyttelsesfunksjon
blir aktivert og systemet kan ikke brukes.
Bytt ut batteripakken så raske som
mulig hos en autorisert forhandler.

Ladeapparatet avgir
unormal støy, vond
lukt eller røyk.
Ladeapparatet
blir varmt.

Etter lading lyser
ikke lampene for
batterinivåindikatoren
når man har
trykket tasten for
batterinivåindikatoren
„ “.

Etter at du har tatt
ut ladepluggen
på ladeapparatet
fra batteripakken
fortsetter lysene på
batterinivåindikatoren
å lyse.

Handling

Koble fra ladepluggen og slutte å bruke
ladeapparatet umiddelbart.
Det er normalt at
ladeapparatet blir litt
varmt under lading.

Dersom ladeapparatet blir så varmt at du
ikke kan berøre det, koble fra ladepluggen
og vent til apparatet er avkjølt og kontakt
en autorisert forhandler.

Ble ladepluggen tatt
ut eller batteripakken
fjernet under ladingen?
Lad batteripakken
en gang til.

Vennligst lad batteripakken en gang til.

Begynte du å lade
batteripakken rett
etter at du hadde
brukt sykkelen?

Flytt batteripakken til et sted hvor
batteriene kan nå den temperatur som
gjør det mulig å lade (0–30 °C) og start
ladingen på nytt.

Er ikke ladeporten
på batteripakken våt?

Rengjør ladeporten og ladepluggen
og tørk dem.

TEKNISKE DATA
Rekkevidde hjelpehastighet
Elektromotor

Type
Effekt

Understøttelsekapasitet styreprosess
Type
Batteripakke

Ladeapparat

Displayenhet
(Strømforsyningsdel)

0 eller mindre enn 45 km/t
Børsteløs likestrømtype
500 W
Styreprosessn er avhengig
pedalenes omdreiningshastighet
og sykkelens hastighet.
PASB2
(Litium-Ion-batteripakke)

Nominell spenning

36 V

Nominell effekt

11 Ah

Antall battericeller

40

Type

PASC3

Inngangsspenning

Vekslestrøm 220–240 V/50–60 Hz

Maks utgangsspenning

Likestrøm 42 V

Maks utgangsstrøm

Likestrøm 4,0 A

Maks energiforbruk

310 VA/180 W
(ladet med vekslestrøm 240 V)

Egnede batteripakker

PASB2

Type USB-port

USB2.0 Micro-B

Utgangsstrøm

Maks 500 mA

Nominell spenning

5V
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