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1. ÖVERSIKT REGLAGE & DISPLAY
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Display (LED-typ) ger följande funktioner och information.

● Ström “På/Av”
När strömmen slås på, lyser alla lampor på enhetens display upp i ungefär 2 sekunder och slocknar igen.
Sen tänds lamporna för standardinställningarna.

● Visning och byte av assistansinställning
Assistansindikatorn visar den valda assistansinställningen.
När du trycker på assistansvalknappen (upp), byter inställningen från ”OFF” till ”ECO” till ”STD”
eller från ”STD” till ”HIGH”.
Omvänd ordning vid tryck på assistansvalknappen (ner).

● Visning och hantering av funktionsdisplay
Du kan antingen visa batterikapacitet, räckvidd eller hastighet. Batterikapacitet visar en uppskattning av hur
mycket som fi nns kvar av batteriet. Räckvidd visar den beräknade längden (i kilometer) som du kan cykla
med assistans på den återstående batterikapaciteten.

● Belysning – fram- och baklampa
Tänder och släcker fram- och baklampa

● Visning av fel hittat i diagnostikläge
Elsystemet har en diagnostikläge. Om det fi nns en felaktig funktion eller fel i elsystemet när du slår på
skärmen, meddelar systemet dig om felet genom att funktionsdisplayen blinkar och visar ”Er”.
Om ett felmeddelande visas, låt din cykel inspekteras av en återförsäljare så snart som möjligt.

2. AVLÄSNING FUNKTIONSDISPLAY (LED-typ)
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3. INSTÄLLNING AV TID OCH ENHET FÖR HASTIGHET

Använd följande steg för att ställa in tid och km/mile.

1. Kontrollera att displayen är monterad på hållaren och displayen
är avstängd.

2. Tryck på strömbrytaren samtidigt som du håller ned
funktionsknappen. 

3.  När ”timme” på klockan börjar blinka, släpper du knapparna.
4.  Använd assistansvalsknapparna (upp & ner) för att ställa in

”timme”. 

5.  Tryck på funktionsknappen och ”minuter” på klockan börjar blinka.
6.  Använd assistansvalsknapparna (upp & ner) för att ställa in

”minuter”. 

7. Tryck på funktionsknappen och distans (km eller miles) och
hastighet (km/h eller MPH) börjar blinka.

8.  Använd assistansvalsknapparna (upp & ner) för att byta
mellan ”km & km/h” och ”mile & MPH”.

9. Tryck på strömbrytaren. Inställningarna sparas och du är klar
med denna funktion.

    Använd följande steg för att ställa in tid och km/mile.
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Funktionsdisplayen kan visa följande funktioner:

• Medelhastighet (Ave. – km/h)
• Maxhastighet (Max. – km/h)
• Trippmätare (km)
• Odometer – totalt kört (ODO – km)
• Återstående räckvidd (DIST – km)
• Batterikapacitet (%)
• Kadens (rpm)

Funktionsknapp

Funktionsdisplay

Funktionsknapp

4. AVLÄSNING FUNKTIONSDISPLAY (LCD-typ)

5. BATTERIET OCH UPPLADDNINGSFÖRFARANDE

Ditt batteri är av typen lithium-ion.  Lithium-ion batterier är lätta och 
har överlägsen kapacitet. Batteriet har emellertid följande egenskaper.
• Prestanda minskar när det är mycket varmt eller kallt.
• Det är en naturligt att det urladdas med tiden.
• Batteriet måste användas fl era gånger innan det stabiliseras.

Batteri har också en inbyggd dator som kan meddela dig om be-
räknad återstående batterikapacitet och förmodade fel av batteri-
kapaciteten.
Genom att trycka på batterikapacitetens indikatorknapp, kan du 
visa den återstående batterikapaciteten i ca. 5 sekunder.

Lämpliga uppladdnigsmiljöer
För en säker och effektiv uppladdning ska du använda laddaren i 
en placering som är :
• Plan och stabil (monterad på cykeln)
• Fri från regn eller fukt
• Skyddad från direkt solljus
• Väl ventilerad och torr
• Utom räckhåll för barn eller husdjur
• Temperatur mellan 15-25 °C

Batterikapacitets-
indikatorlampa

Batteri-
kapacitets-
indikator

Batterikapacitets-
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När man trycker på funktionsknappen växlar displayen 
enligt följande: 
Medelhastighet ➞ Maxhastighet ➞ Trippmätare  ➞
Odometer ➞ Återstående räckvidd ➞

Batterikapacitet (%) ➞ Kadens ➞ Medelhastighet

Du kan nollställa data för medelhastighet, 
maxhastighet och trippmätare genom att trycka 
på funktionsknappen i 2 sekunder eller längre.
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Om det uppstår ett fel under uppladdningen, ta ur kontakten 
på batteriladdaren från eluttaget och vänta tills batteriet/ 
laddaren har svalnat.

[LADDNING AV BATTERI SOM ÄR MONTERAT PÅ
CYKELN] (pakethållaren)
1. Anslut kontakten på batteriladdaren till ett eluttag.
2. Öppna batteriluckan och ta bort locket från laddningskontakten

och från laddningsuttaget på batteriet och anslut den till
laddningskontakten på batteriladdaren.

[LADDNING AV BATTERI SOM ÄR MONTERAT PÅ
CYKELN] (ramen)
1. Anslut kontakten på batteriladdaren till ett eluttag.
2. Ta bort locket från laddningskontakten på batteriet och anslut

den till laddningskontakten på batteriladdaren.
3. Titta på ”uppladdningsstatus” och kontrollera att

batteriladdaren är i gång och att batteriet laddas.
4. Batterikapacitetsindikatorlamporna lyser upp en efter en, tills

alla fyra har tänts. När upplddningen är klar slocknar alla lampor.
5. Kontrollera att laddningen är klar och dra sedan ut

laddningskontakten från batteriet. Se illustration till vänster hur
du kopplar loss kontakten.
➀ Ta tag i låsringen.
➁ Dra den rakt bakåt.

6. Placera locket på laddningsuttaget på batteriladdningsuttaget.

VARNING

➀

➁

Låsring
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[LADDNING AV BATTERI SOM ÄR AVMONTERAT FRÅN
CYKELN]
1. Stäng av displayen.
2. Sätta nyckeln i batterilåset och vrid den medurs för att låsa upp.
3. Ta bort batteriet.
4. Anslut kontakten på batteriladdaren till ett eluttag.
5. Ta bort locket från laddningskontakten på batteriet och anslut

den till laddningskontakten på batteriladdaren.
6. Titta på ”uppladdningsstatus” och kontrollera att

batteriladdaren är i gång och att batteriet laddas.
7. Batterikapacitetsindikatorlamporna lyser upp en efter en, tills

alla fyra har tänts. När upplddningen är klar slocknar alla lampor.

8. Kontrollera att laddningen är klar och dra sedan ut
laddningskontakten från batteriet. Se illustration till vänster hur
du kopplar loss kontakten.
➀ Ta tag i låsringen.
➁ Dra den rakt bakåt.

9. Placera locket på laddningsuttaget på batteriladdningsuttaget.

10. Montera batteriet på cykeln.
• Sätt fast batteriet i pilens riktning så att batteriets botten är

anpassat till lådans överdel.
• Sätt batteriets översta del i pilens riktning så att batteriets

handtag är i nivå med batterilåset.
• Tryck på den överste delen av batteriet mot ramen tills det

klickar på plats och sitter fast.
Kontrollera att batteriet sitter fast ordentligt genom att rycka
lite i det efter montering.

➀

➁

Låsring

BatteribottenBatteribotten

Batterilås

Batterihandtag
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