
INSTRUKTIONER FÖR 
VÅRA EL-CYKLAR



Lås fast el-cykeln:
Lås fast el-cykeln i ett cykelställ, i en stolpe 
eller liknande och sätt även låset runt cykelns 
ram. Det minskar risken för stöld.

Ta med batteriet:
Varje gång du parkerar cykeln, ta med 
batteriet. Batteriet förbrukas snabbare i kyla 
och är stöldbegärligt.

Ladda batteriet inomhus:
Batterier och kyla är inte den bästa 
kombinationen. Ta alltid med batteriet och 
ladda det inomhus.

Förvaring:
Om möjligt förvaras cykeln inomhus eller i låst 
utrymme för att minska stöldrisk. Batteriet ska 
alltid förvaras inomhus.

El-fatbike:
Batteriet sitter integrerat i cykelns ram vilket 
betyder att det inte ska tas ut för laddning. 
Hela cykeln ska laddas inomhus. Detta är 
viktigt att tänka på om du lånar el-fatbike. 
Övriga el-cyklar har ett batteri som plockas av 
för att laddas. 

Alla cyklar i cykelbibloteket måste vi tillsammans ta 
hand om så att så många som möjligt kan få prova 
cyklarna och att de håller för många resor framöver. 
Här följer några viktiga aspekter som är bra att följa.

GENERELLA VILLKOR



EL-CYKEL

Kom ihåg:
-  Lås fast cykeln.
-  Ta med batteriet.
-  Ladda batteriet inomhus.

Sätta i batteriet:
Du styr in batteriet under
pakethållaren. Se till att batteriet
kommer hela vägen in. Under färden 
sitter nyckeln kvar i cykeln.

Starta batteriet:
Tryck på startknappen på sidan av
batteriet. När du tryckt på knappen
tänds de gröna ”batterilamporna” 
som indikerar hur mycket batteriet är 
laddat. Baklampan till cykeln tänds 
också samt cykelns display,
vilket signalerar att cykelns
elassistans är påslagen.



EL-CYKEL

Vänsterpanel:
Den översta knappen skiftar 
mellan olika displaylägen.

Pilarna används för att justera 
assistansnivå från elmotorn.

Högerpanel:
Den översta knappen skiftar 

mellan manuellt och automatiskt 
växelläge.

Pilarna används för att växla upp 
och ner i manuellt växelläge.

Display:
Displayen visar bland annat elassistansens nivå 

och vilket växlingsläge som är aktivt.

Den vänstra knappen startar/stänger av batteriet.
Den högra knappen startar/stänger av lampan fram.



EL-CYKEL

Ta ut batteriet:
För att ta ut batteriet från cykeln 
måste du sätta i nyckeln i 
nyckelhålet och vrida moturs.

Styr ut batteriet. Klart!
Batteriet ska alltid tas med vid 
parkering. Batteriet laddas sedan 
inomhus.



EL-KICKBIKE

För att sätta på batteriet; 
1.  Sätt i batteriet nedanför   
 styret framför fotplattan.
2. Tryck på strömbrytare   
 vid sidan av batteriet.
3.  Tryck på knappen på batteriet  
 för att se batteristatus.

4. Tryck på startknappen   
 vid vänsta sidan på    
 styret för att starta cykeln.
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Kom ihåg:
-  Lås fast cykeln.
-  Ta med batteriet.
-  Ladda batteriet inomhus.



EL-KICKBIKE

5. 6.

Display:
På dispayen kan du bland annat se 
hastighet, batteristatus och vilken 
elassistans kickbiken har.

El-assistans:
6.  Här ändrar du elassistansen.  
 Pil upp ökar och pil ned   
 minskar assistansen från   
 cykeln.
7. Med höger tumme justeras  
 hastigheten 



EL-FATBIKE

Så startar du el-fatbiken:
1. Du sätter på strömmen via 
startknappen på ramen intill 
styret.

1.

Kom ihåg:
-  Lås fast cykeln.
- OBS! Batteriet ska inte tas loss.
-  Ladda cykeln inomhus.

Batteri:
Batteriet sitter integrerat i cykelns ram vilket betyder att det inte ska tas 
ut för laddning utan hela cykeln ska laddas inomhus. Detta är skillnaden 
jämfört med övriga el-cyklar och viktigt att tänka på.



EL-FATBIKE

Display:
På displayen kan du justera 
vilken information som ska 
visas. Du kan bland annat 
välja distans, klocka eller 
hastighet.



EL-LASTCYKEL

Sätta in batteriet:
Batteriet är placerat under sittplatsen 
i lastutrymmet. För att sätta in 
batteriet måste nyckeln sättas in och 
vridas medsols. Precis som när 
batteriet ska tas ut. Se punkt 3.

1.  För in batteriet med eluttaget  
 först, så att sidan med   
 handtaget sticker ut.

2.  Tryck in sidan med handtaget  
 och batteriet är på plats.

1.

1.
2.
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Kom ihåg:
-  Lås fast cykeln.
-  Ta med batteriet.
-  Ladda batteriet inomhus.



EL-LASTCYKEL

3. För att ta ut batteriet. Sätt i och   
 vrid om nyckeln medurs. Ta sedan  
 ut batteriet med handtaget  först.  
 Ta alltid med batteriet. Ladda det  
 inomhus.

Så fungerar cykeln:

4.  Displayen visar färddata,   
 batterinivå samt nivå för   
 elassistans.

5.  Den vänstra panelen justerar   
 elassistans, information på   
 display, startar/stänger av    
 strömmen samt sätter på/av   
 cykellampor.

6.  Reglaget på det högra handtaget  
 reglerar hur trög eller lätt växel   
 cykeln framförs med. Växeln   
 justeras när man vrider på    
 reglaget och det finns inga fasta  
 växlar utan det finns ett spann   
 mellan hög och låg växel.

7. Låg växel = cyklist cyklar i    
 uppförsbacke
 Hög växel = cyklist cyklar på   
 flacken
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EL-LASTCYKEL

Startar och stänger 
av strömmen

Startar och stänger 
av cykellampa fram

Väljer vilken information 
som visas på displayen

Knappen hålls intryckt 
för elassistans när du 

leder cykeln

Pilarna används för att 
justera elassistansen



EL-LASTCYKEL

8. Nyckeln ska sitta kvar i cykeln   
 under färden. Den går endast att ta  
 ut när cykeln är låst.  

8.




