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Oversigt over dele på el-cyklen

Display

Batteri 36V 10Ah

Frontmotor
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Display E-Fly Nova II
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Din E-Fly har et LED-kontrolpanel til at styre motorens ydeevne. Kontrolpanelet har tre knapper
a. En tænd/sluk-knap
b. To knapper med henholdsvis plus og minus, som kan bruges til at indstille niveauet for
hvor meget hjælp, du vil have fra motoren.
Tænd/sluk
(1) Tryk på Tænd/sluk-knappen for at starte displayet og tænde for cyklen. For at slukke skal du trykke og
holde knappen nede i 3 sekunder. Bemærk: displayet vil slukke efter 5 minutter uden brug.
Hjælpefunktion
(2) Modeknappen skifter mellem de 3 niveauer, Low, Medium, High til hvor meget hjælp
man vil have fra motoren.
Tænd/sluk lys på cyklen
(3) Tænd og sluk for lyset på cyklen.
Batteri-indikator
(4) Batteriindikatoren viser hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Nå cyklen nå ned til
en LED ved den røde markering, er det næsten tomt og skal lades.
Kontroller
Efter afsluttet montering bør man udføre en sidste kontrol og sikre sig at:
1. Alle bolte og skruer er spændt til.
2. Dækkene er pumpet op til det anbefalede tryk.
3. Bremserne fungerer fejlfrit.
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Batteripakken

Tænd/sluk
Midt på batteriets bagside er der en tænd/sluk-knap. Når den trykkes ind, vil LED-lampen inde i knappen
lyse, hvilket indikerer, at der er tændt for strømmen. Det er en god ide at slukke batteriet, når du forlader
cyklen (tryk på knappen, så den klikker ud, og det røde LED-lys slukkes). Det gør også din cykel mere sikker,
da den dermed ikke kan tændes fra panelet på styret.
Bemærk: Hvis du lader batteriet være tændt, mens du ikke bruger cyklen, vil det gå i dvaletilstand efter
nogle timer og slukke (det røde lys slukker). For at genaktivere batteriet skal du trykke på knappen for at
’klikke den ud’ og så klikke den ind igen. LED-lyset vil blive tændt og indikerer, at batteriet er i gang igen.
Bemærk: Når du oplader batteriet, mens det ikke er på cyklen, skal du altid huske at slukke for det, inden
du sætter det tilbage på cyklen (hvis batteriet er tændt, vil der komme en gnist, når terminalen forbindes til
cyklen, og det skader batteriets stik og reducerer ydeevnen).
På batteripakken kan man se tilbageværende kapacitet, ved at trykke på tasten ved siden af indikatoren.

Vedligeholdelse af batteripakken
Er batteripakken blevet opladet for nylig? Hvis der er gået mere en 1 måned siden sidste
opladning, skal det oplades igen. Opladning af batteripakken vil bidrage til længere batterilevetid,
og det vil også give mindre risiko for skader på batteripakken.
Anbefalinger vedrørende batteri:
• Batteripakken skal oplades før brug.
• Man må ikke brænde eller beskadige batteripakken. Batterierne kan afgive giftige
stoffer.
• Man må ikke adskille batteripakken. Gå til en autoriseret forhandler for at få udført
service eller reparation.
• Gennemfør en opladningscyklus hver måned for at opretholde batteripakkens
kapacitet, når det skal lagres i længere tid.
• Hvis batteripakken opbevares afladet, bortfalder garantien på batteripakken.
• Ved enhver uregelmæssig støj, varierende temperatur eller lækage fra
batteripakken, skal brugen ophøre øjeblikkeligt.
• Opbevar altid batteripakken på et godt ventileret sted og ikke i direkte sollys.
• Oplad eller opbevar ikke batteriet i rumtemperaturer under 0 grader celsius.
• Kapaciteten på batteriet vil falde ved brug i lave temperaturer.
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Garantibestemmelser
10 års Garanti
Der er 10 års garanti mod stelbrud.

2 års reklamationsret
Alle cykelkomponenter, undtagen de dele, som udsættes for normal slitage.
Ethvert forsøg på at åbne eller demontere dele vil medføre bortfald af garantien..
2 års garanti
Forgaffel, alle elektriske dele herunder kontrolenheden, display, sensorer, batteripakke, motor og
batterioplader. Batteripakken garanteres minimum 70% kapacitet efter 500 opladninger eller 2 år,
ud fra hvad der kommer først.
IKKE omfattet af garantien
Dele, der udsættes for normal slitage og dele, der skal udskiftes, f.eks. dæk, kæde, kædehjul,
bremser, greb etc. er ikke omfattet.
Garantien dækker heller ikke skader, der kan henføres til forkert brug, manglende vedligehold
eller ulykke.

Sikkerhedsadvarseler
FORMÅLET MED SIKKERHEDSYMBOLERNE ER AT HENLEDE OPMÆRKSOMHEDEN PÅ EN MULIG FARE.
SIKKERHEDSSYMBOLERNE OG TILHØRENDE FORKLARINGER SKAL LÆSES OG FORSTÅS AF BRUGEREN.
SIKKERHEDSSYMBOLERNE MEDFØRER IKKE, AT FAREN ELIMINERES. INSTRUKTIONERNE ELLER
ADVARSLERNE KAN IKKE ERSTATTE EN TILFREDSSTILLENDE FOREBYGGELSE AF ULYKKER.

Undladelse af at følge en sikkerhedsadvarsel kan resultere i skade for dig eller andre. Følg altid
sikkerhedsforskrifterne for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.
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3. I nogle lande er det et lovkrav, at cyklister benytter hjelm. Det anbefales, at man altid
benytter denne type beskyttelse for optimal sikkerhed.
4. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for ulykker eller følgeskader eller tab som følge af
brugen af dette produkt.
5. I lighed med alle mekaniske produkter, udsættes cyklen for slitage og stor belastning.
Forskellige materialer og komponenter kan reagere på forskellige måder ved slitage og
belastning. Hvis en komponents levetid overskrides, kan den pludselig blive defekt, hvilket
kan indebære en risiko for, at cyklisten kommer til skade. Enhver form for sprækker, ridser
eller farveforandring på belastede dele, er en indikation på, at komponentens levetid er ved
at udløbe, og den bør derfor udskiftes.

C. Reinhardt as henviser til nærmeste forhandler:
Se mere info på www.e-fly.dk
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