VIA & AWAY
DP C11
MANUAL

SIKKERHEDSFORSKRIFTER FØR CYKLEN TAGES I BRUG
1. Læs og forstå brugsvejledningen helt, før cyklen tages i brug.
Lær hvordan man bruger elcykeln på en korrekt måde.
2. Gennemgå omhyggeligt cyklen for at se, om der er løse eller beskadigede dele, før
cyklen tages i brug. Hvis der er løse eller beskadigede dele, skal man udføre de nødvendige justeringer eller reparationer, før cyklen tages i brug
Garantien dækker ikke, hvis produktet
• Bruges på anden måde end til fritid eller befordring
• Forandres på nogen måde
• Udlejes
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.

1. Displayområde:

1

Batteriniveau:
viser den nuværende batterimængde.

2

Assistanceniveau:
Viser det nuværende niveau fra 0 til 5. Hvis intet nummer er vist, betyder det ingen assistance.
Betyder walk-assistance.

3

Front-/baglys indikator: Vises kun når lyset er slået til.

4

Speedometer: Viser den nuværende fart i km/t.

5

Display med flere funktioner:
Triptæller, totaldistance, maksimumfart, gennemsnitsfart, restdistance, USB-stik, kaloriemåler,
transporttid.
(OBS: 10 sekunder efter displayet er tændt kan dette begynde at måle).
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2. Knapper:

Der er tre knapper tilknyttet C11 displayet;
Tændknap/
Powerknap
Indstil hjælpeniveau:
Plusknap
Minusknap
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Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

3. Funktioner

OBS: ”Tryk og hold” betyder tryk
og hold i mere end to sekunder,
”hurtigt tryk” betyder tryk i under 0,5 sekunder.

3.1. Tænd/sluk

Tryk og hold tændknappen, til displayet begynder at aktivere. Trykkes der på knappen igen slukkes der for den elektriske assistance på cyklen. Efter sluk, bruger displayet ikke batteri.

3.2. Vælg assistanceniveau:

Efter opstart, tryk på plus- eller minusknappen for at ændre assistanceniveauet for at få mere
motorhjælp.
• Level 0 betyder ingen assistance
• Level 1 er den mindste assistance
• Level 5 er det højeste niveau.
Efter opstart af display, vil cykel automatisk være indstillet til level 1.
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3. Funktioner
3.3. Tænd/sluk lys:

Tænd lys – Tryk og hold ”+”knappen, dette vil aktivere lys i displayet og lys på cyklen, displayet vil
vise ikonet for lys.
Sluk lys – Tryk og hold ”+”knappen igen, dette vil slukke lys i displayet og lys på cyklen. Ikonet for
lys vil forsvinde på displayet.

3.4. Gå-assistance:
Tryk og hold ”-”knappen, displayet vil vise dette ikon

og elcyklen vil nu være i

“walk-assist” funktion.
Slip “-” knappen og ikonet vil forsvinde. Elcyklen vil ikke længere have “walk-assist” aktiveret.

6

Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

3. Funktioner
3.5. Funktionsskift:
Efter opstart vil cyklen automatisk være indstillet til ”TRIP” (enkelttur distance).
Hvis funktionen skiftes findes funktionerne i denne cirkulære rækkefølge
”TRIP” (enkelttur distance) ->
”ODO” (totaldistance) ->
”MAX” (Topfart) ->
”AVG” (gennemsnitsfart) ->
”RANGE” (distance tilbage på batteri) ->
”CALORIES/CAL” (kalorier) ->
”POWER” (output kraft) ->
”TIME” (tid cyklet) -> ”TRIP” (enkelttur distance).

3.6. Batteriets opladningsniveau:
Viser hvor meget batteriet er opladet ved en til fem barer. Når den viser alle fem barer, betyder det
at batteriet er på sin højeste kapacitet. Hvis batteriikonet blinker kræver batteriet opladning.
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4. Indstillinger (display)
Tryk og hold ”+” knappen og ”-”knappen på samme tid for at komme ind i menulisten.
(”displayindstillinger”, ”information” og ”exit”.)
Hurtigt tryk på ”+” knappen eller ”-”knappen for at rulle op og ned, og tryk på ”power” knappen for
at vælge.
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Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

4. Indstillinger (display)
4.1. Nulstil enkelttur distancen (triptæller):
Gå ind i ”display setting” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”TRIP Reset” og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen.
Tryk derefter på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”NO” / ”YES” (”YES” betyder nulstil, ”NO” betyder ikke-nulstil).
Tryk derefter på ”power”knappen for at gemme indstillingen og gå tilbage til ”TRIP Reset”.
Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” ->
”EXIT” for at gå tilbage til hovedmenuen.
Når du nulstiller enkelttur distancen, nulstiller den samtidig cykeltid, gennemsnitsfart og maksimumfart.

4.2. Skift mellem det metriske og empiriske system:
Gå ind i ”display setting” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”Unit”, og
tryk derefter hurtigt på ”power” knappen for at bekræfte valget.
Tryk hurtigt på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”Metric” / ”Imperial” og tryk derefter på ”power”knappen for at gemme indstillingen og gå tilbage til ”Unit”.
Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen på samme tid for at gå tilbage til hovedmenuen, eller vælge
”BACK” -> ”EXIT” for at gå tilbage til hovedmenuen.
OBS: Alt information og mål vil være i valgte indstilling.
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4. Indstillinger (display)
4.3. Display lysindstilling:
Gå ind i ”display setting” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge
”Brightness”, og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen for at bekræfte valget.
Tryk hurtigt på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”100%” / ”75%” / ”50%” / ”30%” / ”10%”.
Tryk derefter på ”power”knappen for at gemme indstillingen og gå tilbage til ”Brightness”.
Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” ->
”EXIT” for at gå tilbage til hovedmenuen.

4.4. Autosluk tidsindstilling:
Gå ind i ”display setting” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”Auto
Off”, og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen for at bekræfte valget.
Tryk hurtigt på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”OFF”
/ ”9” / ”8” / ”7” / ”6” / ”5” / ”4” / ”3” / ”2” / ”1”.
Tryk derefter på ”power”knappen for at gemme indstillingen og gå tilbage til ”Auto Off”.
Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” ->
”EXIT” for at gå tilbage til hovedmenuen.
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Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

4. Indstillinger (display)
4.5. Hjælp/Assistance indstillinger:
Gå ind i ”display setting” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge
”Assist Mode”, og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen for at bekræfte valget.
Tryk hurtigt på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge”3” / ”6” / ”9”.
Tryk derefter på ”power”knappen for at gemme indstillingen og gå tilbage til ”Assist Mode”.
Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” ->
”EXIT” for at gå tilbage til hovedmenuen.
.
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5. Indstillinger (information)
Tryk og hold ”+” knappen og ”-”knappen på samme tid for at komme ind i menulisten.
(”displayindstillinger”, ”information” og ”exit”.)
Hurtigt tryk på ”+” knappen eller ”-”knappen for at rulle op og ned, og tryk på ”power” knappen for
at vælge.
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Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

5. Indstillinger (display)
5.1. Tjek hjuldiameteren:
Gå ind i ”Information” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”Wheel Size”,
og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen for at tjekke hjulstørelsen.
Tryk derefter på ”power”knappen for at gå tilbage til ”Information”. Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” -> ”EXIT” for at gå tilbage til hovedmenuen.
.

5.2. Tjek fartbegrænsning:
Gå ind i ”Information” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge
”Speed Limit”, og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen for at tjekke fartbegrænsningen.
Tryk derefter på ”power”knappen for at gå tilbage til ”Information”. Tryk og hold ”+”- og ”-”
knappen for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” -> ”EXIT” for at gå tilbage til
hovedmenuen.
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5. Indstillinger (display)
5.3. Tjek batteriinformation:
Gå ind i ”Information” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”Battery Info”,
og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen for at tjekke batteri-informationen.
Tryk derefter hurtigt på ”+”knappen, hvorefter den på skift vil vise
b01->b04->b06->b07->b08->b09->b10->b11->b12->b13->d00->d01->d02->…->dn.
Tryk hurtigt på ”power”knappen for at gå tilbage til ”Battery Info”. Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen
for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” -> ”EXIT” for at gå tilbage til
hovedmenuen.
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Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

5. Indstillinger (display)
5.4. Fejlkoder:
Gå ind i ”Information” menuen og hurtigt tryk på ”+”- eller ”-”knappen for at vælge ”Error Code”,
og tryk derefter hurtigt på ”power”knappen for at tjekke fejlkodehistorikken.
Tryk derefter hurtigt på ”+”knappen, for på skift at vise de seneste 10 fra ”E-Code0” til ”E-Code9”.
Tryk hurtigt på ”power”knappen for at gå tilbage til ”Information”. Tryk og hold ”+”- og ”-”knappen for at vende tilbage til hovedmenuen, eller vælge ”BACK” -> ”EXIT” for at gå tilbage til hovedmenuen.
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5. Indstillinger (display)
5.5. BESST forbindelse (professionelt analyseværktøj)
1. Hvis du er succesfuldt forbundet til BESST, vil displayet vise:
”Connected OK”.

2. Hvis displayet viser ”Read OK”, betyder det at BESST kan
læse information fra displayet.
Information inkluderer kundenummer, displaymodel, hjulstørrelse, fartbegrænsning, softwarenummer og hardware
nummer.

3. Hvis displayet viser ”Write OK”, betyder det at BESST
værktøjet kan skrive basisinformation ind på displayet.
Information inkluderer kundenummer, displaymodel, hjulstørrelse og fartbegrænsning.

4. Når der skrives SN, og displayet viser ”Write OK”, betyder
det at BESST værktøjet kan skrive SN ind på displayet.

5. Når der læses SN, og displayet viser ”Read OK”, betyder
det at BESST værktøjet kan læse SN på displayet.

6. Hvis displayet går i testfunktion, skifter dette til det normale brugsbillede.
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Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

6. Garanti
10 års reklamationsret
Der er 10 års reklmationsret på stellet.
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. Ethvert forsøg på at åbne eller demontere dele vil medføre bortfald af garantien.
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
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