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Indledning

VELKOMMEN HOS TREK

Tillykke med din nye cykel. 
Hos Trek mener vi, at cykler er godt for mennesker og for verden. Vi bygger cykler af høj 
kvalitet og bygger dem til at holde.  
Derfor leveres alle vores cykler med begrænset garanti. 
Rigtig god og problemfri fornøjelse med din nye cykel!
 
Skulle du få problemer med din cykel, kontakter du blot din lokale forhandler. Hvis 
problemet vedvarer, bedes du kontakte Treks kundeservice for at få problemet afhjulpet.

www.electrabike.com

https://www.electrabike.com


Læs dette inden din første tur på cyklen 

Supplerende produktoplysninger 

Det vigtigste, du bør gøre

1. Selvom du har cyklet i mange år, er det vigtigt, at enhver, der ønsker at cykle på 
din nye elcykel, læser denne generelle instruktionsbog samt instruktionsbogen 
specifikt til dine nye elcykel
• I begge instruktionsbøger er der udførlige oplysninger og praktiske anbefalinger 

vedrørende din nye cykel.
• Sørg for, at du er klar over de rigtige måder at bruge, vedligeholde og bortskaffe 

komponenterne til cyklens elmotorsystem på.

2. Cykl altid sikkert både af hensyn til dig selv og andre trafikanter
• Kontroller, at cyklen fungerer som normalt, og kontroller den hver gang for 

løstsiddende dele eller fejl, inden du cykler på den. Hvis der er problemer med cyklen, 
bør du tage hen til din autoriserede cykelhandler, inden du bruger den.

• Vær opmærksom på, at andre trafikanter (personbiler, lastbiler, motorcykler osv.) 
ikke forventer, at en elcykel er hurtigere end en almindelig cykel. Når du cykler 
hurtigere, er risikoen for uheld tilsvarende større. På grund af den højere hastighed 
er bremselængden længere.

• Lad være at cykle farligt i trafikken. Brug udelukkende cyklen som anvist. 
El-citybikes/trekkingcykler er godkendt til befæstede veje (asfaltbelægning mv.) med 
dækkene i kontakt med vejen)).

3. Særlige hensyn vedrørende motorsystemet på din nye cykel
• Din elcykel må ikke rengøres med en højtryksrenser, da alle elsystemer er følsomme 

over for fugt. Vandet fra en højtryksrenser kan trænge ind i stik, tilslutninger eller 
andre dele af elsystemet.

• Det indbyggede litiumionbatteri (i skrårøret) må ikke udsættes for mekaniske eller 
fysiske stødpåvirkninger eller ændres indvendigt. I sjældne tilfælde er der risiko for, 
at batterier, som har været udsat for kraftige stødpåvirkninger eller er fejlhåndteret 
på anden vis, kan bryde i brand. Hvis du har mistanke om, at batteriet er beskadiget, 
bør du straks tage til din autoriserede cykelhandler for at få cyklen kontrolleret.

4. Sørg for at vedligeholde batteriet som anvist i denne instruktionsbog til elcyklen 
Hvis disse anvisninger ikke følges, er der risiko for beskadigelse af batteriet, så det 
eventuelt skal udskiftes:
• Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader.
• Oplad batteriet indendørs eller i en garage ved stuetemperatur, hvor det ikke udsættes 

for regn eller vind. 
• Hvis elcyklen ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet oplades 80% (den 

optimale ladetilstand ved opbevaring). Kontroller batteriets ladetilstand igen efter  
6 måneder. Hvis den resterende batteristrømtid er under 30%, skal batteriet oplades 
til 80% igen. Når batteriet er opladet, frakobles stikket til opladeren, og opladerens 
netstik tages ud af stikkontakten. 



• Det indbyggede batteri på din elcykel er et litiumionbatteri. Litiumionbatterier aflades 
af sig selv med tiden. Hvis batteriet ikke er opladet, og det lægges til opbevaring 
uopladet, kan det aflade så meget, at det ikke længere er muligt at oplade og derfor 
må udskiftes.

• Opbevar elcyklen et sted, der er tørt og med god udluftning. Beskyt batteriet mod 
fugt og vand.

• Elcyklen kan opbevares ved temperaturer mellem -20°C og +50°C.  
Af hensyn til længst mulig batterilevetid er det dog bedst at opbevare elcyklen ved 
stuetemperatur (ca. 20°C).

5. OBS ved transport af elcykler!
• En elcykel er tungere end en almindelig cykel. Ved transport af elcyklen på en bil 

skal der tages højde for den maksimalt tilladte vægt på bilens tag, trækkrog og/eller 
cykelholder. Se instruktionsbogen til bilen og vejledningen til cykelholderen for 
nærmere oplysninger.

• Overhold altid den gældende lovgivning ved transport af elcykler. 
Da litiumionbatterier med denne størrelse og strømeffekt anses for at være farligt 
gods i klasse 9 ved transport, kan der være lovmæssige begrænsninger ved transport 
af separate litiumionbatterier. Kontroller forinden hos flyselskab eller fragtmand, om 
det er tilladt at rejse med/transportere elcyklen i komplet stand.

6. Overhold gældende lovgivning 
I de fleste lande gælder der de samme regler for brug af elcykler som for almindelige 
cykler. Men der kan være lovforskelle i nogle lande f.eks. med hensyn til, hvor der må 
cykles, aldersgrænsen eller påkrævet udstyr og registrering.  
Det er cyklistens ansvar at kende og overholde den gældende lovgivning for brug af 
elcykel.

7. Få din nye elcykel efterset regelmæssigt hos din cykelhandler 
Cykelhandleren har ekspertisen og udstyret til at korrekt vedligeholdelse af din elcykel. 
Hvis du har spørgsmål vedrørende din nye elcykel, skal du blot spørge din autoriserede 
cykelhandler!

Begrænset garanti 
Din cykel er dækket af en begrænset garanti.   
Få mere at vide på vores websted.



Denne instruktionsbog vedrører kun Hyena-elmotorsystemet

Denne instruktionsbog er primært beregnet for brugere til at betjene elcyklen.
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1. Indledning
Tillykke med din nye elcykel med Hyena-motorsystem.  
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med den!

• Denne instruktionsbog er primært beregnet for brugere til at betjene elcyklen. 
• Opbevar instruktionsbogen til at bruge som reference. Online-versionen af 

instruktionsbogen på webstedet indeholder den senest opdaterede information.

1.1. Vigtigt

•  Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger i denne instruktionsbog. Hvis disse 
advarsler og anvisninger ikke overholdes, er der risiko for alvorlig personskade eller 
livsfare.

•  Brugere, der ikke er fagligt oplært i at samle cykler, bør ikke forsøge at montere, adskille 
eller ændre cyklens komponenter.

•  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt motorsystemet eller komponenterne til det fungerer rigtigt, 
eller hvis du har mistanke om, at batteriet er beskadiget, bør du straks tage til din 
autoriserede Electra-cykelhandler for at få cyklen kontrolleret.

  ► Om advarselssymbolerne
I denne instruktionsbog er der forskellige gråfarvede advarselsfelter:

⚠ ADVARSEL 
Tekst i et gråt felt med advarselssymbolet beskriver en situation eller adfærd, som kan 
være forbundet med alvorlig personskade eller livsfare. 

► Om billederne
Den viste elcykel i denne instruktionsbog kan afvige visuelt fra din elcykel med Hyena-
motorsystem. Al information i denne instruktionsbog er dog også gældende for din elcykel.

1.2. Sikkerhedsanvisninger

Anvisninger vedrørende risiko for brand, elektrisk stød eller personskade

⚠ ADVARSLER 
Ved brug af elcykler med et Hyena-motorsystem bør der altid tages følgende 
grundlæggende forholdsregler:
• Af hensyn til risikoen for personskade skal elcyklen ved brug i nærheden af børn altid 

være under opsyn.
• Rør aldrig ved nogen af elcyklens komponenter eller ledningstilslutning med bare 

hænder.
• Elcyklen må ikke bruges med flossede ledninger, slidt isolering eller andre tegn på 

beskadigelse.
• Kontroller altid opladeren, kabler og strømledning for beskadigelse inden opladning af 

batteriet.
• Batteriet skal oplades med en original Hyena-oplader.
• Elcyklen eller dens komponenter må ikke nedsænkes i vand.
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⚠ ADVARSLER (forts.). 
• Placer aldrig elcyklen eller komponenter til motorsystemet (f.eks. opladeren) i nærheden 

af meget varme eller brandfarlige genstande eller materialer.
• Komponenterne til motorsystemet er ikke beregnet til anvendelse ved temperaturer 

under -10°C eller over 45°C.
• Brug altid originale Hyena-reservedele ved udskiftning/reparation. Ved brug af andre 

reservedele risikerer du, at det påvirker sikkerheden på, funktionen af eller garantien 
for din elcykel.

•  Motorsystemet må ikke ændres for at øge motorkraften eller cyklens tophastighed.

1.3. Sikkerhed på cyklen

• Sørg for at være fortrolig med din nye elcykel, inden du cykler ud på flersporede veje 
eller veje med fodgængerbaner.

• Start ikke straks på det højeste hastighedstrin. Start på det laveste trin det første par ture.
• Kig ikke på controlleren, mens du cykler. Uopmærksomme cyklister øger risikoen for 

trafikuheld.
• Hvis du cykler med motorsystemet slået fra, er det som at cykle på en almindelig cykel 

uden strøm.
• Motorsystemet er konstrueret til den gældende tilladte fartgrænse (i EU f.eks. 25 km/t). 

Motorsystemet må ikke ændres, og der må ikke monteres andet udstyr for at øge 
motorkraften eller tophastigheden med motorsystemet, da det vil medføre, at cyklen 
bliver ulovlig, og garantien bortfalder.

⚠ ADVARSLER
• Når der tændes for motorsystemet og vælges et motortrin, aktiveres motorassistancen, 

så snart du begynder at træde i pedalerne.  
Du bør sidde på elcyklens sadel og slippe mindst det ene bremsegreb, inden du begynder 
at træde i pedalerne.

• Når motorsystemet er tændt, må du ikke sætte den ene fod på pedalen og svinge det 
andet ben over cyklen, da elcyklen kan accelerere uventet.  
Hvis denne advarsel ikke overholdes, er der risiko for alvorlig personskade eller livsfare.
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2. Overblik over motorsystemet
Hyena-motorsystemet består af motoren og controlleren. 
Produktegenskaber:
• Stærk og lydløs motorfunktion
• Sensorbaseret teknologi til præcis og naturlig motorassistance
• Betjeningsvenlig, ergonomisk controller med et godt visuelt overblik over motorsystemets 

status. 

A.  Motor i bagnavet
B.  Controller
C.  Moment- og kadencesensor

D.  Batteri i skrårøret
E.  Batterioplader

A

C D E

B
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3. Om cyklens elmotor
Denne elcykel har en 250 W elmotor, som udgør baghjulsnavet, og som yder 
motorassistancen.

⚠ PAS PÅ 
Navmotoren må ikke adskilles. Navmotoren skal efterses af en mekaniker, som er uddannet 
i at anvende originale Hyena-reservedele.

3.1. Sikkerhedsanvisninger vedrørende motoren

• Motoren må ikke udsættes for mekaniske eller fysiske stødpåvirkninger eller ændres 
indvendigt.

• Motoren er sikker at bruge i regnvejr og under andre dårlige vejrforhold.  
Men baghjulet må ikke nedsænkes i vand eller rengøres med en højtryksrenser. 
Sørg desuden for, at elcyklen tørrer helt efter cykling i vådt vejr. 

⚠ ADVARSLER
• Motorsystemets komponenter eller cyklens krankkomponenter må ikke udskiftes 

eller ændres. Hvis komponenterne udskiftes, kan navmotoren blive beskadiget eller 
overbelastet med risiko for alvorlig personskade eller livsfare.

• Pedalerne, pedalarmene eller hjulene må ikke hindres i at rotere, så motoren stopper. 
Ved forkert betjening af elcyklen kan navmotoren blive beskadiget eller overbelastet 
med risiko for alvorlig personskade eller livsfare. 

• Motoren kan blive varm under cykling. Efter cykling må der ikke røres ved navmotorens 
metalhus med bare hænder eller ben.

3.2. Tekniske data for navmotoren

Egenskab/funktion Specifikation
Modelnummer MRT-A250
Mærkespænding 36 V
Mærkeeffekt 250 W
Maks. moment under cykling 40 Nm
Driftstemperatur -10°C til 45°C
Opbevaringstemperatur -20°C til 50°C
Beskyttelsesklasse IP54
Vægt, ca. 2,9 kg
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4. Anvisninger til håndtering af batteriet
⚠ PAS PÅ
Hyena-motorsystemet strømforsynes af et litiumionbatteri. Læs og overhold altid 
anvisningerne i instruktionsbogen inden håndtering eller opladning af batteriet eller ved 
brug af elcyklen.

⚠ ADVARSLER
• Hvis der er tegn på beskadigelse af batteriet eller opladeren, må du ikke bruge elcyklen, 

men straks tage til din autoriserede Electra-cykelhandler for at få den kontrolleret.
• Slå altid motorsystemet fra, når det ikke er i brug, og/eller når der arbejdes på det.
• Hvis skrårøret er synligt beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge elcyklen.  

Hvis der cykles med et beskadiget batteri, er det forbundet med brand- eller 
eksplosionsfare og risiko for alvorlig personskade eller livsfare.

4.1. Sikkerhedsanvisninger vedrørende batteriet

Egenskab/funktion Specifikation
Mærkespænding 36 V
Mærkekapacitet 7 Ah
Energi 250 Wh
Driftstemperatur -10°C til 45°C

Opbevaringstemperatur
1 måned -20°C til 50°C 
3 måneder -20°C til 40°C 
1 år -20°C til +20°C

Tilladt temperaturinterval ved 
opladning

0°C til 45°C

Beskyttelsesklasse IPX5
Vægt, ca. 1,74 kg

4.2. Tekniske data for batteriet

• Det indbyggede batteri må ikke udsættes for mekaniske eller fysiske stødpåvirkninger 
eller ændres indvendigt.

• Der kan lække væske fra batteriet, hvis det er beskadiget. Rør ikke ved batterivæsken. 
Ved kontakt med væsken er der risiko for forbrændingsskader eller hudirritation.  
Hvis hænderne komme i kontakt med batterivæsken, skal du straks vaske dem med 
vand og sæbe. Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle dem med vand 
og søge lægehjælp. 

• Opbevar elcyklen et sted, der er tørt og med god udluftning.
• Ladetilslutningen til batteriet må ikke komme i kontakt med papirclips, mønter, nøgler, 

skruer eller andre genstande, der kan skabe metallisk forbindelse og derved forårsage 
kortslutning mellem batteriets poler.
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5. Betjening af motorsystemet
⚠ PAS PÅ 
Inden du cykler:
• Uanset cykelerfaring bør du læse afsnittet Indledning i denne instruktionsbog og foretage 

alle vigtige sikkerhedstjek på cyklen.
• Batteriet skal være tilstrækkelig opladet for at aktivere motorsystemet.

5.1. Overblik over controlleren

Motorsystemet betjenes via controlleren, bl.a. tænd/sluk for motorsystemet, valg af 
motortrin, tænd/sluk for lygterne (hvis monteret som en del af elcyklen) og brug af Walk 
Assist-funktionen.

A
B D

A. Op-knap (+) (til at øge motorkraften 
og tænde/slukke for lygterne (hvis 
monteret som en del af elcyklen))

B. Tænd/sluk-knap til motorsystemet

C. Ned-knap (-) (til at reducere 
motorkraften og aktivere/inaktivere 
Walk Assist)

D. Indikator for batteriets ladetilstand

E. Indikator for motortrin 

C E

5.2. Tekniske data for controlleren

Egenskab/funktion Specifikation
Driftstemperatur -10°C til +60°C
Opbevaringstemperatur -20°C til +50°C
Beskyttelsesklasse IPX5
Vægt, ca. <0,05 kg
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Bemærk 
• Slå altid motorsystemet fra efter cykling, eller når du parkerer elcyklen.
• Hvis elcyklen ikke bruges, og der ikke trykkes på knapperne på controlleren, slukker 

motorsystemet automatisk efter 6 minutter for at spare strøm.

5.3. Tænd/sluk for motorsystemet

• Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for motorsystemet.
• Der slukkes for motorsystemet ved at holde tænd/sluk-knappen inde i mere end  

2 sekunder.

Hvis du cykler med motorsystemet slået fra, er det som at cykle på en almindelig cykel 
uden strøm.

<0,5 sek. tænd >2 sek. sluk

5.4. Valg af motortrin

⚠ PAS PÅ  
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid starte på trin 0 eller 1.

⚠ ADVARSEL
Når du er ved at lære at cykle på en elcykel, skal du starte på det laveste trin og gradvist 
øge motorassistancen.

Når motorsystemet er slået til, er indstillingen automatisk på trin 0.  
Tryk én gang på op-knappen (+) / ned-knappen (-) for at vælge det ønskede motortrin: 
Trin 0 (0%, ingen motorkraft), trin 1 (maks. 140%), trin 2 (maks. 250%), trin 3 (maks. 390%).

Trin 0 
ingen motorassistance 

(0%)

Trin 1
(maks. 140%)

Trin 2
(maks. 250%)

Trin 3
(maks. 390%)

Brug op-knappen (+) og ned-knappen (-) til at vælge det ønskede motortrin.
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Bemærk
• Når der er tændt for motorsystemet og vælges et motortrin, aktiveres motorassistancen, 

så snart du begynder at træde i pedalerne.
• Motorkraften afhænger af det indstillede motortrin, alt efter hvor meget du træder i 

pedalerne.
• Generelt betyder højere motorassistance hurtigere acceleration og gør det nemmere 

at cykle op ad bakker, mens det reducerer cykelrækkevidden. Lavere motortrin med 
mindre motorassistance øger batteristrømtiden, giver længere cykelrækkevidde og 
bedre kontrol over cyklen i situationer, hvor vejgrebet er begrænset.

• Hvis din elcykel har gear, skal du skifte til og cykle i de bedst egnede gear for at udnytte 
batteristrømmen mest muligt.

• Elcyklens motorsystem giver kun motorassistance op til den tilladte fartgrænse (i EU 
f.eks. 25 km/t). Ved denne fartgrænse inaktiveres motorassistancen automatisk, og når 
cykelhastigheden er under fartgrænsen, aktiveres motorassistancen automatisk igen.

⚠ ADVARSEL  
Brug ikke trin 2 eller 3 i skarpe sving. Ellers risikerer du at miste kontrollen over elcyklen 
og vælte med risiko for alvorlig personskade eller livsfare.

5.5. Ladeindikator

Hver af de grønne lamper på controlleren svarer til ca. 20% strømkapacitet. 

• Helt opladet. Maksimal rækkevidde.
• 21-40% opladet. Oplad batteriet.
• 10-20% opladet. Batteriet er næsten helt afladet. Oplad batteriet snarest muligt.
• <9% opladet. Lampen blinker for at advare cyklisten om straks at oplade batteriet. 

≤9% 
blinkende

10-21% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Bemærk  
Med 4% tilbage stopper motorassistancen automatisk. Den resterende ladekapacitet er 
forbeholdt lygterne, så de kan lyse i op til 2 timer.
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5.6. Walk Assist

Med Walk Assist-funktionen (op til 3 km/t) er det nemt at trække elcyklen til fods, f.eks. op 
ad en bakke. For at bruge Walk Assist skal motorsystemet være slået til, mens du trækker 
elcyklen til fods.
• Tryk på ned-knappen (-) på controlleren og hold den inde i 2 sekunder for aktivere Walk 

Assist.
• Når Walk Assist er aktiveret, blinker lamperne for motortrin på controlleren i et 

vandfaldsmønster i retning mod cyklens forende.

• Hvis du vil cykle langsomt, skal du trykke på op-knappen (+) og holde den inde.

• Slip op-knappen (+) igen for at stoppe Walk Assist-funktionen igen.
• Tryk kort på ned-knappen (-) for at inaktivere Walk Assist.

Bemærk  
Walk Assist slår fra automatisk, hvis der ikke trykkes på knapperne inden for 5 sekunder.

⚠ ADVARSLER
• Walk Assist må kun bruges, når elcyklen trækkes til fods. Sørg for at være klar til at gå, 

inden du aktiverer Walk Assist.
• Walk Assist må ikke aktiveres, mens du cykler på elcyklen, eller når hjulene ikke rører 

jorden.

>2 sek. til aktiv

<0,5 sek. for at inaktivere  Tryk på knappen og hold den inde 
for at starte Walk Assist

Aktiveret
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5.7. Tænd/sluk for lygterne (hvis monteret som en del af elcyklen)

Når motorsystemet er tændt, skal du trykke på op-knappen (+) og holde den inde i  
2 sekunder for at tænde eller slukke lygterne (hvis for- og baglygten strømforsynes af 
motorsystemet).

• Hvis ladeindikatoren blinker (ved <9% opladning), er batteriet næsten afladet.  
Oplad batteriet.

• Med 4% tilbage stopper motorassistancen automatisk. Den resterende ladekapacitet er 
forbeholdt lygterne (hvis monteret som en del af elcyklen), så de kan lyse i op til  
2 timer.

>2 sek.

Bemærk
Hvis batteriet er afladet, fungerer cykellygterne muligvis 
ikke, før batteriet er genopladet.
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6. Sådan oplades batteriet
Denne elcykel har en ladetilslutning på stellet til at oplade det indbyggede batteri.

6.1. Sikkerhedsanvisninger ved opladning

⚠ PAS PÅ  
Sørg for, at elcyklens batteri er helt opladet, inden cyklen tages i brug første gang.

Overhold altid følgende sikkerhedsanvisninger ved opladning af batteriet.  
Læs og følg anvisningerne for brug af batteriopladeren.

► Om opladning af batteriet
• Oplad batteriet indendørs eller i en garage ved stuetemperatur, hvor det ikke udsættes 

for regn eller vind. Opladeren må ikke anvendes udendørs eller under forhold med høj 
luftfugtighed.

• Under opladning skal batteriet være under opsyn. Når batteriet er helt opladet, skal 
opladerledningen tages ud med det samme. 

• Forsøg ikke at bruge elcyklen eller at oplade batteriet, hvis der er tegn på beskadigelse 
det sted, hvor batteriet er monteret (i skrårøret).

• Ved opladning af elcyklen må batteriopladeren ikke flyttes. Batteriopladerens netstik 
kan gå løs i stikkontakten med risiko for brand. 

• Opladeren må ikke være tilsluttet elcyklen i mere end 24 timer.  
Hvis elcyklens batteri ikke er helt opladet i løbet af 24 timer, bedes du kontakte din 
autoriserede Electra-cykelhandler. 

► Om opladeren
• Hyena-batteriet på din elcykel må kun oplades med en godkendt original Hyena-

oplader. 
Brug af batteriopladere, som ikke er godkendt, udgør en brandfare med risiko for 
alvorlig personskade eller livsfare.

• Batteriopladeren må ikke placeres steder, hvor den er nem at nå for børn.
• Batteriopladeren må ikke placeres på gulvet eller andre steder med støv, når den er i 

brug.
• Batteriopladeren bør ligge på et stabilt, varmefast underlag, f.eks. et bord, når den er i 

brug.
• Der må ikke tildækkes eller placeres genstande oven på batteriopladeren eller 

opladerledningen.
• Batteriopladeren må ikke bruges sammen med almindelige omformere til rejsebrug 

(rejseadapter), da de kan beskadige batteriopladeren.
• Undgå, at opladeren bliver våd. Hvis opladeren bliver våd, må der ikke røres ved nogen 

dele på den, på grund af risikoen for elektrisk stød.
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► Om stikkontakter og strømledningen
• Strømledningen og netstikket må ikke udsættes for stor belastning.
• Skal tilsluttes i en stikkontakt med 100-240 V AC. 
• Stikkontakten må ikke belastes mere end dens mærkekapacitet, f.eks. ved at tilslutte 

for mange apparater i stikkontakten. Ved overbelastning af stikkontakten kan der opstå 
overophedning med risiko for brand.

• Hold altid i netstikket, når opladerledningen sættes i/tages ud af stikkontakten.  
Træk ikke i selve opladerledningen. Ellers kan strømledningen og/eller netstikket blive 
beskadiget med risiko for kortslutning, elektrisk stød eller brand.

• Pas på ikke at snuble over opladerledningen ved opladning af elcyklen.  
Ellers er der risiko for personskade, eller at cyklen vælter og bliver beskadiget.

• Opladeren har en strømledning med jordforbindelse og et stik med jord. Netstikket skal 
sættes i en stikkontakt med fejlstrømsafbryder, der er korrekt installeret og jordet efter de 
gældende regler. Hvis der opstår strømfejl under opladningen, fungerer jordforbindelsen 
som afledning for den elektriske strøm og mindsker risikoen for elektrisk stød.

⚠ ADVARSEL 
Forkert tilslutning af produktets jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.  
Spørg en autoriseret elektriker til råds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er rigtigt 
jordforbundet. Det medfølgende netstik til produktet må ikke ændres. Hvis det ikke passer 
i stikkontakten, kræver det installation af en stikkontakt, der passer.

► Om fejl
Hvis følgende kan konstateres, skal du stoppe med at bruge produktet, tage stikket ud af 
stikkontakten og kontakte din autoriserede Electra-cykelhandler. 

• Hvis  der kommer varme eller røg fra netstikket.
• Hvis netstikket eller opladerstikket er synligt beskadiget.
• Hvis ladelamperne på opladeren stadig ikke lyser, når opladeren er tilsluttet stikkontakten. 
• Hvis den røde lampe på opladeren blinker under opladning som tegn på, at der er 

opstået en fejl. 
• Hvis du har mistanke om, at der er andre fejl.
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6.2. Tekniske data for opladeren

Egenskab/funktion Specifikation
Opladestrømstyrke (maks.) 2 A
Nominel indgangsspænding 100-240 V AC
Indgangsfrekvensområde 47 - 63 Hz
Nominel udgangsspænding 42 ± 0,2 V
Opladetid, ca. 3 timer 30 minutter (fra afladet til helt opladet)
Tilladt temperaturinterval ved opladning 0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur -20°C til +55° C

Netstik Opladerstik

6.3. Opladning af batteriet

► Inden opladning
• Kontroller ladetilslutningen og opladeren regelmæssigt for beskadigelse. Batteriet må 

aldrig oplades, og elcyklen må under ingen omstændigheder bruges, hvis du har mistanke 
om, at de er beskadiget.

• Kontroller, at stikkontakten og netstikket er intakte og tørre, inden du tilslutter og oplader 
batteriet.

► Lampen på opladeren
• Under opladning lyser lampen på opladeren rødt. 
• Når batteriet er helt opladet, lyser lampen på opladeren grønt.

Oplader

Helt opladet

⚠ PAS PÅ 
Hvis den røde lampe blinker rødt under opladningen, er der sket en fejl. I så fald skal 
opladerens netstik straks tages ud af stikkontakten. Stop med at bruge motorsystemet,  
og kontakt din autoriserede Electra-cykelhandler.
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Bemærk
• Batteriet har et batteristyringssystem (BMS). Det er beregnet til at beskytte et helt 

afladet batteri mod beskadigelse.  
Men for at opretholde batteriets kapacitet og levetid bedst muligt anbefaler Hyena at 
genoplade batteriet regelmæssigt til mindst 80% af dets strømkapacitet.

• Litiumionbatterierne taber gradvist strømkapaciteten med tiden og ved anvendelse.  
En markant kortere cykelrækkevidde efter opladning kan være tegn på, at batteriets 
levetid er ved at være opbrugt, og at det skal skiftes.

► Opladning
• Batteriet kan altid oplades, uanset dets ladeniveau. 
• Opladningen kan afbrydes til enhver tid. Batteriet beskadiges ikke ved at afbryde 

opladningen. 
• Oplad ved en temperatur mellem 0°C og 40°C.

⚠ PAS PÅ
Motorsystemet skal altid være slået fra ved opladning.

1.  Åbn dækslet på ladetilslutningen på elcyklen.
2. Sæt opladerstikket i ladetilslutningen på batteriet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sæt opladerens netstik i en stikkontakt (100-240 V). Lampen på opladeren lyser rødt 
under opladning.

4. Under opladning bliver batteriets ladeniveau vist på controlleren. Hver af de grønne 
lamper på controlleren svarer til ca. 20% strømkapacitet.Når batteriet er helt opladet, 
lyser lampen på opladeren grønt, og alle de grønne lamper på controlleren lyser.  
 Bemærk  
Motorsystemet slukker automatisk, når batteriet er helt opladet (inden for ca. 6 minutter).

5. Efter opladning skal netstikket tages ud af stikkontakten og opladerstikket tages ud af 
batteriet. 

6. Luk dækslet igen til at beskytte ladetilslutningen.
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Omtrentlig opladetid/ladeprocent*
Efter 1 time 30%
Efter 2 timer 60%
Efter 3 timer 85%
Efter 3,5 time 100%

*Fra afladet

► Opladetid
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7. Opbevaring og transport
7.1. Opbevaring
• Under opbevaring frarådes det at lade batteriet være permanent tilsluttet opladeren.
• Opbevar elcyklen under disse forhold: i et lokale, hvor der er tørt, god udluftning og en 

røgalarm, på afstand af brandbare eller letantændelige genstande og varmekilder.
• Opbevar elcyklen på et brandsikkert underlag, hvor den ikke kommer i kontakt med 

vand, varmekilder eller  
sand. Beskyt batteriet mod fugt og vand.

• Elcyklen må ikke opbevares ved temperaturer under -20°C eller over 50°C. Af hensyn 
til længst mulig batterilevetid er det dog bedst at opbevare elcyklen ved stuetemperatur 
(ca. 20°C).

• Beskyt elcyklen mod beskadigelse på grund af direkte sollys.
• Der må ikke placeres tunge genstande på elcyklen eller komponenterne til den.

7.2. Opladning af batteriet før og efter opbevaring

• Hvis elcyklen ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet oplades 80% (den 
optimale ladetilstand ved opbevaring).

• Kontroller batteriets ladetilstand igen efter 6 måneder. Hvis den resterende 
batteristrømtid er under 30%, skal batteriet oplades til 80% igen.

⚠ PAS PÅ  
Litiumionbatterier aflades af sig selv med tiden. Hvis batteriet ikke er opladet, og det 
lægges til opbevaring uopladet, kan det aflade så meget, at det ikke længere er muligt at 
oplade og derfor må udskiftes.

7.3. Transport af elcyklen

• En elcykel er tungere end en almindelig cykel. Ved transport af elcyklen på en bil 
skal der tages højde for den maksimalt tilladte vægt på bilens tag, trækkrog og/eller 
cykelholder. Se instruktionsbogen til bilen og vejledningen til cykelholderen for nærmere 
oplysninger.

• Overhold altid den gældende lovgivning ved transport af elcykler.
• Da litiumionbatterier med denne størrelse og strømeffekt anses for at være farligt gods 

i klasse 9 ved transport, kan der være lovmæssige begrænsninger ved transport af 
separate litiumionbatterier. Kontroller forinden hos flyselskab eller fragtmand, om det er 
tilladt at rejse med/transportere elcyklen i komplet stand.

• Elcyklen, herunder batterier, skal overholde lovgivningen om transport af farligt gods. 
Privatbrugere må kun transportere batterier i intakt stand uden at skulle overholde 
yderligere krav. Hvis du har spørgsmål vedrørende transport af elcyklen, skal du blot 
kontakte en autoriseret cykelhandler.

⚠ PAS PÅ 
Forsendelse af alle typer af (separate) batterier, herunder litiumion og litiummetal, kan  
kræve, at der anvendes specialemballage, specifik faremærkning, og specifikke dokumenter, 
der bekræfter, at den gældende lovgivning er overholdt.
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8. Fejlafhjælpning
Hvis der opstår problemer med din elcykel, kan du se nedenstående anvisninger til 
grundlæggende fejlafhjælpning. Hvis problemet ikke kan findes eller løses, bedes du 
kontakte din autoriserede Electra-cykelhandler.

8.1. Problemer med motorsystemet

► Motorsystemet kan ikke slås til
 -  Kontroller batteriets ladetilstand: Hvis der er lav strøm på batteriet, eller hvis det er 
helt afladet, skal det genoplades.

 - Kontroller ledningstilslutningerne: Kontroller, at alle ledningstilslutninger er rigtigt 
tilsluttet. Hvis alle ledninger er rigtigt tilsluttet, og problemet fortsat optræder, skal du 
kontakte din autoriserede Electra-cykelhandler.

► Ingen motorassistance
 - Ladeniveau: Kontroller ladeniveauet. Med 4% tilbage stopper motorassistancen  
automatisk. Den resterende ladekapacitet er forbeholdt lygterne, så de kan lyse i op 
til 2 timer.

 - Kontroller motortrinnet på controlleren: Du kan kun mærke motorassistancen fra  
t rin 1 til 3.

 -  Træd i pedalerne: Der er kun motorkraft på elcyklen, når du træder i pedalerne. 
Motorassistancen slår fra automatisk, så snart du stopper med at træde i pedalerne.

 - Overophedning af motorsystemet: Hvis du cykler på meget kuperede veje eller 
har tung bagage med på elcyklen, kan motorsystemet blive overophedet. Slå 
motorsystemet fra, og lad det køle af i mindst 10 minutter.

 -  Fartbegrænsning: Motorsystemet yder kun motorassistance op til den tilladte 
fartgrænse ifølge lovgivningen. Ved denne fartgrænse inaktiveres motorassistancen 
automatisk, og når cykelhastigheden er under fartgrænsen, aktiveres 
motorassistancen automatisk igen.

► Lygterne (hvis monteret som en del af elcyklen) tændes ikke 
 - Kontroller batteriets ladeniveau, og oplad det hvis nødvendigt. 
Når der er under 4% strøm på batteriet, er den resterende ladekapacitet forbeholdt 
lygterne, der kan lyse i op til 2 timer. Ved 0% lyser lygterne ikke længere.

 -  Kontroller, om alle ledningsstik er rigtigt tilsluttet.  
Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din autoriserede Electra-cykelhandler.

8.2. Problemer med batteriet og opladning

► Batteriet taber hurtigt strøm
 -  Batteriets levetid er måske ved at være opbrugt. Få cyklen efterset hos din 
autoriserede Electra-cykelhandler.

 -  Batterikapaciteten kan afhænge af den omgivende temperatur, især når det koldt.
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► Batteriet kan ikke oplades
 -  Kontroller, om stikbenene/-hullerne i opladerstikket og ladetilslutningen er rene.  
Hvis ikke, skal de tørres af med en tør klud.

 -  Sæt ladeadapteren i batteriets ladetilslutning, og oplad igen. Hvis batteriet stadig 
ikke oplader, skal du kontakte din autoriserede Electra-cykelhandler.

► Lampen på opladeren lyser ikke
 -  Tænd for motorsystemet. Hvis batteriet oplader rigtigt, blinker lamperne på controlleren 
og viser den aktuelle ladetilstand.

 -  Tag opladerens netstik ud af stikkontakten, isæt det igen, og oplad igen. 
 - Hvis ladelamperne på opladeren stadig ikke lyser, skal du kontakte din 
autoriserede Electra-cykelhandler.

8.3. Øvrige problemer
Hvis elcyklen ikke fungerer rigtigt på grund af mekaniske problemer, problemer med 
motorsystemet eller andre problemer, som du ikke kan finde eller løse, skal du kontakte 
din autoriserede Electra-cykelhandler.
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9. Rengøring
• For at undgå elektrisk stød ved rengøring af elcyklen skal netstikket tages ud af 

stikkontakten og opladerstikket ud af batteriet. 
• Motorsystemet eller dets komponenter må ikke nedsænkes i vand.
• Motorsystemets komponenter må ikke rengøres med en højtryksrenser.
• Produktet må kun rengøres med en fugtig, blød klud.
• Motorsystemets komponenter må ikke rengøres med et rengøringsmiddel eller organisk 

opløsningsmiddel.
• Motorsystemet er beregnet til at cykle i regnvejr og under andre dårlige vejrforhold. 

Men beskadigelse på grund af højtryksrensning eller anden kraftig rengøring kan 
medføre, at garantien på motorsystemet bortfalder.

10. Bortskaffelse
• Elcyklens motorsystem, herunder motor, batteri, fartsensor, controller, ledningsnet, 

tilbehør og emballage, bør bortskaffes miljøforsvarligt ifølge reglerne.
• El-cykler og komponenterne til dem må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
• Om reglerne i EU: I overensstemmelse med direktiv nr. 2012/19/EU og direktiv nr. 

2006/66/EF skal elektroniske enheder, som ikke længere er anvendelige, samt defekte/
nedslidte batterier indsamles særskilt og genvindes på miljøvenlig vis.

Dette symbol er kun gældende i EU.  
Overhold den gældende lovgivning ved bortskaffelse af brugte batterier 
og andre elektriske komponenter.  
Kontakt det oprindelige købssted eller en cykelhandler, hvis du er i tvivl.

⚠ ADVARSEL  
Hvis anvisningerne i dette afsnit ikke overholdes, kan elcyklens komponenter blive 
beskadiget, så garantien bortfalder, med risiko for alvorlig personskade eller livsfare.
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Hyena Inc.
Tlf. +886 4 23598810
Fax +886 4 23598610
www.hyena-ebike.com
No.25, Jingke N. Rd., Nantun Dist.,Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
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Kontakt

US Head Office
Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA

Tlf. 1.800.261.1644

European Head Office
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holland

Tlf. +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

Begrænset garanti
Din cykel er omfattet af en begrænset garanti.  

Få mere at vide på vores websted. 

 

Kontakt din autoriserede cykelhandler for service og garanti.

Se Electras websted (Support) for den nyeste version af denne instruktionsbog.

Nyt udstyr og nye funktioner, som beskrevet i den seneste instruktionsbog, findes 

muligvis ikke på din elcykel.

PN 5270512 - DA ver. 1, maj 2021
© 2021 Trek Bicycle Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

https://www.electrabike.com
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