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Velkommen

VELKOMMEN TIL VÅR SYKKELFAMILIE

Takk for at du kjøpte din nye sykkel. 
Vi tror på sykler. Vi produserer kvalitetssykler som er bygget for å vare.  
Derfor leveres hver sykkel vi lager med en begrenset garanti. 
Vi ønsker deg mange bekymringsfrie og gode turer på din nye sykkel!
 
Skulle du likevel oppleve problemer med sykkelen, er det bare å kontakte din nærmeste 
forhandler. Hvis problemet vedvarer, vennligst ring vårt kundeserviceteam for å finne en 
løsning.

www.electrabike.com

https://www.electrabike.com


Viktig å lese før første tur 

Tilleggsinformasjon produkt 

Det viktigste du må huske på

1. Selv om du har syklet i mange år, er det viktig at alle personer leser den generelle 
“Brukerhåndbok Sykkel“ og den spesifikke “Brukerhåndbok Elsykkel“ nøye før 
du sykler på din nye elsykkel.
• Begge brukermanualene inneholder detaljert informasjon og nyttige tips om den nye 

sykkelen din.
• Sørg for at du forstår hvordan komponentene i-din nye elsykkels elektriske system 

skal brukes, vedlikeholdes og avhendes.

2. Tenk på sikkerheten. Din og andre trafikanters sikkerhet er svært viktig.
• Kontroller at sykkelen din fungerer normalt, ikke har løse deler eller defekter før du 

sykler på den. Hvis du finner noen problemer, besøk din autoriserte sykkelbutikk for 
reparasjon før du sykler..

• Vær oppmerksom på at andre brukere av veien (biler, lastebiler, motorsykler) ikke 
forventer at en elsykkel kan være raskere enn en normal sykkel. Høyere fart øker 
også faren for ulykker. Avstandene minsker mye raskere, og bremsestrekningene 
blir lenger.

• Ikke sykle på en vill måte. Kun sykle i forhold som spesifiseres for din sykkel. 
Elektriske By-/Trekking-sykler er godkjent for Forhold 1 (asfaltert vei der hjulene 
holder seg på underlaget).

3. Det elektriske systemet på den nye sykkelen trenger litt ekstra tilsyn.
• Ikke vask elsykkelen din med en høytrykkspyler. Alle elektriske systemer er sårbare 

for fuktighet. Vann med høyt trykk kan entre kontaktene eller andre deler av det 
elektriske systemet.

• Unngå at det innebygde Li-Ion batteriet (i underrøret) utsettes for mekaniske eller 
fysiske skader eller at det utføres innvendige modifiseringer. I ekstremt sjeldne 
tilfeller kan et batteri som har blitt hardt påvirket eller på annen måte feilhåndtert, 
potensielt ta fyr. Hvis du mistenker at batteriet er skadet, besøk din lokale 
autoriserte Electra sykkelbrutikk øyeblikkelig for inspeksjon.

4. Vedlikehold batteriet slik det er angitt i denne Brukerhåndbok for Elsykkel. 
Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader på batteriet og at det 
kanskje må skiftes ut:
• Batteriet må kun lades med medfølgende lader.
• Lade batteriet innendørs eller i en garasje med romtemperatur, for å unngå  

eksponering for regn eller vind. 
• Når du ikke bruker elsykkelen over lengre tid, må du lade batteriet til 80% for den  

optimale lagringstilstanden. Sjekk ladestatus igjen etter seks måneder.  
Hvis batteriets gjenværende kapasitet er under 30%, må du lade det opp til 80% 
igjen. Når ladingen er fullført, kobler du batteriet fra laderen og kobler laderen fra 
stikkontakten.



• Elsykkelen din har et innebygget Li-Ion-batteri. Li-Ion-batterier lader seg ut over tid. 
Hvis batteriet ikke lades, og deretter lagres uten lading, kan det utlades til så lav 
effekt at batteriet ikke lenger kan lades og må byttes ut.

• Oppbevar elsykkelen på et tørt og godt ventilert sted. Beskytt batteriet mot fukt og 
vann.

• Elsykkelen kan lades i temperaturer mellom -20°C og +50°C.  
For lang batterilevetid, er det imidlertid best å lade elsykkelen i romtemperatur på 
omtrent 20°C.

5. Vær forsiktig når du transporterer en elsykkel.
• En elsykkel er tyngre enn en vanlig tråsykkel. Ved transport på et kjøretøy, vær klar  

over den maksimale lastekapasiteten for frakt på kjøretøyets tak, hengerfeste og/eller  
sykkelstativ. Se brukerhåndbøkene til bilen og sykkelstativet for mer informasjon.

• Overhold alltid lokale lover for transport av en elsykkel. 
Ettersom Li-Ion-batterier av denne størrelsen og kraften anses som "Farlig gods, 
klasse 9" ved transport, kan det noen steder være forskrifter som begrenser transport  
av separate Li-Ion-batterier. Sørg for å undersøke med flyselskapet eller 
transportselskapet før du bestiller om det er tillatt å reise med din komplette elsykkel.

6. Følg lokale forskrifter. 
I de fleste land er regelverket for bruk av en elsykkel det samme som for en standard 
sykkel. Imidlertid kan det være lokale forskjeller som hvor du kan sykle, minstealder på 
syklist eller nødvendig utstyr og registrering.  
Det er syklistens ansvar å kjenne til lokale forskrifter som gjelder for en elsykkel og å 
følge dem.

7. Besøk sykkelbutikken din jevnlig for å få sykkelen vedlikeholdt. 
Sykkelbutikken din har nødvendig kunnskap og utstyret for riktig vedlikehold av 
elsykkelen din. 
Hvis du har spørsmål om din nye elsykkel, spør din lokale autoriserte sykkelbutikk!

Begrenset garanti 
Sykkelen din dekkes av en begrenset garanti.   
Vennligst besøk vår nettside for detaljer.



Denne brukerhåndboken gjelder kun Hyena drivsystem

Denne brukerhåndboken er primært for at brukeren 
skal kunne forstå hvordan sykkelen fungerer.

Copyright © 2021 HYENA INC. All Rights Reserved
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1. Introduksjon
Takk for at du valgte din nye elsykkel med Hyena rideassistentsystem!  
Vi håper inderlig at du vil glede deg over turen.

• Denne brukerhåndboken er primært ment for brukeren å betjene produktet. 
• Lagre denne håndboken for fremtidig referanse. Se den elektroniske håndboken på 

nettstedet for de siste oppdateringene.

1.1. Viktige meldinger

• Les nøye gjennom sikkerhetsadvarslene og instruksjonene i hele håndboken. 
Unnlatelse av å følge disse advarslene og instruksjonene kan føre til alvorlig personskade 
eller død.

• Brukere som ikke er profesjonelt opplært til å montere sykkel, bør ikke prøve å installere, 
demontere eller modifisere komponenter.

• Hvis du er bekymret for bruken av drivsystemet eller komponentene, eller hvis du 
mistenker skade på batteriet, bør du umiddelbart besøke din lokale autoriserte Electra 
sykkelbutikk for inspeksjon.

► Om varselsignaler
Når du leser denne manualen, vil du se grå bokser med advarsler som denne:

⚠ WARNING 
Tekst i en grå boks med symbolet for sikkerhetsadvarsel advarer deg mot en situasjon 
eller handling som kan føre til alvorlig skade eller død. 

► Om bilder
Elsykkelen som vises i denne håndboken kan skille seg visuelt fra din Hyena-utstyrte 
elsykkel. All informasjon i denne håndboken gjelder allikevel for din elsykkel.

1.2. Sikkerhetsinstruksjoner

Instruksjoner knyttet til Fare for brann, Elektrisk støt eller Personskade

⚠ ADVARSLER
Når du bruker elsykler drevet av Hyena drivsystemet, bør du alltid følge grunnleggende 
forholdsregler, inkludert følgende:
• For å redusere risikoen for skader, er tilsyn nødvendig når e-sykkelen brukes i nærheten 

av barn.
• Ikke stikk fingre eller hender inn i noen elsykkelkomponenter eller berør kabelterminalen 

med bare hender.
• Ikke bruk elsykkelen hvis en fleksibel strømledning eller utgangskabel er slitt, har slitt 

isolasjon eller viser andre tegn på skade.
• Sjekk alltid laderen, kablene og strømledningen for skader før du lader batteriet.
• Lad bare batteriet med en original Hyena-lader.
• Ikke senk elsykkelen eller en hvilken som helst elsykkelkomponent i vann.
• Ikke plasser elsykkelen eller noen komponenter fra drivsystemet (som laderen) i nærheten 

av varme eller brennbare gjenstander eller materialer.
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⚠ ADVARSLER, fortsettes
• Drivsystemets deler er ikke ment å brukes ved temperaturer lavere enn -10°C eller over 

temperaturer på 45°C.
• Bruk kun originale Hyena-reservedeler. Hvis du bruker noe annet enn originale Hyena-

reservedeler, kan du kompromittere sikkerheten, ytelsen eller garantien til elsykkelen din.
• Ikke modifiser drivsystemet for å øke kraften eller maksimumshastigheten til drivsystemet 

ditt.

1.3. Trygg sykling

• Forsikre deg om at du er kjent med den nye elsykkelen din før du bruker den på veier 
med flere kjørefelt og gangstier.

• Ikke start med den raskeste innstillingen med en gang. Start med innstillingen for lav 
assistanse for de første turene dine.

• Ikke fokuser på kontrollenheten mens du sykler. En distrahert rytter øker risikoen for å 
bli involvert i en ulykke.

• Sykler du med hjelpemotoren avslått, er det som å sykle på en vanlig sykkel.
• Drivsystemet er designet for å gi assistanse opp til den maksimale hastighet 

myndighetene tillater (for tiden 25 km/t innen EU, 20 mph i USA/Canada).  
Ikke modifiser drivsystemet eller monter noe annet utstyr for å øke kraften eller maksimal 
hastighet på drivsystemet, dette vil gjøre sykkelen ulovlig og bryte garantien.

⚠ ADVARSLER
• Når drivsystemet er slått på og et assistansenivå er valgt, aktiveres den så snart du 

begynner å tråkke.  
Du bør sitte på elsykkelen og aktivere minst en brems før du begynner å tråkke.

• Når drivsystemet er slått på, må du ikke sette en fot på en pedal og kaste det andre 
beinet over sykkelen, da elsykkelen kan akselerere uventet.  
Unnlatelse av å følge denne advarselen kan føre til alvorlig personskade eller død.
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2. Oversikt over drivsystem
Hyena-drivsystemet inkluderer elektrisk drivenhet og kontrollenhet. 
Den har:
• Lydløs og kraftig elektrisk motorytelse.
• Multisensorteknologi som gir presis og naturlig følelse av assistanse under sykling.
• En brukervennlig og ergonomisk kontrollenhet som gir visuell klarhet i drivsystemets status. 

A.  Motor i baknav
B.  Kontrollenhet
C.  Moment- & kadens-måler

D.  Integrert batteri
E.  Batterilader

A

C D E

B
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3. Instruksjoner for drivenhet
Elsykkelen din er utstyrt med en 250 Watt elektrisk motor, som danner navet på bakhjulet 
og som også gir elektrisk assistanse.

⚠ FORSIKTIG 
Ikke demonter navmotoren. Navmotoren skal kun betjenes av en sertifisert mekaniker 
som bruker originale reservedeler fra Hyena.

3.1. Instruksjoner for motorsikkerhet

• Ikke la motoren få mekaniske eller fysiske påvirkninger eller foreta noen interne 
endringer.

• Motoren kan trygt fungere i regn og andre ugunstige værforhold.  
Ikke senk bakhjulet i vann eller rengjør det med vann under trykk. 
Sørg også for at elsykkelen tørker helt etter å ha syklet i vått vær. 

⚠ ADVARSLER
• Ikke endre eller modifiser noen komponenter i drivsystemet eller komponenter som  

inngår i sykkelens drivverk. Bytte av komponenter kan skade eller overbelaste navmotoren, 
noe som kan føre til alvorlig personskade eller død.

• Ikke blokker pedaler, krank eller hjul som får motoren til å stoppe. Feil bruk kan skade 
eller overbelaste navmotoren, og kan føre til alvorlig personskade eller død.

• Motoren kan bli varm under sykling. Ikke berør metallhuset på navmotoren med bare 
hender eller ben etter kjøring.

3.2. Tekniske data for navmotor

Produkt Spesifikasjon
Modellnummer MRT-A250
Spenning 36V
Effekt 250W
Maks dreiemoment 40Nm ved drivenhet
Driftstemperatur -10°C til 45°C 
Lagringstemperatur -20°C til 50°C 
Beskyttelsesgrad IP54
Vekt, omtrent 2,9 kg 
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4. Instruksjoner for bruk av batteriet
⚠ FORSIKTIG
Hyena drivsystem får kraft fra et Lithium-Ion-batteri (Li-Ion). Les og følg alltid bruksanvisningen 
før du håndterer eller lader batteriet eller når du bruker elsykkelen.

⚠ ADVARSLER
• Hvis batteriet eller laderen viser tegn til skade, må du ikke bruke elsykkelen og ta den 

med en gang til din lokale autoriserte Electra sykkelbutikk for inspeksjon.
• Slå alltid av drivsystemet når det ikke er i bruk og/eller når du arbeider med det.
• Hvis underrøret har tegn på synlig skade, må du slutte å bruke elsykkelen umiddelbart. 

Å bruke elsykkelen med et skadet batteri kan føre til brann eller eksplosjon, som kan 
forårsake alvorlig personskade eller død.

4.1. Sikkerhetsinstruksjoner for batteriet

Produkt Spesifikasjon
Spenning 36V
Nominell kapasitet 7Ah
Energi 250Wh
Driftstemperatur -10°C til 45°C 

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

Tillatt temperaturområde for lading 0°C til 45°C 
Beskyttelsesgrad IPX5
Vekt, omtrent. 1,74 kg

4.2. Tekniske data for batteriet

• Ikke utsett det interne batteriet for mekaniske eller fysiske påvirkninger eller foreta noen 
interne endringer.

• Et batteri kan lekke væske hvis det er skadet. Ikke berør batterivæsken. Kontakt med 
væsken kan forårsake forbrenning eller hudirritasjon. Hvis du kommer i kontakt med 
batterivæske, må du vaske hendene umiddelbart med såpe og vann. Hvis du får 
batterivæske i øyet, må du øyeblikkelig skylle øyet med vann og søke hjelp fra legen din. 

• Oppbevar elsykkelen i et tørt og godt ventilert miljø.
• Hold batteriladekontakten borte fra kontakt med binders, mynter, nøkler, skruer eller andre  

gjenstander som kan generere metallisk tiltrekning, for å unngå kortslutning mellom 
polene.
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5. Bruk av drivsystem
⚠ FORSIKTIG 
Før du sykler:
• Uansett erfaringsnivå, bør du lese kapittelet “Introduksjon” i denne brukerhåndboken 

og utføre alle viktige sikkerhetskontroller.
• Drivsystemet kan bare aktiveres når batteriet er tilstrekkelig ladet.

5.1. Oversikt over kontrollenhet

Du kan styre drivsystemet ved hjelp av kontrollenheten, inkludert å slå på/av drivsystemet, 
velge nivået for assistanse, slå på/av lyktene (hvis sykkelen er utstyrt med det) og bruke 
funksjonen gå-assistanse.

A
B D

A. Opp-(+) knappen (Øker assistansenivå  
og skrur på/av lykter (hvis sykkelen er 
utstyrt med dette))

B. Power PÅ/AV-knappen

C. NED-(-) knappen (Reduserer 
assistansenivå og gå-assistanse)

D. Batteristatus ladeindikator

E. Indikator for assistansenivå 

C E

5.2. Tekniske data for kontrollenhet

Produkt Spesifikasjon
Driftstemperatur -10°C til 60°C 
Lagringstemperatur -20°C til 50°C 
Beskyttelsesgrad IPX5
Vekt, omtrent. <0,05 kg 
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Merknader 
• Slå alltid av drivsystemet etter å ha syklet eller når du har parkert elsykkelen.
• Hvis ikke elsykkelen brukes og ingen knapper trykkes på, vil drivsystemet automatisk 

slå seg av etter seks minutter for å spare strøm.

5.3. Slå på/av drivsystemet

• Et enkelt trykk på bryteren for å skru på systemet
• Trykk knappen ned lengre enn 2 sekunder for å slå systemet av.

Sykler du med hjelpemotoren avslått, er det som å sykle på en vanlig sykkel.

< 0,5 sekunder PÅ > 2 sekunder AV

5.4. Velg et assistansenivå

⚠ FORSIKTIG  
For sikkerhets skyld bør du alltid starte med Nivå 0 eller Nivå 1.

⚠ ADVARSEL
Når du lærer deg å sykle på en elsykkel, bør du begynne på det laveste nivået og jobbe 
deg gradvis oppover.

Når assistansesystemet er slått på, vil systemet automatisk velge Nivå 0.  
Et trykk på OPP (+) /NED (-) knappene for å velge ønsket assistansenivå: Nivå 0 (0%, 
ingen assistanse), Nivå 1 (Maks. 140%), Nivå 2 (Maks. 250%) til Nivå 3 (Maks. 390%).

Nivå 0 
Assistanse Av (0%)

Nivå 1
(Maks. 140%)

Nivå 2
(Maks. 250%)

Nivå 3
(Maks. 390%)

Velg ønsket assistansenivå med OPP (+) og NED (-) knappene.
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Merknader
• Når drivsystemet er slått på og et assistansenivå er valgt, aktiveres drivsystemet så snart  

du begynner å tråkke.
• Assistanse-modus avgjør hvor mye assistanse systemet leverer basert på hvor stor kraft  

du bruker på pedalene.
• Generelt gir mer assistanse raskere akselerasjon og lettere klatring, men på bekostning 

av kortere rekkevidde. Lavere assistansenivåer som gir mindre assistanse, gir i lengre 
batteritid, lengre rekkevidde og bedre kontroll i situasjoner der grepet er begrenset.

• Hvis elsykkelen din har gir, bør du bruke girene riktig for å få mest mulig bruk ut av 
batteriet ditt.

• Elsykkelens ytelse gir bare assistanse opp til den maksimale hastighet myndighetene 
tillater (for tiden 25 km/t innen EU, 20 mph i USA/Canada).  
Assistansen kutter ut med en gang du når fartsgrensen, og reaktiveres automatisk når 
farten faller under fartsgrensen.

⚠ ADVARSEL  
Ikke bruk Nivå 2 eller Nivå 3 assistanse i skarpe svinger. Dette kan føre til at syklisten 
mister kontrollen over elsykkelen og velter, noe som kan forårsake alvorlig personskade 
eller død.

5.5. Indikator for ladenivå

Hvert lysende grønne LED på kontrollenheten representerer omtrent 20% kapasitet.

• 100% oppladet. Maksimal rekkevidde.
• 21-40% oppladet. Lade batteriet.
• 10-20% ladet. Batteriet er nesten tomt. Lade batteriet snarest.
• < 9% ladet. LED blinker for å få syklisten til å lade batteriet øyeblikkelig. 

≤ 9% 
Blinker

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

Merk  
Ved 4% effekt, stopper assistansen for sykling. Gjenværende effekt er reservert for å drive 
lyktene i inntil to timer.
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5.6. Gå-assistanse

Gåassistent-modus kan hjelpe deg med å skyve elsykkelen, for eksempel opp en bakke, 
med en maksimal fart på 3 km/t (2 mph).  
Du kan kun bruke Gåassistent-modus når systemet er slått på og du skyver elsykkelen.
• Trykk og hold NED (-) knappen på kontrollenheten i to sekunder for å aktivere modus 

for gå-assistanse.
• Når modus for gå-assistanse er aktivert, blinker nivånivåindikatorene på konsollen i et 

mønster som et fossefall mot sykkelfronten.

• For å drive elsykkelen framover i langsom fart, trykk og hold OPP (+) knappen.

• Slipp OPP (+) knappen for å stoppe Gåassistent-modus på elsykkelen din.
• Et kort trykk på NED (-) knappen slår Gåassistent-modus av.

Merk  
Modus for gå-assistanse vil automatisk slå seg av om ingen knapper presses inn på  
5 sekunder.

⚠ ADVARSLER
• Gå-funksjonen kan bare brukes når du skyver elsykkelen. Vær klar og stå støtt før du 

aktiverer gå-assistansen.
• Ikke aktiver gå-assistansen når du kjører på elsykkelen eller hvis hjulene ikke er i 

kontakt med bakken.

> 2 sekunder for å aktivere

< 0,5 sekunder for å slå av  Press og hold for å starte gå-assistanse

Aktivert
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5.7. Slå lyktene på/av (hvis sykkel er utstyrt med dette)

Når systemet er slått på, presser du og holder inne OPP (+) knappen i to sekunder for å 
slå lyktene på eller av (hvis fram- og baklykt får strøm fra drivsystemet).

• Hvis ladeindikatoren blinker (ved < 9% kapasitet), er batteriet nesten tomt.  
Lade batteriet.

• Ved 4% effekt, stopper assistansen for sykling. Gjenværende effekt er reservert for å 
drive lyktene (hvis sykkelen er utstyrt med dette) i inntil to timer.

> 2 Sekunder

Merk
Hvis batteriet ditt er tomt, vil muligens ikke lyktene 
på elsykkelen din fungere før batteriet lades igjen.
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6. Instruksjoner for lading
Din elsykkel er utstyrt med en stikkontakt på rammen for å lade det integrerte batteriet.

6.1. Instruksjoner for sikker lading

⚠ FORSIKTIG  
Lad elsykkelens batteri helt fullt før første sykkeltur.

Lad kun batteriet ved å følge alle sikkerhetsbeskrivelsene. 
Les og følg instruksjonene for bruk av batteriladeren.

► Om lading
• Lade batteriet innendørs eller i en garasje med romtemperatur, for å unngå eksponering 

for regn eller vind. Ikke bruk laderen utendørs etter i omgivelser med høy fuktighet.
• Ikke gå fra et batteri som lades. Når batteriet er fulladet, kobler du det fra ladekabelen 

med en gang.
• Ikke prøv å bruke elsykkelen eller lade batteriet hvis stedet der batteriet er montert 

(underrør) har tegn til skade.
• Ikke flytt batteriladeren mens du lader elsykkelen. Batteriladerens vekselstrømkontakt 

kan løsne fra den elektriske stikkontakten og forårsake brann.
• Ikke la laderen være koblet til elsykkelen i mer enn 24 timer.  

Hvis elsykkelbatteriet ikke er fulladet på 24 timer, må du kontakte din lokale autoriserte 
Electra sykkelbutikk for å få hjelp.

► Om laderen
• Bruk kun en ekte sertifisert Hyena-lader for å lade Hyena-batteriet ditt. 

Bruk av en usertifisert batterilader utgjør en brannrisiko som kan føre til alvorlig 
personskade eller død.

• Ikke plasser batteriladeren på steder som er lett tilgjengelige for barn.
• Ikke plasser batteriladeren på gulvet eller andre støvete steder når den er i bruk.
• Plasser batteriladeren på en stabil, varmebestandig overflate, for eksempel et bord, når 

den er i bruk.
• Ikke dekk til eller plasser gjenstander på toppen av batteriladeren eller kabelen.
• Ikke bruk batteriladeren med kommersielt tilgjengelige elektriske transformatorer designet 

for utenlandsk bruk (reiseomformere). Det kan skade batteriladeren.
• Unngå at laderen blir våt. Hvis laderen er våt, må du ikke berøre noen deler av laderen, 

det kan oppstå elektriske støt.

► Om stikkontakten og strømledningen
• Ikke legg for mye spenning på strømledningen og stikkontakten.
• Bruk bare en stikkontakt på 100 V til 240 V.
• Ikke overbelast uttaket utover nominell kapasitet ved å koble til for mange apparater. 

Overbelastning av stikkontakten kan føre til overoppheting, noe som kan føre til brann.
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• Sørg for å holde i vekselstrømkontakten for å (fra)koble laderen til stikkontakten.  
Ikke dra i strømledningen for å koble fra laderen. Unnlatelse av å gjøre det kan skade 
strømledningen og / eller strømkontakten og forårsake kortslutning, elektrisk støt eller 
brann.

• Når du lader el-sykkelen, må du være forsiktig så du ikke snubler i ladekabelen.  
Dette kan føre til personskade eller at sykkelen velter og skader komponentene.

• Laderen er utstyrt med en strømledning som har en jordingsleder og en jordingsplugg. 
Vekselstrømkontakten må kobles til en stikkontakt med en strømbryter som er riktig 
installert og jordet i samsvar med alle lokale koder og forskrifter. Hvis det er en ladningsfeil, 
gir jording en vei med minst motstand for elektrisk strøm for å redusere risikoen for 
elektrisk støt.

⚠ ADVARSEL 
Feil tilkobling av jordingslederen til utstyret kan føre til elektrisk støt.  
Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil om produktet er riktig jordet.  
Ikke modifiser vekselstrømkontakten som fulgte med produktet. Hvis den ikke passer til 
stikkontakten, må du få en kvalifisert elektriker til å installere en riktig kontakt.

► Om funksjonsfeil
Hvis følgende symptomer observeres, må du slutte å bruke enheten, koble den umiddelbart 
fra stikkontakten og kontakte din lokale autoriserte Electra sykkelbutikk. 

• Hvis  det kommer varme eller røyk fra vekselstrømkontakten.
• Hvis vekselstrømkontakten eller ladestikket er visuelt skadet.
• Hvis LED-indikatoren på laderen fortsatt ikke lyser når laderen er koblet til stikkontakten. 
• Hvis den røde LED-lampen på laderen blinker under ladeprosessen for å indikere at 

det har oppstått en ladefeil. 
• Hvis du mistenker andre feil.
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6.2. Tekniske data for laderen

Produkt Spesifikasjon
Ladestrøm (maks) 2A
Nominell inngangsspenning 100 til 240 VAC
Inngangsfrekvensområde 47-63 Hz
Nominell utgangsspenning 42 ± 0,2V
Ladetid, omtrent. 3 timer 30 minutter (tom til full)
Tillatt ladetemperatur 0°C til 40°C 
Oppbevaringstemperatur -20°C til 55°C 

AC-plugg Ladeplugg

6.3. Lading av batteriet

► Før lading
• Sjekk ladekontakt og lader regelmessig for skade. Aldri lade batteriet, eller bruke 

elsykkelen, når du har mistanke om at det er skadet eller ødelagt.
• Forsikre deg om at stikkontakten og vekselstrømkontakten på laderen er uskadet og 

tørr før du kobler til og lader batteriet.

► Indikator på lader
• Under ladeprosessen vil LED-indikatoren på laderen lyse rødt. 
• Når batteriet er fulladet, blir LED-indikatoren på laderen grønn.

Lader

Fulladet

⚠ FORSIKTIG 
Hvis den røde LED-indikatoren blinker under ladeprosessen, har det oppstått en ladefeil. 
Ta i så fall straks laderen ut av kontakten. Avbryt bruken av drivsystemet og kontakt din 
lokale autoriserte Electra sykkelbutikk.
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Merknader
• Batteriet er utstyrt med et Battery Management System (BMS). Det er designet for å 

beskytte et helt utladet batteri fra skade.  
For å opprettholde best mulig batteriytelse og levetid, anbefaler Hyena imidlertid å lade 
batteriet regelmessig til minst 80% av full kapasitet.

• Li-ion-batterier mister gradvis kapasitet avhengig av alder og bruk.  
En betydelig redusert rekkevidde etter lading kan være et tegn på at batteriet er på slutten 
av sin levetid og må byttes ut.

► Ladeprosedyre
• Batteriet kan alltid lades, uavhengig av gjeldende ladenivå. 
• Ladingen kan avbrytes når som helst. Å avbryte ladeprosessen vil ikke skade batteriet. 
• Vennligst utfør lading i forhold fra 0°C til 40°C.

⚠ FORSIKTIG
Slå alltid av drivenheten under lading.

1.  Åpne dekselet til ladekontakten på elsykkelen.
2. Stikk inn ladepluggen i ladekontakten på batteriet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stikk støpselet til laderen inn i en stikkontakt (100V til 240V). LED på lader vil lyse rødt 
under lading.

4. Under lading vil ladeindikatoren på kontrollenheten vise ladenivået for batteriet.  
Hver lysende grønne LED på kontrollenheten representerer omtrent 20% kapasitet.
Batteriet er fulladet når indikatoren på laderen lyser grønt og alle grønne LED lyser på 
indikatoren for ladenivået på kontrollenheten.  
 Merk.  
Elsykkelsystemet vil slå seg av etter at batteriet er fulladet (innen seks minutter).

5. Etter lading, fjerne støpselet fra stikkontakten og ladepluggen fra batteriet. 
6. Lukk dekselet for å beskytte ladekontakten.
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Omtrentlig ladetid / ladeprosent*
Etter 1 time 30%
Etter 2 timer 60%
Etter 3 timer 85%
Etter 3-5 timer 100%

*Fra tom

► Ladetid
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7. Instruksjoner for oppbevaring og transport
7.1. Oppbevaring
• Ved oppbevaring, det anbefales ikke å la batteripakken stå koblet til laderen permanent.
• Oppbevare elsykkelen under følgende forhold: i et tørt, godt ventilert rom med en  

røykvarsler, vekk fra selvantennende eller lett brennbare objekter og vekk fra varmekilder.
• Lagre elsykkelen på et brannsikkert underlag og uten kontakt med vann, varmekilder 

eller sand. Beskytt batteriet mot fukt og vann.
• Ikke oppbevare elsykkelen i omgivelser med temperaturer lavere enn -20°C eller over 

temperaturer på 50°C. For lang levetid for batteriet, er det best å lagre elsykkelen i 
romtemperatur på omtrent 20°C.

• Beskytt elsykkelen mot skade fra direkte sollys hvis du lagrer den.
• Ikke plassere tyngre gjenstander på elsykkelen eller noen av elsykkel-komponentene.

7.2. Lad batteriet før og under lagring.

• Når du ikke bruker elsykkelen over en lengre tidsperiode, lader du batteriet til 80% for å 
ha optimale lagringsforhold.

• Sjekk ladestatus igjen etter seks måneder. Hvis gjenværende ladestatus er under 30%, 
må du lade det opp til 80% igjen.

⚠ FORSIKTIG 
Et Li-Ion-batteri vil lade seg ut over tid. Hvis kjøres tomt, og så lagres uten å lades først,  
kan det utlades så mye (‘deep-discharge’) at batteriet ikke lenger kan lades og derfor må 
skiftes ut.

7.3. Transport av en elsykkel

• En elsykkel er tyngre enn en vanlig sykkel. Under transport på et kjøretøy, vær klar over  
den maksimale lastekapasiteten for frakt på kjøretøyets tak, hengerfeste og/eller på det  
aktuelle sykkelstativet. Se brukerhåndboken til bilen og sykkelstativet for mer informasjon.

• Overhold alltid lokale lover for transport av en (elektrisk) sykkel.
• Ettersom litium-ion batteripakker av denne størrelsen og kraften anses som "Farlig 

gods, klasse 9" ved transport, kan det være forskrifter som begrenser transport av 
separate Li-Ion-batterier enkelte steder. Sørg for å undersøke med flyselskapet eller 
transportselskapet om det er tillatt å reise med din komplette elsykkel før du bestiller.

• Elsykkelen, inkludert batterier, er underlagt lovgivning om transport av farlig gods. 
Private brukere kan kun transportere uskadede batterier på vei uten å måtte oppfylle 
tilleggskrav. Hvis du har spørsmål om transport av elsykkelen, kontakt en autorisert 
sykkelbutikk.

⚠ FORSIKTIG
Frakt av alle typer (separate) batterier, inkludert litium-ion- og litium-metall-typer, kan 
kreve bruk av spesialemballasje, spesifikk faremerking og spesifikke dokumenter som 
sertifiserer i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.
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8. Problemløsning
Når elsykkelen din har problemer, kan du sjekke følgende instruksjoner for grunnleggende 
feilsøking. Hvis problemet ikke kan identifiseres eller løses, må du kontakte din lokale 
autoriserte Electra sykkelbutikk.

8.1. Systemfeil

► Systemet kan ikke slås på
 - Sjekk ladestatus for batteriet: Hvis batteriladingen er lav eller hvis batteriet er tomt, 
må du lade opp batteriet.

 - Sjekk kabelkontaktene: Sjekk alle kabelkontakter for å sikre at de er riktig 
sammenkoblet. Hvis alle kabler er riktig sammenkoblet og problemet fremdeles  
er der, vennligst kontakt din lokale autoriserte Electra sykkelbutikk.

► Ingen assistanse
 - Ladenivå: sjekk ladenivået Ved 4% batterikapasitet og under, vil assistansen under  
sykling stoppe. Gjenstående batterikapasitet er reservert for å drive lyktene i inntil to  
timer.

 - Sjekk nivået av assistanse på kontrollenheten: Du vil kun føle assistanse under sykling  
fra Nivå 1 til Nivå 3.

 - Tråkk på elsykkelens pedaler: Elsykkelen gir kun assistanse når du trår.  
Assistansen blir skrudd av øyeblikkelig når du stopper å trå.

 - Overoppheting av systemet: Hvis du sykler opp lange bakker eller kjører med for stor 
belastning på elsykkelen din, kan elsykkelens drivsystem overopphetes.  
Skru av systemet, og la det kjøle seg i minst 10 minutter.

 - Hastighetsbegrensning: Drivsystemets ytelse støtter kun opp til den maksimale 
hastigheten som tillates av lokale lover. Assistansen kutter ut med en gang du når  
denne fartsgrensen, og reaktiveres automatisk når farten din faller under fartsgrensen.

► Lyktene (hvis sykkelen har dette) lyser ikke 
 - Kontroller batterinivået, lad det om nødvendig. 
Når batterinivået er under 4%, er den gjenværende kapasiteten reservert for å drive 
lyktene i opptil to timer. Ved 0% batterinivå lyser ikke lyktene lenger.

 - Sjekk om alle kontaktene til de elektriske kablene er riktig tilkoblet.  
Hvis du er usikker, kontakt din lokale autoriserte Electra sykkelbutikk.

8.2. Batteri- & ladeproblemer

► Batteriet tapper seg raskt
 - Batteriet kan være nær slutten av levetiden. Kontakt din lokale autoriserte Electra 
sykkelbutikk for videre service.

 - Batterikapasiteten kan påvirkes av temperaturen i omgivelsene, spesielt i kaldt vær.

► Batteriet kan ikke lades
 - Sjekk om tilkoblingsterminalene på ladestikket og ladekontakten ved ladeporten er 
rene. Hvis ikke, tørk av dem med en tørr klut.

 - Koble ladeadapteren korrekt til ladeporten og lad det igjen. Hvis batteriet fortsatt 
ikke lades, kontakt din lokale autoriserte Electra sykkelbutikk.
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► LED-indikatoren på laderen lyser ikke.
 - Skru på drivsystemet. Hvis batteriet lades ordentlig, vil indikatorene for ladenivå på 
kontrollenheten blinke og vise gjeldende ladestatus.

 - Koble fra og deretter koble til vekselstrømspluggen på laderen, og gjenta deretter 
ladingen.

 - Hvis LED-indikatoren på laderen fremdeles ikke lyser, kontakt din lokale autoriserte 
Electra sykkelbutikk.

8.3. Andre problemer
Hvis elsykkelen din ikke fungerer som den skal på grunn av mekaniske problemer, feil med 
drivsystemet eller andre problemer som ikke kan identifiseres eller løses, kontakter du din 
lokale autoriserte Electra sykkelbutikk.
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9. Rengjøring
• For å unngå elektrisk støt når du rengjør elsykkelen, må du koble strømuttaket fra 

stikkontakten og ladestikket fra batteriet. 
• Ikke senk assistentsystemet eller noen enkelte elsykkelkomponenter i vann.
• Ikke rengjør noen komponenter i drivsystemet med høytrykkspyler.
• Rengjør bare produktet med en vanntett, myk klut.
• Ikke rengjør komponentene i systemet med rengjøringsmiddel eller organisk løsemiddel.
• Systemet er designet for å fungere i regn og andre ugunstige værforhold.  

Imidlertid kan skader på grunn av høytrykkspyler eller andre tunge rengjøringer 
ugyldiggjøre garantisystemet for assistenten.

10. Avhending
• Drivenheten for elektrisk assistanse, inkludert motor, driver, batteri, hastighetssensor, 

kontrollenhet, ledninger, tilbehør og emballasje, skal kastes på en miljømessig korrekt 
måte i henhold til lokale regler.

• Ikke kast elsykler og deres komponenter sammen med husholdningsavfall.
• Om regler i EU: I samsvar med henholdsvis direktiv 2012/19 / EU og direktiv 2006/66 / 

EF, må elektroniske enheter som ikke lenger er brukbare og defekte / tappede batterier 
samles separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Dette symbolet er bare gyldig i EU.  
Følg lokale forskrifter når du kaster brukte batterier og andre 
elektriske deler.  
Hvis du er usikker, ta kontakt med kjøpsstedet eller en sykkelbutikk.

⚠ ADVARSEL  
Unnlatelse av å følge instruksjonene i dette avsnittet kan føre til skade på komponentene 
på elsykkelen og vil bryte garantien, men, viktigst av alt, kan det føre til alvorlig personskade 
eller død.
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Hyena Inc
Tel +886 4 23598810
Fax +886 4 23598610
www.hyena-ebike.com
Addresse No.25, Jingke N. Rd., Nantun Dist.,Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
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Kontakt

Hovedkontoret i USA
Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA

Telefon: 1.800.261.1644

Hovedkontoret i Europa
Bikeurope B.V
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland

Telefon: +31 (0)88 4500699

www.electrabike.com

Begrenset garanti

Sykkelen din er dekket av en Begrenset Livstidsgaranti.  
Vennligst se vår nettside for detaljer.

Vennligst kontakt din lokale autoriserte sykkelbutikk vedrørende service og garanti.

Henvis til Electra-nettsiden (Support) for den nyeste revisjonen av denne håndboken.
Nye funksjoner, som beskrevet i den nyeste håndboken, gjelder kanskje ikke for din 
elsykkel.

PN 5270512 - NB Rev.1, Mai 2021
© 2021 Trek Bicycle Corporation. Med enerett.

https://www.electrabike.com
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