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Välkommen

VÄLKOMMEN TILL VÅR CYKELFAMILJ

Grattis till din nya cykel. 
Vi tror på cyklar. Vi gör cyklar av hög kvalitet som är byggda för att hålla.  
Därför levereras var och en av våra cyklar med en begränsad garanti. 
Vi önskar dig många trevliga turer med din nya cykel!
 
Om du får problem med din cykel ska du inte tveka att kontakta din lokala återförsäljare. 
Om problemet kvarstår kontaktar du vår kundtjänst så att vi kan hitta en lösning.

www.electrabike.com

https://www.electrabike.com


Viktigt att läsa före första cykelturen 

Kompletterande produktinformation 

De viktigaste punkterna är

1. Även om du är en van cyklist är det viktigt att du noggrant läser igenom den 
allmänna bruksanvisningen och den specifika bruksanvisningen till elcykeln 
innan du börjar använda din nya elcykel.
• Båda handböckerna innehåller detaljerad information och praktiska tips om din nya 

cykel.
• Det är viktigt att du förstår hur du ska använda, underhålla och kassera komponenterna 

i elsystemet på din nya elcykel.

2. Beakta säkerhetsaspekten. Din och andra trafikanters säkerhet är mycket viktig.
• Kontrollera att cykeln fungerar som den ska samt om det finns lösa delar eller 

defekter innan du börjar cykla. Om du upptäcker problem ska du låta auktoriserad 
cykelverkstad reparera cykeln innan du använder den.

• Tänk på att andra trafikanter (bilar, lastbilar, motorcyklar) kanske inte är medvetna 
om att en elcykel är snabbare än vanlig cykel. Att cykla snabbt ökar även olycksrisken. 
Avstånden minskar snabbare och bromssträckan blir längre.

• Visa hänsyn. Cykla endast under de användningsvillkor som specificeras för din cykel. 
Elektriska stads-/trekkingcyklar är godkända för villkor 1 (asfalterade vägar med 
däcken mot marken).

3. Elsystemet på din nya cykel kräver extra uppmärksamhet.
• Rengör inte din elcykel med högtryckstvätt. Alla elsystem är känsliga för fukt.  

Vatten under högt tryck kan tränga in i anslutningar eller andra delar av elsystemet.
• Det inbyggda litiumjonbatteriet (i diagonalröret) får inte utsättas för mekaniska eller 

fysiska påfrestningar. Genomför inte heller andra interna ändringar. I mycket sällsynta 
fall kan ett batteri som är mycket skadat eller som har missbrukats på annat sätt fatta  
eld. Om du misstänker att batteriet är skadat ska du omedelbart besöka auktoriserad 
cykelverkstad för inspektion.

4. Underhåll batteriet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. 
Om dessa anvisningar inte beaktas kan batteriet skadas och behöva bytas ut:
• Ladda batteriet endast med medföljande laddare.
• Ladda batteriet inomhus eller i ett garage vid rumstemperatur för att undvika att det 

utsätts för regn eller blåst. 
• Om du inte ska använda din elcykel under en längre tid ska du ladda batteriet till 80% 

eftersom det är optimalt för förvaring. Kontrollera laddningsstatusen igen efter sex 
månader. Om batteriets återstående laddning är mindre än 30% laddar du det till 
80% igen. När batteriet är färdigladdat kopplar du bort det från laddaren och kopplar  
bort laddaren från vägguttaget.

• Din elcykel har ett inbyggt litiumjonbatteri. Litiumjonbatteriet laddas ur automatiskt 
med tiden. Om batteriet lämnas oladdat och sedan förvaras utan laddning kan 
laddningsnivån sjunka så mycket att batteriet inte längre går att ladda upp igen utan 
måste bytas.



• Förvara elcykeln på en torr, välventilerad plats. Skydda batteriet mot fukt och vatten.
• Elcykeln kan förvaras i temperaturer mellan -20°C och +50°C.  

För att förlänga batteriets livslängd är det dock bäst att elcykeln förvaras vid en 
rumstemperatur på cirka 20°C.

5. Var försiktig när du transporterar din elcykel.
• Elcyklar är tyngre än vanliga cyklar. Vid transport på ett fordon ska du beakta den 

högsta tillåtna lastkapaciteten för fordonets tak, dragkrok och/eller cykelhållare.  
Mer information finns i handböckerna till fordonet och cykelhållaren.

• Iaktta alltid gällande föreskrifter angående transport av elcykel. 
Eftersom litiumjonbatterier av denna storlek och effekt klassas som farligt gods i 
klass 9 vid transport, kan det på vissa platser finnas regler som begränsar separat 
transport av litiumjonbatterier. Innan du bokar en resa ska du därför kontrollera med 
flyg- eller transportbolaget om du får ta med dig hela din elcykel.

6. Följ lokala föreskrifter. 
I de flesta länder är reglerna för användning av elcyklar desamma som för vanliga 
cyklar. Det kan dock finnas lokala avvikelser, till exempel gällande var man får cykla, 
lägsta ålder för cyklister eller nödvändig utrustning och registrering.  
Det är cyklistens ansvar att känna till och beakta de lokala bestämmelser som gäller för  
elcyklar.

7. Besök din cykelverkstad regelbundet för underhåll av din nya cykel. 
Din cykelverkstad har rätt kunskap och utrustning för att underhålla din elcykel. 
Om du har frågor om din nya elcykel kan du kontakta din auktoriserade cykelverkstad!

Begränsad garanti 
Din cykel omfattas av en begränsad garanti.   
Besök vår webbplats för mer information.



Den här bruksanvisningen gäller endast assistanssystemet Hyena

Den här bruksanvisningen riktar sig främst till elcykelns användare.

Copyright © 2021 HYENA INC. Med ensamrätt.
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1. Introduktion
Grattis till din nya elcykel med assistanssystemet Hyena!  
Vi önskar dig många trevliga cykelturer.

• Den här bruksanvisningen riktar sig främst till produktens användare. 
• Spara bruksanvisningen för framtida referens. Se onlinebruksanvisningen på vår webbplats 

för de senaste uppdateringarna.

1.1. Viktig information

•  Läs noga igenom alla säkerhetsvarningar och säkerhetsanvisningar i bruksanvisningen. 
Underlåtenhet att följa dessa varningar och anvisningar kan leda till allvarliga personskador 
eller dödsfall.

•  Användare som inte är utbildade i cykelmontering bör inte försöka installera, demontera 
eller modifiera komponenter.

•  Om du har frågor om assistanssystemet eller dess komponenter eller om du misstänker 
att batteriet är skadat ska du besöka din lokala auktoriserade Electra-cykelverkstad för 
inspektion.

  ► Information om varningssymboler
I den här bruksanvisningen hittar du grå varningsrutor som denna:

⚠ VARNING 
Text i en grå ruta med symbolen för säkerhetsvarning varnar för en situation eller ett 
beteende som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. 

► Information om bilder
Den elcykel som visas i den här bruksanvisningen kan skilja sig från din elcykel med 
Hyena-utrustning.  
Trots det gäller all information i den här bruksanvisningen även för din elcykel.

1.2. Säkerhetsanvisningar

Anvisningar gällande risk för brand, elstöt eller personskador

⚠ VARNINGAR 
Vid användning av elcyklar som drivs av assistanssystemet Hyena är det viktigt att vidta 
grundläggande försiktighetsåtgärder, bland annat följande:
• När elcykeln används i närheten av barn krävs noggrann uppsikt så att ingen skadas.
• Stick inte in fingrar eller händer i någon av elcykelns komponenter och vidrör inte 

kabelterminalen med bara händer.
• Använd inte elcykeln om någon flexibel strömkabel eller matarkabel är utnött, har sliten 

isolering eller visar andra tecken på skador.
• Kontrollera alltid att laddaren, kablarna och strömkabeln inte är skadade innan du laddar 

batteriet.
• Batteriet får endast laddas med en originalladdare från Hyena.
• Sänk inte ned elcykeln eller någon av elcykelns komponenter i vatten.
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⚠ VARNINGAR, fortsättning. 
• Placera inte elcykeln eller någon av assistanssystemets komponenter (t.ex. laddaren) i 

närheten av varma eller lättantändliga föremål eller material.
• Assistanssystemets delar är inte avsedda att användas vid omgivningstemperaturer 

under -10°C eller över 45°C.
• Använd endast Hyena originalreservdelar. Om du använder andra reservdelar än Hyena 

kan elcykelns säkerhet och prestanda försämras och garantin för din elcykel kan sluta 
gälla.

• Modifiera inte ditt assistanssystem för att öka effekten eller den maximala hastigheten 
på systemet.

1.3. Säkerhet när man cyklar

• Gör dig förtrogen med din nya elcykel innan du använder den på vägar med flera körfält 
och på gångvägar.

• Börja inte med den snabbaste inställningen direkt. Börja med den lägsta inställningen 
för assistans under dina första cykelturer.

• Fokusera inte på konsolen medan du cyklar. Om du är distraherad under färd ökar 
olycksrisken.

• Att cykla med assistanssystemet avstängt är som att cykla på en vanlig cykel utan 
elassistans.

• Assistanssystemet ger extra kraft under cykling upp till de hastighetsgränser som gäller 
i respektive land (t.ex. 25 km/h inom EU och 20 mph i USA/Kanada). Modifiera inte 
assistanssystemet och montera inte någon annan utrustning för att öka effekten eller 
den maximala hastigheten på assistanssystemet. I så fall blir cykeln olaglig att använda 
och garantin upphör att gälla.

⚠ VARNINGAR
• När assistanssystemet slås på och en assistansnivå väljs aktiveras åkstödet så fort du 

börjar trampa.  
Sätt dig på elcykeln och aktivera minst en broms innan du börjar trampa på pedalerna.

• När assistanssystemet är aktiverat ska du inte kliva på cykeln genom att lägga ena foten 
på pedalen och lyfta det andra benet över cykeln, eftersom elcykeln kan accelerera 
plötsligt.  
Om denna varning inte beaktas kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.
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2. Översikt över assistanssystemet
Assistanssystemet Hyena omfattar en elektrisk drivenhet och en styrenhet. 
Systemet erbjuder följande fördelar:
• Tyst och kraftfull elmotorprestanda.
• Teknik med flera sensorer för precis och naturlig åksupport.
• Lättanvänd och ergonomisk konsol som ger visuell information om assistanssystemets 

status. 

A.  Bakre navmotor
B.  Konsol
C.  Moment- och kadenssensor

D.  Batteri i röret
E.  Batteriladdare

A

C D E

B



SV-5HYENA E-BIKE SYSTEMS 

3. Anvisningar för drivenheten
Din elcykel är utrustad med en elmotor på 250 W som utgör navet på bakhjulet och levererar 
elassistansen för din cykel.

⚠ SE UPP 
Demontera inte navmotorn. Navmotorn får endast servas av certifierad mekaniker med 
originaldelar från Hyena.

3.1. Säkerhetsanvisningar för motorn

• Motorn får inte utsättas för mekaniska eller fysiska påfrestningar. Genomför inte heller 
andra ändringar på insidan av motorn.

• Motorn är säker att använda i regn och andra ogynnsamma väderförhållanden.  
Sänk dock inte ned bakhjulet i vatten och rengör det inte med högtryckstvätt. 
Se också till att din elcykel torkar helt efter att du har cyklat i vått väder. 

⚠ VARNINGAR
• Ändra och modifiera inte assistanssystemets komponenter eller komponenter som ingår  

i cykelns drivlina. Om du byter ut komponenter kan navmotorn skadas eller överbelastas, 
vilket i sin tur kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

• Se till att pedaler, vevpartier eller hjul inte blockeras så att motorn stannar.  
Felaktig användning kan skada eller överbelasta navmotorn, vilket i sin tur kan orsaka 
allvarliga personskador eller dödsfall. 

• Motorn kan värmas upp under körning. Vidrör inte navmotorns metallhölje med bara 
händer eller ben när du har använt cykeln.

3.2. Tekniska specifikationer för navmotorn

Artikel Specifikationer
Modellnummer MRT-A250
Märkspänning 36 V
Märkeffekt 250 W
Max. vridmoment vid drift 40 Nm
Drifttemperatur -10°C till 45°C
Förvaringstemperatur -20°C till 50°C
Kapslingsklass IP54
Vikt, ca 2,9 kg
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4. Anvisningar för hantering av batteriet
⚠ SE UPP
Assistanssystemet Hyena drivs av ett litiumjonbatteri (lijon). Läs och beakta alltid 
bruksanvisningen innan du hanterar eller laddar batteriet eller när du använder elcykeln.

⚠ VARNINGAR
• Om batteriet eller laddaren visar tecken på skador ska du inte använda elcykeln och 

omedelbart ta med den till lokal auktoriserad Electra-cykelverkstad för inspektion.
• Stäng alltid av assistanssystemet när det inte används och/eller när du arbetar med det.
• Om diagonalröret har synliga skador ska du omedelbart sluta använda elcykeln.  

Om du cyklar med ett skadat batteri kan det leda till brand eller explosion, vilket kan 
orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

4.1. Säkerhetsanvisningar för batteriet

Artikel Specifikationer
Märkspänning 36V
Nominell kapacitet 7 Ah
Energi 250 Wh
Drifttemperatur -10°C till 45°C

Förvaringstemperatur
1 månad: -20°C till 50°C 
3 månader: -20°C till 40°C 
1 år: -20°C till 20°C

Tillåten laddningstemperatur 0°C till 45°C
Kapslingsklass IPX5
Vikt, ca 1,74 kg

4.2. Tekniska specifikationer för batteriet

• Det interna batteriet får inte utsättas för mekaniska eller fysiska påfrestningar. 
Genomför inte heller andra ändringar på batteriet.

• Ett skadat batteri kan läcka vätska. Rör inte batterivätskan. Kontakt med vätskan kan 
orsaka brännskador eller hudirritation. Om du kommer i kontakt med batterivätska ska 
du omedelbart tvätta händerna med tvål och vatten. Om du får batterivätska i ögonen 
ska du omedelbart skölja ögonen med vatten och uppsöka läkare. 

• Förvara elcykeln på en torr och välventilerad plats.
• Se till att batteriladdningsuttaget inte kommer i kontakt med gem, mynt, nycklar, skruvar 

eller andra föremål som kan generera metallattraktion för att undvika kortslutning mellan 
polerna.
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5. Assistanssystemets funktion
⚠ SE UPP 
Innan du börjar cykla:
• Oavsett hur van cyklist du är bör du läsa igenom kapitlet ”Inledning” i den här 

bruksanvisningen och utföra alla viktiga säkerhetskontroller.
• Assistanssystemet kan endast aktiveras när batteriet är tillräckligt laddat.

5.1. Översikt över konsolen

Med hjälp av konsolen kan du styra assistanssystemet, bland annat aktivera/avaktivera 
assistanssystemet, välja nivå på åksupporten, tända/släcka lamporna (om tillämpligt) och 
använda assistansfunktionen för att leda cykeln.

A
B D

A. Knappen UPP (+) (öka nivån på 
åkstödet och slå på/av lamporna (om 
sådana finns))

B. Strömbrytare PÅ/AV

C. Knappen NED (-) (minska nivån på 
åkstödet och assistans för att leda 
cykeln)

D. Statusindikering för batteriladdning

E. Nivåindikering för åkstöd 

C E

5.2. Tekniska specifikationer för konsolen

Artikel Specifikationer
Drifttemperatur -10°C till 60°C
Förvaringstemperatur -20°C till 50°C
Kapslingsklass IPX5
Vikt, ca <0,05 kg
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Kommentarer 
• Avaktivera alltid assistanssystemet när du har cyklat klart eller när du parkerar din elcykel.
• Om elcykeln inte används och inga knappar trycks in stängs assistanssystemet av 

automatiskt efter sex minuter för att spara ström.

5.3. Aktivera/avaktivera assistanssystemet

• Tryck på strömbrytaren en gång för att sätta på systemet.
• Tryck in strömbrytaren längre än 2 sekunder för att stänga av systemet.

Att cykla med assistanssystemet avstängt är som att cykla på en vanlig cykel utan elassistans.

< 0,5 s. PÅ > 2 s. AV

5.4. Välja en assistansnivå

⚠ SE UPP  
Av säkerhetsskäl bör du alltid börja cykla på nivå 0 eller nivå 1.

⚠ VARNING
När du vänjer dig vid att cykla på en elcykel, börja med den lägsta assistansnivån och öka 
nivåerna efter hand.

När du sätter på assistanssystemet börjar det som standard i Nivå 0.  
Tryck en gång på knapparna UPP (+) /NED (-) för att välja önskad stödnivå: Nivå 0 (0%, 
ingen assistans), nivå 1 (max. 140%), nivå 2 (max. 250%) till nivå 3 (max. 390%).

Nivå 0 
åkstöd av (0%)

Nivå 1
(Max. 140%)

Nivå 2
(Max. 250%)

Nivå 3
(Max. 390%)

Välj önskad assistansnivå med hjälp av knapparna UPP (+) och NED (-).
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Kommentarer
• När assistanssystemet är påslaget och en assistansnivå har valts aktiveras systemet så 

fort du börjar trampa.
• Lägena för assistans påverkar hur mycket stöd assistanssystemet tillhandahåller baserat 

på hur du trampar.
• Generellt ger mer stöd snabbare acceleration och enklare klättring på bekostnad av 

kortare räckvidd. Lägre assistansnivåer som ger mindre stöd ger längre batteridriftstid, 
längre räckvidd och mer kontroll i situationer där dragkraften är begränsad.

• Om din elcykel är växlad, byt växel vid behov för att få ut mesta möjliga av batteriet.
• Elcykelns driveffekt ger endast stöd upp till den högsta hastighet som tillåts enligt lokala 

bestämmelser (t.ex. 25 km/h inom EU och 20 mph i USA/Kanada).  
Så fort du kommer upp till det här övre gränsvärdet för hastighet, slutar assistanssystemet 
att ge extra kraft åt dina tramptag. När din hastighet sjunker under gränsvärdet återupptas 
assistansen automatiskt.

⚠ VARNING  
Assistansnivå 2 eller 3 ska inte användas när man svänger i skarpa kurvor. Detta kan 
leda till att cyklisten tappar kontrollen över elcykeln och ramlar, vilket kan orsaka allvarliga 
eller livshotande personskador.

5.5. Laddningsindikering

Var och en av de tända gröna LED-lamporna på konsolen representerar en kapacitet på 
ungefär 20%. 

• 100% laddat. Längsta räckvidd.
• 21–40 % laddat. Ladda batteriet.
• 10–20% laddat. Batteriet är nästan tomt. Ladda batteriet så snart som möjligt.
• < 9% laddat. LED-lampan blinkar för att uppmana användaren till att genast ladda batteriet. 

≤ 9% 
blinkande

10–21% 21–40% 41–60% 61–80% 81–100%

Obs  
Vid en laddningsnivå på 4% stängs åkstödet av. Den återstående laddningen reserveras 
för att hålla lamporna tända i upp till två timmar.
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5.6. Walk Assist; assistansfunktion för att leda cykeln

Assistansfunktionen för att leda cykeln kan vara till hjälp när du behöver leda cykeln till 
exempel uppför en backe, med en högsta hastighet på 3 km/h.  
Assistansfunktionen för att leda cykeln är bara tillgänglig när systemet är aktiverat och du 
leder cykeln.
• Tryck på knappen NED (-) på konsolen och håll den intryckt i två sekunder för att aktivera 

funktionen.
• När assistansfunktionen för att leda cykeln är aktiverad blinkar indikeringarna för 

assistansnivån på konsolen i ett vattenfallsmönster mot cykelns framsida.

• Gör så att cykeln långsamt drivs framåt genom att trycka på och hålla in knappen UPP (+).

• Släpp knappen UPP (+) för att avsluta assistansfunktionen för att leda cykeln.
• Tryck snabbt på knappen NED (-) för att stänga av assistansfunktionen för att leda cykeln.

Obs  
Assistansfunktionen för att leda cykeln stängs av automatiskt om man inte trycker på några 
knappar under 5 sekunder.

> 2 sekunder för aktivering

< 0,5 sekunder för avstängning Håll intryckt för att starta assistansfunktionen 
för att leda cykeln

Aktiverad
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5.7. Tända/släcka belysningen (om tillämpligt)

När systemet är påslaget håller du knappen UPP (+) intryckt i två sekunder för att tända 
eller släcka lamporna (om fram- och bakljusen drivs av assistanssystemet).

• Om laddningsindikatorn blinkar (vid < 9% laddning) är batteriet nästan urladdat.  
Ladda batteriet.

• Vid en laddning på 4 %, upphör assistansen. Den återstående laddningen är reserverad 
för strömförsörjning av lamporna (om sådana finns) i upp till två timmar.

> 2 s.

Observera
Om ditt batteri är helt urladdat, fungerar inte elcykelns 
lampor förrän du har laddat batteriet.

⚠ VARNINGAR
• Assistansfunktionen för att leda cykeln får endast användas när man leder elcykeln. 

Gör dig redo och stå stadigt innan du aktiverar assistansfunktionen för att leda cykeln.
• Aktivera inte assistansfunktionen när du åker på elcykeln eller om hjulen inte är i kontakt 

med marken.
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6. Anvisningar för laddning
Din elcykel är utrustad med ett laddningsuttag på ramen för laddning av det inbyggda 
batteriet.

6.1. Säkerhetsanvisningar för laddning

⚠ SE UPP  
Se till att elcykelns batteri är fulladdat före den första användningen.

Följ alla säkerhetsanvisningar för att ladda batteriet.  
Läs och beakta anvisningarna för användning av batteriladdaren.

► Information om laddning
• Ladda batteriet inomhus eller i ett garage vid rumstemperatur för att undvika att det 

utsätts för regn eller blåst. Använd inte laddaren utomhus eller i omgivningar med hög 
luftfuktighet.

• Lämna inte ett batteri som laddas utan uppsikt. När batteriet är fulladdat kopplar du genast 
bort det från laddningskabeln. 

• Försök inte använda elcykeln eller ladda batteriet om det finns synliga skador på det 
ställe där batteriet är monterat (diagonalrör).

• Flytta inte batteriladdaren medan du laddar elcykeln. Batteriladdarens nätkontakt kan 
lossna från eluttaget, vilket kan leda till brandrisk. 

• Låt inte laddaren vara ansluten till elcykeln i mer än 24 timmar.  
Om elcykelns batteri inte fulladdas på 24 timmar kontaktar du en auktoriserad Electra-
cykelverkstad för hjälp. 

► Information om laddaren
• Använd endast en certifierad Hyena-laddare för att ladda ditt Hyena-batteri. 

Vid användning av ej certifierade batteriladdare uppstår brandrisk, vilket i sin tur kan 
resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

• Placera inte batteriladdaren på platser som är lättåtkomliga för barn.
• Placera inte batteriladdaren på golvet eller på andra dammiga platser när den används.
• När batteriladdaren används ska den placeras på en stabil, värmetålig yta, t.ex. ett bord.
• Täck inte över och placera inga föremål på batteriladdaren eller dess kabel.
• Använd inte batteriladdaren med gängse elektriska transformatorer som är avsedda för 

användning utomlands (resetransformator). De kan skada batteriladdaren.
• Se till att laddaren inte blir våt. Om laddaren är våt ska du inte röra vid någon del av den 

eftersom det kan leda till elstöt.
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► Information om eluttaget och strömkabeln
• Utsätt inte strömkabeln och nätkontakten för överdriven spänning.
• Använd endast ett eluttag på 100 V till 240 V. 
• Överbelasta inte uttaget utöver dess nominella kapacitet genom att ansluta för många 

apparater. Om uttaget överbelastas kan det leda till överhettning och brand.
• Håll alltid i nätkontakten när du kopplar in/bort laddaren i uttaget. Dra inte i strömkabeln 

för att koppla bort laddaren. I annat fall kan strömkabeln och/eller nätkontakten skadas 
och orsaka kortslutning, elstöt eller brand.

• Var försiktig när du laddar elcykeln så att du inte snubblar över laddarens kabel.  
Du kan skada dig eller så kan cykeln välta så att dess komponenter skadas.

• Laddaren är utrustad med en strömkabel som har en skyddsjordledare och en jordkontakt. 
Nätkontakten ska kopplas till ett uttag med en jordfelsbrytare som är korrekt installerad 
och jordad i enlighet med alla lokala lagar och bestämmelser.  
Vid laddningsfel ser jordningen till att den elektriska strömmen leds bort i en bana med 
minsta motstånd för att minska risken för elstöt.

⚠ VARNING 
Felaktig anslutning av skyddsjordledaren kan leda till elstöt. Kontakta behörig elektriker 
om du är osäker på om produkten är ordentligt jordad. Modifiera inte den nätkontakt som 
medföljer produkten. Om kontakten inte passar i uttaget ska du låta behörig elektriker 
installera ett lämpligt uttag.

► Information om fel
Om följande problem uppstår ska du sluta använda enheten, omedelbart koppla bort den 
från uttaget och kontakta en auktoriserad Electra-cykelverkstad. 

• Det  bildas värme eller rök vid nätkontakten.
• Nätkontakten eller laddarens kontakt har synliga skador.
• LED-indikeringen på laddaren tänds inte trots att laddaren är ansluten till uttaget. 
• Den röda lysdioden på laddaren blinkar under laddning för att indikera att ett laddningsfel 

har inträffat. 
• Du misstänker något annat fel.
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6.2. Tekniska specifikationer för laddaren

Artikel Specifikationer
Laddningsström (max.) 2 A
Nominell inspänning 100–240 VAC
Ingångsfrekvensområde 47–63 Hz
Nominell utspänning 42 ± 0,2 V
Laddningstid, ca 3 timmar 30 minuter (tom till full)
Tillåten laddningstemperatur 0°C till 40°C
Förvaringstemperatur -20°C till 55°C

Nätkontakt Laddningskontakt

6.3. Ladda batteriet

► Före laddning
• Kontrollera laddningsuttaget och laddaren med jämna mellanrum så att de inte är skadade. 

Ladda aldrig batteriet och använd inte elcykeln om du misstänker att de är skadade 
eller defekta.

• Se till att laddarens uttag och nätkontakt är oskadade och torra innan du ansluter och 
laddar batteriet.

► Indikering på laddare
• Under laddning lyser LED-indikeringen på laddaren rött. 
• När batteriet är fulladdat ändrar LED-indikeringen färg till grönt.

Laddning

Fulladdat

⚠ SE UPP 
Om den röda LED-indikeringen blinkar under laddning har ett laddningsfel inträffat. 
Koppla genast bort laddaren ur uttaget. Använd inte assistanssystemet och kontakta din 
lokala auktoriserade Electra-cykelverkstad.
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Kommentarer
• Batteriet är utrustat med ett batterihanteringssystem (BMS) som skyddar ett helt urladdat 

batteri från skador.  
För att bibehålla bästa möjliga batteriprestanda och livslängd rekommenderar Hyena 
dock att du regelbundet laddar batteriet till minst 80% av den fulla kapaciteten.

• Litiumjonbatteriernas kapacitet avtar gradvis beroende på ålder och användning.  
Om batteriets driftområde efter laddning har minskat kraftigt kan det vara ett tecken på 
att batteriet håller på att tjäna ut och måste bytas.

► Laddningsprocess
• Batteriet kan laddas när som helst, oavsett aktuell laddningsnivå. 
• Laddningen kan avbrytas när som helst utan att batteriet tar skada. 
• Ladda batteriet i temperaturer mellan 0°C och 40°C.

⚠ SE UPP
Stäng alltid av assistanssystemet under laddning.

1.  Öppna locket till laddningsuttaget på elcykeln.
2. Anslut laddningskontakten till laddningsuttaget på batteriet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anslut väggkontakten till ett vägguttag (100–240 V). Lysdioden på laddaren lyser rött 
under laddning.

4. Under laddning indikeras batteriets laddningsnivå med laddningsindikeringen på konsolen. 
Varje grön lysdiod som lyser på konsolen motsvarar cirka 20% laddningskapacitet.
Batteriet är fulladdat när indikeringen på laddaren lyser grönt och alla gröna lysdioder 
på laddningsindikeringen på konsolen tänds.  
 Observera:  
Elcykelsystemet stängs av efter att batteriet har laddats färdigt (inom ungefär sex minuter).

5. När batteriet är laddat, koppla loss väggkontakten från vägguttaget och laddningskontakten 
från batteriet. 

6. Stäng locket för att skydda laddningsuttaget.
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Ungefärlig laddningstid/laddning i procent*
Efter 1 timme 30%
Efter 2 timmar 60%
Efter 3 timmar 85%
Efter 3,5 timmar 100%

*Från tomt

► Laddningstid
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7. Anvisningar för förvaring och transport
7.1. Förvaring
• Batteriet bör inte vara permanent anslutet till laddaren vid förvaring.
• Förvara elcykeln på följande platser: I ett torrt, välventilerat rum med röklarm, på avstånd 

från brännbara eller lättantändliga föremål och från värmekällor.
• Förvara elcykeln på en brandsäker yta och utan kontakt med vatten, värmekällor eller  

sand. Skydda batteriet mot fukt och vatten.
• Förvara inte elcykeln i omgivningstemperaturer under -20°C eller över 50°C.  

För att förlänga batteriets livslängd är det dock bäst att elcykeln förvaras vid en 
rumstemperatur på cirka 20°C.

• Förvara elcykeln på en plats där den är skyddad mot direkt solljus.
• Placera inga tunga föremål på elcykeln eller på någon av dess komponenter.

7.2. Ladda batteriet före och under förvaring

• Om du inte ska använda din elcykel under en längre tid ska du ladda batteriet till 80% 
eftersom det är optimalt för förvaring.

• Kontrollera laddningsstatusen igen efter sex månader. Om batteriets återstående laddning 
är mindre än 30% laddar du det till 80% igen.

⚠ SE UPP  
Litiumjonbatterier laddas ur automatiskt med tiden. Om batteriet lämnas oladdat och sedan 
förvaras utan laddning kan laddningsnivån sjunka så mycket (djupurladdning) att batteriet 
inte längre går att ladda upp igen utan måste bytas.

7.3. Transport av elcyklar

• En elcykel väger mer än en vanlig cykel. Vid transport på ett fordon ska du beakta den 
högsta tillåtna lastkapaciteten för fordonets tak, dragkrok och/eller cykelhållare.  
Mer information finns i fordonets och cykelhållarens bruksanvisningar.

• Beakta alltid gällande föreskrifter för transport av (el)cyklar.
• Eftersom litiumjonbatterier av denna storlek och effekt klassas som farligt gods i klass 

9 vid transport, kan det på vissa platser finnas regler som begränsar separat transport 
av litiumjonbatterier. Innan du bokar en resa ska du därför kontrollera med flyg- eller 
transportbolaget om du får ta med dig hela din elcykel.

• Elcykeln, inklusive batterierna, omfattas av lagstiftning gällande transport av farligt gods.  
Privatpersoner får endast transportera oskadade batterier på väg utan att behöva uppfylla 
ytterligare krav. Om du har frågor om transport av din elcykel kan du kontakta din  
auktoriserade cykelverkstad.

⚠ SE UPP 
Vid frakt av alla typer av (separata) batterier, inklusive litium- och litiummetalltyper, kan det  
krävas användning av specialförpackningar, särskild faromärkning och specifika dokument  
som intygar att batterierna uppfyller gällande lokala bestämmelser.
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8. Felsökning
Om du får problem med din elcykel kan du genomföra grundläggande felsökning med hjälp 
av informationen nedan. Om problemet inte kan identifieras eller lösas kontaktar du en 
auktoriserad Electra-cykelverkstad.

8.1. Systemfel

► Systemet kan inte slås på
 - Kontrollera batteriets laddningsstatus: Om batterinivån är låg eller om batteriet är tomt 
laddar du batteriet.

 - Kontrollera kabelanslutningarna: Kontrollera alla kabelanslutningar för att säkerställa 
att de är korrekt anslutna. Om alla kablar är ordentligt anslutna och problemet kvarstår 
kontaktar du en auktoriserad Electra-cykelverkstad.

► Ingen assistanskraft
 - Laddningsnivå: Kontrollera laddningsnivån. Vid 4% batteriladdning eller lägre stängs  
åkstödet av. Den återstående laddningen är reserverad för strömförsörjning av lamporna 
i upp till två timmar.

 - Kontrollera assistansnivån på konsolen: Åkstödet känns endast från n ivå 1 till nivå 3.
 - Trampa på elcykelns pedaler: Elcykeln ger åkstöd endast när du trampar.  
Åkstödet stängs av omedelbart när du slutar trampa.

 - Systemet överhettat: Om du cyklar i långa backar eller cyklar med för hög belastning 
på din elcykel kan assistanssystemet överhettas. Stäng av systemet och låt det svalna 
i minst 10 minuter.

 - Hastighetsbegränsning: Assistanssystemets tillhandahåller åkstöd endast upp till den  
tillåtna maxhastigheten enligt lokala bestämmelser. Så snart du har nått denna 
hastighetsgräns kommer assistanssystemet att stänga av åkstödet och aktiverar det 
automatiskt igen när hastigheten faller under hastighetsgränsen.

► Lamporna (om sådana finns) tänds inte 
 - Kontrollera batteriets laddningsnivå och ladda vid behov. 
När batteriladdningen är lägre än 4% reserveras den återstående laddningen för  
strömförsörjning av lamporna i upp till två timmar. Vid 0% laddning tänds inte lamporna 
mer.

 - Kontrollera att kontakterna till alla elkablar är korrekt anslutna.  
Om du är osäker, kontakta din lokala auktoriserade Electra-cykelverkstad.

8.2. Problem med batteri och laddning

► Batteriet urladdas snabbt
 - Batteriet kan vara nästan uttjänt. Kontakta närmaste auktoriserade Electra-
cykelverkstad för ytterligare service.

 - Batterikapaciteten kan påverkas av omgivningstemperaturen, särskilt kallt väder.
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► Batteriet kan inte laddas
 - Kontrollera att anslutningskontakterna på laddningskontakten och laddningsuttaget 
vid laddningsporten är rena. Torka dem i så fall rena med en torr trasa.

 - Anslut laddningsadaptern på ett säkert sätt till batteriladdningsporten och ladda den 
igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du en auktoriserad Electra-
cykelverkstad.

► LED-indikeringen på laddaren tänds inte.
 - Slå på assistanssystemet. Om batteriet laddas på rätt sätt blinkar 
laddningsindikeringarna på konsolen och visar aktuell laddningsstatus.

 - Koppla ur och återanslut laddarens nätkontakt och genomför sedan laddningen igen. 
 - Om LED-indikeringen på laddaren ändå inte tänds ska du kontakta lokal auktoriserad  
Electra-cykelverkstad.

8.3. Andra problem
Om din elcykel inte fungerar som den ska på grund av mekaniska problem, problem med 
assistanssystemet eller andra problem som inte kan identifieras eller åtgärdas, kontaktar 
du din lokala auktoriserade Electra-cykelverkstad.
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9. Rengöring
• För att undvika risk för elstöt vid rengöring av elcykeln kopplar du bort nätkontakten från 

eluttaget och laddningskontakten från batteriet. 
• Sänk inte ned elcykeln eller någon av elcykelns komponenter i vatten.
• Rengör inte assistanssystemets komponenter med högtryckstvätt.
• Rengör endast produkten med en mjuk trasa som fuktats med vatten.
• Rengör inte assistanssystemets komponenter med rengöringsmedel eller organiska 

lösningsmedel.
• Systemet är säkert att använda i regn och andra ogynnsamma väderförhållanden. 

Om systemet skadas vid rengöring med högtryckstvätt eller andra aggressiva 
rengöringsmetoder kan garantin dock upphöra att gälla.

10. Deponering
• Cykelns assistanssystem, inklusive motor, drivenhet, batteri, hastighetsgivare, konsol, 

kablar, tillbehör och förpackningar ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt enligt gällande 
lokala föreskrifter.

• Släng inte elcykeln eller dess komponenter i hushållsavfallet.
• Information om EU-regler: I enlighet med direktiv 2012/19/EU och direktiv 2006/66/EG 

måste uttjänt elektronisk utrustning och defekta/urladdade batterier samlas in separat 
och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Denna symbol gäller endast inom Europeiska unionen.  
Bortskaffa uttjänta batterier och andra elektriska delar i enlighet med 
lokala föreskrifter.  
Om du är osäker kan du kontakta inköpsstället eller en cykelaffär.

⚠ VARNING  
Om uppgifterna i detta avsnitt inte beaktas kan det leda till skador på komponenterna på 
din elcykel och garantin upphör att gälla. Framför allt uppstår risk för allvarliga skador eller 
dödsfall.



SV-21
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Kontakt

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

Telefon: 1.800.261.1644

Huvudkontoret i Europa
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Telefon: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

Begränsad garanti
Din cykel omfattas av en begränsad garanti.  
Besök vår webbplats för mer information. 
 
För service och garanti, kontakta din lokala auktoriserade cykelverkstad.
På Electras webbplats (support) finns den senaste versionen av den här bruksanvisningen.
Nya funktioner som beskrivs i den senaste bruksanvisningen kanske inte finns på din elcykel.

PN 5270512 - SV rev. 1, Maj 2021
© 2021 Trek Bicycle Corporation. Med ensamrätt.

https://www.electrabike.com
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