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VELKOMMEN I FAMILIEN!

Dette er en oppstartsguide for din nye elsykkel. 
En omfattende brukerhåndbok for din modell er å finne på vår nettside under 
«Brukerhåndbøker og veiledninger», eller så kan du få tilgang til den via QR-koden 
i denne guiden. Har du ikke tilgang til en datamaskin eller internett, kan du be om 

å få en fysisk brukerhåndbok fra din lokale forhandler.

Om du har syklet i årevis bør du likevel lese denne guiden, brukerhåndboka 
som fulgte med elsykkelen din og Brukerhåndbok for elsykkeleiere før du tar 
sykkelen i bruk. Disse inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og nyttige forslag 
om riktig bruk og vedlikehold av din elsykkel og hvordan man kvitter seg med 
elektriske komponenter.
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FEM TING DU MÅ VITE OM DIN NYE ELSYKKEL

1. Begynn sakte

Vi vet at fart er gøy. Men elsykler krever litt tilvenning. Det kan være fristende å 
sette elsykkelen på maks kraft med en gang, men vi anbefaler å ta det pent og 
rolig på de første turene. Begynn med innstillingen for lavest bistand og bli vant 
med følelsen.

2. Brems tidligere

Elsykler er tyngre enn vanlige sykler, og beveger seg fortere. Mer kraft, mer fart 
og mer vekt betyr at når du først er i gang, trenger du mer tid til å reagere, så du 
bør begynne å bremse ned før på elsykkelen enn på en vanlig sykkel.

3. En raskere sykkel får kraftigere bremser

Vi har utstyrt din elsykkel med det siste innen bremseteknologi, og de virker 
veldig godt – kanskje enda bedre enn du forventer. Mens du venner deg til din 
nye elsykkel anbefaler vi å bremse mer forsiktig og klemme inn hendlene mer 
gradvis. Og hiv deg aldri bare på forbremsen – brems likt med for- og bakbrems.

4. Du er raskere enn du ser ut

Elsykler ser ut som vanlige sykler, så bilførere og fotgjengere forventer kanskje 
ikke at du sykler så fort som elsykkelen går. Frem til folk blir vant med hvordan 
elsykler ser ut og hvor fort de går, bør du være ekstra forsiktig og oppmerksom 
på omgivelsene dine.

5. Alle sykkelregler gjelder fortsatt

Selv om elsykkelen din gir massevis av frihet og moro, er det fremdeles ditt 
ansvar å vite om og følge alle trafikkreglene på veiene, sykkelstiene og turstiene 
i ditt område. Kos deg der ute, men større fart medfører større ansvar!
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GRUNNLEGENDE BRUK AV HJELPEMOTORSYSTEMET FRA BOSCH

Se de første sidene av guiden for å finne figurene som nevnes under.

1. Skru	sykkelen	av	og	på	(figur	A)

• Trykk kort på av/på-knappen for å skru hjelpemotorsystemet på eller av
etter bruk.

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

• Motorsystemet må skrus på for at lysene skal virke, dersom du har lys.

2. Velg	et	bistandsnivå	(figur	B)

• Trykk kort på en av knappene med «+» og «-» for å øke eller minske
bistandsnivået mens du sykler.

• Velg mellom fem nivåer: AV (0%), ECO (40%), TOUR (100%), SPORT/E-
MTB (150%), TURBO (250%). E-MTB-nivået gir økt ytelse på elektriske
terrengsykler. Det erstatter SPORT-nivået.

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

• Mens du sykler, viser displayet hvor fort du sykler i km/t.

• For å få mest mulig ut av batteriet, bør du i tillegg til å justere bistandsnivået
gire når det trengs.
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3. Aktivering	av	gåassistent	(hvis	du	har	funksjonen)	(figur	C)

• Gåassistenten har en totrinns prosess, og kan brukes for å gjøre det
lettere å gå og trille elsykkelen:

○ Trykk kort på «Walk»-knappen.

○ Trykk og hold «+»-knappen inne mens displayet viser «Walk +».

• Elsykkelen din drives da fremover i lav hastighet mens du holder
«+»-knappen inne.

• Gåassistenten kan ikke aktiveres når motorsystemet er slått av.

4. Styring	av	de	integrerte	lyktene	(dersom	du	har	det)	(figur	D)

• Noen elsykler er programmert til alltid å ha lyktene på.
Disse modellene er utstyrt med en lyssensor som automatisk justerer
lysmønsteret (blinkende eller kontinuerlig) basert på forholdene.
Lyssystemet skrur seg på når du slår på elsykkelen din.

• For å skru lyktene av og på, trykker du inn «+»-knappen og holder den litt
inne. Styringsenheten viser et lys-ikon når lyktene er på.

• Hvis elsykkelen din er utstyrt med en bryter for å veksle mellom nærlys og
fjernlys, er det høflig å blende lysene når du møter syklister og kjørende.

5. Batterinivå

• Skal du ikke bruke batteriet ditt på lenge? Lad det opp til omtrent 60 % før
du lagrer det, og sjekk ladestatusen omtrent hver sjette måned.

• Når kun én av LED-ene på ladeindikatoren lyser, lader du opp batteriet til
cirka 60 % igjen.
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Ladenivåindikator på styringsenheten Ladenivåindikator på batteriet

Fulladet, maksimal rekkevidde.

Lad batteriet. Trykk på knappen på batteriet for å 
sjekke ladenivået.

• 0–1 LED-lys på: Lad batteriet.
• 5 LED-lys på: fulladet, maksimal

rekkevidde.

• Batteriet er nesten tomt, lad
batteriet umiddelbart.

• Ingen strøm til motoren (blinkende
indikatorlys).

• Lys i maksimalt to timer.

6. Lading	av	batteriet	(figur	E	og	F)

• Elsykkelen din er utstyrt for å støtte en eller begge av følgende lademetoder:

○ Med batteriet på sykkelen (figur E)
► Koble den medfølgende laderen til ladeporten som er integrert i

rammen. Når strømmen er tilkoblet, dukker et ladesymbol opp for å
indikere at batteriet lades. Når batteriet er fulladet, skrur displayet seg
av automatisk.

○ Med batteriet fjernet fra sykkelen (figur F)
► Med den medfølgende nøkkelen låser du opp og løsner batteriet.
► Koble den medfølgende ledningen til batteriets integrerte ladeport.

Når strømmen er tilkoblet, blinker LED-lysene i batteriets ladeindikator
under ladeprosessen. Når batteriet er fulladet, slukkes LED-lysene
umiddelbart.

• Ikke gå fra et batteri som lades. Når batteriet er fulladet, kobler du fra
ladeledningen med det samme.
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GRUNNLEGGENDE PLEIE OG VEDLIKEHOLD

1. Ta vare på batteriet.

• Vær forsiktig med batteriet ditt. Det er store krefter der inne. Skade og hull
på den innvendige delen av batteriet kan få alvorlige følger. Dersom du
mistenker at batteripakken kan være skadet, må du straks få den kontrollert
hos en forhandler.

• Hør med en sertifisert elsykkelmekaniker før du monterer tilbehør.
Bruker du feil skrue på feil sted, kan det elektriske systemet ta skade.

ADVARSEL:  
En kortslutning i det elektriske systemet 
og/eller skade på batteriet kan føre til 
overoppheting. En batteripakke som har fått 
en kraftig smell kan potensielt ta fyr.

2. Vedlikehold batteriet skikkelig.

• Lad bare batteriet med laderen du fikk med elsykkelen. Bruker du feil lader,
kan batteriets levetid forringes, og det kan potensielt begynne å brenne.

• Ikke gå fra et batteri når det lades. Bruk en jordet stikkontakt med sikring
dersom det er mulig. Trekk ut laderen med en gang etter lading.

• Oppbevar sykkelbatteriet ditt på et tørt, godt ventilert sted, unna fuktighet,
varmekilder og ting som lett kan ta fyr.

• Sjekk batteriets ladetilstand minst hver sjette måned. Lad opp til minst
60 % når det er nødvendig. Batteriet kan bli ødelagt av dyp utlading.

3. Vær forsiktig når du transporterer elsykkelen din.

Ta av styringsenheten og batteriet og legg det inni bilen når du transporterer 
elsykkelen på et sykkelstativ på bil. Det er tryggere, og det avlaster sykkelstativet.
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4. Sørg	for	korrekt	justert	demping	på	din	elektriske	terrengsykkel	(e-MTB).

For å få mest mulig ut av din elterrengsykkel er det lurt å forsikre seg om at 
dempingen er korrekt konfigurert før du sykler. Gå inn på https://suspension.

trekbikes.com og finn vår demperkalkulator.

VANLIGE SPØRSMÅL OM DIN ELSYKKEL

SPØRSMÅL: Kan jeg sykle på elsykkelen uten batteriet?
SVAR: Ja, det kan du, men det kan være lurt å ta grep for å verne elektriske 

deler mot vann og møkk. Din lokale sykkelbutikk kan hjelpe deg med å 
bestille de riktige delene. Vær obs på at uten batteriet vil ikke lyset på 
sykkelen din, dersom du har det, fungere. Hvis du sykler i mørket uten  
batteri, må du bruke ekstra lykter.

SPØRSMÅL: Hva skal jeg med nøklene? Hva kan jeg gjøre hvis jeg mister dem?
SVAR: Låsene hindrer tyveri av elsykkelen og batteriet ditt. Hvis elsykkelen din  

har ringlås, passer nøkkelen både til ringlåsen og batteriet. Sørg for å  
dokumentere nøkkelnummeret. Hvis du mister nøklene, kan du bestille 
nye hos en autorisert forhandler.

SPØRSMÅL: Hva skal jeg gjøre hvis noe ikke virker på elsykkelen min?
SVAR:  Elsykkelen din er et finstemt maskineri. Få alltid sertifiserte profesjonelle  

til å utføre reparasjoner. Mekanikerne ved din lokale sykkelbutikk er den 
beste ressursen for å feilsøke og reparere elsykkelen.

SPØRSMÅL: Kan jeg bytte eller oppgradere displayet på elsykkelen min?
SVAR: Det er mulig å bytte ut displayet med et ettermarkedsdisplay.  

Denne typen reparasjon bør utføres av en sertifisert elsykkelmekaniker.
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KONTAKT

Karlsrovägen 77
302 41 Halmstad
Sweden

Hovedkontoret i USA

Trek US 
Customer Service 
801 West Madison Street 
Waterloo, Wisconsin 
53594
USA

Tlf.: 920 478 4678

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/

Norge

Trek Sweden AB
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Hovedkontoret i USA

Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 
101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Tlf.: 1 800 261 1644

Hovedkontoret i Europa

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

Tlf.: +31 (0)88 4500699

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
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