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VELKOMMEN I FAMILIEN!
Dette er en kvikguide til din nye elcykel.
Den komplette instruktionsbog til din elcykelmodel kan du finde på vores websted
under "Brugervejledninger", eller du kan gå til den ved at klikke på QR-koden i
denne guide. Hvis du ikke har adgang til en computer eller internettet, kan du
bede din autoriserede forhandler om en trykt udgave af vejledningen.
Selvom du har haft og brugt en cykel i årevis, bør du læse denne guide, den
medfølgende instruktionsbog til din elcykel og den komplette instruktionsbog til
din elcykelmodel, inden du tager denne cykel i brug. I disse vejledninger er der
vigtige sikkerhedsoplysninger og forslag til korrekt brug og vedligeholdelse af dine
elcykel samt information om korrekt bortskaffelse af kasserede elkomponenter.

DA-1

5 TING, DU SKAL VIDE OM AT CYKLE PÅ DIN NYE ELCYKEL
1. Start langsomt
Jo, det er sjovt, når det går stærkt. Men man skal altså først vænne sig til en
elcykel. Det kan være fristende straks at sætte sin nye elcykel på den højeste
motorindstilling, men vi anbefaler at tage den med ro de første gange. Start med
den laveste indstilling, og lær, hvordan det er at cykle med "gratis fart".
2. Brems tidligere
Elcykler er tungere end almindelige cykler, og de bevæger sig hurtigere. Større
motorkraft, højere fart og en tungere cykel betyder, at når du cykler, skal du bruge
længere tid til at reagere i, og derfor bør du begynde at sætte farten ned tidligere
på en elcykel end på en almindelig cykel.
3. En hurtigere cykel med stærkere bremser
Din elcykel er udstyret med den nyeste bremseteknologi, som fungerer rigtig godt –
og måske bedre, end du regner med. Mens du vænner dig til din nye elcykel, skal du
i starten bremse med let hånd og trække gradvist i bremsegrebene. Og du må aldrig
nøjes med blot at bruge forbremsegrebet; brems lige meget på for- og baghjulet.
4. Du cykler hurtigere, end du ser ud til for andre
Elcykler ligner almindelige cykler, så bilister og fodgængere forventer måske ikke,
at du cykler så hurtigt, som din elcykel giver mulighed for. Indtil alle har vænnet
sig til, hvordan elcykler ser ud, og hvor hurtige de er, skal du passe ekstra på og
være ekstra agtpågivende over for omgivelserne, når du cykler.
5. Alle cykelreglerne gælder stadig
Din nye elcykel giver dig endnu større frihed og gør det sjovere at cykle. Men du
skal stadig kende og overholde færdselsreglerne på såvel landeveje som på stier
og spor i terrænet. Så god fornøjelse med din elcykel, men husk, at højere fart
giver større ansvar!
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SÅDAN FUNGERER BOSCH-MOTORSYSTEMET
Se de første sider i denne guide for de figurer, der henvises til nedenfor.
1. Tænd/sluk for elcyklen (figur A)
• Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for motorsystemet
efter brug.
• Hvis du cykler med motorsystemet slået fra, er det som at cykle på en
almindelig cykel uden strøm.
• Motorsystemet skal være tændt for at bruge cykellygterne (hvis monteret).
2. Valg af motortrin (figur B)
• Tryk kort på +/- knappen for at øge/reducere motorkraften under cykling.
• Der kan vælges mellem 5 trin: OFF (0%), ECO (40%), TOUR (100%), SPORT/EMTB (150%) og TURBO (250%).
Motorkraften med E-MTB er kun beregnet til el-mountainbikes. Det bruges i
stedet for SPORT-trinnet.
• Når du er ved at lære at cykle på en elcykel, skal du starte på det laveste
trin og gradvist øge motorkraften.
• Når du cykler, bliver din cykelhastighed vist i km/t (eller mph).
• For at udnytte batteristrømmen bedst muligt skal du, ud over at indstille
motorkraften, cykle i de rigtige gear.
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3. Aktivering af Walk Assist (hvis monteret) (figur C)
• Walk Assist fungerer i 2 trin og kan til enhver tid bruges til at gøre det lettere
at trække med elcyklen til fods:
○ Tryk kort på "Walk"-knappen.
○ Tryk på "+" knappen og hold den inde, når "Walk +" bliver vist på displayet.
• Elcyklen ruller af sted med lav hastighed, når du holder "+" knappen inde.
• Walk Assist kan ikke aktiveres, når motorsystemet er slået fra.
4. Betjening af cyklens indbyggede lygter (hvis monteret) (figur D)
• Nogle elcykler er programmeret til, at lygterne altid er tændt.
Disse "altid tændte" modeller har en lyssensor, der automatisk justerer
lysmåden (blink eller konstant lysende) alt efter cykelforholdene.
Lyssystemet bliver tændt, når cyklens elsystem slås til.
• Lygterne slukkes og tændes ved at trykke på "+" knappen og holde den inde
kortvarigt. På displayet bliver vist et lygteikon, når lyssystemet er tændt.
• Hvis din elcykel har fjern-/nærlys, skal du tage hensyn til modkørende
motortrafikanter og blænde ned.
5. Opladeniveau
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere periode, bør det oplades til ca.
60%, inden det lægges til side. Kontroller derefter batteriets ladetilstand
mindst hver 6. måned.
• Når der kun lyser én streg på ladeindikatoren, skal batteriet genoplades igen
til ca. 60%.

DA-4

Ladeindikatoren på displayet

Ladeindikatoren på batteriet

100% opladet, maksimal
rækkevidde.
Oplad batteriet.
• Batteriet er næsten afladet; bør
oplades straks.
• Ingen motorkraft (blinkende
indikator).
• Strøm til lygterne i op til 2 timer.

Tryk på knappen på batteriet for at
kontrollere ladeniveauet.
• 0-1 streg: oplad batteriet.
• 5 streger: 100% opladet, maksimal
rækkevidde.

6. Opladning af batteriet (figur E og F)
• Din elcykels batteri er beregnet til at oplade på en eller begge af følgende
måder:
○ Batteri på elcyklen (figur E)
►
Tilslut den medfølgende opladerledning i opladeporten i stellet.
Når der tilsluttes strøm, bliver der vist et opladesymbol på displayet,
som viser, at opladningen er i gang. Når batteriet er helt opladet,
slukker displayet automatisk.
○ Batteri taget af elcyklen (figur F)
►
Brug den medfølgende nøgle til at låse elcyklens batteri op, og tag det af.
►
Tilslut den medfølgende opladerledning i batteriets opladeport.
Når der tilsluttes strøm, blinker stregerne på batteriets ladeindikator
under opladningen. Når batteriet er helt opladet, slukker ladeindikatoren
med det samme.
• Under opladning skal batteriet være under opsyn. Når batteriet er helt
opladet, skal opladerledningen afbrydes med det samme.
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GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE
1. Batteriet skal håndteres forsigtigt.
• Pas på ved håndtering af batteriet. Det har stor kapacitet. Hvis batteriet
punkteres eller på anden vis beskadiges, kan det have alvorlige følger.
Hvis du har mistanke om, at batteriet er beskadiget, bør du straks få det
undersøgt hos din cykelhandler.
• Tal med en autoriseret elcykeltekniker inden montering af tilbehør på cyklen.
Ved montering af en forkert bolt det forkerte sted kan elcyklens elektriske
system blive beskadiget.
ADVARSEL.
Kortslutning i elsystemet og/eller
beskadigelse af batteriet kan resultere
i overophedning af elkomponenterne.
Batterier, som har været udsat for kraftige
slagpåvirkninger, kan bryde i brand.

2. Sørg for at vedligeholde batteriet rigtigt.
• Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader til elcyklen. Ved
brug af en forkert oplader kan batteriets levetid blive forkortet, og det kan
bryde i brand.
• Batteriet skal være under opsyn, når det oplades. Brug så vidt muligt
en stikkontakt med jord (og fejlstrømsafbryder i installationen). Afbryd
opladeren straks efter opladning.
• Opbevar elcykelbatteriet på et tørt sted med god ventilation uden fugt,
varmekilder og brandbare eller letantændelige genstande i nærheden.
• Kontroller batteriets ladetilstand mindst hver 6. måned. Genoplad batteriet
til mindst 60%, når det er nødvendigt. Batteriet kan blive beskadiget, hvis
det aflades helt.
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3. Pas på ved transport af elcyklen.
Hvis din elcykel transporteres på en cykelholder, skal controlleren og
batteriet afmonteres fra cyklen og lægges i bilen. Det er sikrere og reducerer
vægtbelastningen på cykelholderen.
4. Sørg for, at affjedringen er indstillet rigtigt på din el-mountainbike (e-MTB).
Af hensyn til din el-mountainbikes terrængående egenskaber skal du sørge for,
at affjedringen er rigtigt indstillet, inden du tager den i brug. Gå ind på https://
suspension.trekbikes.com, og brug vores beregner til indstilling af affjedringen.

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE DIN ELCYKEL
Sp: Kan jeg cykle på min nye elcykel uden batteriet monteret?
Sv: Ja. Du kan cykle på elcyklen uden batteriet, men det er en god ide at beskytte
dens elkomponenter mod vand og snavs. Din lokale cykelhandler kan hjælpe
dig med at bestille de komponenter, du skal bruge. Du skal være opmærksom
på, at uden batteri på elcyklen fungerer lygterne (hvis monteret) ikke. Hvis du
cykler i mørke uden batteriet på cyklen, skal du have andre lygter.

Sp: Hvad bruges nøglerne til? Hvad gør jeg, hvis jeg mister dem?
Sv: Låsene beskytter din elcykel og batteriet mod tyveri. Hvis din elcykel har en
ringlås, passer nøglen både til ringlåsen og batteriet. Skriv nøglens nummer
ned, og opbevar det. Hvis du mister nøglerne, kan du bestille nye nøgler hos
en autoriseret forhandler.

Sp: Hvad gør jeg, hvis der er noget på min elcykel, der ikke fungerer?
Sv: Din elcykel er en finmekanisk maskine. Derfor skal den repareres hos en
autoriseret forhandler. Din lokale cykelhandler er det bedste sted at henvende
dig for at få repareret systemerne på din elcykel.
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Sp: Må jeg udskifte eller opgradere displaykomponenterne på min elcykel?
Sv: Cyklens originaldisplay kan udskiftes med et eftermonteret display.
Denne type af reparation bør kun udføres af en autoriseret elcykeltekniker.

KONTAKT
US Head Office

Danmark

Trek US
Customer Service 801 W
Madison street Waterloo,
Wisconsin 53594
USA

Trek Denmark / Bikeurope B.V.
Søren Nymarks vej 15
8270 Højbjerg
Danmark

Telefon: 920.478.4678

Telefon: +45 70271540

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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US Head Office

European Head Office

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

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

Telefon: 1.800.261.1644

Telefon: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

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