
 
 

Instruktion elcykel 

Kom igång! 
Slå på systemet 

Starta systemet genom att hålla in ON/OFF-
knappen i 2 sekunder på knappsatsen (D i 
bilden) som sitter på styret. Då tänds 
displayen upp. 

 

Välj hjälpnivå 

När displayen är på kan du välja önskad hjälpnivå med hjälp av pil upp/ner (A och B i bilden ovan). 
Starta alltid med den lägsta hjälpnivån och öka upp efterhand.  

Det går att välja mellan fem olika hjälpnivåer som alla ger assistans upp till 25 km/h. Skillnaden är att 
du i nivå 1 måste använda mer egen kraft för att komma upp i 25 km/h. När du väljer nivå 5 så får du 
mer assistans av motorn och behöver därför använda mindre egen kraft för att komma upp i 25 
km/h. Du ser vilken hjälpnivå du har i nedre vänstra hörnet på displayen. Då displayen startas upp 
kommer man till standardläge 0, vilket är ingen assistans alls. 

Börja cykla! 

Börja cykla som på en vanlig cykel. Motorn hjälper dig när du börjar trampa. Glöm inte hjälmen! Tänk 
på att det är lite annorlunda att cykla med elassistans. Provcykla först där det är lite trafik. 

När du ska sluta cykla så välj bort assistansen (läge 0) innan du hoppar av cykeln. 

Stäng av systemet 

För att slå av systemet håll in ON/OFF-knappen (D i bilden ovan) tills displayen slocknar. Om cykeln 
inte används och du skulle glömma att stänga av displayen stängs systemet automatiskt av efter 5 
minuter. 

 

Broms, växlar och belysning 

Elcykeln har både fotbroms och handbroms. 

Cykeln har 7 växlar. Börja alltid med växeln i ettan eller tvåan. Tänk på att inte byta växel när du står 
still eftersom växlarna då skadas. 

Belysningen tänder du med hjälp av en knapp på displayen (knappen C ovan).  



 
 
Batteriet 

 

Nere till höger på displayen ser du batterikapaciteten. Om batteriet är tomt så behöver batteriet 
laddas. 

Batteriet sitter under pakethållaren. För att kunna ta loss eller sätta i batteriet behöver man låsa upp 
med nyckel i framkant på batteriet. Slå först av systemet. Det är samma nyckel till batteriet som man 
låser cykeln med. 

Batteriet laddas upp med laddaren som följer med elcykeln (du få inte använda någon annan 
laddare). För god säkerhet ska batteriet laddas i inomhusklimat och under uppsikt (t.ex. inte på 
natten när du sover). När batteriet är fullt uppladdat, ska laddaren tas ut från vägguttaget och 
kontakten från batteriet.  

• Röd LED lyser = Batteriet laddas.  
• Grön LED lyser = Batteriet är fulladdat. 
• LED blinkar Grön/Röd = Fel i laddning. Sluta ladda och kontakta Ystad stadsbibliotek.  

Hur länge batteriet räcker beror på många olika saker såsom vilket assistansläge du har när du cyklar, 
utetemperaturen, hur mycket backar du cyklar i och hur ofta du stannar. 

 

Låsa cykeln 

Cykeln ska alltid låsas fast med två lås och du använder samma nyckel till båda låsen. Börja med att 
trä extralåset runt ramen i cykeln och därefter i något fast föremål i omgivningen. Trä därefter 
igenom låset i öglan på extralåset och sätt in metalländen i det fasta cykellåset på cykelns vänstra 
sida (se röd markering). Lås därefter cykellåset vilket gör att cykeln blir låst dels i bakhjulet och dels 
med extralåset i något annat. Tänk på att inte bara trä runt framhjulet eftersom det inte är 
stöldsäkert.  
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