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1.2 Batteri og oplader 

E
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B Angivelse af fyldningsgrad G Nøgle
C Opladningspunkt H Stik
D Dockingstation I Oplader
E Forbindelsespunkt til dockingstation J Indikatorlampe
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2 Batteri
2.1 Vejledning til opladning 
Læs nedenstående vejledning og advarsler grundigt inden brug af E-bike. 
Fabrikanten er ikke ansvarlig for ulykker eller fejl forårsaget af forkert brug af 
(dele af) E-bike:

• Oplad batteriet én gang inden cyklen bruges første gang.
•	 Alle	batterier	løber	tørt	med	tiden.	Denne	proces	kaldes	’selvafladning’.	

Et	batteri,	der	er	tomt	og	ikke	oplades,	kan	dybdeaflades	i	løbet	af	
to	måneder	og	dermed	gå	i	stykker.	Garantien	fraflader	i	tilfælde	af	
dybdeafladning.

• Batteriet behøver ikke at være helt tomt inden opladning. Batteriet 
forbliver i god stand, når du oplader det hver gang cyklen har været i 
brug (uanset afstanden). Når batteriet er helt opladt, stopper opladningen 
automatisk. Lampen på opladeren forbliver grøn.

• Batteriet kan forblive tilkoblet i tilfælde af opbevaring i længere tid.  
Hvis dette ikke er muligt, oplad batteriet helt og fjern batteriet fra 
opladeren. Oplad batteriet helt mindst en gang hver anden måned. 

• Sørg for at batteriet holdes indenfor nedenstående temperaturgrænser. 
Det forlænger batteriets levetid og forhøjer ydelsen. Desuden fungerer 
opladning og pedalassistance ikke uden for temperaturgrænserne.

Tilstand Minimum [°C] Maksimum [°C]

Under opladning 0 45

Under brug -15 60

Stilstand (mindst 80 % 
fyldningsgrad)

-10 35
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•   Batteripakken skal altid oplades med den oplader, der følger med 
cyklen. Der må ikke benyttes andre opladere. Stikkets farve bør 
være identisk med afbryderens farve

•   Opladeren må ikke tilsluttes netspændingen, når den ikke er i 
brug.

•   Kobl opladeren fra batteriet, før du tager cyklen i brug.
•   Opladeren må ikke blive våd.
•   Undgå, at opladeren bliver beskadiget.
•   Batteripakken må aldrig oplades i direkte sollys.
•   Tab eller lad ikke batteriet falde. Det kan skade batteriet.

•   Du skal være opmærksom på, at cyklen leverer mindre 
pedalassistance ved lavere temperaturer (under 10°C) og at 
batteriet	hurtigere	aflades.	

•   Store temperaturgradienter kan give en meget variabel 
fyldningsindikation, især ved lave temperaturer og et lavt 
batterifyldningsniveau.
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2.2 Opladning af batteri
1.  Kontroller, om netledningen er 

tilsluttet korrekt til opladeren (A).
2.  Tilslut opladeren (A) til 

netspændingen. Den grønne 
indikatorlamper (B) vil lyse. 

3.  Tilslut stikket (C) til opladeren ved 
opladningspunktet (D).

4.  Et LED-lys (E) på batteripakken 
begynder at blinke. 

5.  Når alle 5 LED-lys (E) lyser, er 
batteriet helt opladet.

Batteriet kan både oplades på og adskilt fra cyklen.
Hvis batteriet er opladet på cyklen, vil batteripakkens niveau blive vist på 
skærmen i procenter. En indikation af den forventede opladnings bliver også 
vist. Den faktiske opladningstid kan variere, og vil afhænge af temperaturen, 
oplader- og batteri-type.
Hvis batteriet er opladet adskilt fra cyklen, vil LED-lysene på batteripakken 
vise batteriets opladning.
Hvert LED-lyser repræsenterer 20%. Se også tabellen nedenfor.

Antallet af tændte LED-lys på batteripakken Opladningsindikation 

4 (5. blinker) 80 - 100 %

3 (4. blinker) 60 - 80 %

2 (3. blinker) 40 - 60 %

1 (2. blinker) 20 - 40 %

Ingen(1. blinker)   0 - 20 % *

Eksempel (opladning adskilt fra cyklen): 1 LED på batteriet lyser grønt og det 
andet 2 LED blinker: opladningsprocessen har nu opladet batteriet mellem 
20% og 40%. 

* Pedalhjælpen stopper med 0% batteriopladning. Batteripakken vil stadig 
have nok energi til at levere strøm til skærmen og cykellygter i et par timer 
(se også par. 3.8.6). 

C

A
BD

C

E

D
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2.3 Anbringelse af batteri
1.  Fjern nøglen fra låsen på 

dockingstationen (A)
2.  Skub batteripakken (B) forsigtigt 

ind under bagagebæreren langs 
med skinnerne, til låsen klikker (C).

3.  Det skal sikres, at klappen (D) over 
ladestikket er lukket.

 
4.  Kontroller, at batteriet (B) er låst 

ved at trække det bagud.

En korrekt installeret batteripakke 
kan ikke længere fjernes uden en 
nøgle.

2.4 Afmontering af batteri  
1.  Sæt nøglen (A) i låsen (B) (denne 

nøgle er den samme som nøglen til 
cykellåsen).

2.  Det skal sikres, at klappen over 
ladestikket er lukket.

C

A
B

D

B

A

C

B
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3.  Fjern batteriet (A) fra bagagebæreren 
ved hjælp af håndgrebet (B) under  
batteriet.

 
*   Brug altid begge hænder til at 

trække batteripakken ud, så du 
undgår at tabe den.

*   Batteripakken skal fjernes fra 
bagagebæreren, når cyklen 
transporteres med bil.

 

2.5 Sikkerhed
Batteripakken må kun bruges på den cykel eller de cykler, som den er 
installeret på. En kode i softwaren sikrer, at den ikke kan bruges på andre 
cykler; dvs. at pedalstyringen ikke fungerer (tyverisikring). Du kan ofte købe 
en ekstra batteripakke til din E-bike. Spørg din forhandler.

2.6 Forbindelsesmodul (valgfrit)

Din el-cykel er muligvis forsynet med en forbindelsesmodul. Det vil sige 
at	el-cyklen	er	forbundet	med	nettet,	så	man	altid	kan	aflæse	el-cyklens	
placering og status. Det kan for eksempel være smart i tilfælde af tyveri. 
Hvis du vil anvende hele forbindelsesmodulen, skal du installere en app på 
din	mobiltelefon.	App’en	finder	du	i	App	Store/Play	Store	ved	at	søge	efter	
’Sparta Connect’. Du kan læse mere om modulen på Sparta’s hjemmeside.

Forbindelsesmodulen sammen med app’en giver dig blandt andet adgang til 
følgende funktionaliteter:
- Bevægelsesregistrering: meddelelse om at el-cyklen kører stærkere end 
50	km/t	eller	el-cyklen	vælter	eller	bliver	flyttet.

- Opladningspåmindelse: meddelelse om at modulens batteri skal oplades. 
Sæt batteripakken i bæreren for at oplade batteriet. Se § 2.2.

- Service-meddelelse direkte på mobilen: meddelelse om at cyklen skal til 
service hos forhandleren.

- Geofencing: meddelelse om at din el-cykel forlader eller kommer ind i et 
område, som du selv har indstillet.

B A
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- Track og trace: tracer din el-cykel ved hjælp af GPS. Få oplysninger (via 
app’en) om din el-cykels aktuelle placering.

- Cykelhistorie: se, hvor du har været i det sidste år.

Cykler med forbindelsesmodulen kan fås inklusive. Det er ikke muligt at få 
modulen installeret på et senere tidspunkt.

2.7 Diagnosemelding 
Hvis alle LED-lysene på batteripakken
blinker, skal du først kontrollere om 
batteripakken (A) er blevet tilsluttet 
korrekt til dockingstationens 
kontaktpunkt (B).
Hvis LED-lysene fortsætter med at 
blinke, skal du kontakte din forhandler.

Kontaktfladen	mellem	batteripakken	og	
dockingstationen skal være fri for snavs 
og fugt, for at sikre at e-cyklen fungerer 
korrekt. Om nødvendigt, kan du bruge 
en ren klud til at rengøre den. 
Meget fugt og snavs kan føre til at 
kontaktproblemer og / eller fejl.

OBS! Kontaktpunktet (A) på batteripakken er magnetisk og sørger for 
en optimal forbindelse mellem batteripakke og dockingstation. Dette 
gør, at den nemt kan tiltrække metaldele. Kontroller for tilsmudsning på 
kontaktpunkterne, især når det er opladet uden at være tilsluttet på cyklen.

A B

LED
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3 Display ION
Dette kapitel indeholder information om det display, hvorpå der står ION.
Kapitel 4 handler om displays, hvorpå el-cyklens mærke står. Mærket er 
sandsynligvis Batavus, Ghost, Hercules, Koga eller Sparta.

3.1 Af- og påmontering
Fastspænding Tryk på knappen (A) på 
bagsiden og træk skærmen op (B) fra 
skærmens	holder	(C)	som	vist	i	figuren	
ved siden af (venstre pil). 

Stramning: Placer den nederste side af 
skærmen (B) i skærmens holder (C), og 
derefter, skal du trykke på skærmen ned, 
så	displayholderen	klik	som	vist	i	figuren	
ved siden af (højre pil). 

Kontaktfladen	mellem	skærmen	og	skærmens	holder	skal	være	fri	for	snavs	
og fugt, for at sikre at e-cyklen fungerer korrekt. Om nødvendigt, kan du 
bruge en ren klud til at rengøre den.

3.2 Justering
Løsn de 2 skruer en smule (D). Hold på 
både skærmen (B), og skærmens holder 
(C) for at vende dem begge. Skærm 
behøver ikke at blive fjernet.

Fjern skærmen når du 
opbevarer og transporterer 
cyklen.

B

A

C

D

D

C

B



206

   
   

D
an

sk

3.3 Oversigt over knapper og indikatorer
3.3.1 Display 

A Hastighed
B Tidspunkt (par. 3.8.1)
C Lygter (par. 3.8.6)
D Frostsymbol (par. 3.6.1)
E Batterioplader (par. 2.2)
F Variable skærmindstillinger (par. 3.6)
G Assistanceniveau (par. 3.5)

3.3.2 Betjeningsenhed  

H Tænd/sluk-knap
I Pil til højre*
J Pil til venstre*
K Pil op*
L Pil ned*

* Betjening af                           Montering til venstre   Montering til højre
kørselspositionog skærmindstillinger.
- Knapperne på styreenheden lyser når systemet er tændt. Dette er ikke 
forbundet med cykellygterne.
- Kontrolenheden kan installeres enten på venstre eller højre side.

3.4 Sådan tændes og slukkes systemet
Systemet kan tændes ved at trykke på   i 
en kort periode.
Pedalassistancen bliver slukket ved 
at trykke på  i en kort periode. Hvis 
der trykkes på  i 2 sekunder, vil hele 
systemet slukke pedalstøtten, lygterne, og 
skærmen vil ikke længere fungere. Når 
E-cyklen ikke anvendes, vil systemet og 
lygterne automatisk blive slukket efter fem 
minutter.
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3.5 Indstilling af pedalassistance
Tænd systemet ved at trykke på  . 
Tryk på  eller   for at indstille assistancen (G). 

Assistanceindstillingerne er:
1. ØKO (ECO)
2. LANGFART (CRUISE)
3. TUR (TOUR)
4. SPORT 
5. DRIVKRAFT (POWER)

Du kan skifte mellem positionerne med 
 og .

Hvis du skifter mellem assistancepositionerne mens du cykler, vil denne 
indstilling blive vist øverst til højre i en kort periode.

3.6 Skærmindstillinger
Du kan vælge om du ønsker at der skal vises en enkelt eller omfattende 
oplysninger på skærmen. Se ovenfor i par. § 3.8.3.

Hvis du vælger Enkel, vil du ikke blive vist yderligere oplysninger. 
Hvis du vælger Omfattende, får du vist vist forskellige skærmindstillingerne 
på din skærm. Alle mulige indstillinger er forklaret kort nedenfor. 
Tiden bliver altid vist på skærmen.

Hvis den grundlæggende skærm 
bliver vist, kan du navigere gennem 
skærmindstillingerne ved at bruge  og . 

3.6.1 Temperatur (Temperature)

Du kan vælge dette for at vise 
udendørstemperaturen på din skærm. 
Temperature option er den første funktion. 

0%

0.0

0:00

CRUISE

km/h
2 G
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Temperature
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Skærmen viser et frost symbol (D), 
når udendørstemperaturen er 4 °C 
eller lavere. Når dette symbol vises på 
skærmen,	kan	vejoverfladen	være	glat.	
Du skal justere din hastighed til dette.
Batteripakkens område vil falde 
betydeligt, når den omgivende temperatur 
er meget lav. 

3.6.2 Rejseafstand  
(Trip distance) 

Rejseafstanden (Trip distance) viser, hvor 
langt du har cyklet med din E-cykel under 
den aktuelle tur.
Rejseafstanden måles fra det øjeblik, 
du begynder at cykle. For at nulstille 
Rejseafstanden, se par. 3.6.8. 

3.6.3 Rejsetid 
(Trip time) 

Rejsetiden (Trip time) viser, hvor længe 
du har brugt din E-cykel under den 
aktuelle tur.
Rejsetiden måles fra de øjeblik, du 
begynder at cykle. For at nulstille 
Rejsetiden, se par. 3.6.8.

3.6.4 Gennemsnitshastighed 
(Average speed) 

Den gennemsnitlige hastighed over den 
cyklede afstand vises som Gennemsnits- 
hastighed (Avg. speed).
For at nulstille den gennemsnitlige 
hastighed, se par. 3.6.8. 
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3.6.5 Maksimumshastighed 
(Maximum speed) 

Den maksimale hastighed vedrørende 
den aktuelle tur vises som maksimal 
hastighed (Max. speed).
For at nulstille den maksimale hastighed, 
se par. 3.6.8.

3.6.6 Samlet afstand 
(Total distance) 

Det samlede antal cyklede kilometer vises 
som Samlet afstand (Total distance), der 
måles fra de øjeblik du begynder at bruge 
cyklen.
Du kan ikke nulstille den Samlede 
afstand. 

3.6.7 Aktionsradius 
(Range) 

Aktionsradius (Range) viser hvor mange 
kilometer der stadig kan cykles med 
assistance. Dette afhænger af assistance-
indstillingen. Jo lavere indstillingen er, jo 
højere er området. På område 0, 
et område vil ikke blive vist, fordi området 
uden assistance er ubegrænset. 
Hvis et område bliver vist på din skærm, kan 
du se, hvad forskellen er inden for området 
per assistanceindstilling med   og . 

Området er beregnet på baggrund af den nuværende og historiske brug i 
kombination med batteriniveauet på batteripakken. Temperaturen spiller 
også en rolle i denne beregning. 
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Hvis	batteriet	stort	set	er	helt	afladet,	vil	
meddelelsen "Limited support" blive vist 
på	skærmen.	Hvis	batteripakken	er	afladt,	
kan cyklen ikke tilbyde assistance. Oplad 
E-cyklen så hurtigt som muligt, så du altid 
kan bruge assistance. En batteripakke, der 
er	helt	afladet	og	ikke	er	opladet,	kan	bliver	
over-afladt.	Se	par.	2.1.

For yderligere oplysninger om områdetal, 
se kapitel 5.

3.6.8 Rejseoplysninger 

Rejseafstand og tid, og den gennemsnitlige 
og maksimale hastighed, er forbundet med 
hinanden. 
Rejsetælleren (se par. 3.8.4), vil holde styr 
på oplysninger om den aktuelle rejse, for 
eksempel rejsens afstand (se par. 3.6.2) 
og rejsen (se par. 3.6.3.). Du kan vælge en 
automatisk eller manuel nulstilling. 
Hvis du vælger Automatisk nulstilling, vil rejsetælleren blive automatisk 
nulstillet, når cyklen ikke skal bruges længere end 2 timer.
Hvis du vælger Manuel nulstilling, skal du sørge for, at funktionen "Trip 
distance" eller "Trip time" bliver vist på skærmen. Derefter skal du holde  
nede i 3 sekunder. Rejsetælleren bliver nu nulstillet til 0.
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3.7 Menuoversigt

Screen

Menu

see §3.6.1

Settings Time

English

Advanced

Nederlands

Deutsch

hh:mm

0-100

Simple

Brightness

Trip counter Automatic reset

Automatic

Manual reset

On alerts

Always on

Always on

Sound

O�

View-options

Functions

Language

Maintenance Calibration

Service info

Francais

Temperature

Avg. speed

Trip time

Max. speed

Range

Trip distance

Total distance

Trip information

2 sec.

Controlunit

View

Back

1sec

Lighting

see §3.8.1

see §3.6.2

see §3.6.3

see §3.6.4

see §3.6.5

see §3.6.6

see §3.6.8

see §3.6.7

see §3.8.1

see §3.8.2

see §3.8.3

see §3.8.3

Automatic charging

see §3.8.4

see §3.8.4

see §3.8.5

see §3.8.5

see §3.8.5

see §3.8.6

see §3.8.6

Automatic

O� see §3.8.7

see §3.8.7

see §3.8.8

see §3.8.9

*Automatic charging og calibration se §3.8.7 og §3.8.8.

*

*
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3.8 Forklaring af menuoversigt
3.8.1 Tid og sprog (Time and language)

Du kan åbne menuoversigten ved at trykke på  i 3 sekunder. Du kan 
navigere gennem menuen ved hjælp af , ,  og . Menustrukturen og 
også hvilke knapper skal bruges på menuen kontrol er forklaret i par. 3.7. 

Tidspunkt 
Tiden (Time) bliver altid vist på skærmen.
Tiden kan indstilles ved at vælge indstillingen 
Time i Settings. Du kan åbne en skærm, 
hvor tiden bliver vist igen ved at trykke på . 
Brug , ,  og  
til at justere tidspunktet. Brug  for at 
bekræfte den indstillede tid. 
Du kan vende tilbage til den grundlæggende 
skærm ved at trykke på  et par gange.

Sprog 
Sproget (Language) kan indstilles ved at 
vælge Language på Settings. 
Hvis du vil ændre sproget, skal du trykke 
på . Brug  og  for at skifte mellem 
de tilgængelige sprog. Når du har valgt det 
ønskede sprog, skal du igen trykke på . 
Du kan vende tilbage til den grundlæggende 
skærm ved at trykke på  et par gange. Du 
kan vælge mellem hollandsk, engelsk, tysk 
og fransk.

3.8.2 Lysstyrke (valgfrit) (Brightness)

Skærmens lysstyrke vil automatisk være anderledes, når det er mørkt 
udenfor i forhold til en skærm ved dagslys. Du kan indstille denne lysstyrke. 
Den kan imidlertid kun indstilles, hvis skærmen er i ægte i "nat-indstilling" og 
derfor en mørkt miljø. Skærmens lysstyrke i dagslys er en fast værdi, og den 
kan ikke indstilles.

SETTINGS

Time
Language

SETTINGS

Time
Language
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- Hold  nede i 3 sekunder.
- Brug  og  for at gå til  Screen menuen. 
- Brug  for at gå til højre.
- Brug (  og)  for at gå til Brightness.
- Tryk   en gang.
- Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af  og .
- Tryk igen på  for at indstille den ønskede funktion.
- Tryk på  adskillige gange for at vende tilbage til den primære skærm.

3.8.3 Skærm (View) 

Du kan vælge mellem en enkel eller omfattende skærm, der skal vises på 
skærmen. 

Hvis du vælger Enkel, vil yderligere oplysninger ikke blive vist på skærmen. 
Hvis du vælger Omfattende, vil yderligere oplysninger blive vist på 
skærmen. Funktionerne er allerede blevet forklaret ovenfor:
- Temperatur (par. 3.6.1)
- Rejseafstand (par. 3.6.2)
- Rejsetid (par. 3.6.3)
- Gennemsnitlig hastighed (par. 3.6.4)
- Maks. hastighed. 3.6.5)
- Samlet afstand (par. 3.6.6)
- Område (par. 3.6.7)

Efter området, vises en indstilling om at ingen yderligere oplysninger vises 
på skærmen. Du kan skifte mellem de forskellige indstillinger med  og .

- Hold  nede i 3 sekunder.
- Brug  og  for at gå til Screen menuen. 
- Brug  for at gå til højre. 
- Brug (  og)  for at gå til View.
- Tryk  en gang.
- Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af 

 og .
- Tryk igen på  for at indstille den ønskede 
funktion.
- Tryk på  adskillige gange for at vende tilbage til den primære skærm.

SCREEN

Brightness
View
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3.8.4 Rejsetæller (Trip counter) 

Rejsetælleren vil holde styr på oplysninger om den aktuelle rejse, for 
eksempel rejsens afstand (se par. 3.6.2) og rejse (se par. 3.6.3.). Du kan 
vælge en automatisk eller manuel nulstilling. 
Hvis du vælger Automatisk nulstilling, vil 
rejsetælleren blive automatisk nulstillet, når 
cyklen ikke skal bruges længere end 2 timer.
Hvis du vælger Manuel nulstilling, skal du 
sørge for, at funktionen "trip time" eller "trip 
distance" bliver vist på skærmen. Derefter skal 
du holde  nede i 3 sekunder. Rejsetælleren 
bliver nu nulstillet til 0.

- Hold  nede i 3 sekunder.
- Brug  og  for at gå til Funktions-
menuen. 
- Brug  for at gå til Trip counter. 
- Tryk igen på .
- Vælg den ønskede indstilling ved hjælp 
af  og .
- Tryk igen på  for at indstille den 
ønskede funktion.
- Tryk på  adskillige gange for at vende 
tilbage til den primære skærm.

3.8.5 Lyd (Sound) 

Du kan indstille, om (og i hvilke tilfælde), du ønsker at høre lyd under Lyd.
Hvis du vælger Altid tændt, vil skærmen sende fem lange bippelyde, når 
der er en meddelelse. Derudover vil du høre en kort bippelyd, når du trykker 
på knapperne på kontrolenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en 
rejse.
Hvis du vælger Når der forekommer advarsler, vil skærmen sende fem lange 
bippelyde, når der er en meddelelse. Din skærm sender ikke en bippelyd, 
hvis du trykker på knapperne på styreenheden, efter kalibrering og efter 
nulstilling af en rejse. Hvis du vælger Slukket, sender skærmen ikke nogle 
bippelyde.

FUNCTIONS

Trip counter
Sound
Lighting
Automatic charging

0%

0.0

0:00

Trip time
0:00

km/h
0
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- Hold  nede i 3 sekunder.
- Brug  og  for at gå til Funktions-
menuen. 
- Brug  for at gå til højre. 
- Brug (  og)  for at gå til Sound.
- Tryk igen på  .
- Vælg den ønskede indstilling ved hjælp 
af   og .
- Tryk igen på  for at indstille den 
ønskede funktion.
- Tryk på  adskillige gange for at vende tilbage til den primære skærm.

3.8.6 Lys (Lightning) 

Du kan indstille, om du altid vil have at lygterne er tændt, eller om de 
automatisk skal være tændt under Lygter.  
Hvis du vælger Altid tændt, vil cykellygterne altid være tændt. 
Hvis du vælger Automatisk tændt, vil cykellygterne automatisk blive tændt 
og slukket. Lygtesensoren måler konstant mængden af lys og vil tænde lyset 
og slukket,  baseret på disse oplysninger.
Lygterne (både de forreste og bageste) er forsynet med strøm fra batteriet, 
og vil derfor kun virke, når batteriet er blevet installeret i E-cyklen. Motoren 
vil	fungere	som	en	dynamo,	når	batteriet	er	helt	afladet*.	Baglygten	er	
fastgjort til batteriet. Nogle cykelmodeller har en baglygte, der danner en 
V-form på jorden (kun synlig i mørke). Lygten sørger for, at bagfrakommende 
trafik	bedre	kan	vurdere	afstanden	til	cyklen,	og	der	dannes	en	sikker	zone	
omkring cyklen. Du må aldrig kigge direkte ind i baglygtens linser, når lygten 
er tændt! Hvis du har brug for at udskifte baglygten, anbefaler vi at du 
kontakter	din	certificerede	E-cykel	forhandler.

Der	findes	2	belysningstilstande:	dagslys	og	natlys.		
Afhængigt af omgivelserne skifter forlygten automatisk mellem dagslys og 
natlys. I begge tilstande lyser både LED-striben og LED'et i midten af lygten. 
I nattilstand lyser LED-lygten i midten af lygten kraftigere.

*virker kun på e-bikes med for- eller baghjulmotor. Midterste motor: p.208.

FUNCTIONS

Trip counter
Sound
Lighting
Automatic charging
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- Hold  nede i 3 sekunder.
- Brug  og  for at gå til Funktions-
menuen. 
- Brug  for at gå til højre. 
- Brug (  og)  for at gå til Lights.
- Tryk igen på .
- Vælg den ønskede indstilling ved hjælp 
af  og .
- Tryk igen på  for at indstille den 
ønskede funktion.
- Tryk på  adskillige gange for at vende 
tilbage til den primære skærm.

3.8.6.1  Opladning af telefon vha. forlygte

Din forlygte er forsynet med en USB-port* 
til f.eks. opladning af din telefon. Hertil skal 
du bruge et kabel. Det kan være det samme 
kabel, som du bruger til at oplade din telefon. 

Opladning af telefonen virker kun, når lygten 
er tændt. Lygterne forsynes af batteripakken 
på din el-cykel og er som standard indstillet 
til altid tændt. Det sikrer, at du kan oplade din 
telefon, mens du cykler. Når cyklen står stille, 
slukker lygterne automatisk efter 5 minutter. Opladningen stopper da også.
Du kan også vælge at indstille lygterne til Automatisk vha. menuen (se 
§3.8.6). Cykellygterne vil da tænde og slukke afhængigt af lysforholdene. Er 
lygterne slukket, virker opladning af telefonen ikke. 

Måden, hvorpå telefonen oplades, afhænger af typen af telefon, og hvor 
intensivt	den	bruges	under	opladning.	De	fleste	telefoner	skal	oplades	i	
standbytilstand (ingen navigation og skærmen slukket). Opladningen vil 
være langsommere end med din originale oplader. Når du bruger navigation 
og derved også telefonskærmen, kan strømforbruget være højere end 
strømforsyningen.	Telefonen	vil	da	blive	afladet,	men	langsommere	end,	når	
du ikke oplader.

*Ekstraudstyr.  

FUNCTIONS

Trip counter
Sound
Lighting
Automatic charging
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3.8.7 Automatisk opladning (Automatic charging)

Funktionen 'automatic charging' virker kun på e-bikes med 
baghjulmotor.

E-cyklen vil automatisk generere energi, når der ikke trykkes på pedalerne. 
Dette sikrer, at batteriet kan oplades mens der cykles.

For at bruge denne funktion, skal du først tænde den i menuen. 
Automatisk opladning fungerer op til 35 km/t og til ca. 80% fyldningsniveau, 
afhængigt af temperaturen.

Så tændes den automatiske opladning
De mange valgte indstillinger vil være aktive med det samme, og vil 
fortsætte med at gælde, indtil der igen foretages justeringer på skærm-
menuen.

Hvis den automatiske opladningsfunktion er aktiveret, og der ikke trykkes på 
pedalerne, vil batteriet automatisk blive opladet. Du vil føle en let modstand 
på motoren under opladning og "Opladning" tekst vil blive vist på skærmen.

- Hold  nede i 3 sekunder.
- Brug  og  for at gå til Funktions-
menuen. 
- Brug  for at gå til højre. 
- Brug (  og)  for at gå til Automatic 
charging.
- Tryk igen på .
- Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af 

 og .
- Tryk igen på  for at indstille den ønskede 
funktion.
- Tryk på  adskillige gange for at vende tilbage til den primære skærm.

FUNCTIONS

Trip counter
Sound
Lighting
Automatic charging
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3.8.8 Kalibrering (Calibration)

Funktionen 'calibration' er kun synlig på e-bikes med for- eller 
baghjulmotor.

Hvis assistancen bliver reduceret efter et stykke tid, skal de elektroniske 
dele kalibreres.
1.  Placer dig selv ved siden af cyklen. 
2.  Du må ikke trykke på pedalerne.
3.  Hold  nede i 3 sekunder. 
4.  Brug  for at gå til Maintenance-

menuen. 
5.  Brug  for at vælge Calibration. 
6.  Tryk igen på . 
7.  Kalibreringen bliver nu foretaget. 
8. Tryk på  adskillige gange for at vende 

tilbage til den primære skærm.

For att bevare en behagelig assistance, anbefaler vi at du kalibrerer 
e-cyklen en gang om måneden.

MAINTENANCE

Calibration
Service info
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4 Display med el-cyklens mærke
I dette kapitel forklares displays, hvorpå el-cyklens mærke står. Mærket 
er sandsynligvis Batavus, Ghost, Hercules, Koga eller Sparta. Kapitel 3 
handler om det display, hvorpå der står ION.

4.1 Montering og afmontering
Afmontering: 
Tryk knappen på undersiden (A) ind, og 
tag displayet (B) af displayholderen (C). 

Montering: 
Anbring displayet (B) skråt på 
displayholderen (C), og klik det fast i låsen.

4.2 Justering
Løsn grebene (A), og juster 
displayholderen.

Tag displayet af, når cyklen står 
længe uden at være i brug,  
og når den transporteres.

For at el-cyklen skal fungere 
godt,	skal	kontaktfladen	mellem	
display og displayholder være fri 
for snavs og fugt. Rengør den om 
nødvendigt med en ren, tør klud.

A

B

C

A
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4.3 Oversigt over knapper og indikatorer
4.3.1 Display

A Aktuel hastighed
B Pedalstyringsniveau
C Batteripakkens fyldningsgrad
D Lys
E Variabel visning
F Beskrivelse af variabel visning
G Temperatur/tid
H Angivelse af tur 1 / tur 2
I Indikator gennemsnitlig hastighed
J Frost symbol

4.3.2 Betjeningsenhed

K  Lyskna
L  Pil op – forskellig anvendelser
M  Set – forskellige anvendelser
N  Pil ned – forskellige anvendelser
O  ‘Mode’ knap – forskellige anvendelser

4.4 Aktivering af display
Når der trykkes på lysknappen eller på pil op, 
vises data i displayet.  
Når E-bike ikke bruges, deaktiveres 
pedalassistancen og lyset automatisk 
efter fem minutter. Fem minutter senere 
går displayet automatisk i sovetilstand og 
skærmen bliver tom. Tryk på   eller  eller 
bevæg E-bike for at aktivere displayet igen.
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xxxxxxxxxxxxx

1

2

B

E
F

C
D

H
G

A

J
I

L

N

K

M

O

90%

21°C

km/h0 .0
0.00km

  



221

      D
ansk

4.5 Indstilling af pedalstyring
Tryk på pil op (L) eller pil ned (N) for at indstille pedalstyringen (B). 

Køreprogram:
1. ECO
2. CRUISE
3. TOUR
4. SPORT
5. POWER

   

km/h0 .0

100%

0.00km21°C

1

BL

N
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4.6 Menuoversigt 

View

Reset Trip

Trip1/Trip2 view

Settings

see §4.7.3

see §4.8.1

1sec

2sec

1sec

General Time

English

Nederlands

Deutsch

24hours/12hours

..(set: -10 - +10)

Miles

KilometersDistance

Lighting Auto

Manual

On alerts

OnBeeper

O�

View options

Functions

Language

Contrast

Maintenance Calibration

Service info

Francais

Temperature/Time

Average speed

Trip time

Maximum speed

Range

Trip distance

Total distance

3sec

Controlunit

Fahrenheit

CelciusTemperature

see §4.7.2
Indicator on

Indicator o�Avg. speed

hh:mm (set)

..(set:10-100)Backlight

Trip 1 will aso be automatically reset after 2 hours of inactivity.

Back

1sec

see §4.8.8

see §4.7.4

see §4.7.5

Temperature

TimeExtra info

O�

see §4.7.1

see §4.7.6

see §4.8.2

see §4.8.3

see §4.8.4

see §4.8.5

see §4.8.6

see §4.8.7

Auto

Manual

O�Auto charge
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4.7 Beskrivelse af menuindstillinger
4.7.1 Ekstra info

Med denne indstilling kan du vælge, om 
displayet som standard skal vise klokken 
eller temperaturen i nederste venstre 
hjørne. Hvis du vælger tid ('Time'), vises 
klokkeslættet som standard i displayets 
nederste venstre hjørne. Temperatur 
kommer da til at stå under gengivelsen af 
valgmuligheder ('View options') 

Hvis du vælger temperatur 
('Temperature'), vises temperaturen som 
standard i displayets nederste venstre 
hjørne. Tid kommer da til at stå under 
gengivelsen af valgmuligheder  
('View options')

Skærmen viser et frost symbol, når 
udendørstemperaturen er 4 °C eller lavere. 
Når dette symbol vises på skærmen, kan 
vejoverfladen	være	glat.	Du	skal	justere	din	
hastighed til dette.
Batteripakkens område vil falde betydeligt, 
når den omgivende temperatur er meget lav.

Hvis du vælger Fra, så forbliver pladsen 
nederst til venstre i billedet tom. Både Tid 
og Temperatur kommer da til at stå under 
gengivelsen af valgmuligheder  
('View options')

100%

14.14

km/h20.0

3

100%
km/h20.0

8°C

3

100%
km/h20.0

3

4°C

km/h

100%

0 .0
0.00km
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4.7.2 Indikator Gen. hastighed

Indikatoren for gennemsnitlig hastighed viser under cykelturen om den 
aktuelle hastighed ligger over eller under den gennemsnitlige hastighed på 
cykelturen.

Pil opad betyder: aktuel hastighed 
ligger over cykelturens gennemsnitlige 
hastighed.

Pil nedad betyder: aktuel hastighed 
ligger under cykelturens gennemsnitlige 
hastighed.

Blok betyder: aktuel hastighed er praktisk 
taget lig med cykelturens gennemsnitlige 
hastighed.

Ved hjælp af valgmuligheden Gen. hastighed angiver du, om du vil vise 
indikatoren på displayet eller ej.

100%

14.12

km/h20.0
18.0km/h

Average speed
1

100%

14.12

km/h17.0
18.0km/h

Average speed
1

100%

14.12

km/h18.0
0.22km

Tr ip  d is tance
1
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4.7.3 Lys

Under menupunktet 'Lighting' kan du indstille, om lyset skal tændes 
automatisk, eller om du vil gøre det manuelt.
Hvis du vælger 'Auto', tænder og slukker cykellygterne automatisk.  
En lyssensor måler hele tiden mængden af lys og tænder og slukker lyset  
på baggrund heraf.
Hvis du vælger 'Manual', skal du trykke på lysknappen på 
betjeningsenheden for at tænde cykellygterne.

4.7.4 Bipsignal ('Beeper')

Under menupunktet 'Beeper' kan du indstille, om og hvornår der skal høres 
et bipsignal.
Hvis du vælger 'On', afgiver displayet fem lange bipsignaler ved fejlmelding. 
Desuden høres et kort bipsignal, når der trykkes på knapperne på 
betjeningsenheden, efter kalibrering og efter nulstilling af en cykeltur.
Hvis du vælger 'On alerts', afgiver displayet fem lange bipsignaler ved 
fejlmelding. Ved denne indstilling afgiver displayet ingen bipsignaler,  
når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering og 
efter nulstilling af en cykeltur.
Hvis du vælger 'Off', afgiver displayet hverken bipsignaler ved fejlmelding, 
eller når der trykkes på knapperne på betjeningsenheden, efter kalibrering 
og efter nulstilling af en cykeltur. 

4.7.5 Automatisk opladning

Med denne funktion genererer E-biken automatisk energi, når der ikke 
længere trædes i pedalerne. Det vil sige, at batteripakken kan lades op, 
mens der cykles.

Funktionen skal først tilkobles i displaymenuen. Derefter kan den 
automatiske opladning aktiveres og deaktiveres ved at trykke på den set 
knap.  Automatisk opladning fungerer til ca. 80% fyldningsniveau og op 
til 35 km/t.
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Aktivering af automatisk opladning
Den automatiske opladning tilkobles ved i 
displaymenuen at vælge Funktioner, Auto 
Charge og Manual eller Auto. Den valgte 
menu-indstilling er gældende, indtil den 
bliver ændret i displaymenuen.

OBS: ved tilkobling af automatisk opladning mister den set knap  den 
funktion, der skifter mellem Tur 1 og Tur 2 (see 4.7.8).

Aktivering af automatisk opladning

Manual 
Hvis du via displaymenuen har valgt Manual, står automatisk opladning 
(Auto Charge), når E-biken indkobles,  på inaktiv. Hvis pedalstyringen er 
tilkoblet, kan automatisk opladning aktiveres ved kort at trykke på den 
set knap. . Teksten “Auto Charge On” vises ganske kort. Funktionen 
forbliver aktiv, indtil E-biken frakobles (og mærkelogoet vises).  
Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man igen 
trykke kort på den set knap.  Teksten “Auto Charge Off” vises ganske 
kort.

Auto
Hvis du via displaymenuen har valgt Auto, er automatisk opladning  
(Auto Charge), når E-biken indkobles, med det samme aktiv.  
Hvis automatisk opladning skal deaktiveres på cykelturen, skal man trykke 
kort på den set knap.  Teksten “Auto Charge Off” vises ganske kort.

AUTO CHARGE
Off
Manua l
Auto



227

      D
ansk

50%

14:22

km/h20.0
20.0km/h

Auto  charge  on
1

50%

14:22

km/h20.0
20.0km/h

Auto  charge  o f f
1

Hvis den automatiske opladning er aktiveret, og der ikke trædes i pedalerne, 
bliver batteripakken automatisk opladet. Under opladningen kan man mærke 
en let modstand på motoren, og teksten “Charging…” og et plus-tegn eller to 
pile vises i batterisymbolet (afhængigt af type display).

51%

14:35

km/h20.0
20.0km/h

Charg ing. . .
1

51%

16:11

km/h20.0
20.0km/h

Charg ing. . .
1

4.7.6 Kalibrering ('Calibration')

Hvis pedalstyringen med tiden bliver 
svagere, kan det være nødvendigt at 
kalibrere elektronikken.
1.  Stå af cyklen. Undlad at aktivere 

pedalerne.
2.   Sluk for lyset (K).
3.   Hold lysknappen inde i mindst to 

sekunder, indtil du får en meddelelse 
om, at der er udført kalibrering.

For at opretholde en behagelig støtte, anbefaler vi at kalibrere el-
cyklen en gang om måneden.

K
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4.8 Visningsmuligheder
Ved at trykke kortvarigt på knappen MODE, bestemmer du hvad du 
ønsker at se nederst til højre i billedet. Nedenfor forklares alle mulige 
gengivelsesmuligheder ganske kort.

4.8.1 Temperatur/tid ('Temperature/Time')

Ved menu-indstillinger kan du vælge, om du ønsker at se Tid, Temperatur 
eller ingen af disse som standard nederst til venstre i billedet  
(se kap. § 4.7.1). Den ikke-valgte mulighed(er) kommer da automatisk til at 
stå under gengivelsen af valgmuligheder.

4.8.2 Turafstand ('Trip distance')

Turtiden måles, fra det øjeblik du begynder 
at cykle. I kap 4.8.8 kan du se, hvordan du 
nulstiller funktionen 'Trip time'.

4.8.3 Turtid ('Trip time')

Den gennemsnitlige hastighed, som er 
målt over den tilbagelagte afstand.
I kap. 4.8.8 kan du se, hvordan du 
nulstiller funktionen 'Average speed'.

4.8.4 Gennemsnitshastighed 
('Average speed')

Den gennemsnitlige hastighed, som er 
målt over den tilbagelagte afstand.
I kap. 4.8.8 kan du se, hvordan du 
nulstiller funktionen 'Average speed'.
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4.8.5 Maksimumshastighed ('Maximum speed')

Den højeste hastighed, som er målt over 
den tilbagelagte afstand.
I kap. 4.8.8 kan du se, hvordan du 
nulstiller funktionen 'Maximum speed'.

4.8.6 Samlet afstand ('Total 
distance')

Den samlede afstand måles, fra det 
øjeblik du begynder at cykle.
Det er ikke muligt at nulstille den målte 
samlede afstand.

4.8.7 Aktionsradius

Aktionsradiussen angiver, hvor mange 
kilometer du endnu kan cykle med 
pedalstyring.
Aktionsradiussen beregnes på baggrund 
af det aktuelle og historiske forbrug samt 
batteripakkens fyldningsgrad.

4.8.8 Tur 1 og tur 2 ('Trip 1' & 
'Trip 2')

Turafstanden, turtiden, 
gennemsnitshastigheden og 
maksimumhastigheden samles og 
gemmes i hukommelsen som hhv. 
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’Trip 1’ og ’Trip 2’. Du kan vælge mellem at få vist ’Trip 1’ eller ’Trip 2’ i 
displayet ved at trykke kort på den set knap. ’Trip 1’ nulstilles automatisk, 
når cyklen står ubrugt hen i mere end to timer. Du kan også nulstille ’Trip 1’ 
manuelt ved at holde den set knap inde i længere tid.
’Trip 2’ kan kun nulstilles manuelt ved at holde den set knap inde i 
længere tid.
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5 Indikationstabel for 
kørselsrækkevidde

Aktionsradiussen angiver, hvor mange kilometer man kan cykle med en 
fuldt opladet batteripakke. Aktionsradiussen angiver, hvor mange kilometer 
man kan cykle med en fuldt opladet batteripakke. De mest aktuelle 
aktionsradiusser står på cykelproducentens website.

      forhandler om mulighederne;
•  omgivelsestemperaturen;
•  vindstyrken;
•  dækspændingen (mindst 4 bar);
•  kørehastigheden;
•  vægten af cyklisten og evt. bagage (standard 80 kg);
•  køreadfærden;
•  vejens tilstand;
• vægt af eventuel oppakning (eksempelvis cykeltasker);
•  brug af gear.

Efterhånden som batteripakken bliver ældre, nedsættes aktionsradiussen 
betydeligt. Se	også	par,	3.6.7	for	en	specifikation	over	skærmens	område.
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6 Gashåndtag
6.1 Gashåndtag 
Gashåndtaget (B) kan anvendes, så snart assistancen er blevet tændt. Du 
kan accelerere ved at dreje gashåndtaget mod dig.
Når du bruger det for første gang, så prøv gashåndtaget forsigtigt, så du kan 
blive fortrolig med den drivkraft der genereres af gashåndtaget.

A Kontrolenhed
B Gashåndtag

Styreenheden og gashåndtaget kan 
installeres både på venstre eller højre side. 
De vil fungere på samme måde på begge 
sider.

6.2 Boost-funktion (skubber)
Boost-funktionen kan bruges, så snart din E-cykel er tændt*. 
Ved at dreje gashåndtaget mod dig i 1., 2., 3., 4. eller 5. position, vil du få 
et skub. Dette vil føles som et "skub i ryggen". Når du bruger den for første 
gang, skal du forsigtigt prøve skubbefunktionen, for at blive fortrolig med 
den drivkraft der genereres af skubbe-funktionen. 
Boost-funktionen er forbundet til assistanceniveauerne. Virkningen fra 
gashåndtaget kan føles stærkt i ØKO-positionen, mens den er føles mindre i 
DRIVKRAFT-positionen. 
Brug af boost-funktionen ved lave hastigheder kræver en masse energi. 
Dette vil påvirke e-cyklens område (se kapitel 5).

Ekstra assistance når du cykler fra en stilstand
Du kan bruge skubbe-funktionen når du cykler fra en stilstand. 
Parkeringshjælp vil give assistance, uden pedalerne, op til 3 km / time. 

* Når du begynder at cykle, er assistancen indstillet på 0 og skubbe-
funktionen fungerer ikke. For at kunne anvende skubbe-funktionen den, 
skal assistancen først tændes ved at trykke på  eller , således at den er 
indstillet på 1, 2, 3, 4 eller 5.

1
2

3
4

6 7 8
5

BA
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Derefter skal du selv bruge pedalerne for at få assistance.

Ekstra assistance mens du cykler
Skubbe-funktionen kan give en ekstra impulser mens du cykler. Dette er 
nyttigt når du overhaling nogen, eller cykler op ad en bakke.

6.3 Parkeringshjælp*

Gashåndtaget hjælper op til ca. 3 km / timen, når du vandrer ved siden af 
cyklen. Dette er nyttigt når du tager E-cyklen fra dit skur eller kælder, så du 
ikke selv behøver at skubbe E-cyklen.

Display med el-cyklens mærke:
Parkeringshjælpen er aktiveret, når el-cyklen er i indstillingen P. 
Indstillingen P aktiveres på samme måde som når man skifter mellem 
trædeassistanceniveauerne (oppil og nedpil). Før indstilling 1 er indstilling 0 
(trædeassistance fra) og før denne indstilling er indstilling P.

Display ION:
Parkeringshjælpen kan bruges så snart E-cyklen er blevet tændt**.
Ved at dreje gashåndtaget mod dig i den 1., 2., 3., 4. eller 5. position, får du 
et skub, og du kan bruge parkeringshjælpen. 
Hastigheden og skubbekraften vil afhænge af det valgte gear. Et højere gear 
vil give mindre drivkraft og mere hastighed. Hastigheden vil altid være lavere 
end de lovlige hastighedsbegrænsninger.

* Parkeringshjælpen er ikke standardmæssigt monteret på alle el-cykler.
** Når du begynder at cykle, er assistancen indstillet på 0 og 
parkeringshjælpen fungerer ikke. For at kunne anvende parkeringshjælpen 
den, skal assistancen først tændes ved at trykke på  eller , således at 
den er indstillet på 1, 2, 3, 4 eller 5.
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7 Teknisk information
7.1 Vægt og ydelse

300 Wh serie 400 Wh serie 500 Wh serie 600 Wh serie

Kapacitet (Ah) 8.8 11.6 14.5 17

Vægt batteripakke (kg) 3 3 3.5 3.5

Maksimal 
kapacitet  (W) 250 250 250 250

Opladningstid 
80% (Std) 3.5 5 6 6.5

Opladningstid 
100% (Std) 4.5 6 7.5 8.5

Spænding (V) 36V 36V 36V 36V

Energi (Wh) 317 418 522 612

7.2 Temperaturgrænser for battericeller
Tilstand Minimum [°C] Maksimum [°C]

Under opladning 0 45

Under brug -15 60

7.3 Opladerdata

Indgangsspænding 100-240	VAC	(50-60Hz)

Indgangskapacitet Maks. 150 W

Indgangsstrøm Maks. 1,5 A
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8 Diagnosemeldinger
8.1 Besked på display
Spørg	forhandler,	hvis	du	ikke	kan	finde	meldingen	i	vejledningen.

E10

Contact dealer

FAILURE

Tag aldrig baghjulet af, da det kan påvirke cyklens ydelse. 
 

Melding Fejl Løsning

E01 Batteripakken er 
afladet Charge the battery pack.

E03 Batteripakken er defekt Kontakt en cykelsmed.

E05 Dårlig forbindelse til 
motor

Tænd på pedalstyringen 
og tjek om batteripakken 
sidder ordentligt i docking 
stationen.

E06 Kortslutning i lygterne Kontakt en cykelsmed.

E07 Motor uden 
temperaturområde

Motoren er overbelastet. 
Lad det køle ned, så du kan 
fortsætte med at cykle.

E14 Displayet genkendes 
ikke

Displayet skal indstilles 
på ny. Kontakt forhandler. 
(§8.3)
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Melding Fejl Løsning

E16 Konstant udsving 
kraftsensor

Udfør kalibrering ved at 
holde lysknappen inde i 5 
sekunder.

E19
Batteripakkens 
temperatur er uden for 
temperaturgrænserne

Vent, til batteripakkens 
temperatur er inden for 
temperaturgrænserne. 
Opladningen fortsætter 
herefter automatisk.

E20 Kræver serviceeftersyn
Kontakt din forhandler 
for den planlagte 
vedligeholdelse.

E23
Motorens serienummer 
er forkert

Batteripakken er ikke 
tilmeldt på denne cykel. 
Skulle dette dog være 
tilfældet, skal du kontakte 
din æ forhandler. 

E30
Ingen kommunikation 
med momentføler 
(TMMA)

Tænd på pedalstyringen 
og tjek om batteripakken 
sidder ordentligt i docking 
stationen.

E32 Batterielektronikken er 
for varm.

Lad batteripakken køle 
ned og tænd igen for 
pedalstyringen.

E34 Display understøtter 
ikke tilbehør Kontakt en forhandler.

E35 Ingen kommunikation 
med gashåndtaget Kontakt en cykelsmed.

E39 Tilkobling af forkert 
oplader Tilkobl den rigtige oplader.

E45 Maks. temperatur for 
motor-kontroller er nået

Lad motor-kontrolleren 
afkøle og aktiver 
assistancen igen

E55
Ukendt motor-
serienummer eller fejl i 
motorkommunikation

Henvend dig til din 
forhandler.
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Melding Fejl Løsning

E56 
'Check speed 
sensor'

Problem med 
hastighedssensor

Kontroller 
hastighedssensoren og 
magneten i baghjulet, se 
også §7.4. Problem ikke 
løst? Besøg din forhandler.

E58 Problem med 
hastighedsmåling

Kontroller om 
hastighedssensoren er 
korrekt tilsluttet.

E59 Gearsensor ude af 
drift.

Henvend dig til din 
forhandler.

8.2 Service info
Den Maintenance advised kan blive vist 
på skærmen efter en bestemt afstand. 
Denne meddelelse vises, når du starter 
systemet, og kortvarigt under cyklingen.
Din forhandler kan indstille afstanden 
hvorefter denne besked skal vises. Du 
kan se, hvilken afstand, du stadig skal 
dække indtil næste service i Maintenance-   
menuen.
Når denne meddelelse vises, anbefaler vi at du kontakter din forhandler.

0%

0.0

0:00
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8.3 Brug af andre skærme 
Skærmen fungerer som en 
startspærreanordning, og derfor kan du 
ikke installere og fuldtud bruge hver 
skærm på din e-cykel.

En unik kode er blevet gemt på din skærm, der 
matcher den relaterede e-cykel. Hvis du ønsker 
at tænde for assistancen eller lygterne, vil 
systemet kontrollere, om skærmen og cyklen 
danner en enhed. Hvis dette ikke er tilfældet, 
vil fejlmeddelelsen E14 blive vist, og du kan 
ikke tænde assistancen og lygterne. Hvis du 
har to e-cykler med den samme skærmtype, 
kan du registrere begge skærme på begge 
cykler.	Din	certificerede	E-cykel	forhandler	
kan udføre dette for dig. Derefter vil begge 
skærme fungere på begge cykler.

8.4 Speed sensor 
Speed sensor er kun synlig på e-bikes med Midterste motor.

Systemet på din e-bike har brug for 
information for at kunne fungere korrekt. 
Hastighedsinformationen kommer fra 
sensoren (A) på baghjulet, samt fra en 
magnet (B) i hjulet. Denne magnet kan 
forskubbe sig ved et uheld, f.eks. når 
du rengør e-biken, eller sætter den på/
af cykelholderen. Hvis magneten sidder 
forkert, kan hastigheden ikke måles. 
Displayet vil vise beskeden 'Check 
speed sensor'. I det tilfælde kan du 
stadig cykle hjem eller til cykelhandleren, 
men vær opmærksom på, at du kun 
kan cykle med begrænset hastighed og 
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pedalstyring. Problemet kan afhjælpes ved at sætte hjulmagneten på plads, 
se nedenstående illustration. Derefter forsvinder beskeden 'Check speed 
sensor' automatisk. Hvis beskeden stadig vises, efter at magneten er sat på 
plads, bedes du henvende dig til din forhandler.

8.5 Gearsensor
Gearsensoren* er monteret på el-cykler med en midtermotor. 

Gearsensoren (A) sørger for, at 
gearskifte bliver lettere. Dette giver 
bedre komfort og mindre slitage på 
komponenter, som f.eks. kæden. 
Gearoplysningerne kommer fra 
sensoren, der er monteret på gearkablet. 
På	de	fleste	modeller	er	sensoren	
anbragt på baghjulets baggaffel. Se det 
medfølgende billede. Dette kan variere 
afhængigt af cykelmodel. På sensoren 
står der 'ION Smart Shift Sensor'.

Hvis der konstateres en fejl med 
gearsensoren, vises meddelelsen "E59 
Gearsensor ude af drift" på dit display. 
Denne meddelelse vises én gang, indtil 
systemet har været slukket og tændt igen. 
Når denne fejlmeddelelse vises, kan du 
stadig cykle med pedalstyring. Der vil dog 
ikke længere være en lige så glidende 
overgang mellem gear.

* Ekstraudstyr. 

A

Distance to next
maintenance:

 .. km

SERVICE INFO
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9 Garantibestemmelser og lovkrav
Garantibestemmelser
Nedenstående garantibestemmelser gælder ud over det, du lovmæssigt har 
krav på.

Hvornår gælder garantien?
Leverandøren af batteripakken yder garanti på eventuelle materiale- og 
konstruktionsfejl på batteripakken, når følgende betingelser er opfyldt:

*  Du kan kun gøre krav på garantien, hvis du kan forelægge et garanti- eller 
købsbevis.	Garantiperioden	løber	fra	den	dag,	hvor	købet	finder	sted.

*	Garantien	bortfalder,	hvis	der	konstateres	dybdeafladning.

Garantiperiode for din E-bike
På E-bikens elektriske dele (display, drivsystem og batteripakke) 
ydes 2 års fabriksgaranti. Hvad angår de øvrige dele henviser vi til 
garantibestemmelserne i producentens instruktionsbog.

Udvidet garanti
Inden for de første 2 år efter købet af din nye E-bike har du 
mulighed for at forlænge garantien med yderligere 3 år.  
Spørg din forhandler om betingelserne.

Cyklen må aldrig rengøres med en højtryksrenser.  
Den kraftige vandstråle kan beskadige E-bikens elektriske dele. I 
så fald bortfalder garantien.

Lovmæssige krav
Ifølge EU-lovgivningen er det beskrevne køretøj en cykel, idet cyklen 
opfylder følgende regler:
* Pedalstyringen er kun aktiv, når brugeren selv træder i pedalerne.
* Pedalstyringen kan køre maksimalt 25 km/t.
* Den leverede kapacitet er højst 250 Watt.

E-biken er en EPAC (Electrically Power Assisted Cycle)  
i overensstemmelse med EN15194.
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Overensstemmelse
Producenten af E-biken erklærer hermed, at produktet opfylder alle krav og 
øvrige relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2006/42/EF.
Overensstemmelse erklæring føjes til e-bike. 

             Miljø
I overensstemmelse med det hollandske miljøministeriums 
miljøordning for genanvendelse af batterier og akkumulatorer 
anbefaler vi, at du ved fejl på batteripakken eller cyklen altid  
indleverer disse hos din forhandler. Forhandleren har pligt til at tage    
imod batteripakken og sørger for sende den til videre forarbejdning 
hos producenten.

             Regelmæssige serviceeftersyn
Din E-bike har brug for regelmæssige serviceeftersyn. 
Din forhandler kan rådgive og oplyse dig om den optimale brug af 
din cykel. 
Din forhandler kan endvidere udføre softwareopdateringer og 
hjælpe dig med at læse diagnoseformularen, hvorpå den nøjagtige 
brug	af	din	cykel	kan	aflæses.
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