
 

 

 

 
Læs denne vejledning grundigt igennem, før du betjener 
systemet. 

Denne vejledning skal forblive med dette system, hvis det 
sælges. 
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* Denne vejledning er de originale instruktioner. 
* Produkter og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. 



Introduktion 
Disse originale instruktioner er udarbejdet til din drevenhed, displayenhed, batteripakke 
ogbatterioplader. 

TIP 
Denne vejledning er ikke beregnet til udvidet brug, service, reparation eller som 
vedligeholdelsesvejledning. Kontakt din forhandler for alle serviceeftersyn, reparationer 
eller vedligeholdelse. Din forhandler kan også henvise til lektioner, kurser eller bøger 
om brugen af cyklen, service, reparation eller vedligeholdelse. 
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Generel advarsel 
MANGLENDE EFTERLEVELSE AF ADVARSLERNE I DENNE VEJLEDNING KAN 
MEDFØREALVORLIGE SKADER ELLER DØD. 
Særligt vigtige oplysninger er i denne vejledning angivet med følgende markeringer: 

Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at 
gøre dig opmærksom på potentiel personskade. Overhold 
allesikkerhedsadvarsler, der står i forbindelse med dette 
symbol for atundgå mulig skade eller død. 

En ADVARSEL indikerer en farlig situation, der, hvis den 

ikke undgås, kan resultere i alvorlig skade eller død. 

Symbolet OBS! beskriver de særlige forholdsregler, der 
skal træffes for atundgå skader på køretøjet eller anden 
ejendom. 
Symbolet TIP angiver nøgleinformationer med henblik på at 
gøre procedurer lettere eller tydeligere. TIP 

s. 46

s. 45
s. 45

s. 47
s. 48

O. Specifikationer s. 58
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1. Elektriske cykelkomponenter

A. Placering af advarsels- og specifikationsmærker
Læs og forstå alle mærkater på batteripakken og batteriopladeren. Disse mærkater indeholder 
nøgleinformationer med henblik på sikker og korrekt brug. Fjern aldrig en mærkat fra batteripakken 
og batteriopladeren: 

Brug den ikke med våde hænder 

Skil batteripakken ikke ad 

Kast ikke batteripakken i åben ild 

Læs vejledningen 

Sæt dig ind i følgende piktogrammer og læs den forklarende tekst, og sørg for at se på de piktogrammer, 
der gælder for din model. 

Batterioplader

Batteri
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B. Beskrivelse

5 6 7 

1. Drevenhed (PW-serie SE)
2. Drevenhed (PW-X)
3. Hastighedsensorsæt

a) Type magnetsensorege
b) Indgreb

4. Displayenhed (visning A)
5. Batteripakke (bagagebærertype 400 Wh/500 Wh)
6. Batteripakke (skrårør type 400 Wh/500 Wh)
7. Batterioplader 
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C. Elcykelsystemet
Elcykelsystemet er designet til at give dig den optimale mængde 
eldreven assistance.
Det hjælper dig inden for et standardområde, der er baseret på faktorer, som f.eks. dit tråd, 
cykelhastigheden og aktuelle gear. 
Elcykelsystemet fungerer ikke i følgende situationer: 
• Når strømmen til displayenheden er slukket.
• Når du cykler 25 km/t eller hurtigere.
• Når du ikke træder i pedalerne eller walkassist-knappen frigives.
• Når batteripakken er løbet tør for strøm.
• Når den automatiske slukfunktion* er tændt.

* Strømmen slukkes automatisk, når du ikke bruger elcykelsystemet i 5 minutter.
• Når hjælpetilstanden står på Off.

Der er flere tilgængelige assistancer.
Vælg mellem Extra Power, (avanceret) High-Performance, Standard, Eco, +Eco, Off og den 
automatiske tilstand, alt efter de forhold, du cykler under. 
Se “Visning og skift af hjælpetilstanden” for oplysninger om, hvordan du skifter mellem 
hjælpetilstande. 

Ekstra Power-modus*1 Bruges ved cykling i ujævnt terræn. 

(Avanceret) High-
Performance modus 

Bruges, når du vil have en mere komfortabel cykeltur, f.eks. når 
ducykler op ad en stejl bakke. 

Standardmodus 
Bruges, når du cykler på flade veje eller mindre bakker. 

Eco-modus 
+Eco-modus Bruges, når du vil cykle så langt som muligt. 

Off-tilstand 
Bruges, når du vil cykle uden el-assistance. Du kan stadig 
anvendede øvrige funktioner på displayet. 

Automatisk modus*2 
Bruges, når du ønsker, at hjælpetilstanden automatisk skifter til 
den modus, som passer bedst til de forhold, du cykler under. 

Forhold, der kan reducere den resterende rækkevidde. 
Den resterende rækkevidde nedsættes ved kørsel under følgende forhold: 
• Hyppige start og stop
• Mange stejle stigninger
• Dårlige vejoverfladeforhold
• Når du cykler med et eller flere børn
• Cykling i stærk modvind
• Lav lufttemperatur
• Nedslidt batteripakke
• Ved brug af forlygten (gælder kun modeller, der er udstyret med lys, der forsynes med strøm af

batteriet)
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• Hyppige gearskift
• Tung cyklist og høj bagagevægt
• Højere hjælpetilstand
• Højre kørehastighed

Den resterende rækkevidde reduceres også, hvis cyklen ikke bliver ordentligt vedligeholdt. 
Eksempler på utilstrækkelig vedligeholdelse, der kan reducere den resterende rækkevidde: 
• Lavt dæktryk
• Kæden kører ikke jævnt rundt
• Bremsen aktiveres hele tiden
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E. Sikkerhedsinformation

Brug aldrig denne batterioplader til at oplade andre elektriske apparater. 
Brug ikke en anden oplader eller opladningsmetode til at oplade de specielle 
batterier. Hvis du bruger en anden oplader, kan det resultere i brand, eksplosion 
eller beskadigelse afbatterierne. 
Batteriopladeren må bruges af børn fra 8 år og ældre og personer mednedsat 
fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, 
forudsat at de har fået vejledning eller instruktion om brug af batteriopladeren 
påen sikker måde og er bekendte med mulige farer. Børn må ikke lege med 
batteriopladeren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden 
opsyn. 
Selvom batteriopladeren er vandtæt, må den aldrig nedsænkes i vand ellerandre 
væsker. Derudover må batteriopladeren aldrig anvendes, hvis polerne er våde. 
Håndter aldrig strømstikket, opladningsstikket og rør ikke opladerkontakterne 
med våde hænder. Dette kan resultere i elektrisk stød. 
Berør ikke opladerkontakterne med metalgenstande. Lad ikke 
fremmedlegemerforårsage kortslutning af kontakterne. Dette kan resultere i 
elektrisk stød, brand eller beskadigelse af batteriopladeren. 
Fjern regelmæssigt støv fra strømstikket. Fugt eller andre problemer kan 
reducere isoleringens effektivitet, hvilket kan resultere i brand. 
Batteriopladeren må aldrig skilles ad eller modificeres. Dette kan resultere i 
brand eller elektrisk stød. 
Brug ikke opladeren med en stikdåse eller forlængerledning. Hvis der bruges en 
stikdåse ellerlignende metoder, kan det overskride mærkestrømmen og 
resultere i brand. 
Brug ikke opladeren, når ledningen er sammenbundet eller rullet op, og opbevar 
den ikke med kabletviklet rundt om opladerens krop. Skade på kablet kan 
resultere i brand eller elektrisk stød. 
Sæt strømstikket og opladerstikket rigtigt i stikkontakten. Hvis strømstikket eller 
opladerstikket ikke sidder ordentligt i stikkontakten, kan det resultere i brand 
som følge af elektrisk stød eller overophedning. 
Brug ikke batteriopladeren i nærheden af brændbare materialer eller gasser. 
Dette kan resultere i brand eller eksplosion. 
Tildæk aldrig batteriopladeren og placer ikke andre genstande oven på den 
under opladning. Dette kan medføre intern overophedning og resultere i brand. 
Lad ikke batteriopladeren falde og udsæt den ikke for slag. Ellers kan dette 
resultere i brand eller elektrisk stød. 
Opbevar batteriopladeren og batteriet utilgængeligt for børn. 
Undlad at røre ved batteriet og batteriopladeren under opladningen. Da 
batteripakken og batteriopladeren når op på 40-70° C under opladning, kan de 
forårsage lette forbrændinger, hvis de berøres. 
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Brug ikke batteripakken, hvis dens hylster er beskadiget, revnet, eller hvis du 
opdager usædvanlige lugte. Lækkende batterivæske kan forårsage alvorlige 
personskader. 
Undlad at kortslutte batteriets kontakter. Dette kan få batteripakken til at blive 
meget varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller 
materiel skade. 
Batteriopladeren må ikke skilles ad eller modificeres. Dette kan få batteripakken 
til at blive meget varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade 
eller materiel skade. 
Hvis strømkablet er beskadiget, skal du holde op med at bruge batteriopladeren 
og fåden efterset hos en autoriseret forhandler. 
Undlad at dreje rundt på pedalerne og bevæge cyklen, mens batteriopladeren 
ertilsluttet. Ellers kan strømkablet blive viklet ind i pedalerne og dermed 
forårsage skader på batteriopladeren, strømkablet og/eller stikket. 
Håndtér strømkablet forsigtigt. Hvis du tilslutter batteriopladeren indendørs, 
mens cyklen står udendørs, kan strømkablet komme i klemme og blive 
beskadiget i en døråbning eller et vindue. 
Undlad at cykle over strømkablet eller stikket med cykelhjulene. Dette kan 
resultere i beskadigelse af strømkablet eller stikket. 
Undlad at tabe batteriet eller støde det. Dette kan få batteripakken til at blive 
meget varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller 
materiel skade. 
Kast ikke batteriet i åben ild og udsæt det ikke for en varmekilde. Dette kan 
resultere i brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller 
materiel skade. 
Modificer eller adskil ikke elcykelsystemet. Undlad at installere andet end 
originale reservedele og tilbehør. Ellers kan der opstå skade på produktet, 
funktionsfejl ellerrisikoen for personskade øges. 
Når du er stoppet, skal du sørge for at anvende både for- og bagbremserne og 
holde begge fødder på jorden. Hvis du sætter en fod på pedalerne, når du er 
stoppet, kan el-assistancefunktionen aktiveres utilsigtet, hvilket kan resultere i 
tab af kontrol og alvorlig personskade. 
Undlad at cykle, hvis der er uregelmæssigheder med batteriet eller 
elcykelsystemet. Ellers kan det resultere i tab af kontrol og alvorlige 
personskader. 
Sørg for at kontrollere den resterende batterikapacitet, inden du cykler i mørke. 
Forlygten, som forsynes med strøm af batteriet, slukker kort tid efter at den 
resterende batterikapacitet er faldet til et niveau, hvor el-assistance ikke 
længere er muligt. Hvis du cykler uden forlygte, kan risikoen for personskader 
øges.  
Undlad at starte ved at løbe med den ene fod på pedalen og den anden fod på 
jordenog derefter sætte dig op på cyklen, når den har nået en vis hastighed. 
Ellers kan det resultere i tab af kontrol og alvorlige personskader. Sørg for først 
at cykle, når du sidder ordentligt i sadlen. 
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Undlad at trykke på walkassist-knappen, hvis baghjulet ikke rører jorden. Ellers 
vil hjulet dreje rundt med høj hastighed i luften, og du kan komme til skade. 
Brug ikke den trådløse funktion med Bluetooth-lavenergiteknologi på områder 
som hospitaler eller lignende medicinske klinikker, hvor brug af elektronisk 
udstyreller trådløst udstyr er forbudt. Ellers kan dette påvirke medicinsk udstyr 
mv. og dermed forårsage en ulykke.
Når du bruger den trådløse funktion med Bluetooth-lavenergiteknologi, skal du 
holde displayet i sikker afstand fra hjertepacemakere. Ellers kan radiobølgerne 
påvirke pacemakerens funktion.  
Brug ikke den trådløse funktion med Bluetooth-lavenergiteknologi i nærheden af 
automatisk kontroludstyr, såsom automatiske døre, brandalarmer mv. Ellers 
kanradiobølgerne påvirke udstyret og forårsage en ulykke som følge af mulige 
fejl eller utilsigtet drift. 



10 

F. Instrument- og kontrolfunktioner
Displayenhed (visning A)

USB-tilslutningen er beregnet til tilslutning af YAMAHA-toolet; USB-tilslutningen kan ikke bruges 
som strømtilslutning. 

USB-stik Assistanc
eindikator 

Speedometer 

Indikator for 
automatisk tilstand 

Batterikapac
itetsindikator 

Funktionsdisplay 

Afbryder Lyskontakt Walkassist-knap 

Assistance
kontakt 
(ned) 

Assistance
kontakt 
(op) 

TIP
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Displayenhed (visning A) 
Displayet har følgende funktioner og informationsvisninger. 

2 Strøm “On/Off” 
Hver gang du trykker på afbryderen, skifter strømmenmellem "Til" og 
"Fra". 
Når du tænder for strømmen, lyser alle display. Derefter skifter 
displayet til hoveddisplayet, som vises under cykling. 

TIP 
• Når du tænder for strømmen, er assistancen automatisk

indstillet til standardmodus eller (avanceret) High Performance-modus.
• Hold fødderne væk fra pedalerne, når du tænder displayet. Start

heller ikke med at cykle, lige efter displayet er blevet tændt. Hvis du gør det, 
kan det svække el-assistancen. (Svag el-assistance i disse tilfælde er ikke en 
funktionsfejl.) Hvis du ved et uheld udførte en af ovenstående handlinger, 
bedes du fjerne fødderne fra pedalerne, tænde for strømmen igen og vente et 
øjeblik (ca. to sekunder), inden du begynder at cykle. 

2 Visning og skift af assistance 
Du kan vælge assistance ved hjælp af assistancekontakterne (op og 
ned). Den valgte assistance vises ved hjælp af assistanceindikatoren. 
• Når du trykker på assistancekontakten (op), skifter tilstanden fra

“OFF” til “+ECO”, eller fra “+ECO” til “ECO”, eller fra “ECO” til “STD”,
eller fra “STD” til “HIGH” eller fra “HIGH” til “EXPW”.
• Når du trykker på assistancekontakten (ned), skifter tilstanden

fra “EXPW” til “HIGH”, eller fra “HIGH” til “STD”, eller fra “STD” til “ECO”
eller til "+ECO" eller fra “+ECO” til “OFF”.

TIP 
• Cykler, der er udstyret med drevenheden i PW-serien SE eller PW-serien TE,

har ikke Extra Power-modus.
• Yderligere tryk på assistancekontakten ændrer ikkevalget af assistance.

Cykler, der er udstyret med drevenheden i PW-serien TE kan 
bruge automatisk tilstand. 
TIP 
Den automatiske tilstand er en funktion, der gør det muligt at 
skifte automatisk til den optimerede assistance, afhængigt af 
forholdene. 

• For at bruge den automatiske tilstand, skal du trykke 1
sekund eller længere på assistancekontakten (op).
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Indikatoren for automatisk tilstand lyser og tilstanden skifter 
til automatisk tilstand. 

• For at annullere den automatiske tilstand, skal du trykke 1
sekund eller længere på assistancekontakten (op).
Indikatoren for automatisk tilstand slukkes og skift til den
automatiske tilstand annulleres.

TIP 
Indikator for automatisk tilstand 

• Selv hvis du trykker på assistancekontakten (op og ned),
mens du er i automatisk modus, kan assistancen ikke
ændres. 

• Den automatiske tilstand bliver gemt, når apparatet slukkes.
Når du igen tænder for strømmen, er assistancen indstillet
til automatisk tilstand.

drevenhed drevenhed 
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o Speedometer  

o  Batterikapacitetsindikator 
Batterikapacitetsindikatoren viser et estimat af, 
hvor stor kapacitet der er tilbagei batteriet. 

 

• Funktionsdisplay  

Funktionsdisplayet kan vise følgende funktioner. 
• Kilometertæller
• Triptæller
• Rækkevidde (assistancens resterende rækkevidde)

Tryk på assistancekontakten i 1 sekund eller længere, og 
displayet ændrer sig på følgende måde:  
Kilometertæller → Triptæller → Rækkevidde → 
Kilometertæller 

Funktionsdisplay

Dataene for triptælleren kan nulstilles. 

• Kilometertæller 

Her vises den samlede kørte afstand (i kilometer eller mil), mens 
displayet har været tændt. Kilometertælleren kan ikke nulstilles. 

• Triptæller 
Dette viser den samlede cykeldistance (i kilometer ellermil) 

siden sidste gang, denne værdi blev nulstillet. 
Når du slukker for strømmen, vil data indtil dette tidspunkt fortsat vises. 
For at nulstille triptælleren og begynde at tælle til en ny 
total, skal du trykke på assistancekontakten (op) og 
assistancekontakten (ned) samtidigt i 2 sekunder eller 
længere, når triptælleren vises. 

7 

Speedometer

Batterikapacitetsindikator
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Dette viser et estimat af afstanden (i kilometer eller mil), der kan køres 
med assistance med den resterende batterikapacitetpå det installerede 
batteri. Hvis du skifter assistance, når den resterende rækkevidde vises, 

ændres estimatet af den afstand, der kan cykles med assistance. 
Estimatet af den resterende rækkevidde kan nulstilles. 

TIP 
• Den resterende rækkevidde ændres afhængigt

afcykelforholdene (bakker, modvind osv.), og
efterhåndensom batterikapaciteten aftager.

• I “Off-tilstand” vises “- - - -”.

• Rækkevidde (assistancens resterende rækkevidde)  
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 Forlygte “Til/Fra” (gælder kun for modeller, 
der er udstyret med en forlygte, der forsynes 
med strøm af batteriet. Baglygten, der 
forsynes med strøm af batteriet, 
tændes/slukkes med forlygten.)  

Hver gang du trykker på lysknappen, skifter 
forlygtenmellem “Til” og “Fra”. 

2 Indstilling for km/mil 
Brug følgende trin for at angive indstillingerne for 
km/mile. 

1. Sørg for, at displayet tændes.
2. Vælg visning af kilometertælleren på

funktionsdisplayet.
3. Tryk på assistancekontakten (op) og

assistancekontakten (ned) samtidigt i 2 sekunder eller
længere.

4. Slip kontakterne, når “km” eller “mile” blinker.
5. Brug assistancekontakterne (op og ned) til at indstille

“km/mile”.
6. Når den enhed, du vil indstille, blinker, skal du trykke

på assistancekontakten (ned) i 1 sekund eller
længere, og slippe kontakten, når displayet skifter
tilbage til hoveddisplayet, som vises under cykling.

For alle indstillingsprocedurer skal du sørge for at 
stoppe cyklen og udføre de nødvendige ændringer 
på et sikkert sted. Ellers kan manglende 
opmærksomhed på den omgivende trafik eller anden 
fare forårsage en ulykke. 

TIP 
• Indstillingerne kan ikke ændres, mens du cykler.
• Når du gør følgende under ændringen, vil den enhed,

som du var ved at ændre, blive annulleret, og
displayet skifter tilbage til hoveddisplayet, som vises
under cykling.

• Drej pedalen i køreretningen.
• Drej baghjulet, hvis du kører med en hastighed på 2

km/t eller mere.
• Trykke på walkassist-knappen

Walkassist-funktion
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Når du sidder på cyklen eller 
står af den og begynder 
attrække den, kan du bruge 
walkassist-funktionen uden at 
træde på cyklens pedaler. 
For at bruge walkassist-
funktionen, skal du trykke på 
walkassist-knappenog holde 
den nede. 
Walkassist-funktionen 

fungerer ikke i følgende situationer: 
• Når du slipper walkassist-knappen.
• Hvis du trykker på en anden kontakt samtidigt.
• Når du begynder at træde på pedalerne.
• Hvis cykelhastigheden overskrider 6 km/t.
• Hvis du vælger Off-tilstanden.
• Hvis hjulene ikke drejer (når du bremser eller kommer

i kontakt med en forhindring osv.).

TIP 
Den maksimale hastighed varierer alt efter det valgte 
gear. Den maksimale hastighed bliver langsommere i et 
lavere gear. 

Indikatorlys  Batteriopladerlampe

Batteri-
kapacitetsindikator  Indikatorknap 

batteri- kapacitet

2 Diagnosetilstand
E-cyklen System er udstyret med en diagnosemo-så. Hvis
en fejlfunktion eller defekt i e-cykel systemet opstår, den
hoved-display, der vises under kørsel og "der" er vises
skiftevis mens en fejlbeskrivelse holde dig ajour med typen
fejl, der er i visningen funktioner der opstod. Rådet-fremme
"Fejlfinding" om symptomer og løsninger for unormale
visninger og unormalt ingeniør-ren.

 Hvis problemet ikke kan løses, lad din cykel, 
inspiceres af en forhandler så hurtigt som muligt.
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Indikator  
batterikapacitet

Opladningsstik 
indikatorknap 
batterikapacitet

Batteripakken der leveres med Yamaha e-
Bike Systems er et lithium-ion-batteri. 
Lithium-ion-batteriet er let og har en overlegen 
kapacitet. Det har dog følgende egenskaber. 

• Dets ydeevne reduceres i meget varme eller kolde 
omgivelser.

• Det mister sin opladning naturligt. 

Batteri til Yamaha e-Bike System har også en indbygget 
computer, der giver dig en vurdering af den resterende 
batterikapacitet og forventede fejl via i-dicatorlampje 
batterikapacitet.
Ved at trykke på indikatoren knap batterikapacitet den 
resterende batterikapacitet kan du ca. 5 sekunder.

Se "visning af den resterende batterikapacitet" til vurdering af 
den resterende batterikapacitet. Rådet-at fremme "fejlfinding" 
oplysninger på løb ingeniør-fejl.

kandu få vist den resterende 
batterikapacitet i ca. 5 sekunder. 
Se “Visning af den resterende 
batterikapacitet” for et estimat af den 
resterende batterikapacitet. Se 
“Fejlfinding” for oplysninger om 
fejlblink. 

Brug ikke en anden oplader eller 
opladningsmetode til at oplade de specielle 
batterier. Hvis du bruger en anden oplader, 
kan det resultere i brand, eksplosion eller 
beskadigelse afbatterierne. 

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER — OP- 
BEVAR DISSE INSTRUKTIONER 

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER 
ELEKTRISK  
STØD, SKAL DU FØLGE DISSE INSTRUKTIONER 
NØJE 
Denne vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og 
betjeningsinstruktioner til batteriopladeren type 
PASC5. Læs alle instruktioner og advarsler på 
batteriopladeren, batteriet og det produkt, der bruger 
batteriet, inden du bruger batteriopladeren. 
Brug kun batteriopladeren til opladning af batterier af 
type PASB2, PASB4 og PASB5 til Yamaha e-Bike 
System. Andre typer batterier kan sprænges, hvilket 
kan medføre personskade og materiel skade. 

Anbring ikke fedt på batteriets poler. 

G. Batteripakke og
opladningsprocedure

Batteripakke og opladningsprocedure

Indikator  
batterikapacitet



Passende opladningsmiljøer 
Med henblik på en sikker og effektiv opladning bør du bruge batteriopladeren et sted, der er: 
• Fladt og stabilt (når på cyklen)
• Frit for regn og fugt
• Uden direkte sollys
• Godt ventileret og tørt
• Utilgængeligt for børn og kæledyr
• Temperatur mellem 15–25° C
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Uegnede opladningsmiljøer og løsninger 
De varme og kolde miljøer, der er beskrevet herunder, kan få opladningen til at gå i standby eller 
blive udskudt, uden at batteriet oplades fuldstændigt. 
• Standby/stop ved opladning om sommeren

Hvis der oplades på et sted, der er udsat for direkte sollys om sommeren eller hvis der lades
umiddelbart efter cykling, kan batteriopladeren gå i standby (alle fire indikatorlamper for
batterikapacitet blinker langsomt). Se “Aflæsning af batteripakkens ladestatus”. Dette sker
automatisk for at stoppe opladningen, så batteriet beskyttes mod at overskride den angivne
temperatur under opladningen. Du kan undgå stop af opladningen ved at lade, når batteriet er
koldteller ved en stuetemperatur på 15-25° C. Hvis der opstår et stop ved opladning, skal
batteriopladeren flyttes til et køligt sted for at reducere standby-tiden ved opladning.

• Standby/stop ved opladning om vinteren
Standby ved opladning kan forekomme, hvis temperaturener 0° C eller lavere. Hvis
opladningen er påbegyndt, og temperaturen falder under dette niveau på grund af afkøling sent
om aftenen eller andre faktorer, stoppesopladningen og der skiftes til standby-tilstand for at
beskytte batteriet. I sådanne tilfælde skal opladningen genstartes indendørs med en
temperatur på 15–25° C.

• Støj i fjernsyn/radioer/computere
Opladning ved siden af fjernsyn, radioer eller lignende apparater kan forårsage statiske,
flimrende billeder og anden interferens. Hvis dette sker, skal du oplade batteriet et sted
længere væk fra fjernsynet eller radioen (f.eks. i etandet rum).

Hvis der opstår en fejl under opladningen, skal batteriopladerens strømstik tages ud af 
kontakten. Vent derefter, til batteriet/batteriopladeren er kølet af. 

Opladning af batteripakken, mens den er 
monteret på cyklen (bagagebærertype) 

Opladerkontakt 

HÆTTE

1. Tilslut batteriopladeren stik til en AC stikkontakt.
2. Fjern låget fra indehaveren af låget af batteriet og 

dækslet til opladningen stikket på batteriet, og tilslut 
opladeren stikket på batteriet på opladeren. 

dæksel
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1. Slut batteriopladerens strømstik til en stikkontakt.
2. Fjern hætten fra opladerkontakten på batteriet, og 
slut det til opladerkontakten på batteriopladeren. 

Opladning af batteripakken, monteret på cyklen (type til flere positioner) 
1. Slut batteriopladerens strømstik til en stikkontakt.
2. Fjern hætten til opladningsindgangen fra opladerkontakten på cyklen, og slut det til

opladerkontakten på batteriopladeren. Hvordan hætten åbnes, varierer afhængigt af cyklen.

• Tilslut ikke opladerstikket fra batteriopladeren tilopladerkontakten på batteriet i våd
tilstand.

• Sørg for kun at tilslutte opladerstikket, efter at opladerkontakten på batteriet er helt tør.
Ellers kan der opstå fejl på batteriopladeren og batteriet.

• Tryk ikke for hårdt på opladningsstikket, og træk ikke iledningen, mens
opladningsstikket er tilsluttet batteriet.
Ellers kan stikket eller kontakten blive beskadiget.

• Brug ikke pedalerne, når opladningsstikket er tilsluttet.

3. Se “Aflæsning af batteripakkens ladestatus”, og kontrollér, om batteriopladeren oplader
batteriet.

4. Indikatorlamperne for batterikapacitet tændes en efter en, indtil alle fire lamper er tændt. Når
opladningen er fuldført, slukkes alle lamperne.

Opladning af batteripakken, mens den er 
monteret på cyklen (skrårørstype) 
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5. Kontrollér, om opladningen er fuldført, og træk derefter
opladningsstikket ud af batteriet. Sådan frakobles stikket (se venstre
figur)

 Tag fat i udløsningsringen. Træk den lige ud. 
6. Sæt hætten på opladningsindgangen på batteripakkens
opladerkontakt

Håndter aldrig strømstikket, opladningsstikket og rør ikke 
opladerkontakterne med våde hænder. Dette kan resultere i 
elektrisk stød. 

• Opladningen starter automatisk.
• Hvis displayet er tændt, mens batteriet oplades, vises alle normale displayelementer,

herunder batterikapacitetsindikatoren, men assistancesystemet fungerer ikke.
• Når batteriet tilsluttes batteriopladeren, blinker batteriopladerlampen i ca. 0,2

sekunders intervaller. Dette angiver, at opladeren forbereder opladning afbatteriet.
Lad det være, som det er, og opladningen starter normalt.

Opladning af batteripakken væk fra cyklen 
1. Sluk displayet.
2. Indsæt nøglen i batterilåsen, og drej for at oplåse batterilåsen.
3. Tag batteriet ud.

Brug begge hænder, når batteriet tages ud. Undlad at tabe batteriet eller støde det. 
Dette kan få 

batteripak
ken til at 

blive meget varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig 
personskade eller materiel skade. 

Hvordan 
batteriet af flerpositionstypen skal tages ud, er afhængigt af cykel. 
Yderligere oplysninger findes i den vejledning, som er leveret 
sammen med cyklen. 

4. Slut batteriopladerens strømstik til en stikkontakt.

TIP 

TIP 
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Sørg for kun at tilslutte opladerstikket, efter at 
opladerkontakten på batteriet er helt tør. 

Ellers kan der opstå fejl på batteriopladeren og batteriet. 
• Tryk ikke for hårdt på opladningsstikket, og træk ikke
iledningen, mens opladningsstikket er tilsluttet batteriet.

Ellers kan stikket eller kontakten blive beskadiget. 
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Opladerkontakt
6. Se “Aflæsning af batteripakkens ladestatus”, og

kontrollér, om batteriopladeren oplader batteriet.
7. Indikatorlamperne for batterikapacitet tændes en efter

en, indtil alle fire lamper er tændt. Når opladningen er fuldført,
slukkes alle lamperne.
8. Kontrollér, om opladningen er fuldført, og træk derefter

opladningsstikket ud af batteriet.
Sådan frakobles stikket (se venstre figur)
 Tag fat i udløsningsringen. Træk den lige ud. 
9. Sæt hætten på opladerkontakten på batteriets

opladningsstik.
10. Montér batteriet på cyklen.

• Berør ikke opladerkontakterne med 
metalgenstande. Lad ikke
fremmedlegemerforårsage kortslutning af 
kontakterne. Dette kan resultere i elektrisk stød, 
brand eller beskadigelse af batteriopladeren. 

• Fjern regelmæssigt støv fra strømstikket. Fugt eller
andre problemer kan reducere isoleringens
effektivitet, hvilket kan resultere i brand.

• Batteriopladeren må aldrig skilles ad eller
modificeres. Dette kan resultere i brand eller
elektrisk stød.

• Brug ikke opladeren med en stikdåse eller
forlængerledning. Hvis der bruges en stikdåse
ellerlignende metoder, kan det overskride
mærkestrømmen og resultere i brand.

• Brug ikke opladeren, når ledningen er
sammenbundet eller rullet op, og opbevar den ikke
med kabletviklet rundt om opladerens krop. Skade
på kablet kan resultere i brand eller elektrisk stød.
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• Sæt strømstikket og opladerstikket rigtigt i
stikkontakten. Hvis strømstikket eller
opladerstikket ikke sidder ordentligt i
stikkontakten, kan det resultere i brand som følge
af elektrisk stød eller overophedning.

• Brug ikke batteriopladeren i nærheden af
brændbare materialer eller gasser. Dette kan
resultere i brand eller eksplosion.

• Tildæk aldrig batteriopladeren og placer ikke andre
genstande oven på den under opladning. Dette kan
medføre intern overophedning og resultere i brand.

Føring Batteriende 

Monteringsmetode for batteriet (bagagebærertype) 
Batteriet monteres bagfra på bagagebæreren. 
• Placér batterienden oven på føringen.
• Skub batteriet i pilens retning, indtil du hører et klik.

TIP 
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TIP 
Monteringsmetode for batteriet (skrårørstype) 
• Isæt batteriet i pilens retning, så batteriets bund flugtermed den

øverste del af kassen.
• Isæt den øverste del af batteriet i pilens retning, så

batterihåndtagetflugter med den øverste del af batterilåsen.
• Tryk den øverste del af batteriet mod rammen, indtil det klikker

på plads, for at fastgøre det.

TIP 
Hvordan batteriet af flerpositionstypen skal installeres, er afhængigt af 
cyklen. Yderligere oplysninger findes i den vejledning, som er leveret 
sammen med cyklen. 

11. 
Kontrollér, at det sidder godt fast, ved at trække i batteriet efter installation. 

• Undlad at kortslutte batteriets kontakter. Dette kan få batteripakken til at blive meget
varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller materiel skade.

• Batteriopladeren må ikke skilles ad eller modificeres. Dette kan få batteripakken til at
blive meget varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller
materiel skade.

• Kast ikke batteriet i åben ild og udsæt det ikke for en varmekilde. Dette kan resultere i
eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller materiel skade.

• Undlad at tabe batteriet eller støde det. Dette kan få batteripakken til at blive meget varm
eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller materiel skade.

Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på batteriets kontakter, inden du indsætter 
batteriet. 
Aflæsning af batteripakkens ladestatus 
Batteriopladerlam

pe 
Batterikapacitetsindikatorlamper 

(Bagagebærertype) (skrårørstype) (type til 
flere positioner) 

Aktuel 
status Detaljer 
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Tændt 

Tændte strømlamper angiver, hvor stor 
en del af opladningen, der er 
gennemført. En blinkende strømlampe 
angiver det aktuelle niveau. 

(Eksempel: Batteriet er ca. 50-75 % 
opladt.) 

Oplader 

Under opladning lyser 
indikatorlamperne for 
batterikapacitet én ad 
gangen. 

Slukket 

Slukket 

Opladning 
fuldført 

Når opladningen er 
fuldført, 
slukkesopladningslam
pen på 
batteriopladeren og 
indikatorlampen for 
batterikapacitet på 
batteriet. 

Fire lamper blinker samtidigt. 

Batteri er i 
standbytilstan
d. 

* Batteriets
interne
temperatu
r er for høj
eller for
lav.

Opladningen 
genstarter automatisk, 
når der nås en 
temperatur, der tillader 
opladning.  
(Se “Passende 
opladningsmiljøer”.) 

Om muligt bør 
opladning altid udføres 
ved den optimale 
temperatur på 15–25 
°C. 

Aflæsning af displayenhedens ladestatus (gælder kun modeller med 
batteripakke af typen til flere positioner.) 
Batteriopladerla

mpe 
Displayenhed 

(Visning A) 
Aktuel 
status Detaljer 

Tændt 

 
<0,2  <0,5 

sekunder sekunder 
interval> interval>

Oplader Batterikapacitetsindikat
oren tiltager langsomt. 

  0 %   1-10 %   11-99 % 
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Slukket 

Samtlige 
batterikapacitetsin

dikatorens 
segmenter lyser. 

Opladning 
fuldført 

Når opladningen er 
fuldført, slukkes  
samtlige 
batterikapacitetsindikat
orens  
segmenter i  
drevenheden og 
batteriopladerens 
lampe. 

Alle emner i 
funktionsdisplayet 

blinker. 

Batteri
et er i 
standby-
tilstand. 

* 
Batteri
ets 
intern
e 
tempe
ratur 
er for 
høj 
eller 
for lav. 

Opladningen 
genstarter automatisk, 
når der nås en 
temperatur, der tillader 
opladning.  
(Se “Passende 
opladningsmiljøer”.) 

Om muligt bør 
opladning altid udføres 
ved den optimale 
temperatur på 15–25 
°C. 

TIP 
Selvom normal opladning eksempelvis er påbegyndt, og batteritemperaturen eller den omgivende 
temperatur er for høj eller for lav, kan opladningen blive forlænget eller opladningen kan stoppe, 
uden at batteriet bliver fuldt opladt, for at beskytte batteriet. 

Vejledende opladningstider 
Selvom opladningstiden varierer alt efter den resterende 

batterikapacitet og den eksterne temperatur, tager det, hvis 
batteriet er afladet, som regel ca. 3,5 timer (bagagebærertype 
400 Wh og skrårørstype 400 Wh), 4 timer (bagagebærertype 
500 Wh og skrårørsype 500 Wh) eller 5 timer (type til flere 
positioner 600 Wh). Hvis batteriet skifter til standbytilstand under 
opladningen, øges opladningstiden tilsvarende. 
Standby  Opladningstid* (ikke inklusive standby-tid)

* Hvis der oplades efter længere tid uden brug, forlænges
opladningstiden, afhængigt af batteristatussen.
Bemærk dog, at hvis
batterikapacitetsindikatorlamperneikke blinker i 
fejlmønster (Se "Aflæsning af
batteripakkensladestatus"), er der ingen funktionsfejl. 

Opladning 
start 

Opladning 
slut 
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H. Visning af den resterendebatterikapacitet
Du kan kontrollere, hvor meget kapacitet der er tilbage på batteriet, og i hvilket omfang det 
oplades. Kontrollen kan udføres enten ved hjælp af displayenhedens indikator for resterende 
batterikapaciteteller ved hjælp af batteriets indikatorlamper for resterende batterikapacitet. 

TIP 
• Selvom batteriets kapacitet når ned på 0 (nul), kan du stadig cykle som på en almindelig cykel.
• Hvis du bruger et gammelt batteri, kan indikatoren for resterende batterikapacitet pludseligvise

meget lidt strøm, når du begynder at bevæge dig. Dette er ikke en funktionsfejl. Når cyklingen
først stabiliseres, og belastningen reduceres, vises den rigtige værdi.

Visning af indikator for resterende batterikapacitet og beregning 
afresterende batterikapacitet til displayet 
Den resterende batterikapacitet kan vises som en numerisk værdi på LCD-displayet. 

Visning af den resterende 
batterikapacitet på displayet 

 (Visning A) 

Visning af den 
resterendebatterikapacitet Vises når 

100–11 % 

Når du tænder for strømmen 
til displayet og cykler 
kontinuerligt, efter batteriet er 
fuldt opladt, slukkes 
segmenterne for indikatoren 
for resterende batterikapacitet 
én ad gangen, hver gang den 
resterende batterikapacitet 
reduceres med 10 %. 

<Hvert 0,5 sekund> 

10-1 %

Der er meget lidt resterende 
batterikapacitet tilbage. 
Batteriet bør oplades hurtigst 
muligt. 

<Hvert 0,2 sekund> 

0 % 

Der er ikke mere 
resterendebatterikapacitet. 
Sluk for strømmen til 
displayet, og oplad batteriet 
hurtigst muligt. 
* El-assistancen stoppes, men

du kanstadig cykle som på
en almindelig cykel.
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Visning af indikatorlamper for batterikapacitet og estimat af den 
resterende batterikapacitet 
Når du tjekker den resterende batterikapacitet, skal du trykke på batterikapacitetsindikatorknappen 
“ ”. 
Visning af batterikapacitetsindikatorlamper 
(Bagagebærertype) (skrårørstype) (type til flere 
positioner) 

Estimat af den 
resterende 

batterikapacit
et 

Vises når 

100-76 %

Fra fuld opladning (100 %) 
slukkes 
batterikapacitetsindikatorlampern
eén ad gangen. 

75-51 %

50-26 %

25-11 %

<Hvert 0,5 sekund> 

10-1 % Der er meget lidt batterikapacitet 
tilbage. 

<Hvert 0,2 sekund> 

0 % Batterikapaciteten er nede på 0 
(nul). Oplad batteriet. 

I. Kontrol inden ibrugtagning

Langsom blinken  

Hurtig blinken  
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Sørg for at foretage dette eftersyn, inden du kører på cyklen. 
Hvis der er noget, du ikke forstår eller har svært ved, bedes du kontakte en 
cykelforhandler. 

• Hvis du konstaterer en fejl, skal du få en forhandler til at efterse din cykel hurtigst
muligt.

• Assistancemekanismen består af præcisionsdele. Skil den ikke ad.

Udover at udføre det regelmæssige eftersyn, inden du kører på cyklen, bør du også udføre 
følgende eftersyn. 

Nr. Eftersynsdel Eftersynsindhold 

1 Resterende batterikapacitet Er der tilstrækkelig kapacitet tilbage på 
batteriet? 

2 Installationsstatus for batteriet Er batteriet korrekt isat? 

3 Betjening af elcykelsystemet 
Fungerer elcykelsystemet, når du begynder at 
bevæge dig? 

J. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

Brug ikke højtryks- eller damptryksrensere, da de kan forårsage vandlækage, hvilket kan 
resultere i materielle skader eller funktionsfejl i drevenheden, displayenheden eller 
batteriet. Hvis der trænger vand ind i en af disse enheder, bør du få en autoriseret 
forhandler til at efterse din cykel. 

Vedligeholdelse af batteriet 
Brug et fugtigt, stramt opvredet håndklæde til at tørre snavs af på batterikassen. Hæld ikke vand 
direkte på batteriet, f.eks. med en slange. 

Undlad at rengøre kontakterne ved at pudse dem med en fil, ståltråd osv. Dette kan 
resultere i fejl. 

Vedligeholdelse af drevenheden 

Da drevenheden er en præcisionsmekanisme, må du ikke adskille den eller bruge voldsom 
styrke på den (for eksempel skal du IKKE slå på dette produkt med en hammer). 
Særligt kranken er direkte forbundet med indersiden af drevenheden, og eventuelle større 
skader på kranken kan føre til fejlfunktioner. 

Opbevaring 
Opbevar systemet på et sted, der er: 
• Fladt og stabilt
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• Godt ventileret og frit for fugt 
• Beskyttet mod vejret og direkte sollys. 

Lang opbevaringstid (1 måned eller længere) og brug af cyklen efter en 
lang opbevaringstid 
• Når cyklen opbevares i en lang periode (1 måned ellerlængere), skal batteriet tages ud og 

opbevares ved hjælp af følgende procedure. 
• Reducer den resterende batterikapacitet, så kun en ellerto lamper er tændt, og opbevar det 

indendørs på et køligt (15 - 25° C) og tørt sted. 
• Kontroller den resterende batterikapacitet en gang om måneden, og hvis kun en af lamperne 

blinker, skal batteriet oplades i ca. 10 minutter. Lad ikke den resterendebatterikapacitet blive for 
lav. 

TIP  
• Hvis du lader batteriet være “fuldt opladt” eller “tomt”, forringes det hurtigere. 
• På grund af selvafladning mister batteriet langsomt spænding under opbevaring. 
• Batteriets kapacitet reduceres med tiden, men korrekt opbevaring maksimerer dets levetid. 

 

• Når du bruger det igen efter en lang opbevaringsperiode, skal du sørge for at oplade batteriet 
inden brug. Hvis du bruger batteriet efter at have opbevaret det i 6 måneder eller længere, bør 
du også få din cykel efterset og vedligeholdt hos en forhandler. 

K. Transport 
Batterierne er underlagt kravene i relevant lovgivning om farligt gods. Når det transporteres af 
tredjeparter(f.eks. gennem lufttransport eller et fragtfirma), er der særlige krav til emballage og 
etiketter, der skal overholdes. Kontakt en ekspert i farlige materialer for at gøre varen klar til 
forsendelse. Kunden kan selv transportere batterierne på almindelig vej, uden at der stilles 
yderligere krav hertil. Undlad at transportere beskadigedebatterier. Sæt tape på åbne kontakter 
eller tildæk dem, og emballer batteriet på en sådan måde, at det ikke kan flyttes i emballagen. 
Sørg for at overholde alle lokale og nationale bestemmelser. Kontakt en autoriseret 
cykelforhandler, hvis du har spørgsmål om transport af batterierne. 
L. Forbrugerinformation 

Bortskaffelse 
Drevenheden, batteripakken, batteriopladeren, 
displayenheden, hastighedssensorer, tilbehør og 
emballage skal sorteres til miljøvenligt genbrug. Bortskaf 
ikke cyklen eller dens komponenter som 
husholdningsaffald. 

 
Kast ikke batteriet i åben ild og udsæt det ikke for en 
varmekilde. Dette kan resultere i brand eller 
eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig personskade 
eller materiel skade. 

 

For EU-lande: 
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Ifølge det europæiske direktiv 2012/19/EU skal elektriske 
apparater/værktøjer, der ikke længere er anvendelige, og 
ifølge det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller 
brugte batterier indsamles separat og bortskaffes påen 
miljøvenlig måde. 

Aflever venligst batterier, som ikke længere kan bruges, til 
en autoriseret cykelforhandler. 

M. Forenklet overensstemmelseserklæring 

Herved erklærer YAMAHA MOTOR CO., LTD., at radioudstyret type [X0P10] er i 
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: 
https://global.yamaha-motor.com/business/e-bike-systems/document/ 

*Gælder kun visning X. 
N. Fejlfinding 
Elcykelsystemet 

Symptom Kontrollér Handling 

Det er vanskeligt at træde i pedalerne. 

Er strømmen til 
displayet tændt? Tryk på afbryderen på 

displayet for at tænde for 
strømmen. 

Er batteriet isat? 
Isæt et opladt batteri. 

Er batteriet 
opladt? Oplad batteriet. 

Har cyklen stået 
stille i 5 minutter 
eller mere? Tænd for strømmen igen. 
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Cykler du på en 
lang hældende 
vej, eller bærer 
du på en tung 
last om 
sommeren? 

Dette er ikke en 
funktionsfejl. Det er en 
sikkerhedsfunktion, der 
aktiveres, når batteriet eller 
drevenheden har en for høj 
temperatur. El-assistancen 
genstartes, når 
temperaturen i batteriet 
eller drevenheden er faldet. 
Du kan også reducere 
sandsynligheden for dette 
ved at skifte til et lavere 
gear, end du normalt ville 
bruge (f.eks. ved at skifte 
fra andet til første gear). 

Er  
lufttemperaturen 
lav (ca. 10 °C 
eller lavere)? 

Om vinteren bør batteriet 
opbevares indendørs inden 
brug. 

Oplader du 
batteriet, mens 
det er monteret 
på cyklen? 

Hold op med at oplade 
batteriet. 

Symptom Kontrollér Handling 

Drevenheden tændes og slukkes, mens du 
cykler. 

Er batteriet 
korrekt isat? 

Undersøg, om batteriet er 
låst fast i den rette position. 
Hvis dette problem fortsat 
opstår, selvom batteriet er 
låst godt fast, kan der være 
en løs forbindelse ved 
batteripolerne eller -
ledningerne. Få en 
autoriseret forhandler til at 
efterse din cykel. 

Der kommer mærkelige lyde fra 
drevenheden. 

Der kan være et problem 
inde i drevenheden. Få en 
autoriseret forhandler til at 
efterse din cykel. 

Røg eller usædvanlig lugt kommer fra 
drevenheden. 

Der kan være et problem 
inde i drevenheden. Få en 
autoriseret forhandler til at 
efterse din cykel. 
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(Visning A) 
Hoveddisplayet, som vises under  
cykling og “Er” vises skiftevis, og der 
vises en fejlbeskrivelse i 
funktionsdisplayet. 

 

 Problemet er opstået i 
elcykelsystemet. Sluk for 
strømmen og tænd den 
igen. 
Hvis problemet ikke kan 
afhjælpes, skal du få en 
forhandler til at efterse din 
cykel hurtigst muligt. 

 

Symptom Kontrollér Handling 

Køreafstanden er reduceret. 

Lader du 
batteriet helt op? 

Lad batteriet op, til det er 
fuldt (F). 

Bruger du 
systemet under 
forhold med lave 
temperaturer? 

Den normale køreafstand 
vil blive gendannet, når 
omgivelsestemperaturen  
stiger. Desuden forbedres 
køreafstanden under kolde 
forhold, hvis batteriet 
opbevares indendørs (et 
varmt sted) inden brug. 

Er batteriet 
slidt? Udskift batteriet. 
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(Visning A) 
Hastigheden vises ikke, selv ved cykling, 
og funktionsdisplayet blinker. 

 

 

Hastighedssensoren kan 
ikke registrere et korrekt 
signal. 
Sluk for strømmen til 
displayet, og tænd den 
derefter igen.  
Vælg assistance, og kør et 
lille stykke. 
Sørg også for, at magneten 
er monteret korrekt på 
hjulenes eger. 

 

Symptom Kontrollér Handling 

(Visning A) 
Hastigheden vises, men funktionsdisplayet 
blinker. (Assistancen er stoppet.) 

 

 

Dette er ikke en 
funktionsfejl. Det er en 
tilstand, hvor betjeningen af 
elassistancesystemet er 
normal. Denne tilstand kan 
opstå afhængigt af tråddet 
og kørehastigheden, men 
den vender tilbage til 
normal tilstand, når det er 
bekræftet, at systemet 
fungerer normalt. 
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(Visning A) 
Hoveddisplayet, som vises under  
cykling og “Er” vises skiftevis, og der 
vises en fejlbeskrivelse i 
funktionsdisplayet. 

Problemet er opstået i 
batteriet. Sluk for strømmen 
og tænd den igen. Hvis 
problemet ikke kan 
afhjælpes, skal du få en 
forhandler til at efterse 
batteriet hurtigst muligt. 

Symptom Kontrollér Handling 

(Visning A) 
Indikatoren for automatisk tilstand blinker. 

Der kan være et problem 
inde i drevenheden. Sluk for 
strømmen til displayet, og 
tænd den derefter igen. 
Hvis problemet ikke kan 
afhjælpes, skal du få en 
forhandler til at efterse din 
cykel hurtigst muligt. 

Walkassist-funktion 
Symptom Kontrollér Handling 
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Walkassist-funktionen slukker. 

Låser hjulene i 
et par 
sekunder? 

Slip lige fingeren fra 
walkassist-knappen, og 
efter at du har kontrolleret, 
at hjulene drejer, trykker du 
igen på knappen. 

Trådte du i 
pedalerne, 
mens 
walkassist-
funktionen var 
aktiveret? 

Tag fødderne væk fra 
pedalerne, og fjern 
fingeren fra walkassist-
knappen et øjeblik. Tryk 
derefter på knappen igen. 
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Batteri og oplader 
Symptom Kontrollér Handling 

Kan ikke oplade 

Er strømstikket 
korrekt tilsluttet? 
Er opladerstikket 
sat korrekt i 
batteriet? 

Tilslut igen og prøv at oplade igen. 
Hvis batteriet stadig ikke oplades, 
kan der være en funktionsfejl i 
batteriopladeren. 

Er 
indikatorlamperne 
for resterende 
batterikapacitet 
tændt? 

Gennemgå opladningsproceduren 
og prøv at oplade igen. 
Hvis batteriet stadig ikke oplades, 
kan der være en funktionsfejl i 
batteriopladeren. 

Er polerne på 
batteriopladeren 
ellerbatteriet 
snavsede eller 
våde? 

Tag batteriet ud af 
batteriopladeren og tag stikket ud 
af stikkontakten. Brug en tør klud 
eller vatpind til at rengøre 
opladeren og batterikontakterne. 
Tilslut derefter batteriet og 
batteriopladeren igen. 

 

Der er opstået en 
fejl på 
batterikontakterne. 

Tag batteriet ud af cyklen.  
Tilslut opladningsstikket til 
batteriet. (Hvis 
batterikapacitetsindikatorlamperne 
stadig blinker skiftevis, kan der 
være opstået en fejl i batteriet.)  
Hvis 
batterikapacitetsindikatorlamperne 
stadig blinker skiftevis, når 
batteriet er geninstalleret på 
cyklen, og der trykkes på 
afbryderen på displayet, er der 
muligvis opstået en fejl i 
drevenheden.  

 
Symptom Kontrollér Handling 
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Der er opstået en 
fejl på 
batterikontakterne. 

Fjern batteriet fra batteriopladeren, 
montér batteriet på cyklen, og tryk 
på afbryderen på displayet. Når 
opladningsstikket er sluttet til 
batteriet igen, og 
batterikapacitetsindikatorlamperne 
stadig blinker på samme tid, tyder 
dette muligvis på en defekt 
ibatteriopladeren.  

Er 
opladerkontakten 
på batteriet våd? 

Rengør opladerkontakten og 
opladerstikket, og tør dem 
derefter. Tilslut derefter 
opladningsstikket til 
opladerkontakten.  

Batterikapacitetsindikatorlamperne blinker 
samtidigt i begge sider. 

 

Batteriets  

 

 beskyttelsesfunktion er blevet 
aktiveret og systemet kan ikke 
bruges. Udskift batteriet hurtigst 
muligt hos en autoriseret 
forhandler. 

Batteriopladeren afgiver unormale lyde, 
ubehagelige lugte eller røg. 

 Tag opladerstikket ud af 
stikkontakten, og afbryd straks 
brugen. 
Få en autoriseret forhandler til at 
efterse din cykel. 

Batteriopladeren bliver meget varm. 

Det er normalt, at 
batteriopladeren 
bliver en smule 
varm under 
opladningen. 

Hvis batteriopladeren er for varm 
til at blive berørt med hånden, skal 
opladerstikket tages ud af 
stikkontakten. Vent til den er 
afkølet og kontakt en autoriseret 
forhandler. 

Efter opladning lyser alle 
indikatorlamperne for batterikapacitet ikke, 
når der trykkes på indikatorknappen 
forbatterikapacitet “ ”. 

Er opladerstikket 
blevet trukket ud, 
eller er batteriet 
blevet fjernet 
under opladning? 

Oplad batteriet igen. 

Begyndte du 
straks at oplade, 
mens batteriet 
havde en høj 
temperatur, som 
f.eks. umiddelbart 

Flyt batteriet til et sted, hvor 
batteritemperaturen kan nå den 
temperatur, hvor opladning er 
mulig (15-25° C), og start derefter 
opladningen igen. 
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efter brug? 

 

Symptom Kontrollér Handling 

Når opladningsstikket på batteriopladeren 
er koblet frabatteriet, bliver 
indikatorlamperne for batterikapacitet ved 
med at lyse. 

Er 
opladerkontakten 
på batteriet våd? 

Rengør opladerkontakten 
og opladerstikket, og tør 
dem derefter. 



 

 

O. Specifikationer 
Hjælpehastighedsinterval  0 til mindre end 25 km/t 

Elektrisk motor 
Type Børsteløs DC-type 

Nominel effekt 250 W 

Styringsmetode til el-assistance 
Kontrolmetode afhænger af 

pedaldrejningsmoment 
ogcykelhastighed 

Batteri 

Bagagebærertype 
type 400 Wh/500 

Wh 

Type 
PASB5 

(Litium-ion-batteri) 

Spænding 36 V 

Kapacitet 11 Ah/13,6 Ah 

Antal battericeller 40 

Skrårørstype 400 
Wh/500 Wh 

Type 
PASB5 

(Litium-ion-batteri) 

Spænding 36 V 

Kapacitet 11 Ah/13,6 Ah 

Antal battericeller 40 

Batterioplader 

Type PASC5 

Indgangsspænding AC 220–240 V/50–60 Hz 

Maksimal 
udgangsspænding 

DC 42 V 

Maksimal 
udgangsspænding 

DC 4,0 A 

Maksimalt strømforbrug 
310 VA/180 W 

(Opladt ved AC 240 V) 

Anvendt batteritype PASB2/PASB4/PASB5 

 

Strømforsyningsdel 

Type USB-tilslutning USB2.0 Micro-B 

Udgangsspænding Maks. 1000 mA 

Nominel spænding 5 V 

Produktinformation 

 

Modelnr. X0P10 

Fabrikant 
YAMAHA MOTOR CO., LTD. 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-
8501, Japan 

Varemærke/Selskabsnavn  
*1 CSCP (Cycling Speed and Cadence Profile) 



Svarer til omdrejningsdataene for hjulet og kranken. 
*2 CPP (Cycling Power Profile)

Svarer til omdrejningsdataene for hjulet og kranken, den nuværende effekt og den lagrede energi. 
• Kommunikation kan ikke garanteres med alle trådløse kommunikationsenheder, der har de

samme profiler som dette system.
Selv når en enhed overholder specifikationen for Bluetooth-lavenergiteknologi, kan der være
tilfælde, hvor enhedens egenskaber, specifikationer eller kommunikationsmiljø gør det umuligt at
oprette forbindelse, eller det kan medføre forskellige kontrolmetoder, visninger eller funktioner.

• YAMAHA MOTOR CO., LTD. kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for skader eller andet tab
som følge af læk af informationer i forbindelse med kommunikation via Bluetooth-
lavenergiteknologi.
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