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ELCYKEL
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HEJ OCH
GRATTIS!
Att cykla elcykel är ett klokt beslut på många sätt. Hjärtat och miljön mår bra när vi ställer bilen eller när vi väljer elcykeln
framför bussen och förhoppningsvis kommer du också upptäcka att du kan spara en hel del tid på att ta elcykel istället. Motvind
och uppförsbackar är inte längre något problem. Du får fortfarande motion men behöver inte svettas. Vill du träna på väg hem
från jobbet? Stäng av elassistansen och träningspasset är löst.
Din elcykel är designad av ett gäng passionerade cykelälskare i Varberg. Cykeln är utvecklad i vår egen fabrik och är rustad med
komponenter som valts för många sköna mils cykling i svenska förhållanden.
Lycka till med din nya elcykel!
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6 SNABBA FÖR ATT KOMMA IGÅNG
1
2

Genom att hålla in knappen på displayen i minst 2 sekunder
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På displayen

4
5

6

YTTERLIGARE INFORMATION

Utförlig manual finns på www.crescent.se/om-crescent/manualer-dokumentation/manualer/
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REKOMMENDATIONER GÄLLANDE
BATTERIANVÄNDNING
BATTERIETS KAPACITET / DISTANS
Batteriets räckvidd påverkas av:
•
Vägens beskaffenhet, ojämn väg, vindriktning, frekventa stopp/start, stadskörning med frekventa inbromsningar osv
•
Vädret, då låga temperaturer kan sätta ned batteriets kapacitet
•
Cyklistens vikt och eventuell packning på cykeln (hög totalvikt = kortare distans)
•
Batteriets räckvidd beror på vilket batteri som sitter på el-cykeln (hög kapacitet = längre räckvidd)
Genomsnittlig räckvidd för ditt fulladdade batteri, se crescent.se
•
Batteriets laddningstillstånd/kapacitet (batteri 100% uppladdat = optimal distans)
•
Valt assistansläge (högt läge = kortare distans)
•
Batteriet är en slitagedel. Slitage på batteriet och dess ålder har inverkan på räckvidden
Om batteriet inte används under en längre tid, ska batteri och laddare förvaras på en torr plats med
temperatur mellan 5°C och 25°C Batteriet ska uppladdas fullt minst var sjätte månad.
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FÖRHÅLLNINGSREGLER VID ANVÄNDNING AV BATTERI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är förbjudet att koppla ihop laddarens (+) och (-) poler med hjälp av metallföremål
Utsätt inte batteriet för vibrationer och stötar
Använd enbart den medföljande laddaren till att ladda upp batteriet
Utsätt inte batteriet för värme eller för lokaler med höga temperaturer
Det är förbjudet att lägga batteriet i vätska eller eld
Rör inte vid laddaren med våta händer under laddning
Batteriet får under inga omständigheter öppnas för modifiering eller reparation
Ett skadat batteri får ej användas
Använd bara batteriet till din Crescent elcykel
Om batteriet luktar underligt, blir ovanligt varmt eller annat som inte verkar normalt får det ej användas
Låt inte barn hantera batteriet
Det är förbjudet att kasta batteriet i den dagliga sophanteringen. Returnera till återvinningsstation eller till din handlare
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HUR BATTERIET LADDAS

Du kan antingen ladda upp batteriet direkt när det sitter fast på cykeln eller ta bort det från cykeln för laddning.
OBS! Under laddning ska inte batteriet vara mer än 24 timmar i laddaren. Laddaren ska tas ut från stickkontakten när den inte används.
Det är viktigt att ditt batteri är minst 5°C innan du börjar ladda det, detta för att bibehålla maximal batterieffekt.

När cykeln är i bruk rekommenderas det att batteriet någon gång varannnan månad laddas upp i 24 timmar.

FÖRVARING AV BATTERIER
Innan batteriet läggs undan, kontrollera att laddningstillståndet/kapaciteten är mellan 60% - 80%. Ladda batteriet i två timmar var tredje månad.
Vid längre tids förvaring ska batteriet laddas upp fullt i 24 timmar de första två gångerna innan det används igen.
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FÖRHÅLLNINGSREGLER VID ANVÄNDNING AV LADDAREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är förbjudet att koppla ihop laddarens (+) och (-) poler med hjälp av metallföremål
Det är förbjudet att utsätta laddaren för stötar
Laddaren får under inga omständigheter öppnas för modifiering eller reparation
Det är förbjudet att lägga laddaren i vätska eller eld
Rör inte vid laddaren med våta händer under laddning
Ladda inte upp batteriet, om laddarens kablar är skadade
Använd inte laddaren på en fuktig plats
Laddaren får inte användas när den är övertäckt
Använd endast laddaren till att ladda batteriet från din Crescent-elcykel
Låt inte barn hantera laddaren
Kasta inte laddaren i den dagliga sophanteringen. Returnera till återvinningsstation eller till din handlare
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UNDERHÅLL DIN ELCYKEL

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
Använd en urvriden våt svamp för att rengöra de smutsiga delarna (bara de mekaniska delarna) som ram, fram- och bakhjul, pedaler och kedjeskydd/
skärmar. Använd en urvriden våt trasa, till att rengöra de elektriska delarna, som motor, display, bromssensor, hastighetssensor, styrbox och batteri.
OBS! Tvätta aldrig elcykeln med en högtryckstvätt eller vattenslang! Stora vattenmängder kan skada de elektriska
komponenterna på elcykeln!

Varning: Rör inte vid stiften i uttagen till uppladdning och avladdning på batteriet, t ex ska polerna (+) och (-) inte beröras för att undvika kortslutning.

FLER GODA RÅD OM UNDERHÅLL
Det är nödvändigt att vara uppmärksam och använda din elcykel korrekt för att förhindra, att de elektriska komponenterna blir skadade och för att
deras levnadstid förlängs.
Låt inte cykeln stå ute under en längre tid. Systemet är självfallet vattentätt, men systemet kan skadas, om det står oskyddat utomhus under en längre
tid.
Försök aldrig själv att reparera din Crescent elcykel! Om något inte fungerar, kontakta vänligast din Crescent elcykelåterförsäljare.
Alla cyklar mår bra av regelbunden service. Vi har ett stort återförsäljarnät av Crescent elcykelexperter, du hittar din närmaste återförsäljare
på www.crescent.se.
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ELCYKEL-SERVICE
Var 500 mil, 100 laddningscykel eller 1 gång om året (det som infaller först) ska du
lämna in din elcykel för service. Då görs en genomgång av din cykel och elsystemet.
Allt för att din cykel ska hålla länge och ge dig många, många mil av skön cykling.

1.

SERVICE

BUTIKSTÄMPEL AV AUKT. ÅTERFÖRSÄLJARE

NOTERING

DATUM

3 MÅNADER

2.
3.
4.

12 MÅN
500 MIL
100 LADD
24 MÅN
1000 MIL
200 LADD
36 MÅN
1500 MIL
300 LADD

5.

48 MÅN
2000 MIL
400 LADD
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ELCYKEL-SERVICE
6.

SERVICE

7.
8.
9.
10.
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BUTIKSTÄMPEL AV AUKT. ÅTERFÖRSÄLJARE

NOTERING

DATUM

NOTERINGAR

SÄKERHETSREGLER
Om säkerhetsåtgärder inte iakttas riskerar du att skada sig själv eller
andra. Följ därför alltid säkerhetsanvisningarna för att
minimera riskerna för elektriska stötar och personskador.
Vi rekommenderar alla cyklister att rutinmässigt kontrollera cykeln före
varje tur. Kontrollera att inga delar sitter löst eller är skadade.

MITT NYCKELNR
MITT RAMNR
REKLAMATION GÄLLER INTE I FÖLJANDE FALL:
• Om cykeln används för andra ändamål än vanlig cykling
• Om det görs ändringar i det elektriska systemet
• Om batteriet på cykeln inte skötts enligt föreskrifterna i denna
manual.
Leverantören är inte ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas
av felaktig användning av produkten. Mekaniska och elektroniska
komponenter slits ut av användning. Du får därför räkna med att vissa
delar måste bytas ut och som inte omfattas av reklamationsrätt.
Om du får problem med elsystemet, vänligen kontakta din lokala
Crescent-återförsäljare.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och specifikationsändringar i denna manual

11

C9985671.1

12

crescent.se

