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OBS!
Av säkerhetsskäl vill vi att du läser igenom använ-
darhandboken innan du använder cykeln och följer 
anvisningarna� 
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GRATTIS TILL 
DIN NYA CYKEL
Du har köpt en kvalitetsprodukt som vi är övertygade om att du 
kommer att få stor glädje av�

Även kvalitetsprodukter kräver underhåll och ska kontrolleras och 
justeras med jämna mellanrum� Gör du det får du större glädje av 
din cykel under lång tid och framför allt är säkerheten i ordning�

Denna användarhandbok ger dig den information du behöver för  
att kunna använda din elcykel� För övriga anvisningar gällande  
inställning, justering och underhåll hänvisar vi till ”Service- och  
användarhandbok Cargocyklar”� 

Bilderna i handboken visas som exempel, och därför kan det  
vara skillnad på det cykeln är monterad med och den visade  
bilden�

Om du är osäker, frågar du din återförsäljare/service och/eller  
låter dem underhålla din cykel� Under alla omständigheter
rekommenderar vi att du låter din återtförsäljare/service  
underhålla och reparera alla vitala delar på cykeln�



Däck (med reflex) 
och slang

Fälg

Skärmstag

Vevarm

Pedal

Skivbroms

Ekernippel

Eker

Framskärm

Främre pakethållare 
med stöd

Ram

Kedja

Bakreflex/
Baklykta

Kopplings-
fäste

Kedje-
spännare

Motorenhet

Lås

Sadel

Sadelstolpe
Batteri och
Batterihållare

Serie-
nummer Styrstam

Handtag Styre

Cykeldator

Korghållare

Baknav med
skivbroms

Bromshandtag

Växelreglage
Ringklocka
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BESKRIVNING

Obs! Detta är endast ett exempel på distributionscykel�

MAX LASTVIKTER

2-HJULIGA CYKLAR      3-HJULIGA CYKLAR
Främre korg: 20 kg    Främre lastlåda: 160 kg
Bakre sidokorgar: 20 kg vardera   Främre lastbärare: 20 kg
      Bakre sidokorgar: 20 kg vardera

OBS! Ramnumret hittar du på vevlagerhylsan, sadel-
röret eller styrhuvudet� 

Notera att den främre pakethållaren kan ha olika 
utförande, likaså kan cyklarna ha olika infästingar för 
bakkorgarna�



6

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE/ 
SERVICE VID FÖLJANDE TILLFÄLLEN:  

• Om någon del behöver bytas ut�

• Vid eventuella funktionsfel eller om andra problem 
uppstår�

• Vid uppdateringar av produktens mjukvara� 
Detaljer finns i avsnittet ”Anslutning och 
kommunikation med PC”� 

• För information om montering och justering av 
produkter som inte finns i användarhandboken.

VIKTIG INFORMATION

SÄKER CYKLING
• Observera anvisningarna i cykelns användar-

handbok för att cykla säkert� 

• Fokusera inte för mycket på cykeldatorns skärm när 
du cyklar, då kan en olycka hända� 

• Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt på cykeln 
innan du börjar cykla� Om hjulen inte sitter fast 
ordentligt kan cykeln falla omkull och allvarliga 
skador kan uppstå�

• Innan du börjar cykla på en elassisterad cykel, se till 
att du är bekant med cykelns startegenskaper innan 
du kör den på gångvägar och vägar med flera filer. 
Om cykeln startar häftigt kan olyckor ske�

• Kontrollera att cykelns belysning fungerar innan du 
cyklar i mörker� 

SÄKER PRODUKTANVÄNDNING
• Denna produkt är inte avsedd att användas av 

personer som har nedsatt fysisk funktion, nedsatt 
känsel, nedsatt mental funktion eller har bristande 
erfarenhet och kunskap� Detta gäller såvida inte en 
person som ansvarar för dessa personers säkerhet 
övervakar eller instruerar dem om användning av 
denna produkt� 

• Låt inte barn leka i närheten av produkten�

• Ta alltid bort batteriet innan du drar ledningar eller 
sätter ihop cykelns delar� Annars kan elektriska 
stötar uppstå� 

• Vi rekommenderar att du endast använder Shimano 
reservdelar�  

• Om bultar och muttrar sitter löst eller lossnar, 
eller om cykeln skadas, kan den plötsligt välta och 
allvarliga skador kan uppstå�

• Kontrollera batteriladdaren regelbundet, särskilt 
sladden, kontakten och höljet, och se så att det inte 
finns några skador. Om laddaren är trasig ska du 
inte använda den utan byta till en ny� 

• Montera täcklock på kontakter som inte används� 

• Vänd dig till din återförsäljare/service för justering 
av produkten� 

• Produkten är utformad för att vara helt vattentät 
för att kunna användas även under våta väder-
förhållanden� Däremot ska du inte avsiktligt lägga 
den i vatten� 

• Rengör inte cykeln med en högtryckstvätt� Om det 
kommer vatten på någon av komponenterna kan 
tekniska problem eller rost uppstå� 

• Hantera produkten med varsamhet och undvik att 
utsätta den för kraftiga stötar� 

• Även om cykeln fortfarande fungerar som en vanlig 
cykel när batteriet har tagits ur, så sätts inte lyset 
på om det är anslutet till det elektriska systemet� 
Kom ihåg att användning av cykeln under sådana 
förhållanden kan anses bryta mot trafikregler. 

• Numret på batteriets nyckel måste du ha vid köp av 
reservnycklar� Förvara det på en säker plats� 

• En återförsäljarhandbok för yrkesmekaniker finns 
på Shimanos hemsida (http://si.shimano.com).

• Montera inte isär eller konstruera om denna 
produkt� 

• Försök aldrig modifiera systemet på egen hand 
eftersom det kan orsaka problem med dess 
funktion� 

• Följ lokala lagar och förordningar gällande cykling�

INFORMATION OM KASSERING 
Följ lokala reger vid kassering av 
använda batterier� Om du är osäker 
kan du kontakta din återförsäljare/
service eller en cykelhandlare� 
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VARNING!
• Vintertid kan isbildning fördröja 

bromseffekten. 

• Bromsskivan och bromsbeläggen 
kan bli heta under användning�

OBS! Full bromseffekt fås efter några 
dagars användning när bromsbeläggens 
ytskikt blivit uppruggat� Iakttag därför 
extra försiktighet de första dagarna� 

RENGÖRING
Hur ofta underhåll behöver utföras beror på 
cyklingsförhållandena� 

Rengör kedjan regelbundet med ett lämpligt 
rengöringsmedel för kedjor� Använd inte under några 
omständigheter alkaliska eller sura rengöringsmedel för 
att ta bort rost� Om sådana rengöringsmedel används 
kan de skada kedjan och då kan allvarliga skador uppstå�

• Använd inte förtunning (thinner) eller andra 
lösningsmedel för att rengöra någon av 
produkterna�  Sådana medel kan nämligen skada 
ytorna� 

• Du bör regelbundet rengöra kedjekransarna 
med ett neutralt rengöringsmedel� Att dessutom 
rengöra kedjan med ett neutralt rengöringsmedel 
och sedan smörja den kan vara ett effektivt sätt att 
förlänga kedjekransarnas och kedjans livslängd� 

• Använd en fuktig trasa som vridits ur ordentligt när 
du rengör batteriet och plastskyddet� 

• Kontakta din återförsäljare/service vid eventuella 
frågor om hantering och underhåll� 

• Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller 
åldrande som uppstår under normal användning� 

SKIVBROMSAR
Skivbromsarna som sitter på våra cyklar är helt 
hydrauliska. För att uppnå en optimal bromseffekt är 
det viktigt att bromsskivan är ren, inte belagd med olja 
och utan skador� Bromsbeläggen ska bytas ut innan de 
är helt nedslitna och ska därför kontrolleras med jämna 
mellanrum� 

På helt hydrauliska skivbromsar är det viktigt 
att kontrollera hållbarheten för vätskan/oljan i 
bromssystemet� Det kan även uppstå kondens i 
systemet, vilket betyder nedsatt bromsförmåga� 
I så fall ska vätskan/oljan bytas� Av säkerhetsskäl 
rekommenderas därför service en gång om året 
eller enligt tillverkarens anvisningar� Eftersom det 
krävs stor insikt och tekniskt kunnande för att utföra 
den nödvändiga servicen, ska den utföras av din 
återförsäljare/service�
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ASSISTANS

• Om inställningarna inte är korrekta, exempelvis för 
hård kedjespänning, kan inte rätt assistans-kraft 
uppnås� Om detta händer bör du kontakta din 
återförsäljare/service�  

• Den här komponenten är kompatibel med 
fotbroms� Om veven inte är installerad i rätt läge 
eller om kedjespänningen inte har justerats korrekt, 
kontakta din återförsäljare/service, eftersom det då 
inte finns någon korrekt assistanskraft.

FUNKTIONER I SHIMANO STEPS

FUNKTIONER

• Kompakt design och låg vikt

• Tyst och jämn cykling

• Funktion för gångassistans (Walk assist mode) 

ASSISTANSLÄGE
Du kan välja ett SHIMANO STEPS-assistansläge för varje enskilt tillfälle. 

ATT CYKLA PÅ CYKELN

1� Sätt på strömmen

2� Välj önskat assistansläge

3� Assistansen startar när pedalerna sätts i rörelse

4� Ändra assistansläge i förhållande till väg-
förhållandena

5� Stäng av strömmen när cykeln är parkerad
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DELARNAS NAMN

A   Växelreglage E   Drivenhet

B   Bakväxel F   Batteri

C   Cykeldator G   Batterifäste

D   Assistansreglage H   Batteriladdare

SPECIFIKATIONER

Temperaturintervall: 
 Vid urladdning

-10 – 50˚C Batterityp Litiumjonbatteri

Temperaturintervall:
 Under laddning:

0 – 40˚C Angiven kapacitet
Se batteriets användar-

handbok� 

Förvaringstemperatur -20 – 70˚C Angiven spänning 36 V DC

Förvaringstemperatur 
(batteri)

-20 – 60˚C Typ av drivenhet Mittmonterad

Laddningsspänning 100 – 240 V AC Motortyp Borstlös DC

Laddningstid
Se batteriets användar-

handbok� 
Angiven effekt 

(drivenhet)
250 W
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FÖRBEREDELSE

INLEDNING
Det går inte att använda batteriet omedelbart efter att det fraktats� Batteriet kan användas efter att det laddats med 
avsedd laddare� Se till att ladda det innan användning� Batteriet kan användas när dioden lyser�

LADDA BATTERIET

Ladda batteriet när det tagits bort från cykeln

Adapter (SM-BTE60) är nödvändig för att kunna ladda batteriet när det har tagits bort från cykeln. 

1� Anslut adaptern till laddningskontakten
2� Anslut laddarens nätkontakt till vägguttaget
3� Anslut adaptern till batteriets laddningsuttag

Ladda batteriet när det sitter kvar på cykeln

Placera batteriladdaren på en stadig yta, t�ex� golvet, innan laddning� Se till så att cykeln står stadigt så att den inte 
välter under tiden batteriet laddas�  

1� Anslut batteriladdarens nätkontakt till vägguttaget

2� Anslut laddningskontakten till laddningsuttaget på batterihållaren eller batteriet

3� Stäng laddningsuttagets lock ordentligt efter avslutad laddning

Adapter 

Adapter 

Laddningskontakt

Laddningskontakt

Batteri

Laddningsuttag

Batterihållare

Batteri

Laddnings-
kontakt

Laddnings-
uttag

Lock



 11

Batteriets dioder Batterinivå

100 - 81%

0% (När batteriet inte sitter på cykeln)

20 - 1%

40 - 21%

60 - 41%

80 - 61%

0% (När batteriet sitter på cykeln)
Stängs av 

Batteriets dioder Batterinivå

0 - 20%

21 - 40%

41 - 60%

61 - 80%

81 - 100%

100%

DIODER PÅ BATTERIET
Dessa används för att kontrollera aktuell laddningsstatus�

Indikation batterinivå

Batterinivån kan kontrolleras genom att trycka på batteriets på/av-knapp� 

Batteriets dioder

Indikation för laddningsförlopp

Under tiden som batteriet laddas lyser dioderna� 

Diod lyser

Diod blinkar

Diod släckt

OBS! När den återstående batteri-kapaciteten är låg 
börjar systemet stängas av i följande ordning: 

1� Elassistans  
(Assistansläget växlar automatiskt till [ECO] och 
stängs sedan av� Växlingen till [ECO] sker tidigare 
om batteridriven belysning är ansluten). 

2� Växling

3� Belysning
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DIODER PÅ BATTERILADDAREN
Laddarens diod tänds upp när laddningen startat�

Tänds upp
Laddning

Blinkar
Laddningsfel

Avstängd
Laddningen är klar 

Diod

HANTERING OCH LADDNING AV BATTERIET
Laddning kan utföras när som helst oberoende av hur mycket batteristyrka som återstår, men du bör ladda batteriet 
fullt vid följande tillfällen� Använd den speciella laddaren när du laddar batteriet vid dessa tillfällen�

• Batteriet är inte fulladdat vid inköpstillfället� Innan cykling bör du ladda batteriet tills det är fulladdat� 

• Om du inte kommer att använda cykeln under en längre tid, bör du ladda batteriet till ca 70 % innan förvaringen� 

OBS! Om batteriet är fullt urladdat bör det laddas 
så fort som möjligt� Om du förvarar batteriet utan 
att ladda det kommer det att försämras� Låt inte 
batteriet laddas ur helt och hållet� Ladda det var 6:e 
månad vid längre tids förvaring� 
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MONTERA OCH TA BORT BATTERIET
Batteriet är låst mot batterihållaren med hjälp av 
nyckeln� 
Följande beskrivning kanske inte stämmer då det finns 
olika typer av nycklar�

Montera batteriet

Håll i batteriet ordentligt vid monteringen för att 
undvika att tappa det�

Observera följande för att förhindra att batteriet faller 
ner under cykling:

• Se till att batteriet är låst i batterihållaren

• Cykla inte med nyckeln isatt

1� Sätt i batteriet i hållaren bakifrån� Skjut batteriet 
framåt och tryck in det ordentligt� 

2� Ta ur nyckeln� Vrid nyckeln till låst läge och ta sedan 
ur den�

Skena

Ta bort batteriet

Håll i batteriet ordentligt när du tar bort det från cykeln 
och när du bär det för att undvika att tappa det�

Placeringen av nyckeln påverkar inte monteringen 
av batteriet i hållaren� Du kan montera det oavsett 
nyckelns läge� 

1� Sätt i nyckeln� Slå av strömmen� Sätt sedan i 
nyckeln i låset på batterihållaren�

2� Vrid nyckeln tills du känner ett visst motstånd� 

3� Ta bort batteriet försiktigt� Du kan endast ta bort 
batteriet när nyckeln är i olåst läge

Tryck på on/off-
knappen för att slå 
av strömmenLås-

cylinderNyckel

OBS! Innan du börjar cykla, 
kontrollera att locket till 
laddningskontakten är stängt� 

OBS! Numret på batteriets 
nyckel måste du ha vid köp av 
reservnycklar� Förvara det på 
en säker plats� 
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MONTERA OCH TA BORT CYKELDATORN

Cykeldatorn kan säkras så att den inte kan tas bort så lätt� Kontakta din återförsäljare/service för mer information�

Ta bort cykeldatorn

Drag ut cykeldatorn� Tryck ner låsspaken ordentligt för att lossa 
cykeldatorn�

Montera cykeldatorn

1� Skjut in cykeldatorn i fästet

2� Skjut in cykeldatorn ordentligt tills den klickar på plats

Fäste

Låsspak

OBS! Om inte cykeldatorn 
är korrekt inskjuten i fästet 
kommer inte assistansfunk-
tionen att fungera normalt� 
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DRIFT

SLÅ PÅ/AV STRÖMMEN
• Strömmen kan inte slås på när laddning pågår

• Om cykeln inte har använts under 10 minuters tid slås strömmen automatiskt av (automatisk avstängningsfunk-
tion)

Påslagning från cykeldatorn

• Om cykeldatorns inbyggda batteri inte är tillräckligt laddat slås den inte på

• Cykeldatorns inbyggda batteri laddas endast när cykeldatorskärmen är på

Håll ner strömbrytaren i 2 sekunder för att starta�

DISPLAYEN NÄR STRÖMMEN SLÅS PÅ
När strömmen slås på visas en skärm som liknar den som visas nedan, växlar sedan till grundskärmen� 

Strömbrytare

Nivån på cykeldatorns inbyggda batteri är för låg�

Om du slår på strömmen med cykeldatorn ansluten till 
cykeln laddas cykeldatorns inbyggda batteri�

Normal startskärm Skärm låg batterinivå

OBS! Ha inte någon fot på 
pedalerna när du slår av/på 
systemet� Detta kan orsaka 
ett systemfel� 
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SLÅ PÅ/AV BELYSNINGEN

• Om din cykel har belysningen ansluten till drivenhe-
ten kan du kontrollera den från cykeldatorn

• Belysningen släcks samtidigt som batteriet stängs 
av - är batteriet avstängt är belysningen släckt (att 
tänka på vid cykling i mörker)

CYKELDATOR OCH ASSISTANSREGLAGE

Belysnings-
knapp

På/av-
knapp

Funktions-
knapp

Funktioner 

assistansreglage

Cykling:       Ökar assistansen

Inställning: Flyttar markören, justerar inställningar etc. 

Cykling:       Minskar assistansen

Inställning: Flyttar markören, justerar inställningar etc. 

Cykling:       Ändrar visning av färddata i displayen

Inställning: Skiftar mellan skärmvisningarna,       

             bekräftar inställningar

Belysningsknapp

Belysningen 
påslagen

Belysningen 
avslagen

Tryck på belysningsknappen för att tända belysningen�
För att släcka belysningen trycker du på knappen igen�

Om ingen belysning är ansluten till drivenheten kan du 
ändra inställningen Back light (Bakgrundsbelysning) i 
inställningsmenyn för cykeldatorn till Manual (Manuell). 
Då kan du slå på/stänga av bakgrundsbelysningen 
i displayen med hjälp av belysningsknappen på 
cykeldatorn�



 17

STANDARDSKÄRMBILD
Visar cykelns status och färddata� 

Växelläget visas endast vid elektronisk växling� 

A Batterinivå

B Serviceindikator 
 Inikerar behov av service� Kontakta din    
 återförsäljare/service om denna symbol visas

C  Växelposition (endast vid elektronisk växel)

D Färddata

E Växelshiftsläge (manuell)

F Assistansmätare, visar assistansnivån

G Aktuellt assistansläge

H  Aktuell hastighet

I  Aktuell tid

J  Belysning 
 Indikerar att belysningen ansluten till drivenheten   
 är påslagen 

K  Bluetooth-ikon 
 Visas om ansluten via bluetooth 

BATTERINIVÅINDIKATOR
Du kan kontrollera batterinivån under cykling� 

Batterinivån visas som en siffra och en ikon. Displayens utseende varierar beroende på cykel. Du måste ansluta till 
E-TUBE PROJECT för att ändra detta� Kontakta en återförsljare/service för mer information� 

Ikon Batterinivå

100 - 81%

80 - 61%

60 - 41%

40 - 21%

20 - 1%

0%
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ÄNDRA ASSISTANSLÄGE
Ändra assistansläge med assistansreglaget

Tryck på Assist-X eller Assist-Y�

Om inget assistansreglage är anslutet kan du också hålla ned 
funktionsknappen för att växla assistansläge� 
Det går emellertid inte att växla till gångassistansläget [WALK]�

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp

Långt tryck Y

Kort tryck Y
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LÄGE FÖR GÅNGASSISTANS
• Det här läget kanske inte är tillgängligt i vissa regioner�

• Gångassistansläget max hastighet är 6 km/h� Assistansnivå och hastighet varierar med växelläget�

Byt till gångassistansläge

Tryck och håll ned Assist-Y i ungefär 2 sekunder  
tills [WALK] visas på skärmen

Använda gångassistansfunktionen

1� Håll ned Assist-Y när du använder gångassistansläget� 
• Starta gångassistansläget�
• Om Assist-Y inte används under 1 minut slås           
gångassistansläget av [OFF]�

2� Håll i styret och skjut cykeln försiktigt� 

3� Släpp Assist-Y för att stoppa gångassistansläget�

4� Tryck Assist-X-knappen för att avsluta�  

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

OBS! En varningston ljuder om du för-
söker växla till [walk] om den aktuella 
hastigheten inte är (0 km/t) eller om 
det finns tryck på pedalerna etc. 
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ÄNDRA VISNING AV FÄRDDATA 

Varje gång du trycker på Assist-A eller cykeldatorns funktionsknapp ändras vilken färddata som visas�

*1 När [DST] visas, håll ner Assist-A i 2 sekunder för att nollställa all 
färddata� 

*2 Beräknad kvarvarande körsträcka är endast en uppskattning och ska 
ses som riktlinje� 

*3 Dessa data visas enligt bild nedan� Växelskiftesläge och växelposition 
visas inte�

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp

*4 Valfri post: Du kan konfigurera displayinställningarna i E-TUBE 
PROJECT�

 Detaljer finns i avsnittet ”Anslutning och kommunikation med 
utrustning”�

Text i displayen Beskrivning

[DST]

Tramphastighet *4

Max hastighet *4

Genomsnittlig hastighet *4

Beräknad tid *4

Beräknad körsträcka för varje assistansläge *2 *3 *4

Beräknad kvarvarande körsträcka *2

Total körsträcka

Körsträcka *1

[CADENCE]

[MAX]

[AVG]

[TIME]

[RANGE]

[RANGE]

[ODO]
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ÄNDRA VISNING AV FÄRDDATA 

Varje gång du trycker på Assist-A eller cykeldatorns funktionsknapp ändras vilken färddata som visas�

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp

Nollställa körsträcka

Du kan nollställa körsträckan från huvudskärmen� När du nollställer körsträckan, nollställs även [TIME], [AVG] och  [MAX]�

1� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att ändra färddatavisningen till [DST]�

2� Håll ned Assist-A tills värdet vid [DST] blinkar�

3� Tryck på Assist-A igen� 

••Färddata är nollställd� 

•• [DST] -värdet slutar blinka och skärmen återställs till grundskärmen 
efter 5 sekunder�

Assistans-
reglage
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X Y

3� Bläddra bland menyerna

 (1) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att flytta   
markören i inställningsmenyn� 

 (2) Tryck på Assist-A.
 Skärmen ändras till den valda menyn� 

*1 Endast vid elektronisk växling med inbyggt växelnav
*2 Endast vid elektronisk växling
*3 Endast vid elektronisk växling med bakväxeln

Menyer Detaljer

[Clear] Nollställer körsträckan eller de inställda värdena 

[Clock] Ställer klockan

[Start mode]*1 Ställer in startväxel

[Backlight] Konfigurerar skärmens bakgrundsbelysning

[Brightness] Ställer in skärmens ljusstyrka

[Beep] Sätter PÅ/AV pip-ljudet

[Unit] Välj mellan km och miles

[Language] Ställer in skärmens språk

[Font color] Välj svart eller vit teckenfärg

[Adjust]*2 Justera det elektroniska växelreglaget

[Shift timing]*2 Justera växlingstidpunkten

[Shifting advice] *2 Ställer växlingsanvisningarna PÅ/AV

[RC protection reset] *3 Aktiverar återställning av RD-skydd

[Exit] Återgå till huvudskärmen

INSTÄLLNINGSMENYN 

Funktions-
knapp

ÖPPNA INSTÄLLNINGSMENYN
1� Stanna cykeln�

2� Tryck och håll ner funktionsknappen� 
    Släpp upp knappen när skärmen visar ”Setting”� 

InställningsmenyNormal visning 

Funktions-
knapp

Assistansreglage
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Assistans-
reglage

[CLEAR] NOLLSTÄLLA VÄRDEN
Nollställer körsträckan eller de inställda värdena�

När [DST] nollställs, nollställs även [TIME], [AVG] och [MAX]�

1� Öppna [Clear]-menyn�
 (1) Öppna inställningsmenyn. 
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Clear], tryck sen på Assist-A eller funktionsknappen. 

2� Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja vilket värde du vill nollställa� 

• [Backlight]: ON  • [Beep]: ON
• [Unit]: km   • [Language]: English
• [Brightness]: 3   • [Font color]: Vit

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att återställa de valda värdena� 

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn� 

Menyer Detaljer

[Exit] Återgår till inställningsmenyn

[DST] Nollställer körsträckan

[Default] Med [Default] återställs värdena till följande standardvärden: 

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp
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[CLOCK] INSTÄLLNING KLOCKA
Ställer in den aktuella tiden� Ställ först in ”timme” sedan ”minuter”�

I steg 2 och 4 nedan kan du ändra värdena snabbt genom att hålla ned Assist-X eller Assist-Y�

1� Öppna [Clock]-menyn�
 (1) Öppna inställningsmenyn.
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Clock], tryck sen på Assist-A   
eller funktionsknappen� 

2� Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att ställa in tiden� 
 •Tryck på Assist-X för att öka värdet� 
 •Tryck på Assist-X för att minska värdet�

5� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn�

Assistans-
reglage

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen� 
Markören flyttas till minut-värdet. 

4� Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att ställa in minut-värdet� 
 •Tryck på Assist-X för att öka värdet�
 •Tryck på Assist-X för att minska värdet�

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp
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[BACKLIGHT] INSTÄLLNING BAKGRUNDSBELYSNING
Konfigurerar skärmens bakgrundsbelysning. 

1� Öppna [Backlight]-menyn�
 (1) Öppna inställningsmenyn.
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Backlight], tryck sen på Assist-A eller funktionsknappen. 

2. Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att flytta markören till det värde du vill ställa in.

Värden att ställa Detaljer

[ON] Alltid påslagen

[OFF] Alltid avslagen

[MANUAL]
Slår på och av i samverkan med den batteri-

drivna belysningen

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn�

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp
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[BRIGHTNESS] INSTÄLLNING BAKGRUNDSBELYSNINGENS  LJUSSTYRKA
Ställer in skärmens ljusstyrka�

1� Öppna [Brightness]-menyn�
 (1) Öppna inställningsmenyn.
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Brightness], tryck sen på Assist-A   
eller funktionsknappen� 

2� Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att justera ljusstyrkan� 
Ljusstyrkan kan justeras i fem olika nivåer� 

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn�

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp
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[BEEP] INSTÄLLNING PIP-LJUD. 
Sätter PÅ/AV pip-ljudet�
Även om [Beep] är inställt på [OFF], kommer ett pip att ljuda vid felaktigt handhavande, systemfel, etc�

1� Öppna [Beep]-menyn�
 (1) Startar inställningsmenyn.
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Beep], tryck sen på Assist-A eller funktions- 
 knappen� 

2. Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att flytta markören till det värde du vill ställa in.

Värden att ställa Detaljer

[ON] Aktivera pip-funktion

[OFF] Inaktiverar pip-funktion

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp



28

[UNIT] SKIFTA MELLAN KM/MILE
Skifta mellan kilometer och mile�

1� Öppna [Unit]-menyn�
 (1) Öppna inställningsmenyn.
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Unit], tryck sen på Assist-A eller funktionsknappen. 

2. Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att flytta markören till det värde du vill ställa in.

Värden att ställa Detaljer

[km] Visning i km

[mile] Visning i miles

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn
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[LANGUAGE] SPRÅKINSTÄLLNING
Ställer in skärmens språk�

1� Öppna [Language]-menyn�
 (1) Öppna inställningsmenyn.
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Language], tryck sen på Assist-A eller  funktionsknappen. 

2. Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att flytta markören till det värde du vill ställa in.

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn

Värden att ställa

[English]

[Français]

[Deutsch]

[Nederlands]

[Italiano]

[Español]

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp
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[FONT COLOR] INSTÄLLNING TECKENFÄRG
Välj mellan svart eller vit teckenfärg�

1� Öppna [Font color] menyn�
 (1) Öppna inställningsmenyn.
 (2) Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Font color], tryck sen på Assist-A eller funktionsknappen. 

2. Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att flytta markören till det värde du vill ställa in..

[EXIT] STÄNGER INSTÄLLNINGSMENYSKÄRMEN
Återgå till huvudskärmen�

1� Öppna inställningsmenyn�

2� Tryck på Assist-X eller Assist-Y för att välja [Exit], tryck sen på Assist-A eller funktionsknappen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenynskärmen

Värden att ställa

[White]

Vit

[Black]

Svart

3� Tryck på Assist-A eller funktionsknappen för att bekräfta inställningen�

* Skärmen återgår automatiskt till inställningsmenyn

Assistans-
reglage

Assistans-
reglage

Funktions-
knapp
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FELSÖKNING
INDIKATION FÖR BATTERINIVÅ OCH FEL
Systemfel och liknande varningar indikeras av dioderna på batteriet� Om läget inte blir bättre bör du kontakta din 
återförsäljare/service�

Felindikation Orsak Ljusmönster *1 Åtgärd

Systemfel Kommunikationsfel i cykelns 

system

Se till att sladden inte är lös eller felaktigt anslu-

ten� 

Temperaturskydd Om temperaturen överstiger 

det rekommenderade drifts-

området, stängs batteriet av. 

Lägg batteriet på en sval plats, skyddat från direkt 

solljus, tills temperaturen har gått ner tillräckligt. 

Misslyckad 

säkerhetsverifie-

ring

Detta visas om en autentisk 

drivenhet inte är ansluten�

Detta visas om någon av 

kablarna är urdragna� 

Anslut ett autentiskt batteri och en autentisk 

drivenhet� 

Kontrollera kablarnas skick. 

Laddningsfel Detta visas om ett fel inträf-

far under laddning� 

Ta ur laddaren från batteriet och tryck på ström-

knappen. Om ett fel uppstår bör du kontakta din 

återförsäljare/service. 

Batterifel Elektriskt fel inuti batteriet Anslut laddaren till batteriet och ta sedan ur den 

igen�  Tryck på strömbrytaren när endast batteriet 

är anslutet� 

Om ett fel uppstår när endast batteriet är anslutet 

bör du kontakta din återförsäljare/service. 

*1                 :Släckt                  :Lyser               :Blinkar

FELMEDDELANDEN PÅ CYKELDATORN
Om problemet löses försvinner felindikeringen� 
Om problemet inte går att lösa, kontakta din återförsäljare/service�

Kod Orsak Driftsbegränsning Åtgärd

W011 Ingen hastighet upptäcks. Den maximala hastighe-

ten upp till vilken elas-

sistans tillhandahålls 

kan minska�

Kontakta din återförsäljare/service eller en lokal cykel-

handlare för hjälp, eftersom det finns risk för följande: 

• Hastighetssensorn är installerad i fel position.

• Magneten som medföljer skivbromsrotorn har 

lossnat� 

W013 Initiering slutfördes inte 

normalt för momentsens-

orn� 

Assistansen blir lägre än 

normalt�

Tryck på batteriknappen, utan att röra pedalerna, för 

att slå på strömmen igen�

W032 Den installerade bakväxeln 

skiljer sig från den bak-

växel som är konfigurerad i 

systemet�

Det går inte att växla� Kontakta din återförsäljare/service eller distributören.
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Om ett felmeddelande visas på hela skärmen följer du något av procedurerna nedan 
för att återställa den�

Tryck på strömbrytaren på batteriet�
Ta bort batteriet från batterihållaren� 

Obs!
Om en återställning av batteriet inte löser problemet 
eller om samma problem uppstår ofta, kontakta din 
återförsäljare/service�

Kod Orsak  Driftsbegränsning Åtgärd

E010 Ett systemfel upptäcktes� Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling� 

Tryck på batteriets strömknapp för att slå av 

strömmen och slå sedan på den igen� 

E013 En avvikelse upptäcktes i 

enhetens mjukvara.

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Kontakta din återförsäljare/service eller distri-

butören�

E014 Hastighetssensorn kan ha 

installerats i fel position�

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Kontakta din återförsäljare/service eller distri-

butören�

E020 Ett kommunikationsfel mellan 

batteriet och drivenheten 

upptäcktes� 

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Kontakta din återförsäljare/service eller distri-

butören�

E021 Batteriet som är anslutet till 

drivenheten överensstämmer 

med systemstandarder, men 

stöds inte�

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Tryck på batteriets strömknapp för att slå av 

strömmen och slå sedan på den igen�

E022 Batteriet som är anslutet till 

drivenheten överensstämmer 

inte med systemstandarder� 

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Tryck på batteriets strömknapp för att slå av 

strömmen och slå sedan på den igen�

E030 Den installerade växelkompo-

nenten skiljer sig från kompo-

nenten som är konfigurerad i 

systemet�

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Kontakta din återförsäljare/service eller distri-

butören�

E033 Den nuvarande mjukvaran är 

inte kompatibel med det här 

systemet�

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Kontakta din återförsäljare/service eller distri-

butören�

E043 En del av cykeldatorns mjuk-

vara kan vara skadad�

Elassistansen är inte till-

gänglig under cykling�

Kontakta din återförsäljare/service eller distri-

butören�
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Symtom Möjlig orsak Åtgärd

Assistans ges inte� Är batteriet tillräckligt laddat? Kontrollera batteriladdningen. Ladda bat-

teriet om det är nästan urladdat� 

Cykling i backar vid varmt väder eller cykling 

under lång tid med tung last?

Batteriet kan vara överhettat�

Stäng av strömmen, vänta ett tag och kon-

trollera sedan en gång till�

Drivenheten, cykeldatorn eller assistansregla-

get kan vara felaktigt anslutna eller så kan det 

vara problem med en eller flera av dem.

Kontakta din återförsäljare/service. 

Är hastigheten för hög? Kontrollera cykeldatorns display.

Assistans ges inte vid hastigheter över 25 

km/h.

Trampar du? Cykeln är inte en motorcykel så du måste 

använda pedalerna�

Är assistansläget inställt på [AV]? Ställ assistansläget på [HIGH]. Om du fort-

farande inte har någon assistans, kontakta 

din återförsäljare/service. 

Är strömmen till cykeldatorn på? Om du har utfört stegen nedan och fortfa-

rande inte har någon assistans, kontakta 

din återförsäljare/service. 

Tryck och håll strömbrytaren på cykelda-

torn intryckt i 2 sekunder eller tryck på 

strömbrytaren för att slå på strömmen�

Körsträcka med assistans är 

för kort� 

Körsträckan kan bli kortare beroende på väg-

förhållanden, växelläget och om belysningen 

är PÅ eller AV.

Kontrollera batteriladdningen. Ladda bat-

teriet om det är nästan urladdat�

Batteriets kapacitet kan sjunka under vintern.  Detta är inte ett tecken på ett problem�

Batteriet är en förbrukningsdel. Upprepad 

laddning och långa användningsperioder gör 

att batteriet förlorar prestanda�

Om körsträckan som kan köras på en ladd-

ning är mycket kort, byt ut batteriet mot 

ett nytt� 

Det går trögt att trampa� Har däcken tillräckligt lufttryck? Pumpa däcken�

Är assistansläget inställt på [OFF]? Ställ assistansläget på [HIGH]. Om du fort-

farande inte har någon assistans, kontakta 

din återförsäljare/service.

Batteristyrkan kan vara låg� När du har laddat batteriet fullt kontrolle-

rar du nivån på assistans igen. Om du fort-

farande inte har någon assistans, kontakta 

din återförsäljare/service.

Satte du på strömmen med ena foten på 

pedalen?

Sätt på strömmen igen utan att ha en fot 

på pedalen. Om du fortfarande inte har 

någon assistans, kontakta din återförsäl-

jare/service.

ASSISTANSFUNKTION
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BATTERI

Symtom Möjlig orsak Åtgärd

Alla fem indikatorerna för bat-

terinivå lyser�

Mjukvaran till drivenheten kan vara föråld-

rad�

Konsultera din återförsäljare/service och 

kontrollera mjukvaran. 

Batteriet tappar spänning 

snabbt� 

Batteriet kan ha nått slutet av dess livs-

längd�

Byt ut batteriet mot ett nytt� 

Batteriet kan inte laddas� Är laddarens nätkontakt ordentligt anslu-

ten till eluttaget?

Ta ur och koppla sedan in laddarens nätkon-

takt igen, och försök sedan ladda batteriet 

igen� 

Om batteriet fortfarande inte kan laddas, 

kontakta din återförsäljare/service/service.

Har batteriladdarens kontakt satts i or-

dentligt i batteriet?

Ta ur och koppla sedan in laddarens kontakt 

igen, och försök sedan ladda batteriet igen. 

Om batteriet fortfarande inte kan laddas, 

kontakta din återförsäljare/service.

Är laddningsadaptern ordentligt ansluten 

till laddningskontakten, eller till batteriets 

laddningsport?

Anslut laddningsadaptern till laddningskon-

takten eller batteriets laddningsport och 

försök ladda på nytt�

Om batteriet fortfarande inte laddas, kon-

takta din återförsäljare/service.

Är laddarens eller batteriets anslutningar 

smutsiga?

Torka av anslutningsterminalerna med en 

torr trasa för att rengöra dem och upprepa 

sedan laddningen�

Om batteriet fortfarande inte kan laddas, 

kontakta din återförsäljare/service.

Batteriet börjar inte laddas när 

laddaren ansluts� 

Batteriet kan ha nått slutet av dess livs-

längd� 

Byt ut batteriet mot ett nytt�

Batteriet och laddaren blir 

varma� 

Batteriets eller laddarens temperatur kan 

överstiga driftstemperaturområdet�

Avbryt laddningen, vänta ett tag och ladda 

sedan igen. Om batteriet är för varmt för 

att röra, kan det vara något fel i det. Kon-

takta din återförsäljare/service.

Laddaren är varm. Om laddaren används kontinuerligt fö ratt 

ladda batterier kan den bli varm� 

Vänta en stund innan du använder laddaren 

igen� 

LED på laddaren lyser inte.  Har batteriladdarens kontakt satts i or-

dentligt i batteriet?

Kontrollera anslutningen och se så inte 

några främmande föremål sitter i kontakten 

innan du sätter i batteriladdarens kontakt 

igen�

Om det inte hjälper, kontakta din återför-

säljare/service.
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LED på laddaren lyser inte.  Har batteriladdarens kontakt satts i or-

dentligt i batteriet?

Kontrollera anslutningen och se så inte 

några främmande föremål sitter i kon-

takten innan du sätter i batteriladdarens 

kontakt igen�

Om det inte hjälper, kontakta din återför-

säljare/service.

Är batteriet fulladdat? Om batteriet är fulladdat slocknar lys-

dioden på batteriladdaren, men det här 

är ingen störning� Ta ur och koppla sedan 

in laddarens nätkontakt igen, och försök 

sedan ladda batteriet igen�

Om LED på laddaren fortfarande inte lyser, 

kontakta din återförsäljare/service. 

Batteriet kan inte tas bort� Kontakta din återförsäljare/service.

Batteriet kan inte sättas fast� Kontakta din återförsäljare/service.

Det läckervätska från bat-

teriet� 

Kontakta din återförsäljare/service.

En avvikande doft kan kännas� Sluta omedelbart att använda batteriet och 

kontakta din återförsäljare/service. 

Det kommer rök ur batteriet� Sluta omedelbart att använda batteriet och 

kontakta din återförsäljare/service.

Det utbytta batteriet fungerar 

inte� 

Drivenhetens mjukvara kanske inte är kom-

patibel med batteriet�

Kontakta din återförsäljare/service för att 

fråga om kompatibilitet�
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Cykeldatorns skärm tänds inte upp 

när du trycker på batteriets ström-

knapp�

Batteriets strömstyrka kan vara 

otillräcklig�

Ladda om batteriet och sätt sedan på 

strömmen igen�

Är strömmen påslagen? Håll ner strömknappen för att sätta på 

strömmen� 

Laddas batteriet? Strömmen kan inte sättas på när batteriet 

är monterat på cykeln och laddas� Avbryt 

laddningen�

Är cykeldatorn korrekt monterad i 

fästet?

Montera cykeldatorn korrekt, se "Montera 

och ta bort cykeldatorn".

Är den elektriska sladdens kontakt 

korrekt monterad?

Kontrollera att den elektriska sladdens 

kontakt som ansluter motor-eheten till 

drivenheten inte är urkopplad.  Om du 

är osäker, kontakta din återförsäljare/

service�

En komponent som systemet inte kan 

identifiera kan vara ansluten.

Kontakta din återförsäljare/service.

Systemet startas inte upp när du 

trycker ner cykeldatorns strömknapp 

i mer än 2 sekunder� 

Har du använt cykeldatorn i, eller ut-

satt den för, låga temperaturer under 

en längre tid?

Cykeldatorn kan bli omöjlig att starta upp 

om den används i eller utsätts för låga 

temperaturer under en längre tid� Starta 

upp den genom att trycka på strömknap-

pen på batteriet. Om den fortfarande inte 

kan startas upp, kontakta din återförsäl-

jare/service.

Är cykeldatorn korrekt monterad i 

fästet?

Montera cykeldatorn korrekt, se "Montera 

och ta bort cykeldatorn".

Växelläget visas inte� Växelläget visas endast när det elek-

troniska växelreglaget är monterat� 

Kontrollera om den elektriska sladdens 

kontakt är urkopplad�

 Om du är osäker, kontakta din återförsäl-

jare/service.

Kan pip-ljudet stängas av. Ändra inställningarna. 

Se avsnitt ”Pip-ljud”.

Kan bakgrunds-belysningen stängas 

av�

Ändra inställningarna.

Se avsnitt ”Bakgrundsbelysning”�

Inställningsmenyn kan inte startas 

när du cyklar�

Produkten är utformad så att inställ-

ningsmenyn inte kan startas sam-

tidigt som du cyklar�  Detta är helt 

normalt� 

Stanna cykeln och gör sedan inställning-

arna� 
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Varken fram- eller baklyset 

tänds, även om strömknappen 

trycks ned� 

E-TUBE PROJECT-inställningarna kan vara 

felaktiga�

Kontakta din återförsäljare/service�

ANNAT
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När du trycker på knappen 

hörs två pip och sedan går det 

inte att trycka på knappen� 

Användning av knappen har in-

aktiverats� 

Detta är inte ett tecken på funktionsfel� 

Tre pip hörs� Ett fel eller en varning har uppstått� Detta inträffar när en varning eller ett fel 

visas på cykeldatorn�

 Se avsnittet "Felmeddelanden på 

cykeldatorn" och följ anvisningarna som 

ges för den aktuella koden�

När ett läge för elektronisk 

växling används känns det 

som att assistansnivån blir 

svagare vid växling� 

Detta händer för att datorstyrningen jus-

terar assistansnivån justeras till en optimal 

nivå� 

Detta är inte ett tecken på funktionsfel�

Ljud hörs efter växling.  Kontakta din återförsäljare/service.

Oljud hörs från bakhjulet 

under normal cykling� 

Växeljustering kan ha utförts felaktigt.  Mekanisk växel

Justera vajerns spänning.  Detaljer för 

detta finns under Underhållsanvisningar 

för växeln� Elektronisk växel

Kontakta din återförsäljare/service.

När du stannar cykeln kommer 

inte växlarna att ställas in i det 

förinställda läget som gäller i 

startläget� 

Du har tryckt för hårt på pedalerna� Om du trycker lätt på pedalerna blir det 

lättare att växla� 
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