Brugervejledning

Brugervejledning til Panasonic motorsystem
1. Start
Systemet startes ved at trykke på “Power”. Pedalerne må ikke røres de første 3 sekunder, da der
sker en kalibrering ved start. Cyklen er derefter klar til brug, hvilket indikeres ved, at lysdioderne
er tændt.
Ved at trykke på knappen “Mode” aktiveres forskellige effekttrin. Der kan vælges mellem 3
forskellige trin, hvoraf det øverste giver mest hjælp. De øvrige trin giver mindre hjælp, men længere rækkevidde.
Tre mulige programmer:
1. Lav – Minimum hjælp/batteribesparende
2. Normal – Normal hjælp
3. Ekstra – Ekstra hjælp/kræver ekstra fra batteri

2. Stop
Systemet lukkes ved at trykke på “Power”, hvorved lysdioderne slukkes. Hvis cyklen ikke bruges i
5 minutter, lukkes systemet automatisk.

3. Opladning af batteriet
Batteriet løsnes fra holderen på cyklen ved at dreje nøglen og dreje batteriet mod cyklens venstre side. Batteriet har et bærehåndtag for at forhindre, at man taber det. Tilslut først batteriet
til opladeren og derefter stikket fra opladeren til 220V stikkontakt. Derefter starter processen.
Processen tager 4-5 timer. På batteriet findes en indikator for batteriets opladningstilstand.
Batteriet må ikke oplades ved temperatur under 0 grader.
Bemærk følgende:
Et nyt batteri skal lade længere, lad derfor opladeren være tilsluttet i 24 timer første gang.
Batteriets kapacitet falder jo koldere det bliver:
0o C mindre end 94%
-10o C mindre end 87%
-15o C ikke angivet
Kører man, når det er meget koldt, vil det være en god ide at tage batteriet med indenfor, når
man er nået frem til sit bestemmelsessted. Ligeledes bør man tage sit batteri med ind om natten,
hvis cyklen skal stå ude i kulden.
Advarsel! Batteriet må ikke åbnes. Spændingen går op til 30V og ved en eventuel kortslutning,
kan der opstå strømstød på flere hundrede ampere.

4. Tekniske data
Motor:
Motor monteret i krank på stellet
Type Panasonic - Effekt 250 W
Motoren slår fra ved 24 km/t
Batteri:
Li-ion 26V, 8 Ah
Antal opladninger ca.500
Vægt 2,4 kg
Rækkevidde:
Rækkevidden er op til 40-45 km pr. opladning – afhængig af terræn, dæktryk, start/stop, vind,
temperatur, vægt og valgt program.
Lader:
AC100-230V, 50/60 Hz, CE
Spænding DC29,3V
Opladningstid 4,5 time

5. Opbevaring af batteri
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted med god udluftning. Må ikke udsættes for direkte sollys.
Hvis batteriet bliver beskadiget eller utæt, kontakt da din forhandler.

6. Er batteriet genanvendeligt?
Ja batteriet er 100 % genanvendeligt. Kontakt din lokale genbrugsstation for lovlig og sikker bortskaffelse af batteriet.

7. Batteriets levetid
Batteriets levetid afhænger af, hvor meget det bliver brugt og om anvisningerne for batteriopladning følges.

8. Kan man køre med systemet i terræn?
Systemet er tilpasset normale stigninger, asfaltveje og cykelstier. Derimod er det ikke beregnet til
ekstremt terræn.

9. Kan jeg cykle normalt på cyklen uden brug af systemet?
I slukket tilstand kan man cykle som på en almindelig cykel.

Ved øvrige spørgsmål: Venligst kontakt din el-cykel forhandler
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