BRUGERMANUAL
Komplet brugermanual til Yamaha PW System
Motor • Display • Batteripakke • Batterlader
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Introduktion
Disse originale instruktioner er udarbejdet til din motorenhed, displayenhed, batteripakke og
batterioplader.
MANGLENDE EFTERLEVELSE AF ADVARSLERNE I DENNE MANUAL KAN MEDFØRE
ALVORLIGE SKADER ELLER DØD.
Særligt vigtige oplysninger er i denne manual angivet med følgende markeringer:
Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at gøre dig
opmærksom på potentiel personskade. Overhold alle
sikkerhedsadvarsler, der står i forbindelse med dette symbol for at
undgå mulig skade eller død.
WARNING

En WARNING indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås,
kan resultere i død eller alvorlig skade.

NOTICE

En NOTICE beskriver de særlige forholdsregler, der skal træffes for at
undgå skader på køretøjet eller anden ejendom.

TIP

Et TIP angiver nøgleinformationer med henblik på at gøre procedurer lettere
eller tydeligere.
Indikerer forbudte handlinger, som du ikke må af sikkerhedsmæssige årsager
ikke må foretage.

* Produkt og specifikationer kan ændres uden varsel.

Sæt dig venligst ind i lokalt gældende lovgivning og bestemmelser for cykler, før du kører på
denne El system cykel.

Motorenhed, Display,
Batteripakke, Batterioplader
ORIGINALE INSTRUKTIONER
© 2016 af Yamaha Motor Co., Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes.
Ethvert genoptryk eller uautoriseret brug
uden skriftlig tilladelse fra
Yamaha Motor Co., Ltd.
er udtrykkeligt forbudt.
Trykt i Danmark
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Produktbeskrivelse
Stellet er produceret i aluminium, som giver en stiv og robust konstruktion og dens lave vægt bibeholdes.
Yamaha motoren er placeret centralt ved cyklens krank og batteriet er integreret i bagagebæreren
eller på skrårøret alt efter model. På den måde er vægtfordelingen optimal.
Elcyklen kan også fungere som en almindelig cykel.
Knapperne til det elektroniske system er designet og udviklet ergonomisk, så de er lette at betjene
uden at slippe styret.

 Sådan kommer du igang
Efter at batteriet er monteret, tændes på on/off tasten. Der trædes i pedalerne og motoren går
i gang med at hjælpe dig, alt afhængigt af hvilket assistniveau du har valgt.
Se yderligere detaljer under afsnit 4.

ADVARSEL

Cyklen, eller dens komponenter, kan ødelægges eller beskadiges, hvis man kører på
en måde, der er mere belastende end den køremåde, cyklen er skabt til. Hvis cyklen
beskadiges, kan du miste kontrollen over den og styrte. Undlad at overskride de begrænsninger, som cyklens konstruktion har. Hvis du ikke er sikker på cyklens begrænsninger, bedes du spørge din forhandler.
Som med alle mekaniske komponenter, bliver cyklen også udsat. Forskellige materialer og komponenter kan reagere på forskellige måder. Hvis en komponents levetid er
overskredet eller overbelastet, kan det pludselig forårsage skader på cyklisten. Hvis
der viser sig nogle former for revner, ridser eller ændringer i farver, kan det være tegn
på at komponenten er overbelastet og skal derfor udskiftes.
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B. Placering af advarsels- og specifikationsmærker
Læs og forstå alle mærker på din batteripakke og batterioplader. Disse mærker indeholder vigtige
oplysninger om sikker og korrekt brug. Fjern aldrig sådanne mærker fra din batteripakke og batterioplader:

Batteripakke

Batterioplader

How to disconnect the plug.

1.GRASP
2.PULL

Sæt dig ind i følgende piktogrammer og læs den forklarende tekst, og sørg for at se på de piktogrammer, der gælder for din model.
Læs brugermanualen
Forsøg ikke at brænde den
Skil den ikke ad
Anvend ikke med
våde hænder
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C. Beskrivelse
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1. Motorenhed (PWseries SE)
2. Motorenhed(PW-X)
3. Motorenhed (PWseries TE)
4. Hastighedssensor
a) Magnetsensor
b) Pick up
5. Displayenhed (Display A)
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6. Displayenhed (Display X)
a) Display
b) Displayholder
c) Kontakt
7. Displayenhed (Display C)
a) Display
b) Displayholder
c) Kontakt
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8. Batteripakke (bagagebærertype
400 Wh/500 Wh)
9. Batteripakke (down tube-type
400 Wh/500 Wh)
10.Batteripakke (multilokationstype 600 Wh)
11.Batterioplader

D. El-systemet
El-systemet er designet til at give dig den optimale mængde eldrevne
assistance.
Det hjælper dig inden for et standardområde baseret på faktorer som styrken af dit tråd, cykelhastigheden og det aktuelle gear.
• Når strømmen til displayet er slukket.
• Når du cykler 25 km/t eller hurtigere.
• Når du ikke træder i pedalerne, og walk assist-kontakten ikke holdes inde.
• Når der ikke er nogen resterende batterikapacitet.
• Når den automatisk slukfunktion* sætter ind.
* Strømmen slukker automatisk, når du ikke bruger el-systemet i 5 minutter.

• Når assist-funktionen er sat til Off.

Der er flere tilgængelige assistancer.
Vælg mellem Extra Power mode, High-Performance mode, Standard mode, Eco mode, +Eco
mode, Off mode og Automatic Support mode, alt efter hvordan det bedst passer til køreforholdene.
Se “Visning og skift af assistance” for oplysninger om hvordan man skifter mellem
forskellige assistancer.
Extra Power mode*1

Bruges til kørsel i kuperet terræn.

High-Performance mode

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

Standard mode

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

Eco mode
+Eco mode

Bruges, når du vil cykle så langt, som muligt.

Off mode

Bruges, når du vil cykle uden el-assistance. Du kan stadig anvende
de øvrige funktioner på displayet.

Automatic Support
mode*2

Bruges, når du vil lade assistancen skifte automatisk afhængigt af
køreforholdene.

*1 Gælder kun motorenheden (PW-X).
*2 Gælder kun motorenheden (PWseries TE).
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Forhold, der kan reducere den resterende rækkevidde
Den resterende række vidde nedsættes ved kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyppige start og stop
Mange stejle stigninger
Dårlige vejforhold
Når man kører sammen med børn
Cykling i stærk modvind
Lav lufttemperatur
Udslidt batteripakke
Ved brug af forlygten (gælder kun modeller, der er udstyret med lys, der drives af batteripakken)
Hyppige accelerationer
Tung rytter eller bagage
Højere assistancetilstand
Højere cykelhastigheder

Den resterende rækkevidde reduceres også, hvis cyklen ikke bliver ordentligt vedligeholdt.
Eksempler på utilstrækkelig vedligeholdelse, der kan reducere den resterende rækkevidde
• Lavt dæktryk
• Kæden er slidt og ikke velsmurt
• Bremsen aktiveres konstant
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E.

Sikkerhedsinformation

Anvend aldrig denne batterioplader til at oplade andre elektriske apparater.
Benyt ikke nogen anden oplader eller opladningsmetode til at genoplade de specielle batterier. Brug af en anden oplader kan medføre brand, eksplosion eller
beskadigelse af batteriet.
Denne batterioplader må bruges af børn fra 8 år og derover og personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden,
forudsat at de har fået vejledning eller instruktion om brug af batteriopladeren på
en sikker måde og er bekendte med mulige farer. Børn må ikke lege med batteriopladeren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
Selv om batteriopladeren er vandtæt, må den aldrig blive nedsænket i vand eller
andre væsker. Derudover må batteriopladeren ikke anvendes, hvis polerne er
våde.
Rør aldrig strømstikket, opladningsstikket eller opladerens kontakter med våde
hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
Rør ikke opladerens kontakter med metalgenstande. Lad ikke fremmed materiale
forårsage en kortslutning af kontakterne. Dette kan medføre elektrisk stød, brand
eller beskadige batteriopladeren.
Fjern regelmæssigt støv fra strømstikket. Fugt eller andre problemer kan reducere isoleringens effektivitet, hvilket kan resultere i brand.
Afmonter aldrig og foretag ikke ændringer på batteriopladeren. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Brug ikke med stikdåse eller forlængerledning. Brug af stikdåse eller lignende
metoder kan overskride den tilladte strømbelastning, hvilket kan resultere i
brand.
Brug ikke når ledningen er bundet eller rullet op, og opbevar den ikke med kablet
viklet rundt om opladerens krop. Skade på kablet kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Sæt strømstikket og opladerstikket rigtigt i kontakten. Hvis strømstikket eller opladerstikket ikke sidder ordentligt i, kan det resultere i brand som følge af elektrisk stød eller overophedning.
Brug ikke batteriopladeren nær brændbart materiale eller gas. Dette kan resultere i brand eller eksplosion.
Overdæk aldrig batteriopladeren og placer ikke andre genstande oven på den
under opladning. Dette kan medføre overophedning og resultere i brand.
Tab ikke batteriopladeren og udsæt den ikke for stærke stød. Dette kan resultere
i brand eller elektrisk stød.
Opbevar batteripakken og batteriopladeren udenfor rækkevidde af børn.
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Rør ikke batteripakken eller batteriopladeren under opladningen. Da batteripakken og batteriopladeren når op på 40-70 ° C under opladning, kan de forårsage
lette forbrændinger.
Brug ikke batteripakken, hvis den er beskadiget, revnet, eller hvis du opdager
usædvanlige lugte. Udsivende batterivæske kan forårsage alvorlig skade.
Kortslut ikke kontakterne på batteripakken. Dette vil kunne få batteripakken til at
blive varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller skade
på ejendom.
Batteripakken må ikke skilles ad eller ændres. Dette vil kunne få batteripakken til
at blive varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller
skade på ejendom.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal du stoppe med at bruge batteriopladeren og
få den undersøgt hos en autoriseret forhandler.
Drej ikke pedalerne eller flyt cyklen, mens batteriopladeren er tilsluttet. Hvis du
gør det, kan strømkablet blive viklet ind i pedalerne, hvilket kan forårsage skader
på batteriopladeren, strømkablet og/eller stikket.
Håndter strømkablet med forsigtighed. Hvis du tilslutter batteriopladeren indendørs, mens cyklen står udendørs, kan strømkablet komme i klemme og blive
beskadiget i en døråbning eller et vindue.
Kør ikke over strømkablet eller stikket med cyklens hjul. Dette kan resultere i
skade på strømkablet eller stikket.
Tab ikke batteripakken eller udsæt det for slag. Dette vil kunne få batteripakken
til at blive varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller
skade på ejendom. Bortskaf ikke batteriet ved hjælp af ild og udsæt det ikke for
en varmekilde. Dette kan resultere i brand eller eksplosion, hvilket kan medføre
alvorlig personskade eller skade på ejendom.
Modificer eller adskil ikke El-systemet. Installer ikke andet end originale dele og
tilbehør. Hvis du gør det, kan det medføre produktskade, funktionsfejl eller øge
risikoen for personskade.
Når cyklen er stoppet, skal du anvende både for- og bagbremserne og holde
begge fødder på jorden. Hvis du sætter en fod på pedalerne, når du er stoppet,
kan det utilsigtet risikere at aktivere el-assistancefunktionen, hvilket kan medføre
tab af kontrol og alvorlig personskade.
Kør ikke på cyklen, hvis der opdages uregelmæssigheder med batteripakken eller el-systemet. Dette vil kunne føre til tab af kontrol og alvorlig personskade.
Sørg for at kontrollere den resterende batterikapacitet, før du kører om natten.
Forlygten, som er drevet af batteriet, slukker kort tid efter den resterende batterikapacitet er faldet til et niveau, hvor el-assistance ikke længere er muligt. Cykling
uden en fungerende lygte kan øge risikoen for personskade.
Begynd ikke at cykle med en fod på en pedal og en fod på jorden, for så at stige
op på cyklen, når den har nået en vis hastighed. Hvis du gør det, kan det medføre
tab af kontrol eller alvorlig skade. Begynd først at cykle, når du sidder ordentligt
i sadlen.
Tryk ikke på walk assist-knappen, hvis baghjulet ikke rører jorden. Dækket vil
dreje rundt med høj hastighed i luften, og du kan risikere personskade.
11

Brug ikke den trådløse funktion med Bluetooth lavenergiteknologi på områder
som hospitaler eller lignende medicinske klinikker, hvor brug af elektronisk udstyr eller 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 under brug. Ellers kan radiobølgerne påvirke hjertepacemakerfunktionen.
Brug ikke den trådløse funktion med Bluetooth-lavenergiteknologi i nærheden af
automatisk kontroludstyr, såsom automatiske døre, brandalarmer mv. Ellers kan
radiobølgerne påvirke udstyret og forårsage en ulykke som følge af mulige fejl
eller utilsigtet drift.
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F. Instrument- og kontrolfunktion
Displayenhed (Display A)
USB-stik

Assistanceindikator

Speedometer
Automatic Support
indikator

Assistancekontakt (op)
Batterikapacitetsindikator

Assistancekontakt (ned)

Funktionsdisplay

Walk assistkontakt

Lyskontakt

TIP

Afbryder

USB-stikket anvendes til tilslutning af det dertil beregnede YAMAHA-værktøj; det kan ikke bruges
som strømforsyning
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Display (Display A)
Displayet har følgende funktioner og informationsvisninger.

2 Strøm “On/Off”
Hver gang du trykker på afbryderen, skifter strømmen
mellem “On” og “Off”.
Når du tænder for strømmen, lyser alle displays op.
Derefter skifter den til det almindelige køredisplay.

TIP

• Når du tænder for strømmen, er assistancen automatisk indstillet til standard eller High-Performance.
• Hold fødderne væk fra pedalerne, når du tænder displayet. Start heller ikke med at køre, lige efter displayet
er blevet tændt. Hvis du gør det, kan det svække el-assistancen. (Svag el-assistance er i disse tilfælde ikke at
betragte som funktionsfejl.) Hvis du gjorde en af ovenstående ved et uheld, så fjern dine fødder fra pedalerne, tænd for strømmen igen og vent et øjeblik (ca.
to sekunder), inden du begynder at køre.

2 Vis og skift assistance
Du kan vælge assistance ved hjælp af assistancekontakterne (op og ned).
Den valgte assistance vises ved hjælp af assistanceindikatoren og farven på assistancetilstandslampen.
• Når du trykker på assistancekontakten (op), skifter tilstanden fra “OFF” til “+ECO”, eller fra “+ECO” til “ECO”,
eller “ECO” til “STD”, eller “STD” til “HIGH”, eller “HIGH”
til “EXPW”.
• Når du trykker på assistancekontakten (ned), skifter tilstanden fra “EXPW” til “HIGH”, eller fra “HIGH” til
“STD”, eller “STD” til “ECO”, eller “ECO” til “+ECO”, eller “+ECO” til “OFF”.

TIP

• Cykler, som er udstyret med PWseries SE eller
PWseries TE motorenhederne har ingen Extra Powertilstand.
• Yderligere tryk på assistancekontakten vil ikke ændre
valget af assistance.
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Cykler, som er udstyret med PWseries TE motorenheden,
kan anvende Automatic Support-tilstanden.

TIP

Automatic Support-tilstanden er en funktion, som gør det
muligt automatisk at skifte til den mest optimale assistancetilstand i forhold til kørebetingelserne.
Automatic Support
mode indicator

• For at bruge Automatic Support, så tryk på assistancekontakten (op) i 1 sekund eller mere. Indikatoren for
Automatic Support lyser, og assistancetilstanden ændres til Automatic Support.
• For at annullere Automatic Support, så tryk på assistancekontakten (op) i 1 sekund eller mere. Indikatorlyset for Automatic Support slukker, og Automatic Support bliver slået fra.

TIP

• Automatic Support slukker ikke, selvom der trykkes på
assistancetilstandskontakterne (op og ned), når man
befinder sig i Automatic Support-tilstand.
• Når der slukkes for strømmen, huskes Automatic Support. Når der tændes igen, vil assistancetilstanden automatisk være indstillet til Automatic Support.

Assist
tilstand

Assist
tilstand

Assistancetilstandsindik.

EXPW
EXPW

HIGH
HIGH

HIGH
HIGH

STD
STD

STD
STD

ECO
ECO

ECO
ECO

+ECO
+ECO

+ECO
+ECO

OFF
OFF

Assist
tilstand

Assistancetilstandsindik.

1 sekund
eller mere

Assistancetilstandsindik.

Automatic
Support
tilstand

1 sekund
eller mere

OFF
OFF

PW-X motorenhed

Speedometer

PWseries SE
motorenhed

PWseries TE
motorenhed

2 Speedometer
Speedometeret viser din cykelhastighed (I kilometer per
time eller mil per time). For at vælge km/mil, se “km/mil
indstillinger”.

TIP

Hvis cykelhastigheden er mindre end 2 km/t eller 1,2
MPH, viser hastighedsmåleren ”0,0 km/t eller 0,0 MPH”.

15

2 Batterikapacitetsindikator
Batterikapacitetsindikator

Batterikapacitetsindikatoren viser et estimat af, hvor
meget kapacitet, der er tilbage på batteriet.

2 Funktionsdisplay
Funktionsdisplayet kan vise følgende funktioner.
• Kilometertæller
• Triptæller
• Rækkevidde (resterende assistancerækkevidde)

Funktionsdisplay

Tryk på assistancekontakten (ned) i et sekund eller mere,
og displayet skifter som følger:
Kilometertæller  Triptæller  Rækkevidde  Kilometertæller
Triptælleren kan nulstilles.

7 Kilometertæller
Dette viser den totale afstand (i kilometer eller mil), mens
strømmen har været tændt.
Kilometertælleren kan ikke nulstilles.

7 Triptæller
Dette viser den samlede kørte distance (i kilometer eller
mil), siden sidste nulstilling. Når du slukker for strømmen,
vil data indtil dette tidspunkt fortsat vises. For at nulstille
tælleren og påbegynde måling af ny tilbagelagt distance,
tryk på assistanceknappen (op) og assistanceknappen
(ned) samtidigt i 2 sekunder eller mere, når tælleren vises.

7 Rækkevidde (resterende
assistancerækkevidde)
Dette viser et estimat af afstanden (i kilometer eller mil),
der kan køres med assistance med den resterende batterikapacitet på det installerede batteri. Hvis du skifter assistance, når den resterende rækkevidde vises, kan estimatet for den afstand, der kan cykles med assistance,
ændre sig. Estimatet for den resterende rækkevidde kan
ikke nulstilles.

TIP

• Den resterende rækkevidde ændrer sig afhængigt af
kørselssituationen (bakker, modvind osv.) og efterhånden som batteriet mister strøm.
• I Off-tilstand vises “- - - -”.
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2 Forlygte “On/Off” (Gælder kun for modeller
udst yret med forlygte, der drives af
batteripakken. Baglygten, der drives af
batteriet, tændes/slukkes sammen med
forlygten.)
Hver gang du trykker på lysknappen, skifter forlygten mellem “On” og “Off”.

2 Indstillinger for km/mil
Følg følgende trin for at sætte indstillinger for km/mil.
1. Sørg for at displayet er tændt.
2. Vælg speedometeret på funktionsdisplayet.
3. Tryk på assistancekontakten (op) og assistance-kontakten (ned) samtidigt i to sekunder eller mere.
4. Slip kontakten igen, når enten ”km/h” eller ”MPH” blinker.
5. Brug assistancekontakterne (op og ned) til at angive km
eller mil som enhed.
6. Når den ønskede enhed blinker, så hold assistancekontakten (ned) inde i 1 sekund eller mere, og slip kontakten, når displayet vender tilbage til den normale
køreskærm.

WARNING
For alle indstillingsprocedurer skal du sørge for at
stoppe cyklen og udføre de nødvendige ændringer på
et sikkert sted. Ellers kan manglende opmærksomhed
på trafikken forårsage en ulykke.

TIP

• Indstillingerne kan ikke ændres under kørsel.
• Hvis du gør noget af følgende under indstillings-proceduren, så vil den indstilling, du er ved at ændre, blive
annulleret, og displayet skifter tilbage til køreskærmen.
• Træder pedalen i køreretningen
• Drejer baghjulet 2 km/t eller mere
• Trykker på walk assist-kontakten
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2 Walk assist
Uanset om du er på eller ved siden af cyklen, og du begynder at flytte den, kan du bruge walk assist uden at
træde i cyklens pedaler.
Walk assist fungerer ikke i følgende situationer:
• Når du slipper walk assist-kontakten.
• Hvis du trykker på en anden knap samtidig.
• Når du begynder at træde i pedalerne.
• Hvis cyklens hastighed overstiger 6 km/t.
• Hvis du vælger Off-tilstand.
• Hvis hjulene ikke drejer (når de bremses eller kommer
I kontakt med en forhindring mv.).

TIP

• Den maksimale hastighed varierer, afhængigt af det
valgte gear. Den maksimale hastighed vil være langsommere i lavere gear.
• Walk assist-funktionen er ikke tilgængelig på alle
modeller.

2 Diagnosticeringstilstand
Systemet er udstyret med en diagnosticeringstilstand.
Hvis der opstår en fejl, når du tænder for strømmen til Elsystemet, så informerer systemet om dig om fejlen ved
skiftevis at blinke assistanceindikatoren og batterikapacitetsindikatoren, samtidig med at der vises “Er” i speedometeret. Se “Fejlfinding” vedrørende symptomer og løsninger på unormale visninger og blink.

WARNING
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal du hurtigst muligt
få din cykel undersøgt af en forhandler.
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G. Batteripakke og ladeprocedure
Batterikapacitetsindikatorlampe

Batterikapacitetsindikator

Batteriopladerlampe

Batterikapacitetsindikatorknap

Oplader
display

Opladerstik
Opladningsstik
Batterikapacitetsindikator

Strømstik
Batterikapacitetsindikatorlampe

Batteripakken, der leveres med Yamaha El-systemet, er
et lithium-ion batteri. Lithium-ion batteriet er letvægts og
har en overlegen kapacitet. Det har dog følgende egenskaber.
• Dets ydeevne falder i meget varme eller kolde omgivelser.
• Det mister naturligt spænding.
Batteriet til Yamaha e-Bike Systems har også en integreret computer, som giver dig besked om den beregnede
restkapacitet og eventuel mistanke om fejl via indikatorlampen for batterikapacitet.
Ved at trykke på batteriindikatorknappen, kan du få vist
den resterende batterikapacitet i ca. 5 sekunder.
Se “Kontrol af restkapacitet på batteriet” for at se estimatet af den resterende batterikapacitet. Se “Fejlfinding” for
oplysninger om fejlblink

WARNING
Anvend ikke andre ladere eller lademetoder til opladning af de særlige batterier. Brug af anden lader kan resultere i brand, eksplosion eller skade på batterierne.

WARNING

Batterikapacitetsindikatorknap

Opladningsstik
Batterikapacitetsindikator

Opladningsstik

Batterikapacitetsindikatorlampe

Batterikapacitetsindikatorknap

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER — GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FØLG DISSE INSTRUKTIONER NØJE FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK
STØD
Denne manual indeholder vigtige sikkerheds- og
brugsinstruktioner til batterioplader af typen PASC5.
Læs alle instruktioner og advarselsmærker på batterioplader, batteriet og produktet, der anvender batteriet,
inden brug.
Anvendes kun til opladning af PASB2, PASB4 og
PASB5 type batterier til Yamaha El-systemet. Andre
typer batterier kan eksplodere og forårsage skader på
personer og genstande.

NOTICE
Brug ikke olie på batteripolerne.
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Passende opladningsmiljøer
For sikker og effektiv opladning, skal du bruge batteriopladeren på et sted, der er:
• Fladt og stabilt (når på cyklen)
• Frit for regn og fugt
• Uden direkte sollys
• Godt ventileret og tørt
• Ikke tilgængeligt for børn eller kæledyr
• Temperatur mellem 15–25 °C

Upassende opladningsmiljøer og løsninger
De varme og kolde omgivelser, der beskrives nedenfor, kan medføre, at opladningen går i standby
eller stopper uden at lade batteriet helt op.
• Standby/stop ved opladning om sommeren. Hvis der oplades på et sted, der er udsat for direkte
Sommersollys, eller der lades umiddelbart efter cykling, kan batteriopladeren gå i standby (alle
fire batterikapacitetslamper blinker langsomt). Se “Aflæsning af 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 koldt eller
ved en stuetemperatur på 15–25 °C. Hvis der opstår et ladestop, skal du flytte batteriopladeren
til en kølig placering for at reducere standby-tiden.
• Standby/stop ved opladning om vinteren. Opladnings-standby kan forekomme, hvis temperaturen 0 °C eller lavere. Hvis opladningen er påbegyndt, og temperaturen falder under dette
niveau på grund af en koldere aftenluft eller andre faktorer, stoppes opladningen og standby-tilstanden aktiveres for at beskytte batteriet. I sådanne tilfælde skal du genstarte opladningen på
et indendørs sted med en temperatur på 15–25 °C.
• Støj på fjernsyn/radioer/computere. Opladning ved siden af fjernsyn, radioer eller lignende enheder kan medføre statiske, flimrende billeder og andre forstyrrelser. Hvis dette sker, skal du
oplade længere væk fra fjernsynet eller radioen (fx i et andet rum).

WARNING
Hvis der opstår en opladningsfejl under opladningen, skal du fjerne batteriopladeren fra
stikkontakten og vente på, at batteriet/batteriopladeren afkøles.
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Opladning af batteripakken monteret på
cyklen (bagagebærer-type)
1. Tilslut batteriopladerens strømstik til en almindelig stikkontakt.
2. Fjern dækslet til opladningsindgangen fra opladningsstikket på batteriet, og tilslut det til opladningsstikket på
batteriopladearen

Låg

Opladningsstik

Dæksel

Opladning af batteripakken monteret på
cyklen (down tube-type)
1. Tilslut batteriopladerens strømstik til en almindelig stikkontakt.
2. Fjern dækslet til opladningsindgangen fra opladningsstikket på batteriet, og tilslut det til opladningsstikket på
batteriopladeren.

Dæksel

Opladningsstik
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Opladning af batteripakken monteret på
cyklen (multilokations-type)
1. Tilslut batteriopladerens strømstik til en almindelig stikkontakt.
2. Fjern dækslet til opladningsindgangen fra op-ladningsstikket på batteriet, og tilslut det til opladningsstikket på
batteriopladeren. Hvordan man åbner dækslet, afhænger af cyklen.

NOTICE
• Tilslut ikke opladerstikket fra batteriopladeren til
opladningsstikket på batteriet i våd tilstand.
• Sørg for kun at tilslutte opladerstikket, efter at opladningskontakten på batteriet er blevet helt tør. Ellers kan der opstå fejl på batteriopladeren og batteriet.
• Vær ikke for voldsom med opladningsstikket, og
træk ikke hårdt i ledningen, når stikket er tilsluttet
batteriet. Ellers kan stikket eller kontakten bliver
beskadiget.
• Træd ikke i pedalerne, når opladeren er tilsluttet

Udløsningsring

3. Se “Læs opladestatus for batteripakken”, og kontroller
at batteriopladeren oplader batteripakken.
4. Batterikapacitetsindikatorlamperne tændes en efter en,
indtil alle fire er tændt. Når opladningen er færdig, slukkes alle lamperne.
5. Bekræft, at opladningen er fuldendt, og frakobl opladeren fra batteripakken.
Sådan afkobles stikket (se figuren til venstre)
Tag fat i udløsningsringen
Træk den ud i en lige bevægelse.
6. Sæt dækslet på opladningsindgangen på batteri-pakkens opladningsstik.

WARNING
Rør aldrig strømstikket, opladningsstikket eller opladerens kontakter med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.

TIP

• Opladningen starter automatisk.
• Hvis displayet er tændt, mens batteriet oplades, vises
alle normale displayelementer, herunder batterikapacitetsindikatoren, men assistancesystemet fungerer
ikke.
• Når batteripakken tilsluttes batteriopladeren, blinker
batteriopladerlampen i intervaller af ca. 0,2 sekunder,
hvilket indikerer, at opladeren forbereder opladning af
batteriet. Lad det være, som det er, og opladningen
starter normalt.

22

Opladning af batteripakken når den er
fjernet fra cyklen
1. Sluk displayet
2. Indsæt nøglen i batterilåsen, og drej for at oplåse batterilåsen.
3. Fjern batteripakken.

WARNING
Brug begge hænder, når batteripakken fjernes, Tab
ikke batteripakken og udsæt den ikke for stød. Dette
vil kunne medføre, at batteripakken bliver varm eller
går i brand, og kan resultere i alvorlige skader på personer eller genstande.

TIP

Det afhænger af cyklen, hvordan batteripakker af multilokationstypen skal fjernes. Se den vejledning, der fulgte
med cyklen, for flere oplysninger.
Dæksel
Opladningsstik

4. Tilslut batteriopladerens strømstik til en stikkontakt.
5. Fjern dækslet fra opladningsstikket på batteripakken,
og tilslut den til opladningsstikket på batteriopladeren

NOTICE
• Tilslut ikke opladerstikket fra batteriopladeren til
opladerkontakten på batteriet i våd tilstand.
• Sørg for kun at tilslutte opladerstikket, efter at opladerkontakten på batteriet er blevet helt tør. Ellers
kan der opstå fejl på batteriopladeren og batteriet.
• Vær ikke for voldsom med opladningsstikket, og
træk ikke hårdt i ledningen, når stikket er tilsluttet
batteriet.
Ellers kan stikket eller kontakten blive beskadiget.

Dæksel

Opladningsstik
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6. Se “Aflæsning af ladestatus på batteripakken”, og kontroller, at batteriopladeren oplader batteripakken.
7. Batterikapacitetsindikatorlamperne tændes en efter en,
indtil alle fire er tændt. Når opladningen er færdig, slukkes alle lamperne.

Dæksel

Opladningsstik

Udløsningsring

8. Bekræft, at opladningen er fuldendt, og frakobl opladeren fra batteripakken.
Sådan afkobles stikket (se illustrationen til venstre
Tag fat i udløsningsringen.
Træk den ud i en lige bevægelse.
9. Sæt hætten på batteripakkens opladningskontakt.
10. Monter batteripakken på cyklen.

WARNING
• Rør ikke opladerens kontakter med metalgenstande, og kortslut dem ikke med fremmedobjekter.
Dette kan medføre elektrisk stød, brand eller beskadige batteriopladeren.
• Fjern regelmæssigt støv fra strømstikket. Fugt og
lignende kan reducere isoleringens effektivitet,
hvilket kan resultere i brand.
• Afmonter aldrig og foretag ikke ændringer på batteriopladeren. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød.
• Brug ikke med strømskinne eller forlængerledning.
Brug af strømskinne o.l. kan overskride den tilladte
strømbelastning, hvilket kan resultere i brand.
• Brug ikke når ledningen er bundet eller rullet op,
og opbevar den ikke med kablet viklet rundt om opladerens krop. Skade på kablet kan resultere i
brand eller elektrisk stød.
• Sæt strømstikket og opladerstikket rigtigt kontakten. Hvis strømstikket eller opladerstikket ikke sidder ordentligt I, kan det resultere i brand eller
overophedning.
• Brug ikke batteriopladeren nær brandbart materiale
eller gas. Dette kan resultere i brand eller eksplosion
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• Overdæk aldrig batteriopladeren og placer ikke andre genstande oven på den under opladning. Dette
kan medføre overophedning og brand.
Guide

Batteribund

TIP

Metode til installation af batteripakken (bagagebærer-type)
Batteripakken installeres bagfra på bagagebæreret.
• Placer batteribunden ovenpå guideskinnen.
• Skub batteriet i pilens retning, indtil der lyder et klik.

TIP
Top på hylster
Batteribund

Metode til installation af batteripakken (down tube-type)
• Indsæt batteriet i pilens retning, så bunden er på
niveau med toppen af hylsteret.
• Indsæt den øverste del af batteriet i pilens retning, så
batterihåndtaget er på niveau med toppen af nøgle-låsen.
• Tryk den øverste del af batteriet mod stellet, indtil det
klikker på plads for at sikre det.

Batterilås

Batterihåndtag
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TIP

Metode til installation af batteripakke (multilokations-type)
Det afhænger af cyklen, hvordan batteripakker af multilokationstypen skal monteres. Se den vejledning, der fulgte med cyklen, for flere oplysninger..
11. Sørg for, at den sidder godt fast ved at hive i batteriet
efter installationen.

WARNING
• Kortslut ikke kontakterne på batteripakken. Dette
vil kunne få batteripakken til at blive varm eller gå i
brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller skade på ejendom.
• Batteripakken må ikke skilles ad eller ændres.
Dette vil kunne få batteripakken til at blive varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller skade på ejendom.
• Bortskaf ikke batteriet ved hjælp af ild og udsæt
det ikke for en varmekilde. Dette kan resultere i
brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig
personskade eller skade på ejendom.
• Tab ikke batteripakken eller udsæt den for slag.
Dette vil kunne få batteripakken til at blive varm eller gå i brand, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller skade på ejendom.

NOTICE
Sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer på batteripakken, inden du sætter batteripakken i.
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Aflæsning af ladestatus på batteripakken
Batteriopladerlampe

Batterikapacitetsindikatorlamper
(Bagagebærertype)

(Down tube type)

(Multilokationstype)

Nuværende
status

De tændte lamper angiver, hvor stor en del af
opladningen, der er gennemført. En blinkende
strømlampe angiver det aktuelle niveau.

Detaljer

Oplader

Under opladningen
tændes indikatorlamperne for batterikapacitet en efter en.

Opladning
komplet

Når opladningen er
færdig, slukker
opladningslampen
på batteriopladeren
og batteriindikatorlampen på batteripakken..

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

Off

Batteriet er i
standbytilstand.
* Batteriets
indre
temperatur
er for høj
eller for lav.

Fire lamper blinker samtidigt.
Off
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Opladning
genstartes
automatisk, når
batteriet igen har en
temperatur, der
tillader opladning.
(Se “Passende opladningsmiljøer”.)
Udfør om muligt altid
opladningen ved en
temperatur på 1525° C.

Aflæsning af ladestatus på displayet (gælder kun modeller, der er
udstyret med en batteripakke af multilokations-typen.)
Tænd for strømmen til displayet, for at kontrollere ladestatus..
Batteriopladerlampe

Nuværende
status

Displayenhed

Detaljer

(Display A)

0%

1-10%

<0.2 sekunders <0.5 sekunders
intervaller>
intervaller>

11-99%

(Display X)
11-99%

1-10%
On
0%

<0.2
sekunders
intervaller>

(Display C)

0%

<0.2 sekunders
intervaller>

1-10%

<0.5 sekunders
intervaller>

<0.5
sekunders
intervaller>

11-99%
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Oplader

Batterikapacitetsindikatoren stiger
langsomt.

Batteriopladerlampe

Nuværende
status

Displayenhed

Detaljer

(Display A)
Alle lamper på batterikapacitetsindikatoren
lyser.

(Display X)
Alle lamper på batterikapacitetsindikatoren
lyser.

Opladning
komplet

(Display C)
Alle lamper på batterikapacitetsindikatoren
lyser.

Når opladningen er
komplet, lyser alle
lamper på
batterikapacitetsindikatoren, Batteriopladerlampen
slukker.

(Display A)
Alle elementer på funktionsdisplayet blinker.

Off

Batteriet er i
standbytilstand.
* Batteriets
indre
temperatur
er for høj
eller for lav
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Opladning
genstartes
automatisk, når
batteriet igen har en
temperatur, der
tillader opladning.
(Se “Passende opladningsmiljøer”.)
Udfør om muligt altid
opladningen ved en
temperatur på 1525° C

TIP

Selvom normal opladning eksempelvis er påbegyndt, så kan opladningen, hvis batteritemperaturen
eller den omgivende temperatur er for høj eller for lav, stoppes eller forlænges, uden at batteriet
bliver fuldt opladt, for at beskytte batteriet.

Vejledende opladningstider
Opladning
start

Opladning
standby

Opladning
slut

Opladningstid*
(Standby-tid ikke inkluderet)

Selvom opladningstiden varierer afhængigt af restkapaciteten på batteriet og den ydre temperatur, så vil det, hvis
batteriet er fuldt opbrugt, normalt tage ca. 3,5 timer
(bagagebærer-type 400 Wh og down tube-type 400 Wh),
4 timer (bagagebærer-type 500 Wh og down tube -type
500 Wh) eller 5 timer (multilokationstype 600 Wh).
Hvis batteripakken går i standbytilstand under opladning,
vil opladningstiden øges tilsvarende.
* Hvis der oplades efter en længere periode uden brug,
forlænges opladningstiden afhængigt af batteristatus.
Bemærk dog, at hvis batterikapacitetsindikatorlamperne
ikke blinker i fejlmønster (se “Aflæsning af ladestatus for
batteripakken”), er der ingen fejl.
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H. Kontrol af resterende batterikapacitet
Du kan se et estimat på, 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 batterikapacitet eller ved hjælp af indikatorlamperne for resterende kapacitet på batteriet.

TIP

• Selvom batteriets kapacitet når 0 (nul), kan du stadig cykle som på en almindelig cykel.
• Hvis du bruger en gammel batteripakke, kan indikatoren for resterende batterikapacitet pludselig
vise meget lidt strøm, når du begynder at bevæge dig. Dette er ikke en funktionsfejl. Når cyklingen først stabiliseres og belastningen reduceres, vises den korrekte værdi.

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

Visning af den
resterende
batterikapacitet

Gælder

(Display A)

(Display X)

(Display C)

100–11 %
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Når du tænder for strømmen til
displayenheden og cykler
kontinuerligt, efter at batteriet er
fuldt opladt, så går lysene i
indikatoren for resterende
batterikapacitet ud et efter et,
hver gang den resterende
batterikapacitet reduceres med
10%.

Visning af den resterende
batterikapacitet for displayet

Visning af den
resterende
batterikapacitet

Gælder

(Display A)

<0.5 sekunders intervaller >

(Display X)
<0.5 sekunders intervaller >

10–1 %

(Display C)

Der er meget lidt resterende
batterikapacitet tilbage. Oplad
batteriet snarest.

<0.5 sekunders intervaller >

(Display A)

<0.2 sekunders intervaller >

(Display X)

<0.2 sekunders intervaller >

0%

(Display C)

<0.2 sekunders intervaller >
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Der er ingen resterende
batterikapacitet. Sluk for
strømmen til displayet, og oplad
batteriet snarest.
* Assistance er stoppet, men du
kan stadig køre på cyklen som
en almindelig cykel.

Visning af batteriets kapacitetsindikatorlamper og estimat af den resterende batterikapacitet
Når du tjekker den resterende batterikapacitet, skal du trykke på batteriets kapacitetsindikator “
Visninger på
batterikapacitetsindikatorlamperne
(bagagebærer-type) (down tube-type) (Multilokations-type)

Estimat på
den
resterende
batterikapacitet

”.

Gælder

100–76 %

75–51 %
Fra fuld opladning (100%)
slukker batterikapacitetsindikatorlamperne en
efter en.
50–26 %

25–11 %

10–1 %

Der er meget lidt resterende
batterikapacitet tilbage.

Langsom blinken
<0,5 sekunders intervaller>

0%
Hurtig blinken
<0,2 sekunders intervaller>
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Batterikapaciteten er nede
på 0 (nul) Oplad
batteripakken.

I. Før-brugstjek
WARNING
Sørg for at udføre inspektionen, før du kører på cyklen.
Hvis der er noget, du ikke forstår eller har svært ved, så kontakt en cykelforhandler.

NOTICE
• Hvis du kan bekræfte, at der er tale om en fejl, så få din cykel undersøgt af en forhandler
hurtigst muligt.
• Assistancemekanismen består af præcisionsdele. Skil den ikke ad.
Udover de regelmæssige inspektioner før du cykler, skal du også udføre følgende inspektioner.
No.
1

Inspektionsdel

Inspektionsindhold

Resterende batterikapacitet

Er der tilstrækkelig kapacitet tilbage på
batteriet?

2

Installationsstatus for batteripakken

Er det korrekt installeret?

3

Betjening af elsystemet

Fungerer elsystemet, når du begynder at
bevæge cyklen?

J. Rengøring, vedligehold og opbevaring
NOTICE
Brug ikke højtryksspulere eller dampstrålerensere, da de kan forårsage vandindsivning med
materielle skader eller funktionsfejl i motorenheden, displayet eller batteripakken til følge.
Skulle der komme vand ind i en af disse enheder, skal din cykel tjekkes af en autoriseret
forhandler.

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

NOTICE
Rengør ikke kontakterne ved at pudse dem med en fil, ståltråd eller lign. Dette kan resultere
i fejl.

Vedligeholdelse af motorenheden
NOTICE
Da motorenheden er en præcisionsmekanisme, må du ikke adskille den eller bruge voldsom
styrke på den (for eksempel skal du IKKE slå dette produkt med en hammer).
Særligt krumtapakslen er direkte forbundet med indersiden af motorenheden, og eventuelle
større skader på krumtapakslen kan føre til fejl.
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Opbevaring
Opbevar systemet på et sted, der er:
• Fladt og stabilt
• Godt ventileret og frit for fugt
• Beskyttet mod vejret og væk fra direkte sollys

Lang opbevaringstid (1 måned eller længere) og brug af den igen efter
en lang opbevaringstid
• Når cyklen opbevares i lang tid (1 måned eller længer), skal du fjerne batteriet og opbevare det
efter følgende procedure.
• Reducer den resterende batterikapacitet, så kun en eller to lamper tændes, og opbevar det indendørs på et køligt (10–20°C) og tørt sted.
• Kontroller den resterende batterikapacitet en gang om måneden, og hvis kun en lampe blinker,
så oplad batteripakken i ca. 10 minutter. Lad ikke den resterende batterikapacitet blive for lav

TIP

• Hvis du lader batteripakken opbevare ved ”fuldt opladt” eller ”tom” forringes den hurtigere.
• På grund af selvafladning mister batteriet langsomt spænding under opbevaring.
• Batteriets kapacitet falder over tid, men korrekt opbevaring maksimerer levetiden.
• Sørg for at oplade batteriet igen, inden du bruger det efter en længere opbevaringsperiode. Hvis
du bruger den igen efter opbevaring i 6 måneder eller længere, skal din cykel kontrolleres og
vedligeholdes hos en forhandler.

K. Transport
Batterierne er underlagt kravene i relevant lovgivning om farligt gods. Ved transport af tredjeparter
(f.eks. via lufttransport eller fragtfirma) er der særlige krav til emballage og etiketter, der skal overholdes. For at forberede varen til forsendelse bør du konsultere en ekspert i farlige materialer.
Kunden kan selv transportere batterierne på almindelig vej, uden at der stilles yderligere krav hertil.
Transporter ikke beskadigede batterier. Sæt tape eller lignende over åbne kontakter og pak batteripakken på en sådan måde, at den ikke kan flytte sig rundt inde i emballagen. Sørg for at overholde
alle lokale og nationale bestemmelser. For spørgsmål vedrørende transport af batterier henvises til
en autoriseret cykelforhandler.
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L. Forbrugerinformation
Bortskaffelse
Motorenheden, batteripakken, batteriopladeren, displayenheden, hastighedssensorer, tilbehør og emballage skal
sorteres mhp. miljøvenligt genbrug.
Bortskaf ikke cyklen eller dens komponenter som husholdningsaffald.

WARNING
Bortskaf ikke batteriet ved hjælp af ild og udsæt det
ikke for en varmekilde. Dette kan resultere i brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller skade på ejendom..

For EU-lande:
I henhold til retningslinjerne i EU-direktiv 2012/19/EU skal
elektriske apparater/værktøjer, der ikke længere er anvendelige, og i henhold til retningslinjerne i EU-direktiv
2006/66/EF skal defekte eller brugte batteripakker/batterier opsamles separat og bortskaffes på en miljømæssigt
korrekt måde.
Aflever venligst batteripakker, som ikke længere kan bruges, til en autoriseret cykelforhandler.

M. Forenklet overensstemmelseserklæring
YAMAHA MOTOR CO., LTD. Erklærer hermed, at radioudstyret af typen [X0P10], [X1R00] er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://global.yamaha-motor.com/business/e-bike-systems/document/
*Gælder for Display X og Display C.
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N. Fejlfinding
El-systemet
Symptom

Det er vanskeligt at
træde i pedalerne.

Kontroller

Handling

Er strømmen til
displayet
tændt?

Tryk på afbryderen på
displayet for at tænde for
strømmen.

Er batteripakken
installeret??

Installer et opladt batteri.

Er batteripakken
opladt?

Oplad batteripakken.

Har cyklen stået
stillet i 5
minutter eller
længere?

Tænd for strømmen igen.

Kører du på en
lang, skrånende
vej, eller har du
et tungt læs på
om sommeren?

Dette er ikke en
funktionsfejl. Det er en
sikkerheds-foranstaltning,
der indtræffer, når
batteripakkens eller
motorenhedens temperatur
er for høj. El-assistancen
genstartes, når
temperaturen på
batteripakken eller
motorenheden er faldet. Du
kan også reducere risikoen
for, at situationen
indtræffer, ved at skifte til
et lavere gear, end du
normalt ville bruge (for
eksempel ved at skifte fra
andet til første gear).

Er lufttemperaturen
lav ca 10 °C
eller derunder)?

Om vinteren skal
batteripakken opbevares
inden døre inden brug.

Oplader du
batteriet, mens
det er monteret
på cyklen?

Stop med at oplade
batteripakken.
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Symptom

Motorenheden tænder og slukker under
kørslen.

Kontroller

Handling

Er batteripakken
korrekt
installeret?

Kontroller, at batteripakken
er låst i dens rette position.
Hvis problemet fortsat
opstår, selvom
batteripakken er korrekt
fastlåst, kan der være en
løs forbindelse til
batteripolerne eller
ledningerne. Få en
autoriseret forhandler til at
tjekke din cykel.

Der kommer mærkelige rumlende eller
knusende lyde fra motorenheden.

Der kan være et problem
inde i motorenheden. Få en
forhandler til at tjekke
cyklen.

Der kommer røg eller usædvanlig lugt fra
motorenheden.

Der kan være et problem
inde i motorenheden. Få en
forhandler til at tjekke
cyklen.
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Symptom

Kontroller

Handling

(Display A)
Køredisplayet og “Er” vises skiftevis, og
en fejlbeskrivelse er angivet i
funktionsdisplayet.

Problemet opstår i Elsystemet. Sluk for
strømmen og tænd den
igen. Hvis problemet ikke
kan afhjælpes, skal du så
hurtigt som muligt få din
cykel tjekket af en
forhandler.
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Symptom

Assistancerækkevidden er faldet.

Kontroller

Handling

Oplader du
batteriet fuldt?

Oplad batteriet, indtil det er
fuldt (F).

Bruger du
systemet under
lave
temperaturforhold?

Den normale rækkevidde
vil blive genoprettet, når
omgivelsestemperaturen
stiger. Derudover forbedrer
det rækkevidden under
kolde vejrforhold, hvis
batteripakken opbevares i
et varmt lokale inden døre
før brug.

Er batteripakken
udslidt?

Udskift batteripakken.

(Display A)
Hastigheden vises ikke under kørsel, 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.
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Symptom

Kontroller

Handling

(Display A)
Hastigheden vises, men funktionsdisplayet
blinker (Assistance er stoppet.)

Dette er ikke en fejl. Det er
en tilstand, hvor det
kontrolleres, at
assistancesystemet
fungerer normalt.
Tilstanden kan opstå på
baggrund af pedaltråd og
cykelhastighed, men
systemet vender tilbage til
normal funktion, når det er
blevet bekræftet, at det
fungerer normalt.
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Symptom

Kontroller

Handling

(Display A)
Køredisplayet og “Er” vises skiftevis, og
en fejlbeskrivelse er angivet i
funktionsdisplayet.

Problemet opstår i batteripakken. Sluk for strømmen,
og tænd igen. Hvis
problemet ikke kan
afhjælpes, skal du hurtigst
muligt få en autoriseret
forhandler til at kigge på
batteripakken.
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Symptom

Kontroller

Handling

(Display A)
Automatic Support-indikatoren blinker.

Der kan være et problem
med motorenheden. Sluk
for displayenheden og
tænd igen. Hvis problemet
ikke kan afhjælpes, skal du
så hurtigt som muligt få din
cykel tjekket af en
forhandler.
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Walk assist-funktionen
Symptom

Walk assist-funktionen slukker.

Kontroller

Handling

Låser hjulene i
et par
sekunder?

Slip fingeren fra walk assist
et øjeblik, og efter at du har
kontrolleret, at hjulene
drejer, skal du trykke på
knappen igen.

Trådte du i
pedalerne,
mens walk
assistfunktionen var
aktiveret?

Fjern dine fødder fra
pedalerne, og fjern fingeren
fra walk assist-knappen et
øjeblik, og tryk derefter på
den igen.

Strømforsyning til eksterne enheder via USB-tilslutning
* Gælder for Display X
Symptom

Der leveres ikke strøm.

Kontroller

Handling

Er strømmen til
displayet
tændt?

Tryk på afbryderen på
displayet for at tænde for
strømmen.

Er USB-versionen korrekt?

Brug en ekstern enhed, der
overholder USB 2.0.

Er USBkabeltypen
korrekt?

Brug et OTG-kabel. Og
forbind værtssiden til
kontakten.

Er USB-kablet
sat ordentligt
til??

Tilslut USB-kablet igen.

Er USB-stikket
eller USBterminalen
beskidt eller
våd?

Tag USB-kablet fra
displayet og den eksterne
enhed. Fjern snavs og vand
på USB-stikket og USBterminalen og tilslut kablet
igen.

Er USB indstillet
til “COMM”?

Sæt USB-indstillingerne til
“PWR SPLY” jvf. “Stopur
og indstillinger” eller sluk
for strømmen og tænd
igen.
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Trådløs kommunikation med Bluetooth lavenergiteknologi
* Gælder for Display X
Symptom

Kontroller
Er både indstillingerne for
trådløs kommunikation i displayet og på dit
trådløse kommunikationsudstyr slået til?

Trådløs kommunikation kan ikke bruges.

Displayværdierne for det eksterne trådløse
Kommunikationsudstyr er forkerte.

Er kommunikationsprofilerne
på det trådløse
udstyr eller
applikationssoftware, der
kommunikerer
trådløst med
displayets
kommunikationsprofiler
indstillet
korrekt?

Har du ændret
indstillingerne
for kommunikationsprofilerne?
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Handling

Indstil kommunikationsprofilerne ved at følge
proceduren under “Stopur
og indstillinger”, og angiv
derefter de korrekte
kommunikationsprofiler for
det trådløse udstyr eller
applikations-softwaren.

Nulstil parringen midlertidigt, indstil kommunikationsprofilerne på
display, og foretag ny
parring af enhederne. For
nulstilling af parring og
proceduren for ny parring
henvises til brugsanvisningen, der følger
med det trådløse
kommunikationsudstyr.

Batteripakke og -oplader
Symptom

Oplader ikke

Kontroller

Handling

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

Tilslut igen og prøv at
oplade igen. Hvis
batteripakken stadig ikke
oplader, kan
batteriopladeren muligvis
have en fejl.

Er indikatorlamperne for
resterende
batterikapacitet
tændt?

Gennemgå opladningsproceduren og prøv at
oplade igen. Hvis batteripakken stadig ikke oplader, kan batteriopladeren
muligvis have en fejl.

Er polerne på
batteriopladeren
eller batteripakken beskidte
eller våde?

(Bagagebærer-type) (Down tube-type) (Multilokationstype)

Der er en
kontaktfejl på
kontaktterminalerne.
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Tag batteripakken ud af
batteriopladeren og tag
stikket ud af kontakten.
Brug en tør klud eller
vatrondel til at rengøre
opladeren og batteripolerne, og tilslut derefter
igen.
Fjern batteripakken fra
cyklen, sæt opladerkontakten i batteripakken.
(Hvis lamperne stadig
blinker skiftevis, kan der
være en fejl i batteriet).
Hvis lamperne stadig
blinker skiftevis, når
batteripakken geninstalleres på cyklen og
strømmen tændes, kan der
være en fejl i
motorenheden.

Symptom

Kontroller

(Bagagebærer-type) (Down tube-type) (Multilokationstype)

Der er en
kontaktfejl på
kontaktterminalerne.

Er opladerstikket på
batteripakken
vådt?
Batterikapacitetsindikatorlamperne på
begge sider blinker samtidig.

Rengør opladerkontakten
og opladerstikket, og tør
dem. Forbind derefter
opladerstikket med
opladerkontakten.

Tag opladerstikket ud af
stikkontakten, og afbryd
straks brugen. Få en
autoriseret forhandler til at
se på den hurtigst muligt.

Batteriopladeren afgiver unormale lyde,
ubehagelige lugte eller røg.

Alle batterikapacitetsindikatorlamperne
tændes ikke efter opladning, når
der trykkes på batterikapacitetsindikatorknappen “ ”

Tag batteripakken ud af
batteriopladeren, monter
batteriet på cyklen og tryk
på afbryderen på displayet.
Hvis der stadig er lamper,
der blinker skiftevis, når
oplader-stikket tilsluttes til
batteripakken, kan der
være en fejl i batteriopladeren.

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

(Bagagebærer-type) (Down tube-type) (Multilokationstype)

Batteriopladeren bliver varm.

Handling

Det er normalt,
at batteriopladeren bliver
noget varm
under
opladningen.
Har opladerstikket været
trukket ud eller
batteri-pakken
været fjernet
under
opladningen?
Begyndte du
opladningen af
batteripakken
ved høj
temperatur,
f.eks.
umiddelbart
efter brug?
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Hvis batteriopladeren er for
varm til at blive berørt med
hånden, skal du tage opladerstikket ud af stikkontakten, vente til det er afkølet
og konsultere en
autoriseret forhandler.

Oplad batteripakken igen.

Flyt den til et sted, hvor
batteritemperaturen
kan nå det temperaturspænd, hvor opladning er
mulig (15-25°C), og start
derefter opladningen igen.

Symptom
Batteriindikatorlamperne fortsætter
med at lyse, efter opladerstikket er
fjernet fra batteripakken.

Kontroller
Er opladerstikket eller
batteripakken
vådt?
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Handling

Rengør opladerkontakten
og opladerstikket, og tør
dem.

O. Specifikationer
Spænd for assistancehastighed
Elektrisk motor

0 til mindre end 25 km/h

Type

Børsteløs DC-type

Nominelt output

250 W
Kontrolmetode afhænger af
pedaldrejningsmoment og
cykelhastighed

Styringsmetode til el-assistance

Bagagebærertype
400 Wh/500 Wh

Batteripakke

Down tube-type
400 Wh/500 Wh

Multilokationstype
600 Wh

Batterioplader

Type

PASB5
(Lithium-ion batteri)

Spænding

36 V

Kapacitet

11 Ah/13.6 Ah

Antal battericeller
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Type

PASB5
(Lithium-ion batteri)

Spænding

36 V

Kapacitet

11 Ah/13.6 Ah

Antal battericeller
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Type

PASB4
(Lithium-ion batteri)

Spænding

36 V

Kapacitet

16.5 Ah

Antal battericeller
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Type

PASC5

Indgangsspænding

AC 220–240 V/50–60 Hz

Maks. udgangsspænding

DC 42 V

Maks. udgangsstrøm

DC 4.0 A

Maksimalt strømforbrug

310 VA/180 W
(Opladt ved AC 240 V)

Anvendelig batteritype

PASB2/PASB4/PASB5
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Strømforsyningsdel

Displayenhed
(Display X)

Trådløs
kommunikationsdel

Produkt
information

USB-stiktype

USB2.0 Micro-B

Udgangsstrøm

Max. 1000 mA

Nominel spænding

5V

Kommunikationssystem

Bluetooth version 4.0
(Bluetooth lavenergiteknologi)

Udgangsstyrke

–9.27 dBm (e.i.r.p.)

Kommunikationsområde

Line-of-sight afstand ca.
1 m (3 ft) uden forstyrrelser

Frekvensbånd

2.4 GHz band
(2.400–2.4835 GHz)

Modulationsmetode

GFSK

Understøttede profiler

CSCP*1
CPP*2

Modelnr.

X0P10

Producent

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
2500 Shingai, Iwata, Shizuoka
438-8501, Japan

Varemærke/varenavn
*1 CSCP (Cycling Speed and Cadence Profile)
Transmitterer data for hjul- og krankomdrejning.
*2 CPP (Cycling Power Profile)
Transmitterer hjulomdrejningsdata, krankomdrejningsdata, øjeblikkelig kraft og akkumuleret energi.

• Kommunikation kan ikke garanteres med alle trådløse kommunikationsenheder, der har de
samme profiler som dette system. Selv når en enhed overholder specifikationen for Bluetoothlavenergiteknologi, 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 holdes ansvarlig på nogen måde for skader eller andet
tab som følge af læk af informationer i forbindelse med kommunikation via Bluetooth-lavenergiteknologi.

50

51

GRØN
TRANSPORT

K IL DE M O E S A /S • A L B A NI V E J 7 • 5792 Å R S L E V

