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1. Forskelle på el-cykler MY2014 og MY2015

MY2014

MY2015

Eksisterende *SWXK Motor* og Rulle bremse motor
SWXK Motor

Rulle bremse motor
Sort eller sølvfarvet

Samme motorer

Display på styr
LED display

LED display og LCD Display (valgmulighed)

4 bens stik til display
Ingen hastigheds-sensor

5 bens stik til display
Integreret hastigheds-sensor

Controller
Controller

Integreret controller
5 bens afladeport

6 bens afladeport

Batteri
Alu batteri cover i farven sølv/sort

Plastic cover i farven sort

Baglygte
Prisme-formede celler fra Kina

Cylinder-formede celler fra Korea og Japan

37V/10 Ah/4,4 kg

36V/8,8 Ah = 2,8 kg
36V/11 Ah = 3,2 kg
36V/14,5 Ah = 3,4 kg
Opladeport til 5 ben

Opladeport til 2 ben

*SWXK = Normal motor
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MY2014

MY2015

Batteri – 5 stik

Batteri – 6 stik

Indikation af kapacitet

Indikation af kapacitet
4 grønne LED
1 rød LED

5 grønne LED

Oplader
Oplader med stabiliserings funktion

NY oplader med stabiliserings funktion

2 stik

5 stik

Diagnosticering af batteri og oplader med software
Samme software kan bruges til diagnosticering af batteri og oplader til både MY2014 og MY2015

Adapter boks

Software interface

Strømkabler
11 stik
(connector 11 pins)

13 stik (connector 13 pins)
Stik til forlygte

Bagagebærer
System med Smart BMS batteri

System med glideskinne til nyt batteri

Sort (uden ben)
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MY2014

MY2015

Uændrede komponenter – der er ens i MY2014 og MY2015
Bremse sensor

Pedal sensor og magnetisk disc

Testboks

Adapter til Smart BMS batterier (5 stik)

Bemærk: Testboksen kan bruges til fejlfinding af visse defekte komponenter på MY2015 (ikke ALLE
komponenter), men man kan bruge fejl-koden i displayet til at finde dem.

2. Gennemgang af funktioner på MY2015
2.1 Funktioner på Display på styret
2.1.1 Almindelige funktioner på LED og LCD displays
LED Display

LCD Display

Hastigheds-sensor + magnet

Funktioner:










3 hjælpeniveauer - Niveau 1 (Eco), Niveau 2 (Standard) og Niveau 3 (Max)
Walk assist (0-6 km/t)
Mulighed for at vælge ’Kraftig start’ eller ’Blød start’
Tænd/sluk for- og baglygte (tændes og slukkes samtidig)
USB-port (5 V/0,5 A) til opladning af Smart Phone/Tablet o.l.
Niveau 0 – ingen hjælp fra motoren (for at tænde for- og baglygte f.eks.)
Fejlfinding er integreret – fejlkoder vises i display, når komponenter er defekte
Indikation af batteriets lade-tilstand baseret på kapacitet (mere stabilt) i stedet for spænding
Hastigheds-sensor er integreret og slår hjælpen fra, når tophastigheden for det valgte hjælpeniveau
er opnået
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2.2 Ekstra funktioner på LCD Display
Hastighed/Gennemsnits hastighed/Max hastighed/TurDistance/Total Distance og Tid
Angivelse af tilbageværende distance for hvert hjælpe-niveau
Baggrundsbelysning på displayet tændes, når for- og baglygter er
tændt.

2.3. Batteri
2.3.1 Batteriets og skinnens design
Batteriet har et sort plastic cover, og baglygten er integreret. Lygten overholder Europæisk standard samt
dansk lovgivning om Lygter og Reflekser.

Controlleren er integreret i skinnen, som batteriet sættes på.

2.3.2 Batteriets konstruktion
Batteriet består af cylinderformede celler, og det er produceret i Japan eller Korea.
Voltage

Capacity

Weight

Cylindrical cell

Structure

Charging time

36V

8.8Ah

2.8Kg

Sanyo 2.2Ah cells

10S4P

4-5hrs

36V

11Ah

3.2Kg

Sanyo 2.2Ah cells

10S5P

5-6hrs

36V

14.5Ah

3.4Kg

Pana 2.9Ah cells

10S5P

7-8hrs

Batteriet skal fuldt oplades i 24 timer de to første gange, samt efter længere tids opbevaring (max 6 mdr.).
Efter en fuld opladning vil en afbalanceringsfunktion sørge for, at batteriet har den bedst mulige ydeevne.

2.3.3 Oplader – 5 stik

Stik 1 og Stik 2: Poler (+) og (-)
Stik 3: Temperatur sensor
Stik 4: Kommunikation (over-opladning…)
Stik 5: Identifikation (batteriet kan kun oplades med den tilhørende oplader)
8
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2.3.4 Strømport – 6 stik (på batteri)
2 pol-stik (+) og (-)
3 stik til kommunikation
1 stik til aktivering af lygte(r)

2.4 For- og baglygte




Strøm til for- og baglygte kommer fra batteriet
Begge lygter kan tændes/slukkes fra displayet
Når batteriet er afladet, kan lygterne stadig lyse i
op til 2 timer

2.5 Identifikation af E-Going systemet
Der findes to forskellige systemer, en Rullebremse Motor og en SWXK motor (normal motor).

2.5.1 Rullebremse Motor systemet
Rullebremse motor (forhjul)

Controller med ’Roller Brake Motor’ indgraveret

LED display eller LCD display

’Roller Brake’ er indgraveret på bagsiden

2.5.2 SWXK systemet
SWXK Motor (forhjul)

Controller med ’SWXK Motor’ indgraveret

LED display eller LCD display

’SWXK’ er indgraveret på bagsiden
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3. Instruktion til testboks
3.1 Præsentation af E-Going systemet
Placering af de enkelte komponenter

Batteri + Controller

Display
Bremse sensor

Baglygte

Forlygte

Motor

Hastigheds-sensor + magnet

Krank/pedal sensor + magnet

3.2 Præsentation af testboksen
3.2.1 Testboksen og adapter (5 stik)
Testboks

Adapter (5 stik)

Strømport (6 stik)

Adapteren skal forbindes med testboksen og batteriets strømport.
Oversigt over testboksens stik
Nr.1 og 2: Bremse sensor (kredsløbsafbryder)
Nr. 3: Krank sensor (pedal sensor)
Nr. 5: Motor
Nr. 6: Batteri
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3.2.2 Anvisninger på testboksen
Label: Identifikation af stik
LED Dioder:
Viser om komponent virker eller ej
’RUN’-knap:
Test af motor ved 6 km/t
’RESET’-knap: Tryk på denne for at nulstille
’Testboks’ før næste test, eller ny test af
samme komponent

3.3 Komponenter kan eller kan ikke testes
3.3.1 Komponenter, der KAN testes via testboksen



Batteri, bremse-sensor, krank-sensor
Rullebremse motor og SWXK motor (normal motor)

3.3.2 Komponenter, der IKKE KAN testes via testboksen




LED / LCD displays og hastigheds sensor
Controller (strømport?), for- og baglygte
Strøm kabel 2 (kig efter om kabler og stik er beskadigede)

Bemærk: Fejl på disse komponenter kan opdages via fejlfindings funktionen, der er integreret i LED og LCD
display, som viser en fejlkode.

3.4 Forbindelse af testboks og adapter (5 stik)
Forbind testboksen med adapter
Kabel mærket nr. 6

3.5 Sådan tester du forskellige komponenter på E-Going
3.5.1 Test af Batteri
OBS! Sluk altid først displayet inden batteriet tages ud af skinnen
Drej nøglen mod urets retning for at låse op for batteriet
Fjern batteriet – brug håndtaget under baglygten

Håndtag
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Forbind adapter - det ene stik skal i batteriets pol-stik (+)

Hul til lås

Tjek ’Batteri’-LED (testboksen vil automatisk finde batteriet)
’Batteri’-LED lyser = Batteriet er OK
’Batteri’-LED blinker hurtigt = Batteriets spænding er for lav eller for høj
’Batteri’-LED lyser ikke = Der er problemer med batteriet -> Undersøg batteriet
med PC-softwaren til Smart BMS batterier eller en tester til batterier

3.5.2 Test af Motor
BEMÆRK: Til nedenstående test SKAL testboksen være forbundet til batteriet for at få strøm
Adskil motorens stik

Forbind testboksen med motoren (med kabel mærket nr. 5)

Stik samles pil mod pil

Tjek ’Motor’-LED (testboksen finder automatisk de 3 faseledninger)
’Motor’-LED lyser = De 3 motor faseledninger
er OK
’Motor’-LED lyser ikke = Motor er defekt og
skal udskiftes

3.5.3 Test af Motor ved 6 km/t
Forhjulet placeres i egnet holder Hold ’Run’-knappen nede

Hjulet må IKKE røre jorden!
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Tjek at motoren kører
Motor hastighed = 6 km/t = Motor OK
Motor hastighed = 0 km/t = Motor er defekt
Bemærk: Hvis motoren ikke kører med konstant hastighed eller har mekanisk
støj = Motor er defekt -> Reparér eller udskift forhjulet.
Frakobl testboksen

Tryk på ’RESET’-knappen

’Motor’-LED lyser ikke efter ’Reset’

3.5.3 Test af bremse sensor
Adskil stik ved controller

Skub kablerne op

Tag stikkene ud af stellet

Hanstik med 3 ben

Forbind med testboksen

Træk bremsen 2 gange

Lys i ’Brake’-LED på testboksen

’Brake’-LED lyser = Bremse er OK
’Brake’-LED lyser ikke = Bremsesensor er defekt og skal udskiftes
HUSK: Tryk på ’RESET’-knap før næste test påbegyndes
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3.5.4 Test af krank / pedal sensor
Find stikket

Tag det ud af stellet

Drej pedalerne én omgang

Kontrollér afstand

Adskil stikket

Tilslut testboksen

Afstanden mellem sensor og disc skal være mellem 15 mm. Optimalt er 3 mm.

Lys i ’Pedal Sensor’-LED
’Pedal Sensor’-LED lyser = Krank/pedal sensor OK
’Pedal Sensor’-LED lyser ikke = Krank/pedal sensor er defekt og skal udskiftes

Kommentar: Når du har testet komponenterne, venligst udfyld rapporten ’F-INS-OP-96/02Rev01_Testrapport-til-komponenter’. Vedlæg rapporten sammen med den defekte komponent og send det
ind til service afdelingen.
Du kan se rapporten herunder. For at hente og udskrive rapporten se venligst vores webshop:
http://webshop.cycleurope.com – kig under punktet Download -> El-Cykler
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4. Instruktion til diagnosticering af Smart BMS batteri
OBS! Følgende afsnit forklarer, hvordan man bruger ’Smart BMS’ til at undersøge batteri og oplader til EGoing systemet.
HUSK: Du skal altid gemme og printe en TXT-fil OG tage et skærmprint af interfacet og sende begge dele
med det defekte batteri og/eller oplader til Service afdelingen.

4.1 Præsentation af adapter-boks og Smart BMS interface
4.1.1 Adapter-boksen

USB-port forbind til PC
Adapter forbind til batteri

4.1.2 Interface til Smart BMS
Således ser interfacet ud efter åbning af software – bemærk de 4 hovedområder: OverView, Cell Status,
Parameter og Control

Kommunikations port

Læs data fra batteri

Aflæs automatisk data fra batteri

Afslut test
Gem data i TXT fil (OBS – se næste side)

HUSK: Du skal altid gemme og printe en TXT-fil OG tage et skærmprint af interfacet og sende begge dele
med det defekte batteri og/eller oplader til Service afdelingen.
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4.2 Åbning af Smart BMS software
Forbind USB stik til PC

Rød LED lyser

Enkeltstik i højre side (+ pol)

Tilslut oplader til batteri Tilslut oplader i 230V stikkontakt

Åbn software på PC

Vælg COM port

Hul til lås

4.3 Analyse af ’OverView’ i Smart BMS interface

Hvis én eller flere af punkterne under OverView lyser rødt – se da analyse skema herunder.

Fejl element

Fejlbeskrivelse

Korrigerende handling

Charge Temp.

Ladebeskyttelse mod
over-ophedning er aktiveret

Sæt batteriet i et lokale med [0-35] °C i 2
timer
Hvis ladebeskyttelse stadig er aktiveret
=> Udskift batteriet med et nyt

Discharge Temp.

Afladebeskyttelse mod
over-ophedning er aktiveret

Sæt batteriet i et lokale med [0-35] °C i 2
timer
Hvis afladebeskyttelse stadig er aktiveret
=> Udskift batteriet med et nyt

Over Voltage

Beskyttelse mod overspænding
er aktiveret

Batteriet er fuldt opladet => lad ikke
mere på batteriet => tjek Pack Voltage
nedenfor under Analyse af ’Parameter’

Under Voltage

Beskyttelse mod underspænding
er aktiveret

Lad batteriet fuldt op
Hvis beskyttelse stadig er aktiveret =>
Udskift batteriet med et nyt
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Bad Cell

Defekt batteri celle

Læs afsnit 4.4 Analyse af ’Cell Status’ i
Smart BMS interface nedenfor

Unbalance

Batteri celle kan ikke afbalanceres

Charger

Defekt oplader

Low Capacity

(Forbeholdt funktion)

Over Current Charge

Beskyttelse mod overopladning
er aktiveret

Prøv at bruge en anden oplader til
opladning
Hvis beskyttelse stadig er aktiveret =>
Udskift batteriet med et nyt

Over Current Discharge

Overstrøms afladebeskyttelse
er aktiveret

Oplad batteriet i 5 minutter
Hvis beskyttelse stadig er aktiveret =>
Udskift batteriet med et nyt

Udskift opladeren med en ny

4.4 Analyse af ’Cell Status’ i Smart BMS interface
4.4.1 Tjek cellernes spænding
4.4.1.1 Stabil cellespænding = Normal situation
Alle 10 cellers spænding ligger i intervallet [2900-4300] mV og spændingen er stabil => intet advarsels ikon
på cellen => Celler er OK
Eksempler på gode celler:
Eksempel 1: Batteriet er opladet, alle celler ligger i intervallet [2900-4300] mV, og der er intet advarsels
ikon på cellerne => Celler er OK
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Eksempel 2: Batteriet er afladet, og der er intet advarsels ikon på cellerne => Celler er OK

Kommentar: Cellespændingen er stabil = Normal situation -> fortsæt til ’Parameter’
4.4.1.2 Celle med underspænding = Unormal situation
Advarsels ikonet
vil optræde på én eller flere celler med underspænding

Korrigerende handling: Oplad batteriet fuldt (24 timer) og tjek igen de 10 cellers spænding
Kommentar: Når batteriet oplades fuldt, kan afbalanceringsfunktionen sandsynligvis gendanne spændingen
i celler med underspænding.

4.4.2 Tjek af cellernes status efter fuld opladning (24 timer) af batteriet
4.4.2.1 Stabil cellespænding = Normal situation
Der er intet advarsels ikon
på cellerne længere => Batteri OK

4.4.2.2 Defekt celle
Advarsels ikon

optræder på èn eller flere celler => Defekte celler => Udskift batteri med et nyt

Kommentar: Hvis batteriet er fuldt opladet (i 24 timer), og cellerne stadig har underspænding, så er
cellerne defekte og kan ikke reddes.
18
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4.4.2.3 Cellespænding < 1000 mV = Celle er defekt
Kommentar: Cellespænding mindre end 1000 mV => Defekt celle => Udskift batteri med et nyt

4.4.2.4 Spændingsforskel mellem celler
Spændingsforskel: [V max – V min] > 1500 mV => Defekt celle => Udskift batteri med et nyt
V max = Cellen med højeste spænding V min = Cellen med laveste spænding

Se analyse skema på næste side.
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4.5 Analyse af ’Parameter’ i Smart BMS interface
Parameter

Fejlbeskrivelse

Pack Voltage

Batterispænding

Current

Lade strømstyrke

Korrigerende handling
Batterispænding < 2900 mV => Oplad batteriet fuldt
(i 24 timer) => Hvis det ikke kan oplades => Udskift
batteriet med et nyt
Batterispænding = [2900-4300] mV = Normal
spænding
Batterispænding > 4300 mV => Overspænding =>
Udskift batteriet med et nyt
Strømstyrke = 0 mA = Batteri ikke under opladning
Strømstyrke =[0-2500] mA = Batteri under opladning

Cycle Count

Lade cyklus indikator

Antal udførte lade cyklusser

Full Charge Capacity

Kapacitet efter fuld
opladning

Kapacitet ≥ 60% af nominel batteri kapacitet =
Batteri OK
Kapacitet < 60% af nominel batteri kapacitet =
Udskift batteriet med et nyt (i garanti perioden).

Capacity left

Tilbageværende kapacitet

Oplad batteriet fuldt (i 24 timer), hvis det ikke er det
=> Hvis det ikke kan oplades => Udskift batteriet
med et nyt

State of Charge

Indikator for
tilbageværende
kapacitet i %

Batteri lade niveau < 100 % => Oplad batteriet fuldt
(i 24 timer) => Hvis det ikke kan oplades => Udskift
batteriet med et nyt

Last Charge Interval

Indikator for seneste lade
interval

Antal timer siden sidste opladning : Oplad batteriet
hver 6. måned ved opbevaring, og hver 2. måned
under brug!
Må ikke overstige 6 måneder – så dækker garantien
ikke!

Max Charge Interval

Indikator for max lade
interval

Det maximale antal timer, hvor batteriet ikke er
opladet. Må ikke overstige 6 måneder – så dækker
garantien ikke!

Temperature

Indikator for indvendig
temperatur i batteriet

Hvis temperatur > 50°C => sæt batteri i lokale med
[0-35°C] i 2 timer. Hvis temperatur ikke falder til [035°C] => Udskift batteriet med et nyt

Battery S/N

Fabrikkens
produktionsnummer

Hvert batteri har et unikt produktionsnummer
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5. Test af E-Going system
Testdiagram til E-Going – brug kapitel 5.3 Test af E-Going med fejlkoder eller kapitel 5.5 – 5.9 Test af
diverse komponenter.
El-cyklen virker ikke

Fejlkode vises på display

0

Ingen fejlkode vises på display

Undersøg med fejlkode

1

Batteri er i stykker
Udskift batteri

Undersøg batteriet

Batteri er OK
2

Batteri er OK

3

Beskadigede/revnede

Reparér eller udskift

Tjek kabler og samleled

OK

4

OK

7

Tjek funktioner af komponenter

Defekte komponenter

10

Reparér eller udskift komponenter
El-cyklen virker
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5.1. Præsentation af komponenter og samle led
5.1.1 Placering af de enkelte komponenter
Batteri + Controller

Display (LED/LCD) (hun-stik, 5 huller)

Bremse sensor (han-stik, 3 ben)

Baglygte

Forlygte

Motor (hun-stik, 3 huller)

Hastigheds-sensor (han-stik, 3 ben) + magnet

Krank/pedal sensor (hun-stik, 3 huller) + magnet

5.1.2 Beskrivelse af strømkabel 2 og forbindelsesled
Display samleled
(han-stik, 5 ben)

Bremse sensor samleled
(hun-stik, 3 huller)

Forlygte samleled
(hun-stik, 2 huller)

Motor samleled
(han-stik, 3 ben)

Controller samleled
(han-stik, 13 ben)

Krank/pedal sensor samleled
(han-stik, 3 ben)
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5.1.3 Kabelføring i stellet

Strømkabel 2
Top af underrør:
-

Display samle led
Bremse sensor samle led
Motor samle led
Forlygte samle led

Bund af underrør:
- Controller samle led
- Pedal/krank sensor
samle led

Forlygte kabel
Strøm kabel 2

Forlygte kabel

Forlygte

forbind med

forbind med

Kabel til display og hastighedssensor
LED og LCD Display
Hun-stik, 3 huller

hun-stik, 5 huller

Forbind med hastighedssensor
(sidder fast på kædestag)

forbind med strøm kabel 2

5.1.4 Samle led til signal stik
Display + bremse sensor + pedal/krank sensor
Samle led har samlesikring for at undgå forkert samling af stik
1 pil

1 flad side

1 vandfast ring

Sådan forbindes samle leddene:
De to pile skal pege mod hinanden, saml han- og hun stik og skru den vandfaste ring på, så stikkene ikke
skilles ad igen.
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Sådan adskilles stikkene:
Skru den vandfaste ring af og træk han- og hunstik fra hinanden.
Forlygte og hastigheds sensor
1 pil

1 flad side

1 pil

1 flad side

Sådan forbindes samle leddene:
De to pile skal pege mod hinanden, saml han- og hun stik.
Sådan adskilles samle leddene:
Træk han- og hun stik fra hinanden.

5.1.5 Samle led til strøm stik
Motor stik
1 flad side + 3 ben

2 pile

Controller stik

Batteri stik

13 ben

6 ben

2 pile

Glide skinne

5.2. Test af E-Going med fejlkoder
I tilfælde af en defekt komponent på E-Going systemet (Rulle bremse motor eller SWXK motor – se evt.
afsnit 2.5.1 og 2.5.2) vil der være en blinkende LED eller en fejlkode på displayet.
Fejlkode Tabel:
Beskrivelse af fejl
LED Display
LCD Display
1 Defekt controller
1. LED blinker (lavt batteri niveau)
21
2 Defekt motor
2. LED blinker (halvt batteri niveau) 23
3 Defekt bremse sensor
3. LED blinker (højt batteri niveau)
25
4 Defekt hastigheds sensor
4. LED blinker (fuldt batteri niveau) 27
5 Fejl på kommunikation mellem display og controller LED i hjælpe niveau 1 blinker
30
6 Fejl på kommunikation mellem display og batteri
LED i hjælpe niveau 2 blinker
02
7 Fejl på kommunikation mellem display, controller og LED i hjælpe niveau 1 og 2 blinker
batteri
Kommentar: Der er ingen fejlkode når pedal/krank sensoren er defekt, men der er nogle trin man kan
gennemgå for at undersøge denne. Det bliver gennemgået i kapitel 5.4 Sådan undersøges pedal/krank
sensoren.
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5.3. Sådan undersøges defekte komponenter med fejlkode
Når du har undersøgt el-cyklen, venligst udfyld rapporten F-INS-OP-97/01-Rev01_Testrapport-tilkomponent-med-fejlkode og indsend rapporten sammen med den defekte komponent til Service
afdelingen hos Kildemoes. HUSK også, at vedlægge kopi af salgsnota på cykel (og/eller) dele.
Du kan se rapporten herunder. For at hente og udskrive rapporten se venligst vores webshop:
http://webshop.cycleurope.com – kig under punktet Download -> El-Cykler

5.3.1 Fejlkode 21 eller 1. LED (lavt batteri niveau) blinker
Kommentar: Afhængig af om el-cyklen er med LCD eller LED display
Indikation på fejl: Defekt controller

Fejlkode 21

1. LED (Lavt batteri niveau) blinker

Handling:
1. Sluk displayet og tænd det igen
2. Kør en tur på el-cyklen. Hvis fejlkode 21 stadig vises – eller 1. LED stadig blinker = Defekt controller ->
udskift den.

5.3.2 Fejlkode 23 eller 2. LED (halvt batteri niveau) blinker
Indikation på fejl: Defekt motor

Fejlkode 23

2. LED (Halvt batteri niveau) blinker
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Handling:
1. Sluk displayet
2. Undersøg forbindelsen til motoren
Slå motoren fra

Hvis det er en rulle bremse motor, sidder samle
leddet i venstre side.

Undersøg stikkene

Undersøg han-stikket: Hvis der er brud på kablet, eller ét ben er knækket –
udskift da strøm kabel 2.
Undersøg hun-stikket: Hvis der er brud på kablet, eller hullerne er
beskadigede – udskift da komplet forhjul.
3. Slå motoren til igen. Tænd el-cyklens display og kør en tur på el-cyklen. Hvis fejlkode 23 stadig vises eller
2. LED blinker igen i displayet = motoren er defekt -> udskift komplet forhjul.

5.3.3 Fejlkode 25 eller 3. LED (Højt batteri niveau) blinker
Indikation på fejl: Defekt bremse sensor

Fejlkode 25

3. LED (højt batteri niveau) blinker

Handling:
1. Sluk displayet
2. Undersøg samlingen og kablet til bremse sensoren
Ved V-bremse

Ved rulle bremse
Gennemgå følgende:
Brud på kabel = udskift bremse sensor
Tjek at bremserøret, som sidder mellem sensoren
og kabelføreren, er intakt. Hvis bremserøret er
beskadiget -> udskift det.

3. Aktivér og déaktivér den venstre bremse
Aktivér og déaktivér den venstre bremse flere gange for at sikre, at der ikke er et
mekanisk problem, og at bremsekablet kan bevæge sig inden i bremse sensoren.
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4. Tænd displayet og kør en tur på el-cyklen. Hvis fejlkode 25 stadig fremkommer, eller 3. LED stadig blinker
= bremse sensoren er defekt og skal udskiftes.

5.3.4 Fejlkode 27 eller 4. LED (Fuld batteri niveau) blinker
Indikation på fejl: Defekt hastigheds sensor

Fejlkode 27

4. LED (Fuldt batteri niveau) blinker

Handling:
1. Sluk displayet
2. Undersøg krank/pedal sensoren og placeringen af magneten
Hastigheds sensoren sidder på kædestaget

Hastigheds sensoren er i stykker = udskift hastigheds sensoren
Kablet til pedal sensoren er beskadiget = udskift hastigheds sensoren

Fjern samle leddet til hastigheds sensoren fra stellet og skil det ad
Undersøg kablet og stikkene til hastigheds sensoren
Hvis han-stikket er vredet = brug en skruetrækker
til at reparere / hvis benene er knækket eller
kablet er beskadiget = udskift hastigheds sensoren
Hvis kablet til hun-stikket er beskadiget = udskift
display
Undersøg afstanden mellem hastigheds sensor og magnet
Afstanden skal være mindre end 25 mm
Den flade side af magneten skal vende mod hastigheds sensoren

3. Forbind han- og hun-stik til hastigheds sensoren
4. Tænd displayet og kør en tur på el-cyklen. Hvis fejlkode 27 stadig kommer frem på displayet, eller 4. LED
stadig blinker = hastigheds sensoren er defekt og skal udskiftes.
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5.3.5 Fejlkode 30 eller LED i hjælpe niveau 1 blinker
Indikation på fejl: Defekt kommunikation mellem display og controller

Fejlkode 30

LED i Hjælpe Niveau 1 blinker

Mulige problemer:
1) Problemer med kontakt mellem batteri og controller
2) Fejl i kommunikations kredsløbet i displayet
3) Fejl i kommunikations kredsløbet i controller
4) Kortslutning af bremse sensor og/eller pedal sensor
Kommentar: Hvis der er en kortslutning i bremse sensoren og/eller pedal sensoren vil det skabe en fejl i
kommunikationen mellem controller og display (LED i hjælpe niveau 1 blinker, eller fejlkode 30 vises)
Ad 1) Problemer med kontakt mellem batteri og controller
Handling:
1. Sluk for displayet, tag batteriet af og skub det på igen
Skub til batteriet i pilens retning

Skub til batteriet og sørg for, at batteri og controller har god kontakt,
således at kommunikationsforbindelse er mulig.

2.Tænd displayet og kør en tur på el-cyklen, og kig på displayet
a) Ingen fejlkode eller blinkende LED = problemet er løst
b) Fejlkode eller blinkende LED er der stadig = Sluk for displayet og fortsæt testen som følger
Ad 2) Fejl i kommunikations kredsløbet i displayet
Ad 3) Fejl i kommunikations kredsløbet i controller
Handling:
1. Adskil de to stik til pedal sensor og bremse sensor
Find stikket til bremse sensor (3 ben)

Adskil stikket
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Find stikket til pedal sensor (3 ben)

Adskil stikket

Kommentar: Adskil IKKE de andre stik til motor/batteri/controller/display og hastigheds sensor
2. Tænd for displayet
a) Ingen fejlkode eller blinkende LED = fejl i controller eller der er en kortslutning i
krank/pedal eller bremse sensor (følg nedenstående afsnit for at finde den defekte
komponent)
b) Fejlkode eller blinkende LED er der stadig = Der er en fejl i kommunikationen mellem
display eller controller
Handling:
Brug (1) en ny controller eller (2) et nyt display for at undersøge defekte komponenter. Tilslut IKKE bremse
sensor og krank/pedal sensor!
1. Brug en ny controller
Tænd displayet og observer det:
- Fejlkode fremkommer stadig = originalt display er defekt
- Ingen fejlkode fremkommer = original controller er defekt
2. Brug et nyt display
LCD display

LED display
Tænd displayet og observer det:
- Fejlkode fremkommer stadig = original controller er
defekt
- Ingen fejlkode fremkommer = originalt display er defekt

Ad 4) Kortslutning af bremse sensor og/eller pedal sensor
Kommentar: Der skal bruges et Multimeter for at undersøge modstanden i bremse sensor og pedal sensor
og dermed finde ud af, om der er en kortslutning eller ikke.
1. Mål modstanden i bremse sensor
Find han-stik med 3 ben til bremse sensor
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Drej stikket, så det flade stykke på indersiden vender nedad
Mål modstanden mellem polerne (+) og
(-)

Modstands værdi > 0 Ω

Modstands værdi ’OL’ eller ’Uendelig’

= bremse sensor
er defekt
(kortslutning)

= bremse sensor
er ikke kortsluttet

Kommentar: Når bremse sensoren er kortsluttet, vil det give en fejl i kommunikationen med controlleren
(LED i hjælpeniveau 1 blinker, eller fejlkode 30 vises).
2. Mål modstanden i pedal sensor
Find hun-stikket til pedal sensor

Skift til Ohmmeter position

Sæt ben i (+) og (-) polerne for at forbinde stikket
med Ohmmeter

Drej stikket, så den flade side vender nedad

Mål modstanden i
polerne (+) og (-)

Modstands værdi > 0 Ω

Modstands værdi ’OL’ eller ’Uendelig’

= pedal sensor
er defekt
(kortslutning)

= pedal sensor
er ikke kortsluttet

Kommentar: Når pedal sensoren er kortsluttet, vil det give en fejl i kommunikationen med controlleren
(LED i hjælpeniveau 1 blinker, eller fejlkode 30 vises).
3. Undersøg funktionen af kommunikation kredsløb
Tilslut stikkene til pedal sensor og bremse sensor og kør en tur på el-cyklen:
a) Ingen fejlkoder eller blinkende LED = problemet med kommunikationen er løst
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b) Fejlkode eller blinkende LED fremkommer stadig = kommunikation med controller er
defekt – (controller er defekt)

5.3.6 Fejlkode 02 eller LED i hjælpe niveau 2 blinker
Identifikation af fejlkode: defekt kommunikation mellem display og batteri

Fejlkode 02

Hjælpeniveau 2
blinker

Mulige problemer:
0) Fejl i kommunikations kredsløbet i batteriet
1) Problemer med kontakt mellem batteri og controller
2) Fejl i kommunikations kredsløbet i displayet
3) Fejl i kommunikations kredsløbet i controller
4) Kortslutning af bremse sensor og/eller pedal sensor
Kommentar: Hvis der er en kortslutning i bremse sensoren og/eller pedal sensoren vil det skabe en fejl i
kommunikationen fra controlleren (LED i hjælpe niveau 2 blinker, eller fejlkode 02 vises)
Ad 0) Fejl i kommunikations kredsløbet i batteriet
Handling:
Kommentar: Brug én af de to følgende metoder til at undersøge kommunikationen med batteriet.
A) Brug Smart BMS interface
Brug Smart BMS interface til at læse data fra batteriets BMS
Adapter til Smart BMS

Interface med data fra batteriet
Hvis der kan aflæses data via interfacet = batteriets
kommunikations kredsløb er OK
Hvis der ikke kan aflæses data = batteriets
kommunikations kredsløb er DEFEKT

B) Brug et nyt batteri
1. Sæt det nye batteri i holderen på bagagebæreren
Skub batteriet på i pilens retning – og sørg for
at batteriet skubbes helt ind og rammer
controlleren, så der er god kontakt.

2. Tænd for displayet og observer display:
a. Ingen fejlkode eller blinkede LED = Det originale batteri er defekt (fejl i kommunikation)
b. Fejlkode eller blinkende LED fremkommer stadig = Fortsæt testen for at finde den defekte
kompononent.
31

Værkstedsmanual 2015 vs1
Ad 1) Problemer med kontakt mellem batteri og controller
Handling:
1. Sluk for displayet, tag batteriet af og skub det på igen
Skub til batteriet i pilens retning

Skub til batteriet og sørg for, at batteri og controller har god kontakt,
således at kommunikationsforbindelse er mulig.

2.Tænd displayet og kør en tur på el-cyklen, og kig på displayet
a) Ingen fejlkode eller blinkende LED = problemet er løst
b) Fejlkode eller blinkende LED er der stadig = Sluk for displayet og fortsæt testen som følger
Ad 2) Fejl i kommunikations kredsløbet i displayet
Ad 3) Fejl i kommunikations kredsløbet i controller
Handling:
1. Adskil de to stik til pedal sensor og bremse sensor
Find stikket til bremse sensor (3 ben)

Adskil stikket

Find stikket til pedal sensor (3 ben)

Adskil stikket

Kommentar: Adskil IKKE de andre stik til motor/batteri/controller/display og hastigheds sensor
2. Tænd for displayet
a) Ingen fejlkode eller blinkende LED = fejl i controller eller der er en kortslutning i
krank/pedal- eller bremse sensor (følg nedenstående afsnit for at finde den defekte
komponent)
b) Fejlkode eller blinkende LED er der stadig = Der er en fejl i kommunikationen mellem
display eller controller
Handling: Brug (1) et nyt display for at undersøge defekte komponenter eller (2) en ny controller. Tilslut
IKKE bremse sensor og pedal sensor!
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1. Brug et nyt display
LCD display

LED display
Tænd displayet og observer det:
- Fejlkode fremkommer stadig = original controller er
defekt
- Ingen fejlkode fremkommer = originalt display er defekt

2. Brug en ny controller
Tænd displayet og observer det:
- Fejlkode fremkommer stadig = originalt display er defekt
- Ingen fejlkode fremkommer = original controller er defekt
Ad 4) Kortslutning af bremse sensor og/eller pedal sensor
Kommentar: Der skal bruges et Multimeter for at undersøge modstanden i bremse sensor og pedal sensor
og dermed finde ud af, om der er en kortslutning eller ikke.
1. Mål modstanden i bremse sensor
Find han-stik med 3 ben til bremse sensor

Skift til Ohmmeter position

Drej stikket, så det flade stykke på indersiden vender nedad
Mål modstanden mellem polerne (+) og
(-)

Modstands værdi > 0 Ω

Modstands værdi ’OL’ eller ’Uendelig’

= bremse sensor
er defekt
(kortslutning)

= bremse sensor
er ikke kortsluttet

Kommentar: Når bremse sensoren er kortsluttet, vil det give en fejl i kommunikationen med controlleren
(LED i hjælpeniveau 1 blinker, eller fejlkode 30 vises).
2. Mål modstanden i pedal sensor
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Skift til Ohmmeter position

Find hun-stikket til pedal sensor

Drej stikket, så den flade side vender nedad

Sæt ben i (+) og (-) polerne for at forbinde stikket
med Ohmmeter

Mål modstanden i
polerne (+) og (-)

Modstands værdi > 0 Ω

Modstands værdi ’OL’ eller ’Uendelig’

= pedal sensor
er defekt
(kortslutning)

= pedal sensor
er ikke kortsluttet

Kommentar: Når pedal sensoren er kortsluttet, vil det give en fejl i kommunikationen med controlleren
(LED i hjælpeniveau 1 blinker, eller fejlkode 30 vises).
3. Undersøg funktionen af kommunikation kredsløb
Tilslut stikkene til pedal sensor og bremse sensor og kør en tur på el-cyklen:
a) Ingen fejlkoder eller blinkende LED = problemet med kommunikationen er løst
b) Fejlkode eller blinkende LED fremkommer stadig = kommunikation med controller er
defekt – (controller er defekt)

5.3.7 LED i både hjælpe niveau 1 og 2 blinker
Identifikation af fejl: Defekt i kommunikationen mellem 3 komponenter (display/controller/batteri)

Bemærkning: Gennemgå de følgende punkter for at finde den eller de defekte
komponenter.

0) Fejl i kommunikations kredsløbet i batteriet
1) Problemer med kontakt mellem batteri og controller
2) Fejl i kommunikations kredsløbet i displayet
3) Fejl i kommunikations kredsløbet i controller
4) Kortslutning af bremse sensor og/eller pedal sensor
Ad 0) Fejl i kommunikations kredsløbet i batteriet
Handling:
Kommentar: Brug én af de to følgende metoder til at undersøge kommunikationen med batteriet.
34

Værkstedsmanual 2015 vs1
A) Brug Smart BMS interface
Brug Smart BMS interface til at læse data fra batteriets BMS
Adapter til Smart BMS

Interface med data fra batteriet
Hvis der kan aflæses data via interfacet = batteriets
kommunikations kredsløb er OK
Hvis der ikke kan aflæses data = batteriets
kommunikations kredsløb er DEFEKT

Kommentar: Det er nødvendigt at fortsætte testen for at finde den/de defekte komponent(er) ved at følge
de samme trin som ved blinkende LED i hjælpeniveau 1 – vi har gentaget disse trin i de følgende afsnit.
B) Brug et nyt batteri
1. Sæt det nye batteri i holderen på bagagebæreren
Skub batteriet på i pilens retning – og sørg for
at batteriet skubbes helt ind og rammer
controlleren, så der er god kontakt.

2. Tænd for displayet og observer display:
a. Ingen fejlkode eller blinkede LED = Det originale batteri er defekt (fejl i kommunikation)
b. Fejlkode eller blinkende LED fremkommer stadig = Fortsæt testen for at finde den defekte
kompononent.
Ad 1) Problemer med kontakt mellem batteri og controller
Handling:
1. Sluk for displayet, tag batteriet af og skub det på igen
Skub til batteriet i pilens retning

Skub til batteriet og sørg for, at batteri og controller har god kontakt,
således at kommunikationsforbindelse er mulig.

2.Tænd displayet og kør en tur på el-cyklen, og kig på displayet
a) Ingen fejlkode eller blinkende LED = problemet er løst
b) Fejlkode eller blinkende LED er der stadig = Sluk for displayet og fortsæt testen som følger
Ad 2) Fejl i kommunikations kredsløbet i displayet
Ad 3) Fejl i kommunikations kredsløbet i controller
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Handling:
1. Adskil de to stik til pedal sensor og bremse sensor
Find stikket til bremse sensor (3 ben)

Adskil stikket

Find stikket til krank/pedal sensor (3 ben)

Adskil stikket

Kommentar: Adskil IKKE de andre stik til motor/batteri/controller/display og hastigheds sensor
2. Tænd for displayet
a) Ingen fejlkode eller blinkende LED = fejl i controller eller der er en kortslutning i
krank/pedal- eller bremse sensor (følg nedenstående afsnit for at finde den defekte
komponent)
b) Fejlkode eller blinkende LED er der stadig = Der er en fejl i kommunikationen mellem
display eller controller
Handling:
Brug (1) en ny controller eller (2) et nyt display for at undersøge defekte komponenter. Tilslut IKKE bremse
sensor og pedal sensor!
1. Brug en ny controller
Tænd displayet og observer det:
- Fejlkode fremkommer stadig = originalt display er defekt
- Ingen fejlkode fremkommer = original controller er defekt
2. Brug et nyt display
LCD display

LED display
Tænd displayet og observer det:
- Fejlkode fremkommer stadig = original controller er
defekt
- Ingen fejlkode fremkommer = originalt display er defekt

Ad 4) Kortslutning af bremse sensor og/eller pedal sensor
Kommentar: Der skal bruges et Multimeter for at undersøge modstanden i bremse sensor og krank/pedal
sensor og dermed finde ud af, om der er en kortslutning eller ikke.
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1. Mål modstanden i bremse sensor
Find han-stik med 3 ben til bremse sensor

Skift til Ohmmeter position

Drej stikket, så det flade stykke på indersiden vender nedad
Mål modstanden mellem polerne (+) og
(-)

Modstands værdi > 0 Ω

Modstands værdi ’OL’ eller ’Uendelig’
= bremse sensor
er defekt
(kortslutning)

= bremse sensor
er ikke kortsluttet

Kommentar: Når bremse sensoren er kortsluttet, vil det give en fejl i kommunikationen med controlleren
(LED i hjælpeniveau 1 blinker, eller fejlkode 30 vises).
2. Mål modstanden i pedal sensor
Find hun-stikket til pedal sensor

Skift til Ohmmeter position

Drej stikket, så den flade side vender nedad

Sæt ben i (+) og (-) polerne for at forbinde stikket
med Ohmmeter

Mål modstanden i
polerne (+) og (-)

Modstands værdi > 0 Ω

Modstands værdi ’OL’ eller ’Uendelig’

= pedal sensor
er defekt
(kortslutning)

= pedal sensor
er ikke kortsluttet
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Kommentar: Når pedal sensoren er kortsluttet, vil det give en fejl i kommunikationen med controlleren
(LED i hjælpeniveau 1 blinker, eller fejlkode 30 vises).
3. Undersøg funktionen af kommunikation kredsløb
Tilslut stikkene til pedal sensor og bremse sensor og kør en tur på el-cyklen:
a) Ingen fejlkoder eller blinkende LED = problemet med kommunikationen er løst
b) Fejlkode eller blinkende LED fremkommer stadig = kommunikation med controller er
defekt – (controller er defekt)

5.4 Sådan undersøges krank/pedal sensoren
Undersøg den magnetiske skive

Drej pedalen 1 omgang og undersøg skiven og rens evt. for skidt.
Hvis skiven er i stykker = udskift den magnetiske skive
Bemærk: Den magnetiske skive skal have 12 magneter i alt
Undersøg afstanden mellem pedal sensoren og den magnetiske skive

Afstanden skal være mellem [1-5] mm
Hvis afstanden afviger = justér afstanden mellem skive og sensor (brug
skruetrækker)
Sæt forhjulet på en holder
Det er vigtigt, at forhjulet IKKE rører jorden, da motoren skal køre under testen!

5.4.1 Test krank/pedal sensoren med LED display
Tænd displayet (2 sek)

Skift displayet til ’undersøgelses mode’

Tryk på (+) og (-) på samme tid og hold
nede i 2 sekunder

Den 2. LED og 4. LED blinker
= display skifter til ’undersøgelses mode’

Drej pedalerne 1 omgang og observer displayet
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LED i hjælpe niveau 1 lyser = krank/pedal sensoren virker
LED i hjælpe niveau 1 lyser ikke = krank/pedal sensoren er defekt og skal udskiftes

Kommentar: Under testen af pedal sensoren kan følgende to ting ske:
- Motoren kører (når pedal sensoren virker)
- LED i hjælpe niveau 2 lyser (hvis LED ikke lyser, betyder det ikke, at der er en defekt, tag dig ikke af LED
i hjælpe niveau 2!)
- Tryk på tænd/sluk knappen i 2 sekunder for at komme tilbage til ’almindelig mode’

5.4.2 Test pedal sensoren med LCD display
Kommentar: Tryk først på tænd/sluk knappen på displayet
Tryk på (+) og (-) knappen i 2 sek.

Tryk IGEN på (+) og (-) knapperne

Tast password med 4 cifre [3218]
Tryk på (+) og (-) for at få 3-tallet frem og tryk så på tænd/sluk knappen for at
komme til næste ciffer.
Gentag dette til alle 4 cifre er tastet ind.

Tryk på tænd/sluk knappen

Display kommer i ’Problemløsnings mode’

Drej pedalerne 1 omgang og observer displayet (hjulet vil dreje rundt)
Første ciffer = 1 = pedal sensoren virker
Første ciffer = 0 = pedal sensoren er defekt = udskift pedal sensor

Kommentar: Under testen af pedal sensoren kan følgende to ting ske:
- Motoren kører (når pedal sensoren virker)
- Det andet ciffer = 1 (hvis det andet ciffer = 0 = betyder det ikke, at der er en defekt, tag dig ikke af
ciffer nummer 2!)
- Tryk på tænd/sluk knappen i 2 sekunder for at komme tilbage til ’almindelig mode’
Når du har undersøgt el-cyklen, venligst udfyld rapporten F-INS-OP-97/01-Rev01_Testrapport-tilkomponent-med-fejlkode og indsend rapporten sammen med den defekte komponent til Service
afdelingen hos Kildemoes. HUSK også, at vedlægge kopi af salgsnota på cykel (og/eller) dele.
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For at hente og udskrive rapporten se venligst vores webshop: http://webshop.cycleurope.com – kig under
punktet Download -> El-Cykler

5.5 Sådan testes batteriet
Kommentar: Sluk først displayet og træk batteriet ud fra holderen.

5.5.1 Undersøg display på batteri
Tryk på batteriets ’Power’ knap for at se batteriets opladnings niveau
1. scenarie = Display er slukket
Ingen LED lyser = beskyttelse aktiveret / batteriet er i sleep mode / batteriet er
afladet = oplad batteriet i 1 time
Tryk på batteriets ’Power’ knap igen, hvis LED stadig ikke lyser = batteriets
display er defekt
2. scenarie = Fejl i display (LEDs blinker)

Hvis LED nr. 5 er tændt (blinker ikke) og en anden LED blinker = batteriet er i
en fejl tilstand.
Indikation af fejl
LED 5
LED 4
LED 3
LED 2
LED 1
Temperaturen er for høj (batteriet er i beskyttelses LYSER
BLINKER
tilstand)
Forkert spænding (batteriet er i beskyttelses
LYSER
BLINKER
tilstand)
Dårlig celle
LYSER
BLINKER
Defekt forbindelse
LYSER BLINKER
Kommentar: Hvis displayet viser 1 af de fire fejl i ovenstående skema = batteriets display er defekt = batteri
er defekt
3. scenarie = Display er tændt
LED 1 blinker = Display er OK (batteri er afladet)
LED 2/3/4 eller 5 er tændt = Display er OK

5.5.2 Undersøg batteriets spænding U2
Kommentar: Opladningens spænding U1 kan ikke undersøges på grund af meget små ben i
oplade porten
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Sort kabel i (-) port og Rødt kabel i (+) port

Spænding U2 skal være i intervallet [28 V – 42 V] = spænding U2 OK
Spænding U2 < 28 V = oplad batteriet i 1 time, efter 1 time hvis stadig U2 < 28 V
= batteriet er defekt

5.5.3 Undersøg baglygten
Kommentar: Undersøg modstanden i kredsløbet mellem (+) og (-), som er integreret i batteriet, og som
giver strøm til baglygten.
Skub lygten op for at fjerne lygten fra batteriet

Sæt multimeter på Ohm-meter position

Mål modstanden af (+) kredsløbet
Rødt stik fra Mulitmeter sættes i 2 port (fra højre)

Sort stik sættes i højre port (på baglygten)

Undersøg værdierne for modstanden
Hvis modstanden > 0 Ω = (-) kredsløbet er OK
Afhængig af modeltype af Mulitmeter, kan der også være en bip-lyd
Hvis modstanden = ’OL’ eller ’uendelig’ = (-) kredsløbet er defekt = batteriet er
defekt
Kommentarer: Hvis modstanden af de to kredsløb (+) og (-) > 0 Ω = baglygtens kredsløb, som er integreret i
batteriet er OK
Hvis modstanden af de to kredsløb (+) og (-) = ’OL’ eller ’uendelig’ = baglygtens kredsløb er defekt =
batteriet er defekt.
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5.5.4 Undersøg batteriets kommunikations kredsløb
Kommentar: For at undersøge batteriets kommunikations kredsløb er det nødvendigt at bruge el-cyklens
display ELLER Smart BMS testboksen.
5.5.4.1 Brug el-cyklens LED display
Sæt batteriet i el-cyklen og tænd for displayet
Tryk på tænd/sluk knappen i 2 sek.

Observer LED i hjælpe niveau 2

Hvis LED i hjælpe niveau 2 blinker = kommunikations kredsløbet i batteriet er defekt = batteriet er defekt
Hvis LED i hjælpe niveau 2 IKKE blinker = kommunikations kredsløbet i batteriet er OK
5.5.4.2 Brug el-cyklens LCD display
Tryk på tænd/sluk knappen i 2 sek.

Observer fejlkoden i displayet

Hvis fejl kode ’Error 02’ vises = kommunikations kredsløbet i batteriet er defekt = batteriet er defekt
Hvis der ikke vises en fejl kode = kommunikations kredsløbet i batteriet er OK
5.5.4.3 Brug Smart BMS testboksen
Brug testboksen til Smart BMS til at læse data fra batteriet via PC Software

Hvis du kan læse data via PC software på computeren = kommunikations kredsløbet i batteriet er OK
Hvis du ikke kan læse data via PC software på computeren = kommunikations kredsløbet i batteriet er
defekt -> udskift batteri

5.5.5 Analysér test resultaterne
1. scenarie
2. scenarie
3. scenarie
4. scenarie
5. scenarie
6. scenarie

Display på batteri
Display slukket
Fejl på display

Spænding U2

Kredsløb til baglygte

Kommunikations kredsløb

Batteri
Defekt
Defekt
Defekt
Defekt

Defekt
OK

Defekt
OK

U2 < 28 V
Modstand = ’OL’ eller
’Uendelig’
Display tændt

28 V – 42 V

Modstand > 0 Ω

Kommentar: Når du har undersøgt batteriet, venligst udfyld skemaet ’F-INS-OP-96 01-Rev01_Testrapport42
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til-batteri’, som du kan se herunder, og indsend rapporten sammen med det defekte batteri til Service
afdelingen hos Kildemoes. HUSK også, at vedlægge kopi af salgsnota på cykel (og/eller) dele.
OBS! Batteriet er defekt, kontakt vores Service afdeling for udskiftning af batteriet, forsøg ikke selv at
reparere batteriet!
HVIS batteriet er OK som i scenarie 6, men distancen, som motoren kan hjælpe til, er kort, brug da venligst
Smart BMS testboksen (PC Adapter) til at undersøge batteriets fulde kapacitet.
For at hente og udskrive rapporten se venligst vores webshop: http://webshop.cycleurope.com – kig under
punktet Download -> El-Cykler

5.6 Sådan testes opladeren
5.6.1 Undersøg stikket på opladeren
Se efter at de 5 ben i stikket er intakte
Hvis benene ikke er lige = brug forsigtigt en
skruetrækker til at rette dem ud
Hvis 1 eller flere ben er knækkede = udskift opladeren

Kommentar: Når opladeren er defekt pga knækkede ben i stikket, kontakt Service afdelingen for en
udskiftning af opladeren. Forsøg ikke selv at reparere opladeren.

5.6.2 Undersøg opladerens funktioner
For at undersøge om opladeren fungerer, er det nødvendigt at bruge et batteri, der overholder følgende:
- Batteriet virker
- Batteriet er afladet eller delvist afladet < 100 %
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5.6.2.1 Forbind opladeren til batteriet
Sæt stikket i strømporten
Pilen skal vende opad

Tilslut opladeren til strøm 230 V

5.6.2.2 Test at opladeren fungerer
1. scenarie: Den røde LED lyser = opladning er i gang
Rød LED lyser

Multimeter skal stå på DC

Tjek output spænding U2

OBS! Vælg IKKE Amperemeter position på Multimeteret, da det vil medføre en
kortslutning af strømporten.

Observér spænding U2 under opladningen

Hold øje med spænding U2 i 2-5 minutter, hvis den
stiger (37.94 V, 38.12 V…) = opladeren er OK
Hvis spænding U2 er stabil = opladeren er defekt

2. scenarie: Grøn LED lyser = opladeren og batteriet er ikke forbundet eller opladeren er defekt
Skub stikket helt ind og sørg for at der er
forbindelse. Hvis den røde LED ikke er tændt =
opladeren er defekt

3. scenarie: LED blinker rød/grøn = opladning fejler
LED blinker rød/grøn
Fjern opladeren fra strømstikket og kontakt Service afdelingen.
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4. scenarie: Ingen LED lyser = opladeren er ikke tilsluttet til strøm eller opladeren er defekt
Ingen LED lyser

Tjek forbindelsen
Sørg for at stikket sidder rigtig i – og hvis den røde
LED stadig ikke lyser = opladeren er defekt

5.6.2.3 Analyse af testresultater
LED på oplader
1. scenarie
Rød LED lyser
2. scenarie
Grøn LED lyser
3. scenarie
LED blinker rød/grøn
4. scenarie
LED lyser ikke

Spænding U2
U2 stiger

Oplader
OK
Defekt
Defekt
Defekt

Kommentar: Når du har undersøgt opladeren, venligst udfyld rapporten ’F-INS-OP-96 02Rev01_Testrapport-til-komponenter’ og send den sammen med den defekte oplader til Service afdelingen.
Husk også at vedlægge kopi af salgsnota på cykel (og/eller) dele.
Hvis opladeren er defekt, så kontakt Service afdelingen for udskiftning af opladeren, forsøg ikke selv at
reparere opladeren.
For at hente og udskrive testrapporten se venligst vores webshop: http://webshop.cycleurope.com – kig
under punktet Download -> El-Cykler

5.7 Sådan testes kabler og samlinger
Kommentar: Efter at have undersøgt kabler og samlinger, venligst udfyld rapporten ’F-INS-OP-96 02Rev01_Testrapport-til-komponenter’ og send den sammen med den/de defekte komponenter til Service
afdelingen. Husk også at vedlægge kopi af salgsnota på cykel (og/eller) dele.

5.7.1 Test strømstikket (6 ben og 13 ben)
Sluk først for displayet og træk batteriet ud.
Fjern batteri

Kig på strømstikket (6 ben)
Hvis 1 eller flere ben er knækkede = udskift
controlleren

Fjern stikket med 13 ben fra controlleren
Hvis hun-stikket er beskadiget = udskift
controlleren
Hvis han-stikket er beskadiget = udskift strøm
kabel 2
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5.7.2 Test pedal sensoren og magnetskiven
Pedal sensor

Adskil stikket

Tjek stikkene til pedal sensoren

Hvis stikket er
beskadiget = udskift
strøm kabel 2

Drej pedalerne en omgang og tjek magnetskiven.
Hvis skiven er beskadiget = udskift magnetskiven
Kommentar: den magnetiske skive skal have 12 magneter i alt.

Kontrollér afstanden mellem sensor og magnetskive
Afstanden skal være mellem [1-5] mm (vi anbefaler 3 mm)
Hvis afstanden er større eller mindre = Juster afstanden ved at flytte metal
beslaget (brug en skruetrækker)

5.7.3 Kontrollér hastigheds sensor og magnet
Kontrollér hastigheds sensoren (på kædestag)

Hastigheds sensor er i stykker = Udskift hastigheds sensor
Kablet til pedal sensoren er i stykker = Udskift hastigheds sensor

Kontrollér afstanden mellem hastigheds sensor og magnet
Afstanden skal være mindre end 25 mm
Den flade side af magneten skal vende mod hastigheds sensoren
Siden der ikke er helt flad, skal vende
VÆK fra hastigheds sensoren.
Tag ledningen til hastigheds sensoren ud af stellet og adskil stikket
Kontrollér kabler og stik til hastigheds sensoren
Hvis benene i han-stikket er skæve = brug en
skruetrækker til at rette dem op / hvis et (eller flere)
ben er knækket = udskift hastigheds sensor
Hvis hun-stik (eller kabel) er beskadiget = udskift
display
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5.7.4 Kontrollér alle stik
Undersøg alle samlinger og kabler til alle andre komponenter: Display / bremse sensor / Forlygte
Skub strøm kabel 2 ind i stellet, så det bliver lettere at tage alle samlingerne ud

2 kabler = kabel til pedal sensor og strøm kabel 2 (7 mm)

Tag 3 stik ud af hullet i skrårøret og adskil dem, der omhandler følgende komponenter, og kontrollér dem
Display (5 ben)
Bremse sensor (3 ben)
Forlygte (2 ben)

Undersøg han-stikket til displayet

Kontrollér han-stikket til bremse sensor

Hvis ben er beskadigede

Hvis ben er beskadigede

= udskift strøm kabel 2

= udskift bremse sensor

Undersøg samlingen og kablet til bremse sensoren
Ved V-bremse

Ved rulle bremse
Gennemgå følgende:
Brud på kabel = udskift bremse sensor
Tjek at bremserøret, som sidder mellem sensoren
og kabelføreren, er intakt. Hvis bremserøret er
beskadiget -> udskift det.

Kontrollér han-stikket og kablet til forlygten
Hvis benene er skæve = ret dem med en skruetrækker
Hvis benene er beskadigede eller kablet er brudt = udskift kabel
til forlygten
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5.7.5 Kontrollér forbindelsen til motoren og dens modstand
5.7.5.1 Kontrollér forbindelsen til motoren
Slå motoren fra

Hvis det er en rulle bremse motor, sidder samle
leddet i venstre side.

Undersøg stikkene

Undersøg han-stikket: Hvis der er brud på kablet, eller ét ben er knækket –
udskift da strøm kabel 2.
Undersøg hun-stikket: Hvis der er brud på kablet, eller hullerne er
beskadigede – udskift da motoren (i forhjulet).
5.7.5.2 Kontrollér modstanden på de tre faser på motoren
Ohm meter position
Kontrollér modstand
Modstand fundet

hun-stik
Flad side op ad

Kontrollér 3 modstande på motorkablet (3 faser)
M1 viser 1-2 > 0 Ω eller
M2 viser 2-3 > 0 Ω eller
M3 viser 1-3 > 0 Ω eller

ohm meter bipper -> M1 = OK
ohm meter bipper -> M2 = OK
ohm meter bipper -> M3 = OK

Kommentar:
1. scenarie: 3 modstande > 0 Ω eller Ohm meter bipper = 3 motor faser OK
2. scenarie: M1, M2 eller M3 = ’OL’ eller ’Uendelig’ betyder, at der er en løs forbindelse i motorkablet ELLER
der er en løs forbindelse inde i selve motoren = motoren er defekt = udskift forhjulet.
5.7.5.3 Kontrollér Modstand M4
Kommentar: M4 = modstanden mellem motorkablet og motor-hylstret
A) Motor med sølvfarvet hylster

Sort stik fra Ohm meter forbindes med fase 1 i motorkablet
Rødt stik fra Ohm meter forbindes med motor-hylstret
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B) Motor med sortmalet hylster
Sort stik fra Ohm meter forbindes med
fase 1 i motorkablet

Rødt stik fra Ohm meter forbindes med
møtrik (eller med den del, der ikke er malet)

Kommentar: Sæt ikke det røde stik fra Ohm meteret i den del af motor-hylstret, der er malet sort, fordi
malingen er isolerende, og derfor kan modstand ikke måles på den malede del!
1. scenarie: M4 = OL (Over Load) = uendelig
M4 = ’OL’ eller ingen bip-lyde = der er ingen kontakt (uendelig) mellem motor kabel
og motor-hylster = M4 er OK

2. scenarie: M4 > 0 Ω
M4 > 0 Ω eller der er bip-lyde = der er forbindelse mellem motor-kablet og motorhylstret = der er en kort-slutning i motoren = motoren er defekt = udskift forhjul
Kommentar: Uanset hvilken værdi den fundne modstand har, vil det blive betragtet
som om der er forbindelse = defekt motor

5.8 Sådan kontrolleres komponenternes funktioner
Kommentar: Husk at udfylde testrapporten ’F-INS-OP-96 02-Rev01_Testrapport-til-komponenter’ og send
den med den (eller de) defekte komponenter til Service afdelingen. Testrapporten kan downloades og
udskrives fra webshoppen. Den ligger under ’Download’ -> El-Cykler.

5.8.1 Test af el-cyklens display
Tilslut strømstik til controller (13 ben)

Sæt batteriet på

Find stik til display (5 ben)

Saml stik
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5.8.1.1 Kontrollér LED display
Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde displayet og observer LED displayet
Display forbliver slukket
= display er defekt

Display tænder
I et sekund er alle LEDs tændt – hvis 1 LED er
slukket = display er defekt

Tryk på (+) og (-) knapperne for at skifte program – og observer LEDs på display

Kommentar: Til hvert programvalg skal den tilsvarende LED lyse.
Hvis ALLE LEDs lyser = displayet er defekt = udskift display
5.8.1.2 Kontrollér LCD display
Tryk på tænd/sluk knappen i 2 sekunder for at tænde display og observer herefter LCD display
Display forbliver slukket
= display er defekt

Display tænder

I et sekund er alle parametre tændt

Tryk på (+) og (-) knapperne for at skifte program og observer LCD displayet

Kommentar:
Til hvert program er der et tilhørende program-ciffer – så når du skifter program skal cifret ændre sig
tilsvarende.
Hvis cifrene til det tilhørende program ikke vises i displayet = Displayet er defekt = Udskift display

5.8.2 Kontrol af hastigheds sensor (Test med display tændt)
Tænd display og tilslut stikket til hastigheds sensor
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Hvis displayet slukker, når du tilslutter hastigheds sensor
= hastigheds sensoren er kortsluttet -> udskift
hastigheds sensor

Drej baghjulet fremad og observer LED i sensoren

Når magneten vender mod hastighedssensoren:
LED lyser = hastigheds sensor OK
LED lyser ikke = hastigheds sensor defekt

5.8.3 Kontrol af motor
Tilslut motoren

Pilene skal vende mod hinanden

Sæt forhjul i en holder

Tryk på (-) knappen og hold den nede for at få motoren til at køre 0-6 km/t
Ved LED display

Ved LCD display

Observer hastigheden på forhjulet:
1) Forhjulet drejer rundt = Motoren virker
2) Forhjulet drejer med vibrationer eller ustabil hastighed:
Der er et problem med motoren (mekanisk problem: aksel, lejer, ring o.l), test med et andet forhjul… hvis
der stadig er vibrationer og/eller ustabil hastighed er der andre mulige fejl:
Problem med controller (fx strøm tilførslen)
Fejl på strøm kabel 2
3) Forhjulet drejer ikke rundt:
Måske er controlleren defekt -> prøv at teste med en anden controller. Hvis forhjulet stadig ikke drejer
rundt = motoren er defekt

5.8.4 Kontrol af krank/pedal sensor
Find stikket til pedal sensor (3 ben)
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LED lyser = pedal sensor får strøm

LED lyser ikke
Magneten vender ikke mod sensoren
– derfor lyser LED ikke
Drej pedalen baglæns – hvis LED
stadig ikke lyser = krank/pedal sensor
er defekt

Drej pedalen forlæns 1 omgang og hold øje med pedal sensorens LED
LED blinker = pedal sensoren er OK

Kommentar:

LED blinker ikke = pedal sensoren
er defekt og skal udskiftes

Når LED
blinker drejer
forhjulet

5.8.5 Kontrol af bremse sensor
Find stik til bremse sensor (3 ben)

Tilslut bremse sensor

Aktivér og deaktivér den venstre bremse

Aktivér og deaktivér forbremsen flere gange og observer bremse sensorens LED

Ved rulle bremse

Ved V-bremse
Ved aktivering af venstre bremse:
LED lyser = Bremse sensor OK
LED lyser ikke = Bremse sensor er defekt
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5.8.6 Test af for- og baglygte
Find stik til forlygte (2 ben) Forbind firkantet stik til forlygte

Tryk på tænd/sluk knappen i 2 sekunder for at tænde displayet
Ved LED display

Ved LCD display

Tryk på (+) knappen i 2 sekunder for at tænde for- og baglygte
Ved LED display:

Ved LCD display:

Observér for- og baglygte
Kommentar:
Hvis begge lygter er tændt = lygter er OK
1 eller 2 lygter er slukket = test videre som følger
for at finde fejlen
A) Begge lygter er tændt
Både for- og baglygte er tændt = For- og baglygte virker OK
B) Begge lygter er slukket
Problem: Kredsløbet til lys er defekt
Sluk for displayet og mål spændingen på strømmen til baglygten således:
Træk batteriet ud

Skub op for at fjerne lygten fra batteriet

Tænd for displayet
Hold (+) knappen inde i 2 sekunder for at tænde begge lygter
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Mulitimeter i DC position

Ved LCD display

Test spændingen på baglygten

Spænding målt
Spænding = 0 V = Kredsløbet i
controlleren til lyset er defekt = udskift
controlleren

Kommentar: Kredsløbet til baglygten, som er integreret i batteriet er ok, fordi vi allerede har undersøgt det,
da vi testede batteriet i kapitel 5.5.3.
C) Baglygten er slukket og forlygten er tændt
Problemer: baglygten er defekt eller kredsløbet til lys er defekt
Tjek baglygten:
1. Test (+) og (–) polerne på baglygten
Hvis 1 eller 2 ben er skæve så der ikke er kontakt med (+) og (–) polerne =
prøv at rette dem op med en skruetrækker
Hvis 1 eller 2 ben er knækkede = udskift baglygten
2. Test overfladen på refleksen (røde dele er integreret i baglygten)
Hvis refleksen er i stykker = udskift baglygten

Tjek kredsløbet til baglygten:
Sluk for displayet
Træk batteriet ud

Skub op for at fjerne lygten fra batteriet

Sæt batteriet i

Tænd for displayet
Hold (+) knappen inde i 2 sekunder for at tænde begge lygter (sluk ikke under testen)
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Mulitimeter i DC position

Ved LCD display

Test spænding på baglygten

Spænding målt
Spænding ≈ 6 V = kredsløbet til lys er OK
Baglygten er defekt = udskift baglygten

Spænding ≈ 0 V = kredsløbet er defekt
= udskift controlleren

C) Baglygten er tændt og forlygten er slukket
Problemer: Forlygten er defekt eller kredsløbet til lyset er defekt
Tjek forlygten:
1. Undersøg overfladen på forlygten
Hvis noget inden i eller uden på forlygten er i stykker = udskift forlygten

2. Undersøg han-stikket til forlygten
Hvis benene på stikket er skæve = forsøg at rette dem op med en skruetrækker
Hvis stikket er i stykker eller benene er knækkede = udskift forlygten

Tjek kredsløbet til forlygten:
Tænd for displayet
Tryk på (+) knappen i 2 sekunder for at tænde begge lygter (sluk ikke under testen)
Fjern stikket

Mulitmeter på DC
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Mål spændingen på (+) og (-) polerne i det firkantede stik
Vend stikket så kablet vender op ad
Pol (+)
Pol (-)
Kommentar: Hvis de to ben på Multimeteret er større end
benene i de firkantede stik venligst brug mindre ben eller adaptere for at sikre dig, at de er i kontakt med
(+) og (-) polerne.
Spænding ≈ 6 V = kredsløbet til lys er OK

Spænding ≈ 0 V = kredsløbet er defekt

Forlygten er defekt
= udskift forlygten

Forlygten eller
strøm kabel 2 er
defekt = tjek kablet
til forlygten

Sådan undersøges kablet til forlygten
Skift til Ohm meter position

Kontrollér modstanden mellem stikkene
Rundt stik

Rundt stik
Det flade stykke skal vende ned ad
Pol (-)

Firkantet stik

Firkantet stik
Kablet skal vende mod højre

Pol (+)
Pol (-)

Pol (+)

Kontrollér modstanden af (+) kredsløbet i kablet til forlygten
Rødt stik fra Ohm meter på (+) polen af det runde stik og Sort stik på (+) polen på det firkantede stik
Værdi på modstand > 0 Ω

Værdi på modstand = ’OL’ eller ’uendelig’

= (-) kredsløb er OK

= (-) kredsløb er
defekt = udskift kablet
til forlygten

Analyse af resultaterne:
Hvis modstanden på (+) og (-) polernes kredsløb > 0 Ω = forlygtens kabel er OK = strøm kabel 2 er defekt
(udskift strøm kabel 2)
Hvis modstanden på (+) og/eller (-) polernes kredsløb = ’OL’ eller ’Uendelig’ = forlygtens kabel er defekt
(udskift forlygte kablet)
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Kommentar: Husk at udfylde testrapporten ’F-INS-OP-96 02-Rev01_Testrapport-til-komponenter’ og send
den med den (eller de) defekte komponenter til Service afdelingen. Testrapporten kan downloades og
udskrives fra webshoppen. Den ligger under ’Download’ -> El-Cykler.
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6. Oversigt over reservedele til E-Going
6.1 Reservedele til E-Going med SWXK motor
Reservedel

Beskrivelse

Varenummer

Bagagebærer

Sort (med ben)

C8205577

Bagagebærer

Sort (uden ben)

C8205576

Batteri 8,8Ah

Batteri 11Ah

37V/8,8 Ah/Sort/Smart
BMS/Integreret
C8705058-1-08DK
baglygte/10S4P/2,2Ah Celler Sanyo
37V/11 Ah/Sort/Smart
BMS/Integreret
C8705058-1-11DK
baglygte/10S5P/2,2Ah Celler Sanyo

Batteri 14,5Ah

37V/14,5Ah/Sort/Smart BMS/
Integreret baglygte/10S5P/2,9Ah
Celler Panasonic

C8705058-1-14DK

Oplader

Volt：AC100V-240V
Frekvens：47Hz-63HzDC
Output：42.0VDC / 2.0±0.2A
5 stik oplade port

C8705058-02

Forhjul, komplet Komplet forhjul til E-Bike

21676200-1

Controller 28"

Controller til SWXK Motor 28 inch
/Square wave /Sort/'SWXK' er
indgraveret

C8705017-4-28BK

Disc magnet

12 magneter i begge sider

C8705017-05

Krank/Pedal
sensor

Længde = 25cm

C8705017-06

Testboks

Til E-Bike MY2011

C8705017-12

Adapter kabel

Adapter kabel til testboks (5 pols) –
monteres mellem testboks og
C8705017-17
batteri (Smart BMS)

PC Adapter

Til test af Smart BMS batterier
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Reservedel

Display LED 28"

Display LCD 28"

Beskrivelse

Varenummer

Display til SWXK Motor
USB Port integreret / 5 stik
C8705017-11-28
controller længde = 75 cm
'SWXK' er indgraveret på bagsiden
Kabel længde til L-sensor 140 cm/
3 stik
Display til SWXK Motor
USB Port integreret / 5 stik
controller længde = 75 cm
C8705017-13-28
'SWXK' er indgraveret på bagsiden
Kabel Længde til L-sensor 140 cm /
3 stik

Hastighedssensor

Kabel længde = 30 cm + 1
magnet/distance = 25 mm

C8705058-12

Bremse sensor

Bruges til at slukke for hjælpe
funktioner / Længde = 70 cm

C8705034-070

Strøm kabel 2

13 stik kabel til tilslutning til
controller/Display/Pedal
sensor/Bremse
sensor/Forlygte/Motor

C8705058-08

Forlygte

Forlygte

C8015168

Forlygte kabel

Kabel længde = 30 cm

C8705058-09

Forlygte kabel

Kabel længde = 40 cm

C8705058-07

Forlygte kabel

Kabel længde = 70 cm

C8705058-10
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6.2 Reservedele til E-Going med rullebremse motor
Reservedel

Beskrivelse

Varenummer

Bagagebærer

Sort (uden ben)

C8205576

Bagagebærer

Sort (med ben)

C8205577

Batteri 8,8Ah

37V/8,8 Ah/Sort/Smart
BMS/Integreret
baglygte/10S4P/2,2Ah Celler Sanyo

C8705058-1-08DK

Batteri 11Ah

37V/11 Ah/Sort/Smart
BMS/Integreret
baglygte/10S5P/2,2Ah Celler Sanyo

C8705058-1-11DK

Batteri 14,5Ah

37V/14,5Ah/Sort/Smart
BMS/Integreret baglygte
/10S5P/2,9Ah Celler Panasonic

C8705058-1-14DK

Oplader

Volt：AC100V-240V
Frekvens: 47Hz - 63HzDC
Output：42.0VDC / 2.0 ± 0.2A
5 stik oplade port

C8705058-02

Front Rullebremse Motor

Volt: DC37V, 28 inch,
Power: 250 W, 3 stik, vandtæt stik:
VC001, kabel længde: 20 cm

C8705017-03RB
(Silver) OR
C8705053-03BK28
(black)

Controller 28"

Controller til Rulle bremse Motor
28 inch /Square wave /Sort/'Roller
brake' er indgraveret

C8705058-4-28BK

Disc magnet

12 magneter i begge sider

C8705017-05

Krank/Pedal
sensor

Kabel længde =25cm

C8705017-06

Display LED 28"

Display til Rulle bremse Motor
USB Port integreret / 5 stik
længde = 75 cm / 'Roller brake' er
indgraveret på bagsiden / Kabel
længde for L-sensor 140 cm /3 stik

C8705058-11-28
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Display LCD 28"

Display til Rulle bremse Motor
USB Port integreret /5 stik
længde = 75 cm / 'Roller brake' er
indgraveret på bagsiden / Kabel
længde for L-sensor 140 cm /3 stik

C8705058-13-28

Hastighedssensor

Kabel længde = 30 cm + 1 magnet /
Distance = 25 mm

C8705058-12

Bremse sensor

Bruges til at slukke for hjælpe
funktioner / Længde = 70 cm

C8705034-070

Strøm stik 2

13 stik kabel til tilslutning til
controller/Display/Pedal
sensor/Bremse
sensor/Forlygte/Motor

C8705058-08

Forlygte

Forlygte

C8015168

Forlygte kabel

Kabel længde = 30 cm

C8705058-09

Forlygte kabel

Kabel længde = 40 cm

C8705058-07

Forlygte kabel

Kabel længde = 70 cm

C8705058-10

6.3 Reservedele til E-Going batteri
Reservedel

Beskrivelse

Varenummer

Beslag til Display

Beslag og 4 + 1 skruer til LED
display

C8705058-11-HD

USB beskyttelse

USB dæksel Display E-going (LED)

C8705058-11-CV

USB beskyttelse

USB dæksel Display E-going (LCD)

C8705058-13-CV

Beskyttelse af
opladestik

Plastic cover + 2 skruer til batteriets
oplade stik

C8705058-1CV

Lås og nøgler

1 lås og 4 nøgler + 2 skruer

C8705058-17

Baglygte

Baglygte integreret I batteriet

C8705058-1RLBK

Cover

Dæksel til erstatning for baglygte bag
C8705058-1CVBK
på batteri
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7. Egne Notater
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