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1. LIDT OM DIN KILDEMOES E-GOING
Når displayet er tændt (ON), kan du vælge det ønskede hjælpe-niveau. Der kan vælges mellem 3 niveauer. Niveau 1
(Eco), Niveau 2 (Standard) og Niveau 3 (Max). Hjælpe-niveauet og hastigheden vil ændre sig i.h.t. nedenstående
beskrivelse.
Valgt niveau:

Assistance:

Niveau 1 (Eco)

Op til ca. 15 km/t

Niveau 2 (Standard)

Op til ca. 20 km/t

Niveau 3 (Max)

Op til ca. 25 km/t

Du kan bruge din Kildemoes E-Going uden motorhjælp, hvis du ønsker en klassisk cykel. I så fald vælges OFF på
displayet.
Du kan også vælge at cykle uden motorhjælp ved at tænde displayet og vælge Niveau 0.

2. LCD DISPLAY

2.1 Funktioner










Eksterne, ergonomiske knapper, der er lette at betjene
Hastighed: AVG (Gns. hastighed), MAX (Max hastighed) og SPEED (Hastighed
(aktuel))
Kilometer / Mile: Kan indstilles efter ønske
Indikation af batteri niveau
Justerbart lys på baggrundslys i display: 5 niveauer
Lyssensor følsomhed
Hjælpe niveauer: 3
Trip tæller: samlet distance / tur distance / køretid
Fejlkode indikator
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2.2 Information på LCD displayet og definition af knapper

2.3. Knapper og LCD Display

2.3.1 Power Tænd/Sluk
Tryk på og hold Power knappen nede i 1 sekund for at tænde/slukke displayet. Displayet kan slukke automatisk,
når det ikke bruges, og der ikke cykles i en periode (tiden kan indstilles til mellem 0 og 9 minutter). Som standard
slukkes displayet efter 5 minutter.
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2.3.2 Hjælpe Niveau (PAS Niveau)
Tryk kort på OP eller NED knappen for at ændre Hjælpe niveau (PAS). Når displayet er tændt er Hjælpe
niveau altid sat til 1. Niveau 0 betyder almindelig cykel funktion uden hjælp. Se venligst nedenfor, hvordan
Hjælpe niveauet indstilles:

2.3.3 Indstilling af målt hastighed & Trip Distance måling
Når displayet er tændt, tryk på Power (i 0.3 sekunder) for at se sekvenserne: Distance for aktuel tur (Trip) → Tid på
enkelt tur (Time) → Samlet distance (ODO) → Kalkuleret distance tilbage → Gennemsnits hastighed for den
aktuelle tur (AVG SPEED) → Maximum hastighed for den aktuelle tur (MAX SPEED).
*Hvis der ikke er aktivitet i 5 sekunder, vil displayet automatisk gå tilbage til at vise faktisk hastighed netop nu.
Trin for trin indstilling af målt hastighed & Trip Distance måling
Se figur på næste side.
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Ikonet

vil blive vist i displayet under “DST” den første gang displayet tændes.

2.3.4 Knapper til forlygte / baglygte
Der er som udgangspunkt lys på din el-cykel, hvis det er mørkt. Der er en sensor, som registrerer, hvornår lyset skal
tændes. Så du behøver kun at bruge den manuelle tænd/sluk funktion, som er beskrevet nedenfor, hvis du f.eks.
ønsker lys på cyklen før sensoren registrerer, at det er lygtetændingstid.
Hvis du ønsker at tænde lyset manuelt, skal du, når displayet er tændt, trykke på

OP knappen og holde den

inde
(2 sekunder) for at tænde baglygte og forlygte på samme tid. Tryk på OP og hold den inde (2 sekunder) igen for at
slukke for baglygte og forlygte på samme tid.
Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm under kørsel, vil motoren ikke længere virke, men lygterne kan forblive
tændt i op til 2 timer.
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2.3.5 Valg af funktionen Walk Assist
Når displayet er tændt, tryk

NED på knappen og hold den inde for at vælge funktionen

Walk Assist. Når Walk Assist er tændt, vil motoren trække cyklen fremad med ca. 5 Km/h. Når Walk Assist er tændt
vil bogstavet "P" blive vist i displayet under PAS niveau. Slip NED knappen for at slukke for Walk Assist.

2.3.6 Indikation af Batteri kapacitet
Når spændingen på batteriet er normalt, er batteri kapaciteten indikeret med et bestemt antal klodser på batteri
ikonet, der svarer til den aktuelle kvantitet af strøm på batteriet. Se venligst herunder, hvordan ikonet kan se ud på
displayet.

Hvis der er overspænding på batteriet vil alle fem klodser i LCD displayet være synlige og kanten af batteriet vil
blinke. Hvis der er underspænding på batteriet vil batteriet vises som tomt og kanten af batteriet blinker, hvilket
indikerer, at batteriet skal oplades straks.
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2.3.7 Ændring af hjælpeniveau ved start
Klik på

OP knappen to gange hurtigt efter hinanden (mindre end 0,5 sekunder) for at

skifte mellem de to hjælpe niveauer for start:
"Co" (Common - almindelig/blød opstart) eller "Po" (Powerful - kraftig start). Fabriksindstillingen
er Co” Hvis du ændrer denne indstilling, gemmes den nye indstilling.

2.3.8 Indstillinger for basis funktioner
2.3.8.1 Nulstil trip tæller for 'Enkelt tur'
Når displayet er tændt tryk på OP og NED knapperne samtidig og hold dem inde (i 2 sekunder) og displayet vil
gå ind i "Basis Indstillinger".
Displayet går automatisk ud af indstillingerne igen, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 10 sekunder.
Rækkefølgen på basis funktionerne er som følger:
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2.3.8.2 Sletning af data
tC, som repræsenterer funktionen 'sletning af data', vil stå i displayet, hvor hastighed normalt står. Tryk på OP eller
NED knappen (i 0.3 sekunder) for at vælge om du vil nulstille data eller ikke. N (No) betyder at du beholder data,
hvorimod Y (Yes) betyder at du vil nulstille (slette) data. Se illustrationer herunder.

* Data, der bliver slettet inkluderer: Distance på enkelt tur (Trip), Tid på enkelt tur (Time),
Gennemsnitshastighed på enkelt tur (AVG Speed), og Maximum hastighed på enkelt tur (MAX Speed)!
* Man sletter ikke ovennævnte data, når man slukker for displayet eller cyklen!

Efter at have været inde i denne indstilling tryk på POWER knappen (i 0,3 sekunder) for at bekræfte den valgte
indstilling og gå ind i indstillinger for lyssensorens følsomhed.
2.3.8.3 Indstilling af lyssensorens følsomhed
Ved indstilling af lyssensorens følsomhed, skal du vide at 1 er mest følsom (tidligere lys på cyklen) og 5 er mindst
følsom (det skal være mere mørkt, før cyklens lys tændes). Standard indstillingen er 3.

"bL0" vil stå i displayet, hvor hastighed normalt står. Tryk på OP eller NED knappen (i 0.3 sekunder) for at
se cifrene komme frem i sekvenser fra 1 til 5. Se nedenfor. Den første figur repræsenterer den mest følsomme
sensor indstilling, mens den sidste repræsenterer den mindst følsomme sensor indstilling.
Her repræsenterer OP

knappen et 'højere' valg og NED knappen repræsenterer et 'lavere' valg.

Når du har valgt den ønskede følsomhed, så tryk på POWER knappen (i 0.3 sekunder) for at bekræfte denne
indstilling og gå videre til indstillinger for lysstyrke i baggrundsbelysningen på displayet.
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2.3.8.4 Lysstyrke i baggrundsbelysningen på displayet (Niveau 3 er normal indstilling)
Når du skal indstille lysstyrken i baggrundsbelysningen på displayet vil "bL1" stå i displayet, hvor hastighed
normalt står. Tryk på OP eller NED knappen (i 0.3 sekunder) for at se cifrene komme frem i sekvenser fra
1 til 5. Se nedenfor. Den første figur repræsenterer den laveste lysstyrke for display belysning, mens den sidste
repræsenterer den kraftigste lysstyrke for display belysning.
Her repræsenterer OP

knappen et 'højere' valg og NED knappen repræsenterer et 'lavere' valg.

Når du har valgt den ønskede lysstyrke, så tryk på POWER knappen (i 0.3 sekunder) for at bekræfte denne
indstilling og gå videre til opsætning af kilometer/miles.

2.3.8.5 Indstil Kilometer/Miles (standard indstilling for hastighed er km/t)
S7 vil stå i displayet, hvor hastighed normalt står. Tryk på OP eller NED knappen (i 0,3 sekunder for at vælge
km/h (km/t) eller MPH (Mil per time) som måleenhed for hastighed.
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Efter indstilling tryk på POWER knappen (i 0.3 sekunder) for at komme ind i indstillingerne for Auto sluk af display.
2.3.8.6 Indstilling af Auto sluk af display (standard er 5 minutter)
"OFF" vil stå i displayet, hvor hastighed normalt står. Tryk på OP eller NED knappen (i 0.3 sekunder) for at vælge
auto sluk tid på displayet - mellem 1 og 9 minutter.
Tidsenheden på auto sluk er minutter. Når du har indstillet tiden tryk på POWER knappen (i 0.3 sekunder) for
at bekræfte indstillingen og gå tilbage til startbilledet.

2.3.9 Fejlkode
Hvis displayet viser en fejlkode, betyder det, at der er en defekt komponent.
Sluk og tænd display ved at trykke On/Off knappen. Hvis displayet stadig viser en fejlkode, venligst kontakt da din
forhandler.

Kildemoes A/S – Albanivej 7 – DK-5792 Årslev
12

3. LED Display

3.1 Display Instruktion
De 4 LED lys mellem "L" og "H" viser batteriets aktuelle kapacitet. Lysene under "LOW", MED og HIGH”
viser hjælpeniveau.

3.2 Vejledning til brug:
3.2.1 Tænd/Sluk Display
Tryk hurtigt på "ON/OFF" knappen for at tænde eller slukke displayet.

3.2.2 Tænd/Sluk forlygten
Tryk hurtigt på "6 KM/H" knappen for at tænde eller slukke forlygten. Når displayet er tændt er forlygten som
standard slukket.

3.2.3 Tænd/Sluk "6KM/H Walk Assist"
Tryk på "6KM/H" knappen og hold den inde for at aktivere 6KM/H Walk Assist. Når du slipper knappen igen
slukkes Walk Assist automatisk.

3.2.4 Sådan vælger du hjælpeniveau
Når displayet er tændt er standard indstillingen ”LOW” – mindst hjælp fra motoren. Tryk hurtigt på ”MODE”
knappen for at skifte mellem de tre forskellige hjælpeniveauer ”LOW”, ”MED” og ”HIGH”

3.2.5 Ændring af opstartsniveau
Din el-cykel har to forskellige opstartsniveauer – ’Blød start’ eller ’Kraftig start’. Ønsker du at ændre indstillingen
for opstartsniveau, skal du trykke på knappen “MODE” og holde den inde i 2 sekunder, indtil der er lys i alle tre
funktioner: “LOW, MED og HIGH”. Når de lyser betyder det, at ændring af opstartsniveau er ændret. Slip herefter
”MODE” knappen. Den nye indstilling gemmes.
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3.3 Fejlkode
Hvis en LED blinker på displayet, betyder det, at der muligvis er en defekt komponent.
Sluk og tænd display ved at trykke på On / Off knappen. Hvis LED lampen stadig blinker, venligst kontakt da din
forhandler.

4. E-going Front System Oversigt
Hele systemet består af en motor, en kontrolboks, en sensor, et batteri, et display, en forlygte og en baglygte samt
bremser. Disse komponenter er kædet samme via kabler – se nedenstående diagram:

5. Kabelføring i E-Going Front motor systemet
Display (Grønt stik)
Bremse (Gult stik)
Forlygte (Sort/Rødt stik)

(Sort stik)
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6. Oversigt over stik på E-going Front system

Samleled

EB-BUS

Controller

G9.8 - 9 ben
(han)

Display

G5.2 - 5 ben
(han)

Bremsegreb

M3.10 - 3 huller
(hun)

Forlygte

70115BS-2 huller
(hun)

Sensor

M6.4-6 huller
(hun)
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EB-BUS

M9.8- 9 huller
(hun)

Motor

M9.1- 9 huller
(hun)

Controller

Display
M5.2- 5 huller
(hun)

Bremse sensor
G3.10- 3 huller
(han)
EB-BUS
Forlygte
70115BS- 2
huller (han)
Sensor
G6.4- 6 huller
(han)

Controller

Batteri

6 huller (han)
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7. SÅDAN UDSKIFTES KONTROLBOKSEN
Fjern først batteriet. Derefter frakobles motorkabel og EB-BUS kabler.

Herefter afmonterer du glideskinnen til batteriet og fjerner dækslet til kontrolboksen.
Når du har åbnet dækslet til kontrolboksen, fjernes selve kontrol enheden forsigtigt fra plastic-delen ved at fjerne
skruerne, der holder på bøjlebeslaget.

Udskift herefter selve kontrolboksen og sæt den så fast på dækslet igen med det lille alu-hængsel (bøjlebeslag), som
derefter skrues fast.

Kablerne på kontrolboksen er koblet til de forskellige komponenter via kabel-udgangen på kontrolboksen (batteri, EBBUS, motorkabel). Når du udskifter og monterer kontrol enheden i plastik beslaget, skal stikket til batteriet ligge i rillen i
boksen. Batteri tilslutningen er sikret således at holderen til batteriet ikke kan monteres, med mindre batteri stikket er
monteret korrekt i selve plastic-dækslet til kontrolboksen. Når du har sikret dette, samles dækslet og glideskinnen – og
monteres på bagagebæreren igen. Husk at koble motorkabel og EB-BUS kabel til igen, og sæt så batteriet på plads.
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8. Monteringsvejledning til Display og Betjeningspanel
Vær opmærksom på de angivne værdier for spænding af skruer, når du monterer eller efterspænder display og
betjeningspanel. Enhver skade, der er forårsaget af overskridelse af max-værdierne for spænding, er ikke dækket af
garantien.

Displayet kan vendes på to måder – så det peger mest opad eller mest nedad… På billedet herunder til højre er
displayet monteret nedad.

Når du bruger styr-fittings, så vær opmærksom på at montere dem i korrekt rækkefølge (se illustrationen herunder).
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9. Krankboks med indbygget hastighedssensor
I krankboksen på E-Going el-cykler, sidder der en aksel med hastighedssensor. Kontrolboksen opfanger hastigheds
signaler fra hastighedssensoren ved hjælp af non-kontakt induktion og analyserer motorens drift. Da
hastighedssensoren er indkapslet i krankboksen er den godt beskyttet mod friktion og har en længere levetid.

9.1 Sådan afmonterer du hastighedssensoren

Fjern først den lille beskyttelses prop i bunden af BB (ved kabel). Løsn bolte og fjern pedalarme med
pedalarmsaftrækker, og fjern så forsigtigt det vandtætte støvdæksel (billede E) fra rillen på krankboksen
(hastighedssensoren) på begge sider af akslen. Når du har fjernet støvdækslet (E), kan du bruge Shimano værktøj TLUN65 til at løsne krankboksen.
Hvis du vælger at bruge de udvendige stråler på boksen, behøver du ikke fjerne støvdækslet. Så skal du bruge Shimano
værktøj TL-FC33 til at løsne krankboksen.
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Skru krankboks (hastighedssensoren) med urets retning (VIGTIGT, at du gør dette på højre side!) STOP med at dreje,
så snart krankboksen slipper gevindet (ELLERS ødelægger du kablet!)
Og tag så forsigtigt Krankboksen (hastighedssensoren) ud af stellet i højre side, bemærk at kablet skal hives forsigtigt
ud gennem det lille hul i bunden af stellet.
Skal venstre skål skiftes løsnes denne ved at skrue mod urets retning.
Rengør stellet i gevindet ved kranken og påfør fedt, før du sætter en ny krankboks (hastighedssensor) på.

9.2 Sådan monterer du en hastighedssensor
Tag hastighedssensoren frem og fjern de to møtrikker i hver side (A på billedet herunder)
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Start ALTID i venstre side først!
Husk at rengøre stellet og påføre fedt inden du monterer krankboksen (hastighedssensoren).

Fjern den venstre kop fra krankboksen (hastighedssensoren) og skru den i stellet i venstre side med urets retning.
Spændes med MAX 30 N.m. (D)

Når venstre side er monteret er du klar til at montere højre side.
Fjern først støvhætte på kablet. Før kablet forsigtigt ind i stellet og gennem hullet i bunden. Skub forsigtigt krankboksen
ind på plads – mens du trækker forsigtigt i kablet.
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Højre skål skal nu lirkes forsigtigt på plads, så tapperne går i indgreb med slidserne i den venstre skål. Vigtigt, at du er
meget forsigtig, og at du er sikker på, at den er i indgreb – ellers drejer kablet med rundt inde i krankboksen og
knækker.

Når højre skål er i indgreb, spændes skålen mod urets retning med MAX 30 N.m.
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Monter de vandtætte støvkapper i rillerne på krankboksen (hastighedssensoren) i begge sider. Vend støvkapperne med
den glatte side ud ad (fordybningen ind ad). Husk også at montere beskyttelsesproppen i bunden af BB.

Påfør fedt på akslerne og monter pedalarmene.
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10. Fremgangsmåde ved test af fejl på E-Going systemet
Testdiagram til E-Going – brug kapitel 8 eller 9 Test af E-Going med fejlkoder eller kapitel 10 Test af E-Going uden
fejlkoder.
El-cyklen virker ikke

Fejlkode vises på display

0

Ingen fejlkode vises på display

1

Undersøg med fejlkode
(Kap. 8 – LCD Display)
(Kap. 9 – LED Display)
Batteri er i stykker

Undersøg batteriet

Batteri er OK
2

Udskift batteri
Batteri er OK

3

Beskadigede/revnede

Tjek kabler og samleled

OK

4

Reparér eller udskift
OK

7

Tjek funktioner af komponenter
(Se Kap. 10 – fejl uden fejlkoder)
Defekte komponenter

10

Reparér eller udskift komponenter
El-cyklen virker
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11. LCD Display: Fejlkoder, beskrivelse og mulige løsninger
Følg instruktionerne for de gældende fejlkoder – og kontrollér efter hvert punkt, om problemet er løst. Hvis ikke
problemet er løst, fortsætter du til næste punkt.
Der er både en tekst version og en billedversion af de samme fejlkoder, brug den version, der hjælper dig bedst.
Fejlkode Beskrivelse

Mulige løsninger

06

Spændingen på batteriet er mindre end
den definerede værdi for ’underspænding’

1. Tjek batteriets kapacitets niveau
2. Oplad batteriet eller udskift batteriet
3. Skift kontrolboksen

07

Spændingen på batteriet er højere end
den definerede værdi for ’overspænding’

1. Tjek med et multimeter om batteri spændingen
følger anbefalingerne ( spænding < 4300 mv )
2. Skift kontrolboksen

08

Motor signal kabel fejl

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to
samle-led mellem kontrolboks og motor er
forbundet korrekt
2. Skift motorens forlænger kabel
3. Skift motoren / forhjulet
4. Skift kontrolboksen

09

Kortslutning eller åbent kredsløb til
motorens faseledning(er)

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to
samle-led mellem kontrolboks og motor er
forbundet korrekt
2. Skift motorens forlænger kabel
3. Skift motoren / forhjulet
4. Skift kontrolboksen

10

Temperaturen i kontrolboksen
overstiger værdierne og
beskyttelsestilstand er aktiveret

Stop motoren og vent indtil kontrolboksen er nedkølet

11

Fejl i temperatur sensoren i
kontrolboksen

Skift kontrolboksen

12

Systemet overstiger værdierne og
beskyttelsestilstand er aktiveret

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to
samle-led mellem kontrolboks og motor er
forbundet korrekt
2. Skift motorens forlænger kabel
3. Skift motoren / forhjulet
4. Skift kontrolboksen
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Fejlkode Beskrivelse

Mulige løsninger

13

Temperatur sensoren i batteriet er
unormal

Skift batteriet

21

RPM sensoren i motoren er unormal

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to
samle-led mellem kontrolboks og motor er
forbundet korrekt
2. Skift motoren / forhjulet
3. Skift kontrolboksen

22

Kontrolboksen modtager ikke BMS
data fra batteriet

1. Skift batteriet
2. Skift kontrolboksen

30

Displayet modtager ingen data fra
kontrolboksen

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to
samle-led mellem kontrolboks og motor er
forbundet korrekt
2. Skift EB-BUS kablet
3. Skift kontrolboksen
4. Skift krankboksen (hastighedssensoren)

*skema med fejlkoder kan hentes under Download -> El-Cykler på webshoppen, eller udleveres på forespørgsel.

11.1 Fejlkode 06
Spændingen på batteriet er mindre end den definerede værdi for ’under-spænding’
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11.2 Fejlkode 07
Spændingen på batteriet er højere end den definerede værdi for ’over-spænding’

Værdien skal være < 4300 mv

11.3 Fejlkode 08
Motor signal kabel fejl
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11.4 Fejlkode 09
Kortslutning eller åbent kredsløb til motorens faseledning(er)

11.5 Fejlkode 10
Temperaturen i kontrolboksen overstiger værdierne og beskyttelsestilstand er aktiveret

11.6 Fejlkode 11
Fejl i temperatur sensoren i kontrolboksen

Kildemoes A/S – Albanivej 7 – DK-5792 Årslev
28

11.7 Fejlkode 12
Systemet overstiger værdierne og beskyttelsestilstand er aktiveret

11.8 Fejlkode 13
Temperatur sensoren i batteriet er unormal

11.9 Fejlkode 21
RPM sensoren i motoren er unormal
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11.10 Fejlkode 22
Kontrolboksen modtager ikke BMS data fra batteriet

11. 11 Fejlkode 30
Displayet modtager ingen data fra kontrolboksen
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12. LED Display: Fejlkoder, beskrivelse og mulige løsninger

En fejlkode på et LED display vises ved at én eller flere af de pilemarkerede LEDs blinker. Se skemaet herunder for
beskrivelse af fejl og mulige løsninger på problemet. Følg instruktionerne – og kontrollér efter hvert punkt, om
problemet er løst. Hvis ikke fortsætter du til næste punkt.
Fejlkode

Beskrivelse

Mulige løsninger

LED 1 blinker

Spændingen på batteriet er mindre end
den definerede værdi for ’underspænding’

1. Tjek batteriets kapacitets niveau
2. Oplad batteriet eller udskift batteriet
3. Skift kontrolboksen

LED 2 blinker

Spændingen på batteriet er højere end
den definerede værdi for ’over-spænding’

1. Tjek med et multimeter om batteri spændingen følger
anbefalingerne ( < 4300 mv )
2. Skift kontrolboksen

LED 3 blinker

Motor signal kabel fejl

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to samleled mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift motorens forlænger kabel
3. Skift motoren / forhjul
4. Skift kontrolboksen

LED 1 og LED 2
blinker

Kortslutning eller åbent kredsløb til
motorens faseledning(er)

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to samleled mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift motorens forlænger kabel
3. Skift motoren / forhjul
4. Skift kontrolboksen
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LED 1 og LED 3
blinker

Systemet overstiger værdierne og
beskyttelsestilstand er aktiveret

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to samleled mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift motorens forlænger kabel
3. Skift motoren / forhjul
4. Skift kontrolboksen

LED 2 og LED 3
blinker

RPM sensoren i motoren er unormal

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to samleled mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift motoren / forhjul
3. Skift kontrolboksen

LED 1, LED 2 og
LED 3 blinker

Displayet modtager ingen data fra
kontrolboksen

1. Tjek om motor kablerne er i stykker og om de to samleled mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift EB-BUS kablet
3. Skift kontrolboksen
4. Skift krankboksen (hastighedssensoren)

* skema med fejlkoder kan hentes under Download -> El-Cykler på webshoppen, eller udleveres på forespørgsel.

12.1 LED 1 Blinker
Spændingen på batteriet er mindre end den definerede værdi for ’under-spænding’

12.2 LED 2 Blinker
Spændingen på batteriet er højere end den definerede værdi for ’over-spænding’

Værdien skal være < 4300 mv
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12.3 LED 3 Blinker
Motor signal kabel fejl

12.4 LED 1 og LED 2 Blinker
Kortslutning eller åbent kredsløb til motorens faseledning(er)
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12.5 LED 1 og LED 3 Blinker
Systemet overstiger værdierne og beskyttelsestilstand er aktiveret

12.6 LED 2 og LED 3 Blinker
RPM sensoren i motoren er unormal
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12.7 LED 1, LED 2 og LED 3 Blinker
Displayet modtager ingen data fra kontrolboksen

13. Der er ingen fejlkoder i display, men cyklen virker ikke
Husk, ligesom ved fejlkoder, at teste om fejlen er afhjulpet efter hvert step, inden du fortsætter til næste step. Ellers
risikerer du at bruge ekstra tid og at skifte dele, som ikke nødvendigvis skal udskiftes.

13.1 Både forlygten og baglygten er slukket
Tjek om spændingen på forlygtekablet er ca. 6 V

Skift kontrolboksen

NEJ

JA

Skift forlygte og baglygte (baglygten
skal fjernes fra den bagerste del af
batteriet)
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13.2 Forlygten lyser ikke, men baglygten virker
Tjek om spændingen på

Skift EB-BUS Kabler

Skift kontrolboksen

forlygtekablet er ca. 6 V

NEJ

NEJ

Skift forlygten

JA

13.3. Forlygten er tændt, men baglygten lyser ikke
Skift baglygten (baglygten sidder på

Skift kontrolboksen

NEJ

den bagerste del af batteriet)

13.4 Fejl i kommunikation med batteri
Skift batteriet

Skift display
NEJ

Skift kontrolboksen
NEJ

13.5 Bremsen virker ikke
Tjek først, at bremsekablet ikke er slapt! Tjek også at bremsefunktionen er indstillet korrekt før du går videre.
Skift bremsen

Skift EB-BUS Kabler

Skift kontrolboksen
NEJ

NEJ
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13.6 Motoren virker ikke
Tjek om el-cyklen er tændt. Tjek derefter kabelforbindelser. Test om motoren kan køre. Skift forhjul. Hvis motoren stadig
ikke virker, kan du fortsætte med følgende:
Skift EB-BUS Kabler

Skift krankboksen

Skift kontrolboksen
NEJ

NEJ

13.7 Displayet virker ikke
Tjek om der er strøm på batteriet

Skift display
JA

Skift EB-BUS Kabler
NEJ

NEJ
NEJ

Oplad / Skift batteriet

Skift kontrolboksen
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14 Batteri
14.1 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.

14.2 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.

14. 3 Sådan testes batteriet
Kommentar: Sluk først displayet og træk batteriet ud fra holderen.

14.4 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.
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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 tilstand)
LYSER
BLINKER
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

14.5 Undersøg batteriets spænding U2
Kommentar: Opladningens spænding U1 kan ikke undersøges på grund af meget små ben i oplade
porten

Sæt voltmeteret på DC voltage

Sort kabel i (-) port og Rødt kabel i (+) port

Mål spænding U2

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

14.6 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

Kildemoes A/S – Albanivej 7 – DK-5792 Årslev
39

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.

14.7 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

14.8 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_Testrapport-til-batteri’,
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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
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15. Instruktion til diagnosticering af Smart BMS batteri
OBS! Følgende afsnit forklarer, hvordan man bruger ’Smart BMS’ til at undersøge batteri og oplader til E-Going
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.

15.1 Præsentation af adapter-boks og Smart BMS interface
15.1.1 Adapter-boksen

USB-port forbind til PC
Adapter forbind til batteri

15.1.2 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

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

Aflæs automatisk data fra batteri
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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.

15.2 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

15.3 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’
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Under Voltage

Beskyttelse mod underspænding
er aktiveret

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

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

15.4 Analyse af ’Cell Status’ i Smart BMS interface
15.4.1 Tjek cellernes spænding
15.4.1.1 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’
15.4.1.2 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.

15.4.2 Tjek af cellernes status efter fuld opladning (24 timer) af batteriet
15.4.2.1 Stabil cellespænding = Normal situation
Der er intet advarsels ikon
på cellerne længere => Batteri OK
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15.4.2.2 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.
15.4.2.3 Cellespænding < 1000 mV = Celle er defekt
Kommentar: Cellespænding mindre end 1000 mV => Defekt celle => Udskift batteri med et nyt

15.4.2.4 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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15.4.5 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 [035°C] i 2 timer. Hvis temperatur ikke falder til [0-35°C] =>
Udskift batteriet med et nyt

Battery S/N

Fabrikkens
produktionsnummer

Hvert batteri har et unikt produktionsnummer
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16 Oplader
16.1 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)

16.2 Strømport – 6 stik (på batteri)
2 pol-stik (+) og (-)
3 stik til kommunikation
1 stik til aktivering af lygte(r)

16.3 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

16.4 Sådan testes opladeren
16.4.1 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.
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16.4.2 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 %

Tryk på ’Power’ for
at tjekke lade-status

16.4.2.1 Forbind opladeren til batteriet
Sæt stikket i strømporten
Pilen skal vende opad

Tilslut opladeren til strøm 230 V

HUSK: Efter endt opladning, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten! Ellers nulstilles opladerens
software ikke, og dermed oplader den ikke korrekt, næste gang du sætter et batteri til opladeren!
16.4.2.2 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
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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.

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

16.4.2.3 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 02-Rev01_Testrapport-tilkomponenter’ 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
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17 Reservedele til E-Going med frontmotor (MY2016)
Reservedel

Beskrivelse

Batteri 8,8 Ah

36V/8,8 Ah/Sort/Smart BMS/Integreret
C8705058-1-08DK
baglygte/10S4P/2,2Ah Celler Sanyo

Batteri 11 Ah

36V/11 Ah/Sort/Smart BMS/Integreret
baglygte/10S5P/2,2Ah Celler Sanyo

Batteri 14,5 Ah

36V/14,5Ah/Sort/Smart BMS/
Integreret baglygte/10S5P/2,9Ah Celler C8705058-1-14DK
Panasonic

Oplader

Lyn-oplader

Varenummer

Volt：AC100V-240V
Frekvens：47Hz-63HzDC
Output：42.0VDC / 2.0±0.2A
5 stik oplade port
Volt：AC100V-240V
Frekvens：47Hz-63HzDC
Output：42.0VDC / 3.0±0.2A
5 stik oplade port

C8705058-1-11DK

C8705058-02

C8705058-03

Forhjul (V-bremse)

Komplet forhjul til E-Bike – Farve: Sort

C4105708

Forhjul (V-bremse)

Komplet forhjul til E-Bike – Farve: Hvid C4105709

Forhjul (Rullebremse)

Komplet forhjul til E-Bike – Farve: Sort

C4105710

Adapter kabel

Kabel til PC Adapter (5 pols) –
monteres mellem PC Adapter
(testboks) og batteri (Smart BMS)

C8705017-17

PC Adapter

Til test af Smart BMS batterier

C8705017-16

Lås

1 AXA Solid Plus lås, + låsecylinder til
batteri samt 2 nøgler, der passer til
både cykel-lås og batteri-lås.

C8405066

Batteri lås

Axa batteri låsehus + cylinder til EGoing glideskinne 2016. Incl. 2 nøgler

C8705069

Motorkabel

Kabel mellem motor og controller
(1200 mm)

C8705065-1-03
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Billede

Reservedel

Beskrivelse

Varenummer

Controller

Kontrolboks – passer til E-Going med
frontmotor (både rullebremser og Vbremse)

C8705065-1-01

EB-BUS Kabel

Kabel mellem controller, BB Sensor,
display, bremse og forlygte

C8705065-1-04

Krankboks

Krankboks med indbygget sensor (119
mm) - kabel 500 mm

C8705065-1-119

Beskyttelsesprop til
krankboks

Beskyttelsesprop til bunden af
krankboks – diameter Ø12 mm

C8705065-1-17

LCD Display

LCD display inkl. beslag og
betjeningspanel + kabel 250 mm og
kabel 750 mm

C8705065-1-06

LED Display

LED Display med kabel 750 mm

C8705065-1-07

Tilbehørssæt til LCD
Display

Tilbehør til LCD display. Styr fittings
(Ø22,2 mm & Ø25,4 mm, skrue M3 x
10 & 2 skruer M4 x 12

C8705065-1-11

Venstre Bremsegreb
(V-bremse)

4-Fingers sølv/alu bremsegreb med
kraton gummi, integreret ringklokke til
V-BREMSE 850 mm sort kabel

C8705065-1-08

Venstre Bremsegreb
(Rullebremse)

4-Fingers sølv/alu bremsegreb med
kraton gummi, integreret ringklokke til
RULLEBREMSE 850 mm sort kabel

C8705067-1-03

Beskyttelse af
opladestik

Plastic dæksel + 2 skruer til batteriets
oplade stik

C8705058-1CV

Baglygte

Baglygten er integreret I batteriet

C8705058-1RLBK

Cover

Dæksel til erstatning for baglygte bag
på batteri

C8705058-1CVBK
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Billede
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