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1. LIDT OM KILDEMOES E-GOING MODEST
For at være så meget inde i el-cyklens funktioner som muligt, henviser vi til, at du læser forbruger
vejledningen, hvor displayets funktioner bliver beskrevet fra A-Z. Herunder kommer et meget kort uddrag.
Du finder forbruger vejledningen i elcykel-mappen lige bag værkstedsmanualen. Du bør ligeledes sørge for
at udlevere forbruger vejledningen til køber. Den er pakket med cyklen, når du modtager den fra vores
lager. Det kan spare dig for mange unødvendige henvendelser fra kunden, hvis du husker at udlevere
vejledningen.
Alt efter model er cyklen udstyret med LCD display med mange funktioner eller det mere enkle LED display.
Se mere herunder.

2. LCD DISPLAY

2.1 Funktioner













Eksterne, ergonomiske knapper, der er lette at betjene
Visning af Hastighed i display: SPEED (Hastighed (aktuel)), MAXS (Max hastighed)
og AVG (Gns. hastighed). Herudover TO GO (beregnet rækkevidde), Power W og
Kalorier C
Kilometer / Mile: Kan indstilles efter ønske
Indikation af batteri niveau (baseret på en optimeret algoritme er batteriindikationen ret præcis)
Justerbart lys på baggrundslys i display: 5 niveauer (Niveau 1 er mørkest og
Niveau 5 er lysest)
Automatisk lys på for- og baglygte afhængig af dagslys/mørke
Hjælpe niveauer: 5 – det aktuelle hjælpeniveau vises i displayet
Trip tæller: samlet distance eller tur distance
Fejlkode indikator
Walk Assist – hjælpefunktion når du trækker cyklen
Service indikator – SKAL altid være slået fra.
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2.2 Information på LCD displayet og definition af knapper
1) Batteri niveau
2) Service indikation (SKAL altid være slået fra)
3) Visning af hoveddata
4) Trip data
5) Visning af historik og batteridata
6) Walk assist (hjælper med at skubbe cyklen)
7) USB port
8) Lys indikation
9) Advarsel om fejl i systemet
10) Fejl visning
11) Valg af hastighedsindikation
12) Max. gennemsnitsfart
13) To-go – tilbageværende rækkevidde på batteri
14) Enhedsvisning
15) Valgt hjælpeniveau

2.3. Knapper og LCD Display

Knap til for- og baglygte
Op
Power knap (tænd/sluk)
Ned
Indstillinger
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3. LED display

3.1 Funktioner
De 5 LED lys til højre viser batteriets aktuelle kapacitet. De 5 LED lys til venstre viser hjælpeniveau.
For yderligere gennemgang af displayet henvises til forbrugervejledningen. Du finder forbrugervejledningen
i elcykel-mappen lige bag værkstedsmanualen. Du bør ligeledes sørge for at udlevere forbruger
vejledningen til køber. Den er pakket med cyklen, når du modtager den fra vores lager.

4. Komponenter på E-Going Center motor systemet
Batteri m. integreret baglygte
(OBS! Hvis batteriet er placeret
på underrøret, er baglygten
placeret på bagskærmen)

Display + betjeningspanel

Integreret forlygte

Gearsensor

Motor m. indbygget
moment-sensor

Kontrolboks
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5. Kabelføring
5.1 Kabelføring når batteri er monteret på bagagebærer

5.2 Kabelføring når batteri er monteret på underrør
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6. Oversigt over stik på E-Going Center MODEST
Kontrolboks

8 ben
(han-stik)

EB-BUS
Display

Forlygte

Baglygte

5 ben
(han-stik)

2 ben
(han-stik)

(Blå stik)

1 ben
(hunstik)
(Blå stik)

Kontrolboks

EB-BUS

Hastighedssensor

8 ben
(hunstik)
3 ben
(hunstik)

sort

3 ben
(hunstik)
Batteri

2 ben
(hun +
han-stik)
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Kontrolboks

Display

Gear sensor

EB-BUS

3 ben
(han-stik)

5 ben
(hunstik)

3 ben
(han-stik)

Batteri
Kontrolboks

2 ben
(han +
hun-stik)

Hastighedssensor

Kontrolboks

3 ben
(han-stik)

Kontrolboks

3 ben
(hunstik)

Gearsensor
Forlængerkabel
Gearsensor

3 ben
(hunstik)
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Kontrolboks

3 ben
(han-stik)

Hastighedssensor

3 ben
(han-stik)

Gearsensor

Gearsensor
forlængerkabel

3 ben
(han-stik)

Hastighedssensor

Hastighedssensor
forlængerkabel

3 ben
(hunstik)

Forlygte/Baglygte

2 ben
(hanstik)

Hastighedssensor
Forlængerkabel

Forlygte/
Baglygte

6.1 Stik mellem Batteri og Motor
A) Kommunikationsstik til batteri (hun-stik) fra
batteriet
a) Kommunikationsstik til batteri (han-stik) fra
motoren
B) Batteri kabel ( + ) (hun-stik) fra batteriet
b) Batteri kabel ( + ) (han-stik) fra motoren
C) Batteri kabel ( - ) (han-stik) fra batteriet
c) Batteri kabel ( - ) (hun-stik) fra motoren
På cykler med batteri på bagagebærer – følger
kablet til baglygten også med sammen med disse
kabler…
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6.2 Stik mellem Hastighedssensor og Motor
I) Hun-stik på den eksterne hastighedssensor
i) Han-stik på forlængerkablet til
hastighedssensoren
E) Han-stik på forlængerkablet til
hastighedssensoren
e) Hun-stik til forlængerkablet til
hastighedssensoren fra motoren/kontrolboksen
Saml først hun-stik på hastighedssensoren med
han-stik på forlængerkablet – og derefter han-stik
på forlængerkablet med hun-stik fra motoren.

6.3 Stik mellem EB-BUS og Motor
D) EB-BUS kabel (han-stik)
d) EB-BUS (hun-stik) fra motoren (det største stik i
kabelboksen)

6.4 Stik mellem Forlygte og Motor
F) Forlygte kabel (hun-stik)
f) Han-stik til forlygte kabel fra
motoren/kontrolboksen
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6.5 Stik mellem Baglygte og Motor
G) Baglygte kabel (hun-stik)
g) Han-stik til baglygte kabel fra
motoren/kontrolboksen
På cykler med batteri på bagagebærer følger
stikket med sammen med batteri-stikkene…

6.6 Stik mellem Gear sensor og Motor
j) Hun-stik på gear sensor forlænger kablet
H) Hun-stik på gear sensor forlænger kablet
h) Han-stik til gear sensor fra
motoren/kontrolboksen

7. Gearsensor
På E-Going Center MODEST sidder der en speciel gearsensor, som er koblet på skifter-kablet, som stopper
motorhjælpen, når cyklisten skifter gear. Denne nye tekniske løsning reducerer belastning på
transmissionen og samtidig afhjælper det ”larmende” gearskift, som opstår når kædetrækket overbelastes.
Løsningen fungerer perfekt både med indvendige og udvendige gear.
Gearsensoren er opdelt i to forskellige versioner:
1) Version GS-D er en universal model til både for- og bagskifter. I denne version starter motorhjælpen igen
når selve gearskiftet ER foretaget, således at kæden er låst fast til tandhjul for og bag.
2) Version GS-I er modellen til indvendige gearnav. I denne version starter motorhjælpen igen, når der
registreres bevægelse plus en defineret tidsperiode. Det er fordi systemet her ikke behøver at vente til
kæden er låst fast til tandhjulet.
ÅBN ALDRIG gearsensor-huset!
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7.1 Sådan monteres gearsensoren på E-Going el-cyklen
STEP 1
•
•
•

Gearsensoren skal placeres hvor skifter-kablet er lige – eller mindst bøjet
Placer ikke gearsensoren, hvor den er direkte udsat for vand og mudder
Når kablerne placeres tages højde for, at det elektriske kabel ikke bliver beskadiget

STEP 2
Skær 50 mm af yderkablet og sæt ende kapper i begge ender af det af-isolerede yderkabel
STEP 3
Skub inderkablet ind i gearsensor-huset, det er lige meget fra hvilken side, du skal blot have kablet til at
kunne nå kontrolboksen. Når du skubber inderkablet ind i gennem huset, så hold så vidt muligt kablet
parallelt med begge sider af huset.

Når du har skifter-kablet inde i huset, skal du presse godt til, så du får kablet ud på den anden side.
Hold så vidt muligt kablet parallelt med huset.

På billedet herunder kan du se et inder kabel der er korrekt indført i gearsensor-huset. Juster
gearsystemet og tilslut derefter gearsensoren til motorenheden.

STEP 4
Test at gearsensoren er monteret korrekt. Når du tilslutter gearsensoren til kontrolboksen på din
elcykel vil en LED på selve gearsensor-huset blinke to gange. Når et gearskift er i gang vil LED
indikatoren blinke én gang.
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8. Nyttige værktøjer
Komponenter

Brug værktøj til at:

Display

Montere skrue M4

Unbrakonøgle

Montere eller fjerne
kædehjulets låsemøtrik

Topnøgle

Motor

Hastighedssensor

Værktøj

Spænde M4 skruer, som
låser dækslet (coveret)
fast på motoren
Spænde M6 bolte og
møtrikker, som spænder
motoren fast på stellet

Stjerne skruetrækker
Unbrakonøgle

Spænde M8 skrue på
kranken

Unbrakonøgle

Montere magnet på eger

Lige skruetrækker

Montere M5 skruen på
sensoren

Stjerne skruetrækker

8.1 Display og Betjeningspanel
A) Gummi ring med indvendig diameter på Ø 25,4
mm

Én eller to gummi ringe kan være nødvendigt –
afhængig af diameteren på styret
(specifikationen på styret er Ø 25,4). Åbn den
venstre eller højre display klampe og sæt én eller
to gummi ringe i den rigtige position i forhold til
display klampen som vist på billedet til venstre.
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B) Display klampe
C) Sekskantet skrue hoved M4*8
Værktøj:

Saml ringene med de to display klamper og sæt
dem fast på styret. Brug unbrakonøgle til at
spænde venstre og højre klampe fast på styret.
Værktøj:

Juster vinklen på displayet, så cyklisten let kan se
skærmen under kørsel. Når vinklen er blevet
justeret, spænd skruerne i forhold til specificeret
torque / moment.
Torque: 1 Nm

A) Klampe på betjeningspanel
Værktøj:

Løsn klampen på betjeningspanelet og juster
positionen, så det er let for cyklisten at betjene
panelet under kørsel. Juster vinklen på
betjeningspanelet, så det er let at se knapperne
under kørsel.
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Passer til styr, der har en ydre diameter på Ø 22,2
mm
B) Sekskantet skruehoved M3*8
Værktøj:

Fixer betjeningspanelet på styret med en skrue.
Spænd skruen med en unbrakonøgle i forhold til
specificeret torque / moment.
Torque: 1 Nm
H) Samleled til Display (Hun-stik) – stikfarve grøn
h) Samleled til EB-BUS (Han-stik) – stikfarve grøn

Sæt samleled til Display og EB-BUS sammen –
pilene skal pege mod hinanden. Stikkene er
grønne. Se billedet til venstre.

8.2 Ekstern hastighedssensor
A) Ekstern hastighedssensor
B) Stål-magnet
C) Eger
D) Bag gaffel

Undersøg altid om der er et mellemrum på 5 – 25
mm mellem magnet på egeren og selve
hastighedssensoren!
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A) Støvkappe
B) Monteringsbolt M5*12
C) Ekstern hastighedssensor
D) Beslag på bag gaflen
Værktøj:

Hvis mellemrummet er mellem 5 og 25 mm
bruges monteringsbolten til at spænde
hastighedssensoren. Hvis mellemrummet er
mere end 25 mm, benyt afstandsstykker mellem
sensor og beslaget på bag gaflen for at reducere
mellemrummet.
Spændings moment: 1,5 – 2 Nm
A) Ekstern hastighedssensor
B) Stål-magnet
C) Eger

Monter stål-magneten på eger, så eger sidder
fastklemt på magneten.

D) Magnetisk møtrik
Værktøj:

Spænd den magnetiske møtrik med en lige
skruetrækker.
Spændings moment: 1,5 – 2 Nm
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Monter hastighedssensor og stål-magnet som vist
på billedet til venstre.
Efter montering skal du sikre dig at stål
magnetens center er lige ud for midten af
hastighedssensorens induktions zone. Tjek også
at der er en afstand på mellem 5 og 25 mm.

8.3 Motoren
Udskiftning af motor:
Fjern dækslet på motoren.
Tegningen viser motoren uden dæksel.
Indsæt de tre M8 bolte fra venstre side ind
gennem stellet, således at møtrikkerne kan sættes
på boltene.
Spænd boltene til specificerede moment
Spændingsmoment: 35 Nm

Forbind alle kabler til motoren og sæt alle stik fast
med kabelklips. Sørg for at alle kabler ligger pænt.

Klik dækslet på. Vær sikker på det sidder rigtigt.
Skru dækslet fast på motorenheden.
Hvis bremse- og gearkabler skal føres under
motoren, bør de samles med en kabelbinder.
Spændingsmoment: 1.5 Nm
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9. Montering af kædehjul, kædeskærm og krank
9.1 Kædehjul
A) Kædehjul

Kædehjulet lirkes forsigtigt på plads på akslen fra
motorenheden – så takkerne på hhv. kædehjul og
aksel går i indgreb. Brug et standardværktøj for at
stramme låsemøtrikken på akslen.
Spændingsmoment: 35Nm

9.2 Lukket Kædekasse
Det er nødvendigt med et beslag + skruer for at
kunne montere en lukket kædekasse på
motorenheden på cyklen.

A) Lukket kædekasse
B) Beslag til kædekasse
C) Skruer M4
Værktøj:

Åbn kædekassen og følg instruktionsbogen. Du skal
sikre dig at den ydre del af kædeskærmen sidder
helt tæt på motorenheden. Pres indersiden ind og
sæt skærmen fast med beslaget.
Spændings moment: 2 Nm
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Sådan sidder beslaget, når kædekassen er korrekt
monteret.

D) Bøsning
E) Kædehjul
Kan bruges på City cykler, som er med indvendige
gear og har en lukket kædekasse.

Når du har monteret kædehjulet kan du sætte den
ydre del af kædekassen på.
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9.3 Pistol kædeskærm
A) Beslag til Pistol kædeskærm
B) Skruer M4
Værktøj:

Monter beslaget til den p-formede kædeskærm.
Spændings moment: 2 Nm
C) Kædehjul
Monter kædehjulet i rette position og følg
instruktionerne for montering af kædehjul.
Kan bruges på City cykler, som er med indvendige
gear og har en pistol kædeskærm.

D) Låsemøtrik
Værktøj:

Monter kædehjulet på akslen.
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E) M5 skruer
Figuren til venstre viser, hvordan kædeskærmen
monteres på motorenheden og spændes med
skruer.

Her ser du, hvordan en pistol kædeskærm er
monteret uden på en motorenhed.

OBS! Ikke alle pistol skærme kan bruges på E-Going
Center MAX. Vælg venligst den rigtige type pistol
kædeskærm!

9.4 Montering af krank på cykler med kædeskærm
A) Højre pedalarm/krank med skål
B) Skrue
OBS! Kranken varierer afhængigt af, hvilken
kædeskærm, der er monteret på cyklen.
Værktøj:

Spænd højre pedalarm fast med M8 skrue. Monter
venstre pedalarm på samme måde.
Spændings moment: 35-40 Nm
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9.5 Montering af krank på cykler uden kædeskærm
A

A) Højre pedalarm/krank
B) Skrue
Værktøj:

B

Spænd højre pedalarm fast med M8 skrue. Monter
venstre pedalarm på samme måde.
Spændings moment: 35-40 Nm
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10. Fremgangsmåde ved test af fejl på E-Going Center systemet
Testdiagram til E-Going – brug kapitel 8 Test af E-Going Center Modest med fejlkoder.
El-cyklen virker ikke

Fejlkode vises på display

0

Ingen fejlkode vises på display

1

Undersøg med fejlkode
(Kap. 10)
Batteri er i stykker

Undersøg batteriet

Batteri er OK
2

Udskift batteri
Batteri er OK

3
Beskadigede/revnede

Reparér eller udskift

Tjek kabler og samleled
OK

4

OK
7

Tjek funktioner af komponenter
(Se Kap. 11 - fejl uden fejlkoder)
Defekte komponenter

10

Reparér eller udskift komponenter
El-cyklen virker
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11. Test af E-Going Center Modest med fejlkoder
E-Going Center Modest giver advarsler om fejl i displayet. Når systemet opdager en fejl, vises ikonet på
LCD displayet, og der vil samtidig blive vist en fejlkode, der hvor hastigheden normalt vises. Herunder finde
du en liste over fejlkoder, så du kan se, hvad de betyder, samt nogle mulige forslag til løsning af problemet.
Følg instruktionerne for de gældende fejlkoder – og kontrollér
Se eksemplet på, hvordan en fejlkode vises:

Indikator for fejl på systemet
Fejlkode

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 motoren

”07”

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

1. Tjek med et multimeter om spændingen på batteriet
følger anbefalingerne (spænding < 4300 mv)
2. Skift motoren

”08”

Fejl på signal kablet fra motoren

1. Tjek om motorkablerne er i stykker og om samle-led
mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift motor

”09”

Kortslutning eller åbent kredsløb til
motorens faseledning(er)

1. Tjek om motorkablerne er i stykker og om samle-led
mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift motor

”10”

Temperaturen i kontrolboksen
overstiger værdierne og
beskyttelsestilstand er aktiveret

Stop motoren og vent indtil kontrolboksen er nedkølet
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”11”

Fejl i temperatur sensoren i
kontrolboksen

Skift motoren

”12”

Systemet overstiger værdierne og
beskyttelsestilstand er aktiveret

Tjek motoren

”13”

Temperatur sensoren i batteriet er
unormal

Tjek batteriet

”14”

Temperatur sensoren i motoren er
unormal

1. Tjek om motorkablerne er i stykker og om samle-led
mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift motor

”21”

Fejl på hastighedssensor (udvendig
eller indvendig)

1. Tjek hastighedssensoren (f.eks. afstanden til magnet og
sensor)
2. Tjek om motorkablerne er i stykker og om samle-led
mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
3. Skift motor

”22”

Kontrolboksen modtager ikke BMS
data fra batteriet

1. Udskift batteriet
2. Skift motoren

”30”

Displayet modtager ingen data fra
kontrolboksen

1. Tjek om motorkablerne er i stykker og om samle-led
mellem kontrolboks og motor er forbundet korrekt
2. Skift EB-BUS kablet
3. Skift motoren
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11.1 Fejlkode 06

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

11.2 Fejlkode 07

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

Værdien skal < 4300 mv

11.3 Fejlkode 08

Fejl på signal kablet fra motoren

11.4 Fejlkode 09

Kortslutning eller åbent kredsløb til motorens faseledning(er)
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11.5 Fejlkode 10

Temperaturen i kontrolboksen overstiger værdierne og beskyttelsestilstand er aktiveret

11.6 Fejlkode 11

Fejl i temperatur sensoren i kontrolboksen

11.7 Fejlkode 12

Systemet overstiger værdierne og beskyttelsestilstand er aktiveret

11.8 Fejlkode 13

Temperatur sensoren i batteriet er unormal
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11.9 Fejlkode 14

Temperatur sensoren i motoren er unormal

11.10 Fejlkode 21

Fejl på hastighedssensor (udvendig eller indvendig)

11.11 Fejlkode 22

Kontrolboksen modtager ikke BMS data fra batteriet

11.12 Fejlkode 30

Displayet modtager ingen data fra kontrolboksen
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12. 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.

12.1 Både forlygten og baglygten er slukket
Tjek om spændingen på for- og
baglygtekabler er ca. 6 V

Skift lygtekablerne

Skift motor
NEJ

NEJ

Skift for- og baglygte (hvis
baglygten er integreret i
batteriet, så fjernes den fra den

JA

12.2 Forlygten lyser ikke, men baglygten virker
Skift motor

Skift forlygtekablet

Tjek om spændingen på
forlygtekablet er ca. 6 V

NEJ

NEJ

Skift

JA

12.3 Forlygten er tændt, men baglygten lyser ikke
Løsning ved batteri monteret på bagagebærer:

Skift batteriet

Skift batterikablet
NEJ

Skift motor
NEJ
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Løsning ved batteri monteret på underrør:
Skift baglygtekablet

Skift motor
NEJ

NEJ
Skift baglygten

12.4 Fejl i kommunikation med batteriet
Skift displayet

Skift batteriet

Skift batterikablet
NEJ

NEJ

NEJ
Skift motor

12.5 Motoren virker ikke
Skift motoren

12.6 Displayet virker ikke
Tjek om der er
mere strøm på

Skift display
JA

Skift motor

Skift EB-BUS kabel
NEJ

NEJ
Skift batteriet
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NEJ

13. Batteri
13.1 Batteriets og skinnens design
13.1.1 Batteri monteret på bagagebærer

Batteriet har et sort plastic cover, og baglygten er integreret. Lygten overholder Europæisk standard samt
dansk lovgivning om Lygter og Reflekser.

Skinnen, som batteriet sættes på – ligner skinnen fra E-going med frontmotor. Men på E-going med center
motor er kontrolboksen ikke integreret i skinnen. Kontrolboksen sidder sammen med motoren…

13.1.2 Batteri monteret på underrør

Batteriet har, ligesom batteriet til bagagebærer, et sort plastic cover. Der er indikator for batteri-kapacitet
på selve batteriet.

13.2 Batteriets konstruktion

Batteriet består af cylinderformede celler, og det er produceret i Japan eller Korea.
Volt

Kapacitet

Vægt

Cylinder celler

Struktur

Ladetid –
100% opladet
(Alm. oplader)

Ladetid - 100%
opladet
(Lyn oplader)

Batterier monteret på bagagebærer
36V

8.8 Ah

2.8 Kg

Sanyo 2.2 Ah cells

10S4P

4-5 timer

3,5 timer

36V

11 Ah

3.2 Kg

Sanyo 2.2 Ah cells

10S5P

5-6 timer

4,5 timer

36V

14.5 Ah

3.4 Kg

Pana 2.9 Ah cells

10S5P

7-8 timer

5,5 timer

Batteri monteret på underrør
36V

11, 6 Ah

2,6 Kg

Pana 2.9 Ah cells

10S4P

6-7 timer

4,7 timer

36V

14,0 Ah

2,9 kg

Pana 3,5 Ah cells

10S4P

7-8 timer

5,3 timer

Batteriet oplades de to første gange og herefter minimum hver 2. måned i 24 timer. Efter længere tids
opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to første gange. Efter en fuld opladning i 24 timer
vil en afbalancerings funktion sørge for, at batteriet har den bedst mulige ydeevne. Herudover skal
batteriet oplades efter behov, indtil alle 5 LED´s lyser.
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13.3 Sådan testes batteriet

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

13.4 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.
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

13.5 Undersøg batteriets spænding U2

Kommentar: Opladningens spænding U1 kan ikke undersøges på grund af meget små ben i
oplade porten
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Sæt voltmeteret på DC voltage

Mål spænding U2

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

13.6 Undersøg baglygten (kun på batterier til bagagebærer)

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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13.7 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

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

Display på batteri
Display slukket
Fejl på display

Display tændt

Spænding U2
U2 < 28 V

28 V – 42 V

Kredsløb til baglygte

Modstand = ’OL’ eller
’Uendelig’
Modstand > 0 Ω

Kommunikations kredsløb Batteri
Defekt
Defekt
Defekt
Defekt
Defekt
OK

Defekt
OK

Kommentar: Når du har undersøgt batteriet, venligst udfyld skemaet ’F-INS-OP-96 01-Rev01_Testrapporttil-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
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14. 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 hos Kildemoes.

14.1 Præsentation af adapter-boks og Smart BMS interface
14.1.1 Adapter-boksen

USB-port forbind til PC

Adapter forbind til batteri

14.1.2 Interface til Smart BMS

Således ser interfacet ud efter åbning af software – bemærk de 5 hovedområder: Error Status, OverView,
Cell Status, Parameter og Control

Kommunikations
port

Læs automatisk
data fra batteri

Gem data i TXT fil Afslut test
(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 hos Kildemoes.
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14.2 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

14.3 Analyse af ’Error Status’ i Smart BMS interface

Under Error Status får du et hurtigt overblik over, hvad der kan være galt med batteriet.
Temperature Error: Der er enten en meget høj eller meget lav temperatur, som udløser en fejl
OVPF (Over Voltage Permanent failure): Ekstrem høj spænding i en enkelt celle
Bad Cell: Der er én eller flere dårlige celler på batteriet.
Charge MOSFET fail: Charge MOSFET er en komponent til opladning i batteriet. Hvis den fejler, så kan
batteriet ikke oplades korrekt.

14.4 Analyse af ’OverView’ i Smart BMS interface

Hvis én eller flere af punkterne under OverView lyser rødt – se da analyse skema på næste side med
beskrivelse af fejl og korrigerende handling.
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Fejl element

Fejlbeskrivelse

Korrigerende handling

Over Temperature

Beskyttelse mod
over-ophedning er aktiveret

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

Under Temperature

Beskyttelse mod
Lav temperatur er aktiveret

Sæt batteriet i et lokale med [0-35] °C i 2
timer
Hvis beskyttelse 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

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

14.5 Analyse af ’Cell Status’ i Smart BMS interface
14.5.1 Tjek cellernes spænding
14.5.1.1 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
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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

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’
14.5.1.2 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.
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14.5.2 Tjek af cellernes status efter fuld opladning (24 timer) af batteriet
14.5.2.1 Stabil cellespænding = Normal situation
Der er intet advarsels ikon
på cellerne længere => Batteri OK

14.5.2.2 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.
14.5.2.3 Cellespænding < 1000 mV = Celle er defekt
Kommentar: Cellespænding mindre end 1000 mV => Defekt celle => Udskift batteri med et nyt

14.5.2.4 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
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14.6 Analyse af ’Parameter’ i Smart BMS interface
Parameter

Fejlbeskrivelse

Pack Voltage

Batterispænding

Current

Lade strømstyrke

Cycle Count

Lade cyklus indikator

Full Charge Capacity

Kapacitet efter fuld
opladning

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 %
Indikator for
sundhedstilstand af
batteriet målt i %

Batteri lade niveau < 100 % => Oplad batteriet fuldt
(i 24 timer) => Hvis det ikke kan oplades => Udskift
batteriet med et nyt
= Nuværende kapacitet / original kapacitet ved fuld
opladning
Når State of Health er mindre end 60%, anbefales
det at udskifte batteriet

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

Date Record

Viser de 5 første og de 5
sidste datoer for
opladning + længste
interval for fuld opladning
(24 timer)

Max Charge Interval må ikke overstige 6 måneder –
så dækker garantien ikke!
Oplad batteriet i 24 timer hver 6. måned ved
opbevaring, og i 24 timer hver 2. måned under brug!

State Of Health

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
Antal udførte lade cyklusser
Kapacitet ≥ 60% af nominel batteri kapacitet =
Batteri OK
Kapacitet < 60% af nominel batteri kapacitet =
Udskift batteriet med et nyt (i garanti perioden).
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15 Oplader til batteri under bagagebærer eller på underrør
15.1 Oplader til bagagebærer – 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)

15.2 Oplader til underrørsbatteri
Åbn plastikdækslet

Isæt 5-bens stikket fra laderen

Sæt stikket i batteri porten
Vær opmærksom
på stikkets form.
Pilen på stikket
skal vende ned
mod ”bunden af
batteriet”.

Når du har fulgt instruktionen for enten batteri på bagagebærer eller på underrør er du klar til at lade op.
Sæt opladeren i 220V stikkontakt

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

15.4 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

•
•
•
•
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15.5 Sådan testes opladeren
15.5.1 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.

15.5.2 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 %
15.5.2.1 Forbind opladeren til batteriet
Sæt stikket i strømporten
Pilen skal vende opad

Tryk på ’Power’ for
at tjekke lade-status
Tilslut opladeren til strøm 230 V

Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage stikket fra batteriet til opladeren ud og fjerne opladeren fra
stikkontakten. For at oplade batteriet perfekt, bør det oplades i et lukket rum med en temperatur mellem
10°C og 25°C.
15.5.2.2 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.
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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.

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

15.5.2.3 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: https://prod-shopdk.cycleurope.com/download/e-bikes – kig under punktet Download -> El-Cykler
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16. Reservedele til E-Going med centermotor (MY2019)
BB = El cykler med center motor med batteri monteret på bagagebærer
BU = El cykler med center motor med batteri monteret på underrør
Hvis intet er angivet, kan reservedelen bruges til begge typer!

Reservedel

Beskrivelse

Varenummer

36V/8,8 Ah/Sort/Smart
BMS/Integreret baglygte/10S4P/2,2Ah C8705058-1-08DK
Celler Sanyo
36V/11 Ah/Sort/Smart BMS/Integreret
Batteri 11 Ah
C8705058-1-11DK
baglygte/10S5P/2,2Ah Celler Sanyo
36V/14,5Ah/Sort/Smart BMS/
Batteri 14,5 Ah Integreret baglygte/10S5P/2,9Ah
C8705058-1-14DK
Celler Panasonic
Batteri 8,8 Ah

Billede
BB

BB
BB

Batteri 11,6 Ah

36V/11,6Ah/Sort/Smart BMS/
10S4P/2,9Ah Celler Panasonic

C8705129-1-11BK

BU

Batteri 14 Ah

36V/14Ah/Sort/Smart BMS/
10S4P/3,5Ah Celler Panasonic

C8705129-1-14BK

BU

Oplader

Lyn-oplader

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

C8705129-3

C8705129-4

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.

C8405069

BB

Batteri lås

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

C8705069

BB

Batteri lås

Cylinder og 2 nøgler. Til batteri på
underrør.

C8705058-6

BU

Kranksæt

Sort (YOK187+197)

C8705068-1-22

BU
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Reservedel

Beskrivelse

Varenummer

Støtteben

Sort – til Egoing med centermotor

C8105229

Baglygte
Baglygte

Baglygte til E-Going – integreret i
batteriet
Baglygte til montering på
bagagebærer (YOK187+197)

Billede

C8705058-1RLBK

BB

C8015174

BU

Motorkabel

Kabel mellem motor og batteri på
bagagebærer (1200 mm)

C8705068-1-04-3

BB

Motorkabel

Kabel mellem motor og batteri på
underrør (1200 mm)

C8705068-1-04-2

BU

EB-BUS Kabel

Kabel mellem batteri, display og evt.
lygter

C8705068-1-04-1

LCD Display

LCD display inkl. beslag og
betjeningspanel

C8705068-1-19S

LED Display

LED display inkl. Beslag

C8705065-1-10S

Plug til usb

På LCD display

C8705068-1-24

Motorenhed til
fodbremse

Motorenhed til Center motor med
fodbremse

C8705104-01-CB

Motorenhed til
friløb

Motorenhed til Center motor med
friløb

C8705104-02-FW

Motordæksel

Plastic dæksel til motorenhed

C8705104-03

Hastighedssensor Ekstern hastighedssensor og magnet
til eger
Kabel til
Forlængerkabel til hastighedssensor
hastighedssensor

C8705068-1-0411

C8705068-1-0410
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BU

Reservedel

Beskrivelse

Varenummer

Gearsensor
(indv. gear)

100 mm kabel

C8705068-2-14

Billede

Kabel til
gearsensor

C8705068-1-04-9

Tandhjul 38 T

C8705068-2-10

Pedalarm m. disc Polish Silver

C8705068-2-07

BB

Pedalarm u. disc

Black

C8705068-1-07

BU

Pedalarm u. disc

Silver

C8705068-1-23

Beskyttelse af
opladestik

Plastic dæksel + 2 skruer til batteriets
C8705058-1CV
opladestik

Kabel forlygte

1200 mm

Cover

Dæksel til erstatning for baglygte bag
C8705058-1CVBK
på batteri

BB

Kabel baglygte

Hvor baglygten er monteret på
bagagebærer, 1500 mm

C8705068-1-413

BU

Bolte, skruer

Til montering af motor

C8705068-1-15

Forlygte

Forlygte LED (YOK817)

C8022040

Forlygte

Forlygte LED (YOK907+917)

C8022041

Forlygte

Forlygte LED (YOK557)

C8022042

BB

BB

C8705068-1-04-6
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