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Din cykel er udstyret med et at de mest moderne styresystemer.
Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en
guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.
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vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.
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SIKKERHED/FORHOLDSREGLER
Denne manual skal læses igennem før el-cyklen tages i brug. Manualen indeholder vigtige
informationer omkring vedligeholdelse, opladning af el-cyklen m.m.
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Sikkerhedsinstruktioner:
- Kør ikke el-cyklen hvis du er påvirket af alkohol og andre stoffer,
som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og
andre i nærheden af el-cyklen.
- Kør altid el-cyklen sikre steder, herunder hold altid til højre for at
skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder,
som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek el-cyklen for fejl og mangler, herunder dækkene og
deres dæktryk, benyt altid en pumpe med manometer.
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Batteri instruktioner og vedligeholdelse:
- Læs opladnings instruktionerne før el-cyklen oplades.
- El-cyklen skal sættes til opladning, når den ikke benyttes. Hvis
el-cyklen ikke benyttes i længere tid, skal opladeren min. sættes til
hver 14. dag.
- Hvis cyklens batteri aflades helt, tager batteriet skade og levetiden
forkortes væsenligt.
Batteriet er ikke indbefattet af dansk reklamationsret.
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Stelnummer:
Det er brugerens ansvar at notere og opbevarer cyklens stelnummer.
Stelnummeret er placeret under kranken, samt evt. med et klistermærke på siden af baggaflen.
Det er vigtigt at notere stelnummeret i tilfælde af tyveri og for muligheden for at få erstatning fra dit sikringsselsskabet.
Husk at montere en forsikringsgodkendt lås på cyklen!

BAT TERI & OPLADNING
Opladning
For at genoplade el-cyklens batteri skal du benytte den medfølgende
batterioplader, som fulgte med ved levering.
Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden
ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i
elcyklens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i. Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdiode gå fra grøn til at blive
rød. Når opladningen er fuldendt vil lysdioden skifte tilbage til grøn
igen.

Udtagning af batteri
For at udtage batteriet skal nøglen trykkes ind og drejes mod uret.
Samtidig tages fat under batteriet ved baglygten og træk tilbage i batteriet. Modsat rækkefølge er gældende når batteriet skal isættes igen.

Vi anbefaler at du sætter el-cyklen til opladning efter hver køretur.
Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Skal el-cyklen
ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader hver 14. dag, således batteriet ikke tager skade.
Vi anbefaler at lader tilsluttes efter endt kørsel hver gang.
På toppen af enden på batteriet er det muligt at se det aktuelle
strømniveau på batteriet. Her er det også muligt at tænde for baglygten på batteriet.

Skub ind og drej mod uret

Tag fat under baglygten og træk

Vigtigt: Batteriet er ikke indbefattet af dansk reklamationsret.
Rød = oplader
Grøn = klar/opladt

Tændingslås/batterilås

Strømniveau

Lade placering
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DISPLAY

Batteriindikator

TRIP & ODO
Ved tryk på knappen „mode“, kan du her
skifte mellem TRIP (Triptælleren) og ODO
(Total antal km)
Naviger op/plus

Mode
ECO = hjælpetrin 1-3
STD = hjælpetrin 4-6
Power = hjælpetrin 7-9

Mode/menu

Naviger ned/minus
Hjælpetrin
Du kan bruge knappen „Plus“
og „Minus“ til at skifte mellem
hjælpetrin 1-9
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Strømforbrug

Hastighed i km/h

FUNKTIONER
Tænd/Sluk

Parkeringsbremse

Hold Tænd/Sluk knappen nede i ca. 2 sek. herefter tændes el-cyklen.
Hold igen i ca. 2 sek. for at slukke el-cyklen.
(Sørg for at nøglen er drejet om til “on” på batteriet)

Motorhjælp
Tryk på + for forøgning af motorhjælp.
Tryk på - for nedjustering af motorhjælp. Se vestre / top af displayet.

Lys i display

Håndbremse
Parkeringsbremse

Tryk kort på tænd/sluk for at tænde lyset i displayet.
Det samme gør sig gældende for at slukke lyset.

ODO / Trip / AVG / Time
Tryk Tænd/Sluk knap en gang for at ændre visning af Trip og ODO. Se
nederst højre hjørne.

Nulstil trip
Tryk “ i “ og hold nede i 3 sek. for at nulstille trip.
(Bemærk: displayet skal stå på trip for at nulstille. Tryk “ i “ for at
skifte til Trip).

Bemærk
Display / Cyklen er udstyret med flere funktioner som ikke er
beskrevet i denne manual. Ang. yderligere opsætning kontakt Lindebjerg for hjælp.

Parkeringsbremsen bruges når du parkerer din cykel, for at sikre at
den ikke triller væk. Den kan også bruges ved af- og påstigning, for
mere sikkerhed.
Trin 1 - Tryk håndbremsen så langt i bund som du kan.
Trin 2 - Hold håndbremsen inde og tryk ned på parkeringsbremsen.
Trin 3 - Hold parkeringsbremsen nede og slip håndbremsen.
Tryk ind på håndbremsen, for at slå parkeringsbremsen fra.
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KØRSEL & VEDLIGEHOLD
Vedligehold:

Kørsel:

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din el-cykel er det
vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Det er vigtigt at lære el-cyklen godt at kende inden du bevæger dig
ud i trafikken. Startevt. med lav motorhjælp indtil du føler dig tryg
med cyklens funktioner.
Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af
f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

Dagligt:
Forsikre dig at bremserne virker optimalt.
Forsikre dig at el-cyklen er ladet helt op.
Hver måned:
Tjek hjulenes lufttryk passer med angivet lufttryk. Luftrykket er angivet på siden af dækket i PSI og Bar.
Rengør cyklen med jævne mellemrum, således sikres optimal levetid
på cyklen. Brug altid en pumpe med manometer, for at sikrer optimalt dæktryk. Rengør kæde når den er beskidt (sort).
Årligt:
Det anbefales at få serviceret din el-cykel af en Lindebjerg tekniker
hver 12. måned.
Dette er også et krav for at opretholde garantien på el-cyklen.
Rengør ikke cyklen med højtryksrenser
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Husk altid at agere som cyklist i trafikken. Forefindes der en cykelsti
skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden.
Når du skal dreje, husk da at give, tegn med hånden, hvis du kører på
offentligvej.

Få mere ud af dit batteri
Du må gerne lade på batteriet selv om de
ikke er tomt. Derfor anbefaler vi, at du
genoplader batteriet efter hver køretur.
Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt
– Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er
næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades
hurtigst muligt.
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GARANTI OG SERVICE
Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også
den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne
service-teknikkere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle
det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en
fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi
hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikre
dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret
Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende
lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten
dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremser, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning
Din el-cykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra
købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien
kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintevallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.
Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din
slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service
Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din El-cykel for at sikre lang levetid.
Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

Efterfølgende service:

- Gear

- Gear

- Eger

- Eger

- Kæde

- Kæde

- Elnet

- Elnet

- Dæktryk

- Dæktryk

- Tjek af bremsesystem

- Tjek af bremsesystem

- Sikkerhedstjek

- Sikkerhedstjek
- Udskiftning af rustne bolte
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato
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SERVICESKEMA

SERVICE 1

SERVICE 4

6 måneder efter køb

42 måneder efter køb

Dato/stempel

Dato/stempel

Første service ligger 6 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås
af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service
intervallerne.
Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne
som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer:__________________________________________________________________________________________

SERVICE 2

SERVICE 5

18 måneder efter køb

54 måneder efter køb

Dato/stempel

Dato/stempel

Adresse:_______________________________________________________________________________________

Postnr./by:_____________________________________________________________________________________

Model:________________________________________________________________________________________

Stelnr.:________________________________________________________________________________________

SERVICE 3

SERVICE 6

30 måneder efter køb

66 måneder efter køb

Dato/stempel

Dato/stempel

Låsnr.:_________________________________________________________________________________________

Købsdato:_____________________________________________________________________________________
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Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart

63 15 00 00
mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg’s produkter og derfor kan der forekomme
afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet.
Der tages forbehold for trykfejl.

