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LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT IGENNEM!
Den indeholder vigtig information om sikkerhed..

Batavus brugsanvisning

Batavus B.V., marts 2014 625.13.308

-   Brugsanvisninger kan blive ændret. Brugsanvisninger fra Batavus bliver derfor jævnligt 
kontrolleret for, at de stadig er korrekte, og om nødvendigt bliver de revideret.

  For de nyeste versioner henviser vi til www.batavus.nl/handleiding eller for Belgien 
www.batavus.be/handleiding.
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1. Indledning
Disse instruktioner gælder specielt for din motor, display, batteripakke og oplader.

HVIS ADVARSLERNE I DENNE BRUGSANVISNING IGNORERES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIGE EL-
LER FATALE LÆSIONER.

Særlig vigtig information i denne brugsanvisning er markeret med følgende symboler og/eller 
piktogrammer:

   

* Produkter og specifi kationer kan ændres uden forudgående varsel.

Kontroller lokalt gældende lovgivning og forskrifter, før du tager denne E-bike i brug.

Det her er symbolet for en sikkerhedsadvarsel. Symbolet advarer mod farer, som kan 
resultere i personskade. Vær opmærksom på alle sikkerhedsinstruktioner og/eller 
-forskrifter, som står ved dette symbol, så mulig (fatal) personskade undgås.

En ADVARSEL henleder opmærksomheden på en farlig situation, som skal undgås, så 
der ikke sker mulig (fatal) personskade.

En BEMÆRKNING henviser til specielle sikkerhedsforanstaltninger, som skal træffes, 
for at undgå beskadigelse af cyklen eller andre ting.

Et TIP giver information om, hvordan procedurer kan udføres nemmere eller hurtigere, 
eller det giver råd. 

Henviser til handlinger, som af hensyn til sikkerheden ikke må udføres.

WARNING

TIP

BEMÆRK
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2. Placering af etiketter med advarsler og specifi kationer
Læs alle etiketter/labels på batteripakken og opladeren. På disse etiketter står der vigtig information om 
sikkerhed og korrekt funktion. Etiketterne/labelerne på batteripakken og opladeren må IKKE fjernes.

Batteri

Oplader

Sæt dig godt ind i følgende piktogrammer og læs den hertil hørende tekst.
Derefter kontrollerer du, hvilke piktogrammer der gælder for din model.

Batteri

Læs instruktionsbogen

Må ikke kastes i åben ild

Må ikke demonteres eller åbnes

Må ikke berøres med våde hænder
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3. Beskrivelse

1.  Motor
2.  Hastighedssensor sæt
 a. magnetsensor til fastgøring på eger
 b. føler
3.  LCD-display
 a. display (aftageligt)
 b. displayholder
 c. betjeningsenhed
4.  Batteripakke
5.  Oplader

21

3

4 5
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4. E-bike systemer
4.1 E-bike systemerne er udviklet med henblik på at give optimal trædeassistance

Disse systemer giver trædeassistance inden for en standard aktionsradius, som blandt andet afhænger 
af, hvor hårdt du træder i pedalerne, hvor hurtigt du kører og, hvilket gear du kører i.

I følgende situationer fungerer E-bike systemet ikke:
•  Hvis displayet er slukket.
•  Hvis du kører med en hastighed på over 25 km/t.
•  Hvis du ikke selv træder i pedalerne.
•  Hvis batteriet er afladet.
•  Hvis den automatiske afbrydefunktion* er aktiveret.
 *  strømforsyningen frakobles automatisk, hvis du ikke har brugt E-bike systemet 

i 5 minutter eller længere.
•  Hvis trædeassistancen er slået fra (OFF-position).
•  Hvis du slipper knappen for trækkeassistance.
•  Hvis du tager displayet af styret

4.2 Tre niveauer for trædeassistance

Du kan vælge enten high-performance, standard, eco eller off (kraftig, standard, energibesparende og 
slået fra), afhængigt af brugsforholdene. Se ’Visning og valg af trædeassistance’ for information om, 
hvordan du skifter mellem de forskellige niveauer for trædeassistance.

High- 
Performance

Vælges, når du vil have maksimal trædeassistance, for eksempel når du skal cykle 
op ad en stejl bakke.

Standard Vælges, når du cykler på flade eller lidt bakkede veje.

Eco Vælges for at opnå den størst mulige aktionsradius.

Off Vælges, når du vil cykle uden trædeassistance. Du kan stadig bruge de andre 
funktioner i displayet.
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4.3 Tabel trædeassistance

•   Denne illustration er kun ment som reference. Præstationerne kan afvige i praksis afhængigt 
af betingelser som vejens beskaffenhed, vind osv.

•  I position OFF er der ingen trædeassistance.

Denne indstilling 
giver maksimal 

trædeassistance, 
når du ønsker det.

Den anbefalede 
indstilling med en 

fi n balance mellem 
trædeassistance 

og maksimal 
aktionsradius.

Indstilling for 
maksimal udnyttelse 
af batteriets kapacitet 

for at køre længere 
afstande med 

trædeassistance.

Høj

Lav

Tr
æ

de
as

si
st

an
ce

Af sted på cyklen Flad vej Bakkede veje Stejle bakker

Strømbesparende
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4.4 Forhold, som kan reducere trædeassistancens resterende rækkevidde

Trædeassistancens resterende rækkevidde reduceres, hvis følgende er tilfældet:
•  Ofte stoppe og køre igen
•  Kørsel op ad flere stejle bakker efter hinanden
•  Kørsel på en dårlig vejbane
•  Kørsel med tungt læs eller bagage
•  Kørsel med samme hastighed som børn, der er med på turen
•  Kørsel i kraftig modvind
•  Lav udetemperatur
•  En batteripakke, der næsten er slidt op
•  Den resterende rækkevidde kan også blive kortere, hvis cyklen er dårligt vedligeholdt.

Eksempler på dårlig vedligeholdelse, som kan reducere trædeassistancens resterende rækkevidde:
•  Lavt dæktryk
•  Kæde, som ikke løber let
•  Bremser, som ikke slipper helt

TIP
Tag jævnligt din E-bike med til forhandleren, så han kan vedligeholde den. Så er den altid i topform.
Det forlænger din E-bikes levetid, og du får mere glæde af den!
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5. Sikkerhedsinformation
•  Brug aldrig opladeren til opladning af andre batterier eller elektriske apparater.

•   Brug aldrig en anden oplader til opladning af din specielle batteripakke. Brug af en anden oplader kan 
resultere i brand, eksplosion eller beskadigelse af batteripakken.

•   Denne oplader må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, mentale eller 
sanselige evner eller med begrænset viden og/eller erfaring, medmindre det sker under opsyn af eller 
efter instruktion i korrekt brug af en person, som har ansvaret for brugeren af opladerens sikkerhed.

•  Børn må ikke lege med opladeren, så sørg for opsyn.

•   Selvom opladeren er vandtæt, må den ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Brug ikke opladeren, 
hvis ladekontakterne er våde.

•   Berør ikke netledningens stik, ladeledningens stik eller opladeren med våde hænder, da det kan give 
elektrisk stød.

•   Berør ikke opladerens ladekontakter med metalgenstande. Undgå kortslutning mellem 
ladekontakterne, det kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.

•   Støv på netledningens stik skal jævnligt fjernes. Fugt eller andet snavs, der bliver siddende, kan 
forringe isoleringens effekt, og det kan resultere i brand.

•   Opladeren må ikke demonteres, og der må ikke udføres tekniske ændringer, da det kan resultere i 
brand og/eller elektrisk stød.

•   Opladeren må ikke bruges i kombination med en strømskinne eller forlængerledning, da det kan 
resultere i højere spændinger end den nominelle spænding med eventuel brand til følge.

•   Opladeren må ikke bruges med oprullet netledning, og opladeren må ikke gemmes væk med ledningen 
viklet omkring den. Beskadigelse af netledningen kan resultere i brand eller elektrisk stød.

•   Sæt stikket på netledningen rigtigt i en stikkontakt, og stikket på ladeledningen rigtigt i batteripakken. 
Hvis der er utilstrækkelig kontakt mellem stik og kontakter, kan det resultere i brand som følge af 
elektrisk stød eller overophedning.

•   Brug ikke opladeren i nærheden af brændbare materialer, væsker eller gasser, da det kan resultere i 
brand eller eksplosion.

•   Opladeren må ikke tildækkes, og der må ikke anbringes andre genstande på opladeren, når den 
bruges, da det kan resultere i indvendig overophedning og brand.

•   Opladeren og batteripakken må ikke berøres, mens batteripakken lades op. Under opladning kan 
opladeren og batteripakken komme op på temperaturer på 40-70°C, og det kan give brandsår.

•   Opladeren må ikke bruges, hvis batteripakkens hus er beskadiget eller revnet, eller hvis der 
fornemmes en mærkelig lugt. Udsivende batterivæske kan give alvorlige læsioner.

WARNING BEMÆRK
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5. Sikkerhedsinformation fortsat

•   Batteripakkens kontakter må ikke kortsluttes, da det kan resultere i overophedning eller brand med 
mulig alvorlig (person)skade til følge.

•   Opladeren må ikke demonteres, og der må ikke udføres tekniske ændringer på den, da det kan 
resultere i overophedning eller brand med mulig alvorlig (person)skade til følge.

•   Hvis opladerens netledning er beskadiget, må opladeren ikke bruges. Den skal efterses og repareres af 
en autoriseret forhandler.

•   Pedalerne på cyklen må ikke drejes rundt, og cyklen må ikke flyttes, mens batteripakken oplades. 
Ledningerne kan blive viklet ind i pedalerne, hvilket kan beskadige opladeren, netledningen og/eller 
stikket på netledningen.

•   Netledningen skal håndteres forsigtigt. Opladeren må ikke kobles til en stikkontakt indendørs, mens 
cyklen står udenfor, fordi netledningen eventuelt kan komme i klemme i døren eller vinduet.

•   Man må ikke køre over netledningen eller stikket på netledningen med cyklen eller et andet 
transportmiddel, da det kan beskadige netledningen eller stikket.

•   Undgå at tabe batteripakken og undgå slag og stød, da det kan resultere i overophedning, brand eller 
eksplosion med mulig alvorlig (person)skade til følge.

•   Batteripakken må ikke kastes I åben ild eller udsættes for en varmekilde. Det kan resultere i brand 
eller eksplosion med mulig alvorlig (person)skade til følge.

•   E-bike systemet må ikke demonteres eller ændres. Brug kun originale reservedele og tilbehør. Hvis der 
bruges uoriginale dele eller tilbehør, kan det resultere i beskadigelse af produktet eller defekter, og 
det øger risikoen for personskade.

•   Ved stilstand skal man bruge for- og bagbremser og støtte med begge ben på jorden. Hvis man ved 
stilstand sætter en fod på en pedal, kan man utilsigtet aktivere trædeassistancen og miste kontrollen 
over cyklen, hvilket kan resultere i alvorlig (person)skade.

•   Kør ikke med cyklen, hvis du mærker noget unormalt på batteripakken eller E-bike systemet. Hvis det 
ignoreres, kan du miste kontrollen over cyklen, hvilket kan resultere i alvorlig personskade.

•   Kontroller den resterende batterikapacitet før du begynder at cykle i mørke. Cirka 2 timer efter, at 
trædeassistancen ophører på grund af for lav ladespænding, slukkes lygterne. Der er større risiko for 
en ulykke, hvis man cykler i mørke uden lys.

•   Sæt ikke i gang fra stilstand med en fod på en pedal og den anden på jorden for at få fart på og derefter 
stige på cyklen. Herved kan du miste kontrollen over cyklen, hvilket kan resultere i alvorlig (person)
skade. Sæt kun i gang fra stilstand, når du sidder på cyklen.

•   Tryk ikke på kontakten til trædeassistancen, hvis baghjulet ikke rører ved jorden. Det får nemlig hjulet 
til at rotere med høj fart, hvilket øger risikoen for, at genstande kan komme i hjulets eger.

•   Displayet må ikke tages af, mens der cykles. Hvis du gør det, afbrydes trædeassistancen med risiko for, 
at du vælter med cyklen.
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6. Måle- og reguleringsfunktioner

Tænd/sluk-afbryder

Lysafbryder

Knap til trækkeassistance

Knap til assis-
tance-indstilling 
(mere)

Knap til assis-
tance-indstilling 
(mindre)

Knap til valg af 
funktion

Speedometer

Indikator
assistance-indstillingassistance-indstilling

Indikator assistance-kraft

Indikator batterikapacitet

Funktions-Funktions-
visningvisning

Ur

TermometerTermometer



12

6.1 LCD-display

I LCD-displayet vises information om forskellige funktioner og valg.

6.2 Batteri

Kontroller, om det rigtige batteri (batteri CR2032) er sat i rummet på bagsiden af displayet.
Er der ikke noget batteri i, eller det er tomt, sættes et nyt i.
Se afsnittet ‘Indstilling af ur og km/mil’ med hensyn til indstilling af tid og enhed for afstand.

TIP
Sørg for, at den vandtætte pakning er sat rigtigt i.
Brug et nyt CR2032 knapbatteri (fås i handelen).

Luk
Dæksel

Vandtæt pakning

Batteri
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6.3 Isætning og udtagning af display

Displayet sættes i ved at sætte det på holderen og trykke det 
tilbage (mod køreretningen) i holderen, til der høres et klik. 
Displayet tages af ved at trykke på oversiden af holderen i tappen, 
og displayet trykkes frem (i cyklens køreretning).

TIP
Den anbefalede montagevinkel for displayet er 0-5˚ i forhold til 
den vandrette basislinje. (Montagevinkelen kan ændres ved at 
løsne bolten til holderen. Den bedste vinkel afhænger af, hvor høj 
cyklisten er.)
Displayet må ikke tages af, mens der cykles.
Kontroller altid, om displayet er slukket, før det sættes i eller 
tages af.

6.4 Tænd/sluk

Når der trykkes på afbryderen, tændes eller slukkes der.
Når der tændes, lyser alle funktionsvisninger. Derefter vises 
indikatorerne for batterikapacitet, hastighed, assistancekraft 
og funktionsvisning (f.eks. gennemsnitshastighed), assistance-
indstilling (f.eks. STD for standard), og tiden og temperaturen 
vises.

TIP
•   Når der tændes, vælger systemet automatisk assistance-

indstilling STANDARD.
•   Sæt ikke fødderne på pedalerne, når der tændes for displayet. 

Kør heller ikke straks af sted, når displayet er sat i. Det kan 
gøre assistance-kraften svagere (svag assistance er i dette 
tilfælde ikke tegn på en fejl). 
Hvis du uheldigvis har gjort, som beskrevet ovenfor, skal du 
flytte fødderne fra pedalerne, tænde igen og vente lidt (ca. 2 
sekunder), før du kører af sted.

Tænd/sluk-afbryder

Basislinje

Tap

Display

Holder

Styr

D
is

pl
ay

 m
on

ta
ge

vi
nk

el
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6.5 Visning og valg af assistance-indstilling

Indikatoren for trædeassistance-indstilling viser den valgte 
indstilling.
•   Hvis du trykker på knappen for mere trædeassistance (pil op), 

ændres indstillingen i denne rækkefølge OFF - ECO - STD - 
HIGH.

•   Hvis du trykker på knappen for mindre trædeassistance (pil 
ned), ændres indstillingen i denne rækkefølge HIGH - STD - 
ECO - OFF.

TIP
Efter den sidste mulighed i en serie (mere eller mindre) kan du 
ikke vælge en ny indstilling ved at blive ved med at trykke på den 
samme knap.
Hvis du vil vælge en anden indstilling, bliver du nødt til at bruge 
den anden knap.
I indstilling OFF vises assistance-indstillingen og indikatoren for 
assistancekraft ikke i displayet.

6.6 Speedometer

Speedometeret viser cyklens hastighed i kilometer eller mil i time.
Se afsnittet ‘Indstilling af ur og km/mil’ for at vælge kilometer eller 
mil.

TIP
Ved en hastighed på under 0,5 km/t eller 0,3 mil/time viser 
speedometeret ‘0,0 km/h’ eller ‘0,0 MPH’.

6.7 Indikator batterikapacitet

Indikatoren for batterikapacitet viser et skøn for den resterende 
strøm i batteripakken i en skala på 11 segmenter.

Indikator for assistance-indstilling

Mere
trædeassistance

Mindre 
trædeassistance

Speedometer

Indikator
batterikapacitet
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6.8 Indikator assistancekraft

Indikatoren for assistancekraft er en grafi sk visning i 8 segmenter 
(små blokke) af den trædeassistance, som E-bike systemet giver.
Hvis E-bike systemet ikke er slået til, vises der ingen segmenter.
Er systemet slået til, vises der fl ere små blokke i displayet, 
efterhånden som assistancekraften øges.

6.9 Ur

Viser tiden i en 24-timers visning. Se afsnittet ‘Indstilling af ur og 
km/mil’ for at indstille tiden.
Klokkeslettet vises hele tiden, også når displayet slukkes og tages 
ud af holderen.

6.10 Termometer

Viser omgivelsestemperaturen i grader Celsius (˚C).

Indikator
assistancekraft

Ur

Termometer
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6.11 Funktionsvisning

Funktionsvisningen kan vise følgende funktioner:
•  Gennemsnitshastighed
•  Højst kørte hastighed
•  Triptæller
•  Kilometertæller
•  Assistancens resterende rækkevidde
•  Batterikapacitet (%)
•  Kadence

Ved at trykke på funktionstasten fl ere gange efter hinanden vises 
følgende funktioner efter hinanden:
Gennemsnitshastighed - Højst kørte hastighed - Triptæller 
- Kilometertæller - Assistancens resterende rækkevidde - 
Batterikapacitet i % - Kadence - Gennemsnitshastighed.

Værdierne for gennemsnitshastighed, højst kørte hastighed og 
triptæller kan nulstilles ved at holde funktionstasten inde i 2 
sekunder eller længere.

6.12 Gennemsnitshastighed

Her vises gennemsnitshastigheden (i kilometer eller mil i timen) 
siden sidste gang, denne værdi blev nulstillet.
Når displayet slukkes, kan den indtil da registrerede værdi stadig 
ses i displayet.
Værdien for gennemsnitshastighed kan nulstilles ved at holde 
funktionstasten inde i 2 sekunder eller længere.

6.13 Højst kørte hastighed

Her vises den højst kørte hastighed (i kilometer eller mil i timen) 
siden sidste gang, denne værdi blev nulstillet. Når displayet 
slukkes, kan den indtil da registrerede værdi stadig ses i displayet.
Værdien for højst kørte hastighed kan nulstilles ved at holde 
funktionstasten inde i 2 sekunder eller længere.

6.14 Triptæller

Her vises den kørte afstand (i kilometer eller mil) siden sidste 
gang, denne værdi blev nulstillet.
Når displayet slukkes, kan den indtil da registrerede værdi stadig 
ses i displayet. Værdien for den kørte afstand kan nulstilles ved at 
holde funktionstasten inde i 2 sekunder eller længere.

6.15 Kilometertæller

Her vises den samlede kørte afstand (i kilometer eller mil), mens 
displayet har være tændt. Værdien for samlet kørt afstand kan ikke 
nulstilles.

FunktionsvisningFunktionsvisning

Tast for valg af 
funktion
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6.16 Assistancens resterende rækkevidde

Her vises en skøn for den afstand (i kilometer eller mil), som 
du endnu kan køre med trædeassistance med den aktuelle 
batterikapacitet. Hvis indstillingen af trædeassistance ændres, 
mens denne valgmulighed vises i displayet, ændres også den 
resterende rækkevidde. Værdien for resterende rækkevidde kan 
ikke nulstilles.

TIP
•   Den resterende rækkevidde afhænger af forholdene (bakker, 

modvind) og batteripakkens ladespænding, som langsomt 
mindskes. Se også afsnit 4.4 på side 8.

•   Hvis du har valgt assistance-indstilling OFF, vises ‘- - - -’ i 
displayet.

6.17 Batterikapacitet (%)
Her vises batteripakkens resterende kapacitet.
Værdien for resterende batterikapacitet kan ikke nulstilles.

6.18 Kadence

Her vises pedalhastigheden i omdrejninger pr. minut. Værdien for 
pedalhastighed kan ikke nulstilles.

TIP
Hvis du træder baglæns i pedaler, viser displayet kadencen ‘0.0’.

6.19 Lys tænd/sluk

Når der trykkes på lys-afbryderen, tændes eller slukkes lygterne.
Når der tændes for lygterne, tændes der også for baggrundslyset i 
displayet.

BEMÆRK
Hvis kapaciteten i batteriet er brugt op, mens der cykles, og der 
ikke længere kan bruges trædeassistance, kan lygterne blive ved 
med at lyse i cirka 2 timer. Det skal du tage hensyn til, hvis der er 
risiko for, at du kommer til at cykle i mørke.
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6.20 Trækkeassistance

Ved hjælp af trække-assistancen kan du uden at træde i pedalerne 
køre på/med cyklen, mens du sidder på den eller trækker den.
Denne funktion kan bruges ved blot at holde knappen for trække-
assistance inde.
Trække-assistancen stopper i følgende situationer:
•  Hvis du slipper knappen for trækkeassistance.
•   Hvis du samtidig med, at du trykker på knappen for 

trækkeassistance, også trykker på en anden knap.
•  Hvis du begynder at træde i pedalerne.
•  Hvis cyklens kørehastighed er over 6 km/t.
•  Hvis du vælger indstilling OFF.
•   Hvis hjulene på cyklen ikke drejer rundt (ved at bremse, kontakt 

med en forhindring osv.).

6.21 Indstilling af ur og km/mil

Uret og enhed for afstand/hastighed indstilles på følgende måde:

1.  Sæt det slukkede display i holderen
2.   Tryk på tænd/sluk afbryderen, mens funktionstasten holdes 

inde.

3.   Når timetallet (de første to af fi re cifre) begynder at blinke, 
slippes tasterne.

4.   Med tasterne til mere eller mindre trædeassistance (pil op og 
pil ned) vælges det ønskede timetal.

5.   Tryk på funktionstasten: de sidste to af de fi re cifre begynder at 
blinke.

6.   Med tasterne til mere eller mindre trædeassistance (pil op og 
pil ned) vælges det ønskede minuttal.
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7.   Tryk på funktionstasten: indikatorerne for afstand og hastighed 
(begge i km/h eller MPH) begynder at blinke.

8.   Med tasterne til mere eller mindre trædeassistance (pil op og pil 
ned) vælges derefter ‘km & km/h’ eller ‘mile & MPH’.

9.   Tryk på tænd/sluk-afbryderen. Indstillingerne gemmes, og 
funktionen lukkes.

6.22 Diagnosemodus

E-bike systemerne har en diagnosemodus.
Hvis der tændes for systemet, mens der er en fejl eller defekt, gør 
systemet opmærksom på det: indikatoren for assistance-indstilling 
og indikatoren for batterikapacitet blinker skiftevis, og i feltet med 
speedometer vises fejlmeldingen ‘Er’. Se afsnittet ‘LØSNING AF 
PROBLEMER’ på side 30 for symptomer og løsninger i tilfælde af 
diverse beskeder i displayet og indikatorer, der blinker.

Hvis der vises en fejlmelding i displayet, skal cyklen hurtigst
muligt kontrolleres af forhandleren.WARNING
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Batteripakken til dit Yamaha E-bike system er et lithium-ion 
batteri. Den type batteri vejer forholdsvis lidt og yder glimrende 
præstationer. Man skal dog være opmærksom på følgende 
egenskaber ved batteripakken:
•  Ydelsen reduceres ved meget høje og meget lave temperaturer.
•  Batteripakken mister langsomt sin kapacitet.
•   Ydelsen stabiliseres først efter, den har været brugt nogle 

gange.

Batteripakken til E-bike systemet har en indbygget computer, som 
oplyser den skønnede resterende batterikapacitet og eventuelle fejl 
eller defekter. Det sker via indikatorlampen for batterikapacitet.
Når der trykkes på indikatoren for batterikapacitet, kan den 
resterende batterikapacitet aflæses i ca. 5 sekunder.
Se afsnit 8.2 på side 27 for et skøn af den resterende 
batterikapacitet. Se afsnit 11.2 på side 32 for information om 
fejlfinding og afhjælpning.

7.1 Egnede betingelser for brug af oplader

For sikker og effektiv opladning af batteripakken anbefaler vi, at 
opladeren bruges under følgende betingelser:
•  På en flad og stabil overflade (monteret på cyklen).
•  Tørret af for vand eller fugt.
•  Ikke i direkte sollys.
•  Godt ventileret og tørt.
•  Uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
•  Ved en omgivelsestemperatur på 15 -25 ˚C.

7. Batteripakke og opladningsprocedure

Indikatorlampe 
batterikapacitet

Indikatorlampe oplader

Display 
opladerIndikator 

batterikapacitet Tast til kontrol af 
batterikapacitet

Ladekontakt Stik 
ladeledning

Stik 
netledning

Stik 
netledning
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7.2 Uegnede betingelser og mulige løsninger

Det nedenfor beskrevne vejrlig kan indebære, at opladningen går i ‘Stand-by’ eller 
‘Udsat’, uden at batteriet er ladet helt op.

• Opladning i sommervarme, stand-by/udsat opladning
  Under opladning et sted med direkte sollys eller umiddelbart efter brug af cyklen kan opladeren gå i 

stand-by (alle fire indikatorlamper for batterikapacitet blinker langsomt). Se afsnit 7.5 på side 24. I så 
tilfælde afbrydes opladningen automatisk for at undgå, at batteripakken kommer over den specificerede 
maksimale temperatur. Det kan undgås ved at oplade det kølige batteri et sted, hvor temperaturen er 
15 - 25 ˚C.

  Hvis opladesystemet har udsat opladningen, kan stand-by tiden begrænses ved at tage batteri og 
oplader med til et mere køligt rum.

• Opladning i vinterkulde, stand-by/udsat opladning
  Under opladning ved en temperatur på 0 ˚C eller lavere, kan systemet gå i stand-by. Hvis temperaturen 

under opladning falder til under denne værdi, f.eks. når temperaturen falder om natten, bliver 
opladningen udsat, og systemet går i stand-by for at beskytte batteriet. I så tilfælde kan opladningen 
genoptages ved at tage batteri og oplader med til et rum med en temperatur på 15 - 25 ˚C.

• Forstyrrelse af tv/radio/computer
  Brug af opladeren i umiddelbar nærhed af fjernsyn, radioer eller lignende apparater kan forårsage 

forstyrrelse, billedflimmer og andre fejl. I så tilfælde kan man anbringe batteri og oplader længere væk 
fra sådanne apparater, helst i et andet rum.
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7.3 Opladning af batteripakke mens den er sat i cyklen

1.  Sæt stikket på opladerens netledning i en stikkontakt.
2.   Åbn dækslet på batteripakken, tag hætten af ladekontakten og 

sæt stikket på opladerens ladeledning i ladekontakten. 

BEMÆRK
Stikket på opladerens ladeledning må ikke sættes i batteripakkens 
ladekontakt, hvis den er våd. Det kan resultere i alvorlig 
beskadigelse af batteripakken. Stikket på opladerens ladeledning 
må kun sættes i batteripakkens ladekontakt, hvis alle forbindelser 
er helt tørre. Der må ikke udøves ekstrem kraft på stikket, og 
der må ikke trækkes i opladerens ledning, mens stikket er sat i 
ladekontakten, fordi det kan beskadige stikket eller ledningen.

3.   Se afsnit 7.5 på side 24, og kontroller, om opladeren rent faktisk 
oplader batteripakken.

4.   Indikatorlamperne for batterikapacitet begynder at lyse en for 
en, indtil de alle fi re lyser. Når batteripakken er helt ladet op, 
slukkes lamperne.

5.   Kontroller, om opladningen er lykkedes og tag derefter 
opladerens stik ud af batteripakken. Stikket tages ud på 
følgende måde (se illustration til venstre):

 1: Tag fat i lukkeringen.
 2: Træk ringen lige ud.
6.   Sæt hætten tilbage på plads på batteripakkens ladekontakt.
7.   Luk dækslet.

   Netledningens stik, ladeledningens stik og 
ladekontakterne må ikke berøres med våde hænder. 
Det kan give elektrisk stød.

WARNING

   Netledningens stik, ladeledningens stik og 
WARNING

Hvis der under opladning af batteripakken indtræffer en fejl, skal stikket på 
netledningen tages ud af stikkontakten, og batteripakke og oplader afkøles.

TIP
•  Opladningen starter automatisk.
•   Hvis displayet tændes under opladning af batteripakken, vises alle funktioner, også indikatoren for 

batterikapacitet, men assistancesystemet er ikke aktivt.
•   Når opladeren kobles til batteripakken, begynder indikatorlampen for opladning at blinke med 

intervaller på 0,2 sekunder for at angive, at opladeprogrammet forbereder opladningen. Du behøver 
ikke gøre noget, opladningen starter af sig selv.

•   Opladningen stopper automatisk, når batteriet er helt ladet op. Du behøver ikke at koble opladeren 
fra med det samme. Du kan roligt lade opladeren være koblet til batteripakken hele dagen eller hele 
natten.
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7.4 Opladning af batteripakke mens den er taget ud af 
cyklen

1.  Sluk for systemet på tænd/sluk-afbryderen.
2.   Sæt nøglen i låsen på batteripakken og drej nøglen venstre om 

for at låse låsen op.
3.  Tag batteripakken ud ved at trække den lige bagud.

     Brug begge hænder til at tage batteripakken ud og 
sørg for, at du ikke taber den.
Hvis du taber batteripakken ned på foden, kan du 
komme til skade.

4.   Du kan tage nøglen ud af låsen igen (højre om) og sætte den i 
cykellåsen.

5.   Sæt stikket på opladerens netledning i en stikkontakt.
6.   Tag hætten af ladekontakten og sæt stikket på opladerens 

ladeledning i ladekontakten.

BEMÆRK
Stikket på opladerens ladeledning må ikke sættes i batteripakkens 
ladekontakt, hvis den er våd. Det kan resultere i alvorlig 
beskadigelse af batteripakken. Stikket på opladerens ladeledning 
må kun sættes i batteripakkens ladekontakt, hvis alle forbindelser 
er helt tørre. Der må ikke udøves ekstrem kraft på stikket, og 
der må ikke trækkes i opladerens ledning, mens stikket er sat i 
ladekontakten, fordi det kan beskadige stikket eller ledningen.

7.   Se afsnit 7.5 på side 24, og kontroller, om opladeren rent 
faktisk oplader batteripakken.

8.   Indikatorlamperne for batterikapacitet begynder at lyse en for 
en, indtil de alle fi re lyser. Når batteripakken er helt ladet op, 
slukkes lamperne.

9.   Kontroller, om opladningen er lykkedes og tag derefter 
opladerens stik ud af batteripakken. Stikket tages ud på 
følgende måde (se illustration til venstre):

 1: Tag fat i lukkeringen.
 2: Træk ringen lige ud.
10.  Sæt hætten tilbage på plads på batteripakkens ladekontakt.
11.   Kontroller kontakterne på batteripakken og fjern eventuel 

snavs.
 Sæt batteripakken i cyklen igen.
 Tryk batteripakken ind, indtil den klikker på plads.

WARNING

8.   Indikatorlamperne for batterikapacitet begynder at lyse en for 

9.   Kontroller, om opladningen er lykkedes og tag derefter 



24

7.5 Afl æsning af opladestatus

Lamper, der lyser, angiver, hvor 
meget batteriet er opladet. Den 
blinkende lampe viser, at der oplades.

I eksemplet ovenfor er batteriet
50-75% opladet.

I gang med 
opladning.

Mens der 
oplades, begynder 
indikatorlamperne for 
batterikapacitet at lyse 
en for en.

Slukket

Opladning færdig

Når opladningen 
er færdig, slukkes 
indikatorlampen 
på opladeren, og 
indikatorlamperne for 
batterikapacitet slukkes 
også.

Fire lamper blinker samtidig.

Batteri i stand-by.

* Indvendig 
temperatur for høj 
eller for lav.

Opladningen starter 
automatisk, så snart 
temperaturen igen 
er inden for det 
specifi cerede område
(se afsnit 7.1 på side 20).

Opladning bør altid ske 
ved en temperatur på 
15-25 ˚C.

Fejlmelding
Fejl i opladesystemet.

Se afsnit 11.2 på side 32.

Indikatorlampe 
oplader

Indikatorlamper
batterikapacitet Aktuel status Detaljer

Tændt

Slukket
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TIP
Selvom opladningen starter normalt, kan opladesystemet 
afbryde opladningen i tilfælde af en for høj eller for lav indvendig 
temperatur eller omgivelsestemperatur. Det sker for at beskytte 
batteriet. Det kan være, at batteriet så ikke er ladet helt op. 
Kontroller batteriets kapacitet og oplad det (noget) mere, hvis det 
er nødvendigt.

7.6 Retningslinjer for opladningstid

Opladningstiden afhænger af den resterende batterikapacitet og 
omgivelsestemperaturen. Hvis batteriet er helt afladet, begynder 
den første indikatorlampe for batterikapacitet at lyse efter cirka 4 
timer.

Hvis ladesystemet udsætter opladningen og går i stand-by, 
forlænges den samlede opladningstid med varigheden af stand-by 
tiden.

*  Hvis batteriet ikke har været brugt i længere tid, vil opladningen 
vare længere end normalt, afhængigt af niveauet for den 
resterende opladningskapacitet. Så længe indikatorlamperne 
ikke blinker, som f.eks. ved en defekt eller en fejl (se afsnit 7.5 på 
side 24), er der ikke tale om en fejl.

Lamper, der lyser, angiver, hvor 
meget batteriet er opladet. Den 
blinkende lampe viser, at der oplades.

I eksemplet ovenfor er batteriet 
50-75% opladet.

I gang med 
opladning.

Mens der 
oplades, begynder 
indikatorlamperne for 
batterikapacitet at lyse 
en for en.

Slukket

Opladning færdig

Når opladningen 
er færdig, slukkes 
indikatorlampen 
på opladeren, og 
indikatorlamperne for 
batterikapacitet slukkes 
også.

Fire lamper blinker samtidig.

Batteri i stand-by.

* Indvendig 
temperatur for høj 
eller for lav.

Opladningen starter 
automatisk, så snart 
temperaturen igen 
er inden for det 
specificerede område
(se afsnit 7.1 på side 20).

Opladning bør altid ske 
ved en temperatur på 
15-25 ˚C.

Fejlmelding
Fejl i opladesystemet.

Se afsnit 11.2 på side 32.

Start 
opladning

Slut 
opladning

Opladning 
i stand-by

Opladningstid* 
(stand-by tid ikke medregnet)
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8. Kontrol af resterende batterikapacitet
Du kan kontrollere den resterende batterikapacitet og se, hvor meget batteriet er ladet op. Det kan gøres 
på to måder: ved hjælp af indikatoren for batterikapacitet i displayet eller ved hjælp af indikatorlamperne 
for batterikapacitet på selve batteriet.

TIP
•  Hvis batterikapaciteten er faldet til 0 (nul), kan E-biken bruges som almindelig cykel.
•   Hvis du bruger en gammel batteripakke, kan indikatoren for batterikapacitet pludselig vise en meget 

lav værdi, når der cykles af sted fra stilstand. Det skyldes ikke en fejl. Når du først er kommet i gang 
med en stabil kørestil og mindre belastning, vises den rigtige værdi i displayet.

8.1  Grafi sk visning af resterende batterikapacitet og numerisk visning af skønnet 
resterende batterikapacitet i LCD-displayet

Den resterende batterikapacitet kan også vises i LCD-displayet som en numerisk værdi ved at vælge det 
med funktionsknappen på betjeningsenheden.

Visning af resterende 
batterikapacitet

i LCD-display

Numerisk visning af 
resterende

batterikapacitet
Situation

100 - 11% Når du tænder for LCD-displayet og kører med 
en fuldt opladet batteri, viser indikatoren for 
resterende batterikapacitet i displayet efter et 
stykke tid et segment mindre.
Hvert segment gælder for 10% af 
batterikapaciteten.

Blinker langsomt
<hvert 0,5 sekund>

10 - 1% Den resterende batterikapacitet er meget lav.
Batteriet skal lades op.

Blinker hurtigt
<hvert 0,2 sekund>

0% Batteriet er helt afl adet. Sluk for LCD-displayet og 
lad batteriet op. Trædeassistancen kan ikke bruges, 
men E-biken kan godt bruges som almindelig 
cykel. Lyset virker stadig i cirka 2 timer.



27

8.2 Indikatorlamper for batterikapacitet og visning af skønnet resterende batterikapacitet

Den resterende batterikapacitet kontrolleres ved at trykke på tasten: 

Indikatorlamper
batterikapacitet

Skønnet resterende 
batterikapacitet Situation

100 - 76%

75 - 51% Fra helt opladet (100%) slukkes indikatorlamperne 
for batterikapacitet en for en.

50 - 26%

25 - 11%

10 - 1% Batteri er næsten helt afl adet

0% Batteriet er helt afl adet. Batteriet skal lades op.

Undersiden af indikator-
lampe blinker langsomt

Undersiden af indika-
torlampe blinker hurtigt 

<hvert 0,2 sekund>
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9. Kontrol før brug

BEMÆRK
• Hvis du konstaterer en fejl eller en defekt, skal du kontakte din forhandler.
• Trædeassistancens mekanisme består af præcisionskomponenter.
 Vi fraråder, at du selv demonterer mekanismen.

Som supplement til kontrollen før du skal ud at cykle på E-biken, anbefaler vi, at også følgende 
kontrolleres.

WARNING
Denne kontrol skal udføres hver gang du skal ud at cykle på E-biken. Hvis der er 
noget, du ikke forstår, eller du har besvær med en handling, kan du altid kontakte din 
forhandler.

Nr. Kontrolpunkt Detaljer

1 Resterende batterikapacitet Er batteriet tilstrækkeligt opladet?

2 Isætning af batteripakke Er batteripakken sat rigtigt i?

3 E-bike systemets funktion Funktionerer E-bike systemet, så snart du sætter
cyklen i gang?

4 Display Er displayet sat rigtigt i?
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10. Rengøring og opmagasinering
BEMÆRK
Der må ikke bruges højtryksrenser eller damprenser til rengøring af cyklen eller E-biken systemet. Det 
kan resultere i, at der trænger vand ind, som kan beskadige eller ødelægge motoren eller batteripakken. 
Hvis der uheldigvis skulle være trængt vand ind, bør cyklen efterses af forhandleren.

10.1 Rengøring af batteripakken

Batteripakken skal rengøres med en fugtig, godt opvredet klud. Der må ikke hældes eller sprøjtes vand 
direkte på batteripakken.

BEMÆRK
Ladekontakterne må ikke renses med en fil eller skarp genstand, da de kan resultere i fejl eller defekter.

10.2  Opmagasinering

E-bike systemet skal opbevares på følgende måde:
•  På en vandret, stabil overflade.
•  Godt ventileret og tørt.
•  Beskyttet mod vejrlig og direkte sollys.

10.3  Langvarig opmagasinering (1 måned eller længere) og ibrugtagning efter en lang 
periode med stilstand

Hvis cyklen ikke skal bruges i længere tid (1 måned eller længere), skal batteripakken tages ud og 
opbevares på følgende måde:
•   Den resterende batterikapacitet skal sænkes til et niveau, hvor der lyser 1 eller 2 indikatorlamper, og 

batteripakken skal opbevares indendørs et køligt og tørt sted (mellem 10 og 20 ˚C).
•   Kontroller den resterende batterikapacitet hver måned og lad batteriet op i ca. 10 minutter, så snart 

det kun er en 1 indikatorlampe, der lyser. Den resterende batterikapacitet må ikke blive for lav.
•   Hvis batterikapaciteten bliver for lav, og batteriet ikke lades op i tide, kan der ske dybdeafladning.
  Dybdeafladning kan resultere i uoprettelig beskadigelse af batteriet. I så tilfælde dækker garantien på 

batteriet ikke.

TIP
•  Hvis batteriet opbevares helt opladet eller helt afladet, reduceres levetiden hurtigere.
•  Som følge af selvafladning vil batteriet ved opbevaring langsomt miste spændingen.
•   Batterikapacitet bliver med tiden mindre, men hvis anvisningerne for opbevaring følges, kan man opnå 

en optimal levetid.
•   Ved ibrugtagning af cyklen efter længere tids stilstand skal batteripakken kontrolleres. Hvis cyklen ikke 

har været brugt i 6 måneder eller længere, anbefales det at få forhandleren til at efterse den, før den 
bruges.
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11. Løsning af problemer
11.1 E-bike systemer

Symptom Kontrol Handling

Er displayet tændt? Tryk på tænd/sluk afbryderen på 
betjeningsenheden for at tænde.

Er batteripakken sat i? Sæt en opladet batteripakke i.

Er batteripakken ladet op? Lad batteripakken op.

Det er svært at 
træde pedalerne 
rundt.

Har cyklen stået stille i over 5 
minutter? Tænd på tænd/sluk afbryderen igen.

Cykler du op ad en stejl bakke, 
eller cykler du i meget varmt vejr 
med tung bagage?

Der er her ikke tale om en fejl. Det er en 
sikkerhedsforanstaltning, som beskytter 
batteripakken ved for høj temperatur i 
batteripakken eller motoren. Trædeassistancen 
vender tilbage, så snart temperaturen er faldet 
tilstrækkeligt meget. Det kan undgås ved at 
vælge et lavere gear, end du normalt ville 
bruge.

Er omgivelsestemperaturen lav 
(ca. 10 ˚C eller lavere)?

Ved opbevaring om vinteren bør batteripakken 
opbevares indendørs før brug.

Er displayet korrekt indstillet? Indstil displayet korrekt.

Oplader du batteripakken, mens 
den er sat i cyklen? Stop opladningen af batteripakken

Motoren kobler 
hele tiden til og fra, 
mens der cykles.

Er batteripakken sat korrekt i?

Kontroller, om batteripakken er klikket helt 
på plads. Hvis problemet også forekommer, 
når batteripakken er sat rigtigt i, kan der være 
tale om en eventuel løs forbindelse inde i 
batteripakken. Lad en autoriseret forhandler 
efterse cyklen.

Motoren laver 
raslende eller 
knagende lyde.

Det tyder på en eventuel defekt i motoren.

Motoren laver en 
mærkelig lugt eller 
røg.

Det tyder på en eventuel defekt i motoren.
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Symptom Kontrol Handling

Ca. 4 sekunder 
efter at displayet er 
tændt, slukker det 
af sig selv.

Kontroller, at 
forbindelsespunkterne på 
batteripakken er rene.

Tag batteripakken ud, rengør 
forbindelsespunkter med en tør, ren klud eller 
vatpind, og sæt batteripakken i igen.

Bruger du en helt opladet 
batteripakke? Lad batteripakken helt op.

Rækkevidden 
mindskes.

Bruger du systemet ved lave 
omgivelsestemperaturer?

Den normale rækkevidde opnås igen, når 
temperaturen bliver højere. Rækkevidden ved 
lave temperaturer kan øges ved at opbevare 
batteripakken indendørs før brug.

Er batteripakken ved at være 
slidt op? Udskift batteripakken.

Trækkeassistancen 
slukker af sig selv.

Har hjulene været blokeret i et 
par sekunder?

Slip tasten for trækkeassistance ganske kort og 
tryk den derefter ind igen.

Har du trådt i pedalerne, mens 
du trykkede på tasten for 
trækkeassistance?

Tag fødderne af pedalerne, slip tasten for 
trækkeassistance ganske kort og tryk den 
derefter ind igen.
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11.2 Batteripakke og oplader

Symptom Kontrol Handling

Er stikket på netledningen sat 
rigtigt i stikkontakten?
Er stikket på ladeledningen sat 
rigtigt i batteripakken?

Sæt stikkene rigtigt i igen og prøv på ny. Hvis 
batteripakken stadig ikke oplades, er den 
muligvis defekt.

Opladning lykkes 
ikke.

Lyser indikatorlamperne for 
resterende batterikapacitet?

Kontroller, om du bruger den rigtige metode 
og prøv igen. Hvis batteripakken stadig ikke 
oplades, er den muligvis defekt.

Er batteripakken eller 
kontakterne på den snavsede 
eller fugtige?

Kobl batteripakken fra opladeren og tag stikket 
på ladeledningen ud af batteripakken. Rengør 
og/eller aftør kontaktpunkterne på opladeren og 
batteripakken med en ren, tør klud eller vatpind 
og kobl det hele sammen igen.

De fi re 
indikatorlamper 
for batterikapacitet 
blinker samtidig.

Der er her ikke tale om en fejl.
Opladesystemet forbereder opladningen. Vent 
nogle minutter. Efter nogle minutter begynder 
lamperne at lyse uafbrudt i stedet for at blinke.

En fejl eller defekt i 
forbindelsespunkterne.

Tag batteripakken ud af cyklen og sæt stikket på 
ladeledningen i batteripakken. Hvis lamperne 
stadig blinker, er batteripakken muligvis 
defekt. Sæt batteripakken tilbage i cyklen og 
tryk på tænd/sluk afbryderen på displayet. Hvis 
lamperne blinker skiftevis, er motoren muligvis 
defekt.
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Symptom Kontrol Handling

Mulig fejl eller defekt i 
forbindelsespunkter.

Kobl batteripakken fra opladeren og sæt 
batteripakken i cyklen. Tryk på tænd/sluk 
afbryderen på displayet. Sæt stikket på 
ladeledningen i batteripakken. Hvis lamperne 
stadig blinker samtidig, er opladeren 
muligvis defekt.

Det kan være, at ladekontakten 
på batteripakken er fugtig.

Rengør og aftør ladekontakten og stikket på 
ladeledningen. Sæt stikket på ladeledningen 
i ladekontakten.

De to yderste lamper 
blinker samtidig.

Den indvendige beskyttelsesfunktion i 
batteripakken er aktiveret, og systemet kan 
ikke bruges. Udskift batteripakken.

Opladeren laver 
en unormal lyd, en 
mærkelig lugt eller 
røg.

Tag straks stikket på netledningen ud af 
stikkontakten.

Opladeren bliver 
meget varm.

Det er normalt, at opladeren 
bliver lidt varm, mens 
batteripakken oplades.

Hvis opladeren bliver så varm, at du ikke kan 
røre ved den med hænderne, skal stikket 
på netledningen tages ud af stikkontakten. 
Lad opladeren afkøle og henvend dig til 
forhandleren.

Er ladeledningens stik gået løs, 
eller er batteripakken frakoblet 
opladeren under opladning?

Begynd på ny med at oplade batteripakken.

Begyndte du at oplade 
batteripakken, mens dens 
temperatur var høj, f.eks. 
umiddelbart efter en cykeltur?

Flyt opladeren og batteripakken til et sted 
med korrekt temperatur (0-30 ˚C) og 
påbegynd opladningen igen.

Når stikket på 
ladeledningen tages 
ud af batteripakken, 
fortsætter 
indikatorlamperne for 
batterikapacitet med 
at lyse.

Det kan være, at ladekontakten 
på batteripakken er fugtig.

Rengør og aftør ladekontakten og stikket på 
ladeledningen.

Efter opladning 
er det ikke alle 
indikatorlamper for 
batterikapacitet, der 
begynder at lyse, når 
der trykkes på tasten 
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12. Garantibestemmelser og lovkrav

Garantibestemmelser
Følgende garantibestemmelser supplerer dine gældende lovfæstede rettigheder.

Garanti på batteriet
Der er 2 års garanti på batteripakken, hvis der er tale om materiale- eller konstruktionsfejl, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:
•  Du har et garantibevis eller en kvittering. Garantiperioden begynder på købsdatoen.
•  Der er ikke tale om uoprettelig dybdeafl adning, se afsnit 10.3 på side 29.

Garanti på øvrige dele
Der er 2 års fabriksgaranti på E-bikens elektriske dele (display, motor og batteripakke).
Med hensyn til garantiperioden for de øvrige dele henviser vi til garantibestemmelserne, som kan fi ndes 
på www.batavus.nl.

TIP
Inden for de første 2 år efter køb af din E-bike kan du forlænge garantiperioden med 3 år. Forhør hos 
forhandleren om vilkårene..

Lovkrav
Ifølge europæisk lovgivning er det beskrevne køretøj en cykel, fordi cyklen opfylder følgende krav:
•  Trædeassistancen er kun aktiv, hvis brugeren selv aktivt træder i pedalerne.
•  Trædeassistancen er aktiv op til en hastighed på maksimalt 25 km/t.
•  Den leverede effekt fra motoren er maksimalt 250 Watt.

    E-biken er en EPAC (Electrically Power Assited Cycle) i overensstemmelse med EN 15194.

Overensstemmelse
Herved erklærer fabrikanten af din E-bike, at produktet overholder alle krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF en 2006/42/EF. Du kan bede om overensstemmelseserklæringen 
hos din forhandler.

WARNING
Cyklen må ikke sprøjtes ren med en højtryksrenser. En for kraftig vandstråle kan 
beskadige elektronikken i de elektriske komponenter. I sådanne tilfælde dækker 
garantien ikke.
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Bortskaffelse og bearbejdning
Motoren, batteripakken, opladeren, displayet, hastighedssensoren, 
tilbehøret og emballagen skal bortskaffes til miljøvenlig 
bearbejdning eller genvinding.
Cyklen og/eller dele af den må ikke bortskaffes eller bearbejdes 
som husholdningsaffald.

For lande i EU
I henhold til de europæisk direktiver, 2012/19/EU og 2006/66/EF, 
skal udtjente elektriske apparater/værktøj henholdsvis defekte 
eller udtjente batterier/batteripakker indsamles særskilt med 
henblik på miljøvenlig bearbejdning. En udtjent batteripakke kan 
du afl evere hos en autoriseret cykelhandler.

Transport
Batterier, og altså også batteripakken til E-bike systemet, hører 
under reglerne for transport af farlige stoffer. Ved transport 
eller forsendelse, udført af tredjepart (f.eks. luftfragt eller 
pakketransport), skal regler for og krav til emballering og 
etikettering overholdes. Før forsendelse skal man kontakte en 
specialist i transport af farlige stoffer. Der stilles ingen krav 
til kundens egen transport ad landevej, men det frarådes at 
transportere beskadigede batterier. Åbne ladekontakter skal 
klæbes til, og pak batteriet ind, så det ikke kan bevæge sig i 
emballagen. Alle lokale og nationale regler skal overholdes. Er der 
spørgsmål vedrørende transport af en batteripakke, bedes man 
kontakte en autoriseret cykelhandler.
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13. Specifi kationer

Trædeassistancen aktiv ved 0 - 25 km/u

Regulering af trædeassistance Afhængigt af kraften på pedalerne og 
hastigheden

Elektromotor Type Nominel effekt 

Jævnstrøm uden børster 250 W

Type Lithium-ion

Batteripakke
i bagagebærer Nominel spænding 36 V

Nominel kapacitet 13,8 Ah

Beregnet til batterityper PASB2

Indgangsspænding AC 220-240 V/50-60 Hz

Oplader Maksimal udgangsspænding DC 42 V

Maksimal udgangsstrøm DC 3,6 A

Maksimalt effektforbrug 290 VA/163 W (opgeladen bij 240 V AC)

Brugsanvisning
Motor, display, batteripakke, oplader
©2014 Yamaha Motor Co. Ltd.
1. udgave, marts 2014
Alle rettigheder forbeholdt.
Enhver form for reproduktion eller uautoriseret brug uden skriftlig tilladelse
fra Yamaha Motor Co. Ltd. og Batavus er forbudt.
Trykt i Holland.


