
ANVÄNDARHANDBOK
Cargobike DeLight

Användning och underhåll av din Cargobike lådcykel



VÄLKOMMEN
Tack för att du väljer en cykel från Cargobike!

Denna manual visar hur du använder din nya lådcykel 
samt ger goda råd och instruktioner på hur din lådcy-
kel skall skötas för att fungera bra och hålla länge.

Lådcykelns säkerhet och funktionalitet kan kopplas 
samman med skötsel och underhåll. Genom att regel-
bundet ta hand om och vårda din cykel kommer den att 
bli ett roligare och säkrare transportmedel och du får 
ut mer av din cykling.

Vi rekommenderar att du alltid vänder dig till en fack-
man om du känner dig osäker på hur lådcykeln ska 
justeras eller repareras.

Se videos om tips och tricks för din Cargobike på:

www.cargobikeofsweden.se/cargovideo

Lycka till med din nya Cargobike!

Cargobike AB

Carlsgatan 42

211 20 MALMÖ

Version 1.0
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GENERELLT OM LÅDCYKELN
 » Alla våra el-lådcyklar har försetts med 

en elektrisk motor som hjälp för cyklisten 
när motståndet ökar, t ex. i motvind eller 
uppförsbacke. Hjälpkraften är endast 
aktiv när du trampar. Så länge fötterna 
trampar runt pedalerna får du elektrisk 
hjälp. Hjälpmotorn stängs automatiskt 
när du slutar trampa. Den startar igen så 
fort du börjar trampa.

 » Enligt svensk lag är maximal hastighet 
för elmotorassistans 25 km/h och en 
motorstyrka på max 250 watt. Vid högre 
hastigheter slutar hjälpmotorn att driva.

 » Körsträckans längd är beroende av föra-
rens vikt, temperatur, vägen (t ex backar), 
luftryck i däcken, batteriets laddnings-
grad, hur mycket du lastat i lådan samt 
hur ofta du stannar och startar. Ta alltid 
detta med i beräkningen innan du cyklar 
iväg.

 » Livslängden på batteriet och dess funk-
tionalitet beror på den omgivande tempe-
raturen. Batteriet fungerar bättre då det 

är varmt. Kapaciteten minskar med ca 
1/3 om omgivningstemperaturen sjunker 
under 0 °C. Det resulterar i att körsträck-
an blir kortare än vanligt. Batteriet funge-
rar bäst vid en omgivningstemperatur på 
ca 20 °C.

 » Lådcykeln går att använda vid regn och 
snö. Var dock uppmärksam på att om det 
kommer vatten in i motorn skadas det 
elektriska systemet och den inre ström- 
kretsen förstörs.

 » Se till att inte koppla ihop några elek-
triska delar med våta händer då det kan 
orsaka kortslutningar.

 » Personen som använder lådcykeln ska ha 
kunskap om hur den används.

 » Stäng av strömtillförseln om det uppstår 
fel eller om elsystemet inte fungerar som 
det ska.

 » Överlasta aldrig cykeln då motor och bat-
teri kan skadas.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Vikt ...................................................................................60 kg

Max. hastighet ......................................................... 25 km/h 

Max. last ........................................ 100 kg + förare (100 kg)

Batterityp........................................................Lithiumbatteri

Batteri strömstyrka ............................................. 13-17,5 Ah

Batteri spänning ..............................................................36 V

Laddningstid .................. 4-6 tim beroende på batt.status

Kapacitet, laddare ......................................... 42V - 2A, 84W 

Motortyp ....................................... Bafang Mittmotor 80Nm

Effekt ............................................................................. 250 W

Växlar .......................................................8-växlad Shimano

Framlampa ................Dubbla LED ljus med ljusautomatik

Baklampa ............................... LED ljus med ljusautomatik 

Frambroms ...................Dubbla hydrauliska skivbromsar

Bakbroms ......................................... Hydraulisk skivbroms

Parkeringsbroms ...........................................Fram och bak

Däck ...................24" fram, 26" bak, punkteringsskyddade

Batteristorlek.........................................345 x 157 x 57 mm

Batterivikt ......................................................................3,5 kg

Antal laddningar ....................................................minst 500

Körsträcka* ............................................................ 20-50 km

Reflexer ............................................................. EU standard

Garanti** .............................................. Delar 1 år, Ram 5 år

Märkning ........................................TÜV, SGS och CE-testad

*uppskattat med fulladdat nytt batteri, omgivningstemp 
ca 25 °C, normal last, jämn, torr väg, ingen vind (bero-
ende på hur mycket hjälpkraft som utnyttjas)

**läs mer om garantier och villkor på cargobike.se
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LÅDCYKELNS DELAR
1. Styre

2. Sadelfäste/Quicklock

3. Bakljus

4. Framljus

5. Skivbroms bak

6. Kedja

7. Motor med pedaler

8. Ramnummer

9. Låda

10. Ladduttag

11. Batteriindikator

12. Kontrollpanel/reglage elmotor

13. Ringklocka

14. LCD display

15. Hydraulisk frambroms

16. Hydraulisk bakbroms

17. Växelreglage

18. Parkeringsbroms

1
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1. Styre

Styret är fäst i lådan på cykeln tillsammans 
med växel- och bromsvajrar. 

För att justera höjden på styret behövs: 
Insexnyckel 6 mm samt en 13 eller 14 mm 
blocknyckel.

2. Sadelfäste

För att justera sadeln behövs inga verktyg 
utan denna justeras enkelt med vårt Quick-
lock-system

3. Bakljus

Bakljus tänds enkelt genom ett tryck på 
belysningsknappen på kontrollpanelen på 
styret.

4. Framljus

Framljus tänds enkelt genom ett tryck på 
belysningsknappen på kontrollpanelen på 
styret.

5. Skivbroms bak

Den hydaruliska skivbromsen bak får din 
lådcykel att stanna jämnt och snabbt. 

6. Kedja

Kedjan bör smörjas och rengöras regelbun-
det för att cykeln skall gå så smidigt som 
möjligt. Om din kedja är för slapp bör du åka 
till auktoriserad verkstad och få den spänd.

7. Motor med pedaler

Motorn är inbyggd i mitten tillsammans 
med pedalerna. När motorn är påslagen 
förser denna din elcykel med kraft så fort 
du börjar trampa. Assistans finns i 5 olika 
hjälpnivåer.

8. Ramnummer

Ramnummer sitter nere vid centrumbulten 
under lådan. 

9. Låda

Rubust trälåda med en maxlast på ca 100 kg.

10. Ladduttag

Här laddar du ditt batteri med den laddare 
som följer med cykeln.

Det går bra att både ladda med batteriet i 
cykeln och när batteriet är borttaget.
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11. Batteriindikator

Knappen på batteriet är enkel att trycka in 
för att se hur mycket batterikapacitet som 
finns kvar i batteriet. 

En liten stapel med lysdioder indikerar hur 
mycket batteri som finns kvar.

Läs mer om batterifunktionalitet på nästa 
sida.

12. Kontrollpanel/reglage elmotor

På och avstängning av den elektriska hjälp-
motorn sker här samt val av hur mycket 
assistans du behöver. 

Mer information finner du på sidan 13.

13. Ringklocka

Fungerar som signal på cykelbanor och på 
din färdväg för att göra andra trafikanter 
medvetana om att du kommer.

14. LCD Display

Här ser du all aktuell information som has-
tighet, tripmätare, batterinivå osv.

Se alla funktioner på sidan 12.

15. Hydraulisk frambroms

Den hydrauliska frambromsen sitter på 
vänster sida på styret bromsar båda fram-
hjulen med ett jämnt tryck.

Parkeringsbroms finns på detta handtag se 
punkt 18.

16. Hydraulisk bakbroms

Bakbromsen sitter på höger sida på styret 
och bromsar bakhjulet.

Parkeringsbroms finns på detta handtag se 
punkt 18.

17. Växelreglage

Enkelt växelreglage som ställer in utväx-
lingen på din cyklel. 8 växlar totalt.

Tänk på!

Växelreglaget bör ej användas då cykeln 
står still. Detta kan medföra att vajer eller 
växelförare går sönder.

18. Parkeringsbroms

Både fram och bakbroms har en parke-
ringsbromsfunktion som gör att broms-
handtaget hålls intryckt av sig själv.

Detta vred kan aktiveras när du dragit in 
bromshandtaget i innersta läget.

OBS! Om din cykel skall stå stilla en längre 
tid bör parkeringsbromsen inte vara akti-
verad då det minskar oljatrycket i bromss-
langarna och de kan minska i funktion.
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BATTERIFUNKTION OCH MITTMOTOR
 » Att tänka på vid användning av elcyklar 

med mittmotor.

 » När effekten i batteriet är ner mot 25-
30% av max är man nere på ca 36-37V. 
Då visar staplarna ca 3-4 i displayn. 

Belastar man lite extra här finns det risk 
att motor kräver mer ström än vad batte-
riet kan leverera. 

Då vill batteriets BMS stänga av ström-
men tillfälligt. (Ungefär som när en skruv-
dragare är på väg att ta slut). 

Man kan starta upp systemet och köra vi-
dare men det kommer att stänga ner igen 
om det blir för tungt för batteriet. 

 » Ladda batteri i 24 timmar för att optimera 
cellerna. 

 » Ladda ofta och lite, hellre än sällan och 
mycket. 

 » Att köra med fullt batteri är bättre för 
både batteri och cykel. 

 » Använd växlarna som på en vanlig cykel. 

 » Kör man i en backe så hjälper man cykeln 
otroligt mycket genom att köra på lättare 
växlar.

 » Viktigt är att tänka på vad som drar 

ström. Vikt på ekipage och last påverkar 
mycket. Med en totalvikt på 200 kilo kom-
mer man inte upp för samma backe som 
en totalvikt på 150 kilo. 

 » Dåligt däcktryck ger 15-20% högre för-
brukning och motstånd som påverkar 
batteriet.

 » Peak effekten är på ca 750W och den är 
maximal vid accelerationen upp till ca 
8-10 km/t eller 2-4 sekunder. Sedan sjun-
ker den till 650-700W efter några sekun-
der. Detta beror på hur hårt man trampar. 
Tar man en backe och kör max så är peak 
lite längre men går ner till 250W efter ett 
tag.

 » Pumpa däcken och smörj kedjan. 

 » Använd lätta växlar.

 » Använd växelsystemet som man skulle 
gjort med en icke assisterad cykel.

Cykeln är elassisterad och hjälp fås 
av en elmotor, det är inte ett eldrivet 
fordon som kan hjälpas med tramp.
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SKÖTSELINSTRUKTIONER
Dessa skötselråd är även en förutsättning 
för att Säljarens garantivillkor ska gälla.

Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara 
och medför att cykelns konstruktion för-
svagas eller åldras i förtid. Om Du däremot 
vårdar Din cykel väl kommer den att vara 
till glädje i många år.

 » Tag för vana att regelbundet kontrollera 
och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, 
pedaler och vevarmar. Eventuella glapp 
i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda 
och ram(centrumbult)måste detta åtgär-
das av cykelmontör omedelbart.

 » Se även till att ha välpumpade däck ef-
tersom det ger lägre friktion och minskar 
risken för punktering och skyddar fälgar-
na. 

 » Om ekrarna känns lösa eller om hjulen 
ger ifrån sig ett tickande ljud är det dags 
att lämna in cykeln för ekerspänning 
och/eller riktning av fälg. Detta bör alltid 
göras inom några veckor efter det att Du 
började använda Din nya cykel.

 » Förvaring av cykel ska ske i regnfritt 
utrymme. Om detta inte är möjligt ska 
överdragskapell eller regnskydd använ-
das. Vid lackskador på ram eller låda bör 
man måla i med lackfärg för att förhindra 
att rost eller fukt får grepp.

 » En ren cykel är lättare att underhålla. 
Dessutom fungerar komponenterna på 
Din cykel bättre och håller längre om de 
inte är täckta av smuts, olja, vägsalt, lera 
etc. Tvätta därför cykeln regelbundet. Vid 
avsköljning med slang bör Du undvika att 
vatten och rengöringsmedel tränger in i 
cykelns lager - såsom pedaler, vevlager, 
nav och styrlager – detta eftersom rengö-
ringsmedel löser upp det fett som lagren 
behöver för att fungera och för att skydda 
mot rost.

 » Efter rengöring är det mycket viktigt att 
smörja alla rörliga delar (såsom kedja, 
växlar, vajrar, pedalfäste). Rengör och 
smörj kedjan så snart behov uppstår.

 » Skicket på kedja och drev har stor be-
tydelse för drivpaketets livslängd. Tänk 
därför på att regelbundet smörja varje 
länk på kedjan med kedjeolja – en droppe 
på varje länk är en god tumregel. Obser-
vera också att kedja och drev är förslit-
ningskomponenter som måste bytas ut 
ibland.

 » Under vintertid behöver skruvhuvuden 
som kan samla smuts, vatten också re-
gelbunden smörjning. Tänk på att allt stål 
kan rosta och trä kan svälla! Än en gång 
vill vi påminna om att vinterförvaring bör 
ske i regnfritt utrymme eller att använda 
skyddskapell!

 » Om handbromsens effekt avtar tyder det 
på att bromsarna behöver luftas och ser-
vas eller att bromsklossarna slitits. 

 » Vid minusgrader kan växlar frysa. För att 
undvika detta bör vajrar smörjas samt att 
cykeln bör förvaras i frostfritt utrymme.

 » Batteri till elcykel får inte utsättas för 
extrem hetta eller vatten under längre 
period. När cykel inte används ska batteri 
förvaras i torrt och svalt utrymme. Om 
batteri inte används under längre period 
ska underhållsladdning ske ca 2 timmar 
per månad.

 » Ta för vana att med jämna mellanrum 
kontrollera att bromsar och växlar är rätt 
justerade.

OBS!

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stö-
tar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna 
underlag kan vara förödande om man kör 
omdömeslöst. Att upprepade gånger köra 
i hög hastighet över kanter och gupp kan 
göra att ramen och ekrar försvagas. Detta 
gäller även vid överlastning. (Maxlast i låda 
ca 100 kg plus förare ca 100 kg.)

Cykeln är gjord för normal stadskörning och 
är inte ett terrängfordon.
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KONTROLL FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN
Följande är viktigt att kontrollera innan låd-
cykeln används första gången.

 » Många detaljer på lådcykeln är montera-
de från fabriken. Kontrollera och even-
tuellt efterdra/justera fabriksmonterade 
detaljer.

 » Kontrollera däcktrycket. Max- och rekom-
menderat tryck står på däckets sida.

 » Se till att batteriet är fulladdat och kor-
rekt anslutet.

LADDA BATTERIET
 » Batteri och laddare får ej hanteras av 

barn.

 » Använd alltid medföljande batteriladdare.

 » Laddaren är avsedd för inomhusbruk i 
normal rumstemperatur.

1. Tryck in batteriindikatorn för att se batte-
riets laddstatus.

2. Anslut batteriladdaren till batteriet.

3. Anslut batteriladdaren till vägguttaget 
(220 V). Röd indikatorlampa lyser under 
laddningstiden.

4. Låt batteriet ladda tills indikeringslampan 
lyser grönt.

5. Koppla bort laddaren från vägguttaget.

6. Koppla bort laddaren från batteriet.

Batteriladdning

Batteriet kan laddas dagligen, även om det 
inte är urladdat. Dock ska batteriet laddas 
när indikeringslampan på batteriet lyser 
rött.

CYKLA MED EL-LÅDCYKEL
Funktionalitet

 » Lådcykeln har lågspänningsskydd vilket 
innebär att strömtillförseln stoppas au-
tomatiskt när spänningen i batteriet blir 
otillräcklig.

 » Strömtillförseln stoppas automatiskt när 
hastigheten överstiger 25 km/h.

 » Strömtillförseln stoppas automatiskt när 
du slutar trampa.

Maximering av räckvidden

 » Många faktorer påverkar batteriets effekt 
och påverkar även räckvidden.

 » Ladda upp batteriet helt och hållet före en 
längre färd. 

 » Vid ojämna vägar och kuperad terräng 
går det åt mer energi.

 » Det går åt mer energi om man byter has-
tighet ofta. 

 » Högre vikt eller mer last förbrukar mer 
energi.

 » Ha alltid rätt däcktryck och håll alltid cy-
keln ren och välsmord så räcker batteriet 
längre.

 » Kontrollera att alla hjulen rullar fritt. 
Om bromsbeläggen tar emot går det år 
mer energi. Kontrollera regelbundet dina 
bromsar.

 » Att trampa kraftigt sparar batteriet och 
ökar därmed batteriets räckvidd.

 » Läs även funktion och tips för mittmotor 
på sidan 9.
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DISPLAY

6 DISPLAY MANUAL DP C10.UART  

NORMAL INDICATION AREA

        

                                                       

1  Battery level

2  Maintenace warning

3  Headlight indication

4  Distance mode

5  Asisstance

6  Malfunction indication

7  Menu

8  Speed display

9  Speed model

10  Distance indication

11   Level indication   

 • Speed mode: average speed (AVG km/h), 
maximum speed (MAXS km/h).

 • Speed display: display of the speed, km/h 
or mph.

 • Battery level: 10-segment battery indication; 
the voltage that each segment represents 
can be customized.

 • Headlight indication: only shows when 
headlight or backlight are on.

 • Error display: When a fault is detected the 
symbol  will be displayed.

 • Maintenance warning: When there is a need 
for maintenance the symbol  will be 
displayed (riding distance or the number of 
battery charge cycles exceed the set value, 
function can be deactivated).

 • Level indication: The chosen level 1–5 will 
be displayed; if there is no numeric display, 
it means that there is no assistance (by the 
motor). If the rider is walking and pushing 

the e-bike,   will be displayed.

 • Distance mode: display of the maximum 
speed MXA, average speed AVG, the single-
trip distance TRIP, the total distance TOTAL, 
remaining distance TO GO, power W, 
consume energy C.

 • Distance indication: display of the distance 
depending on the setting.

1 6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

1. Batterinivå

Batteriindikator med 10-segment som visar 
hur mycket batteri du har kvar.

2. Serviceindikator

Denna funktion är inaktiverad.

3. Bakgrundsbelysning

Visas endast när bakgrundsbelysningen är 
påslagen.

4. Tripmätare 

Visar din maxhastighet MXA, genomssnitts-
hastighet AVG, distans sen du började cykla 
TRIP, cyckelns totala cyklade distans TOTAL, 
återstående distans tills batteriet är slut TO 
GO, wattbelastning W, använd energi C.

5. Walkassist 

Om minusknappen hålls intryckt, aktiveras 
Walkassist och motorn driver cykeln framåt 
i max 5km/h.

6. Felsökningsindikatorn

När skiftnyckeln tänds har fel upptäckts i 
cykelns elektronik. För felssökningskoder 
besök vår hemsida på: 
www.cargobike.se/felkoder

7. Meny

Menu text tänds när inställningsmenyn är 
aktiv för inställning och felsökning. (endast 
av auktoriserad cykelverkstad.

8. Hastighetvisning

Visar din aktuella hastighet.

9. Hastighetsläge

Visar genomsnittshastighet (AVG km/h), 
maxhastighet (MAXS km/h).

10. Hastighetslägesindikator

Hastighetsvisningen av hastigheten i km/h 
eller mph. 

11. Assistansnivå

Assistansnivå (11): den valda assistansnivån 
visas från 1 till 5; om där inte visas något 
nummer innebär det att ingen assistans är 
aktiv från motorn. 

En enkel instruktionsvideo för inställningar 
av displayn finns att se på:

www.cargobikeofsweden.se/cargovideo
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KONTROLLPANEL

Motorn kontrolleras via kontrollpanelen på styret. Det finns 5 hastighetslägen. För optimal 
funktion bör du välja en låg hastighet på kontrollpanelen och lägga växelväljaren i läge 1 när 
du börjar trampa.

7

 

  DISPLAY MANUAL DP C10.UART

BUTTON DEFINITION

  

NORMAL OPERATION

 • ON/OFF Switch

Turn on the device, press and hold  for 
2s to power on the display. Press and hold 

 again for 2s to power off the display, If 
the bike is not used, after 5 minutes (time 
can be set) the display will be automatically 
turned off.

 • Assist Mode Selection

In the manual gearshift mode, press the  
or  choose the desired level of support by 
the motor. The lowest level is Level 1, the 
highest Level 5. When the display is on, the 
default mode is Level 1. When there is no 
numeric mode display, there is no power 
assistance.

(power assistance lever selection interface as 
below figure)

BUTTON DEFINITION

 

Headlight button

Switch button

Mode button

Up button

Down button

PÅ/AV

För att sätta på hjälpmotorn trycker du och 
håller inne  i 2 sekunder.

Tryck och håll inne  i 2 sekunder igen för 
att stänga av.

Om cykeln inte använts på 5 minuter stäng-
er display och hjälpmotor av sig själv auto-
matiskt. 

Assistansnivåväljare
Välj de olika assistansnivåerna genom att 
trycka på  eller .

Lägsta nivån är 1 och högsta är 5.

När kontrollpanelen sätts på, aktiveras as-
sistansnivå 1 automatiskt.

När inget nummer visas i displayn innebär 
det att du inte får någon assistans från 
hjälpmotorn.

Avståndsläge och hastighetsläge
Tryck på  för att växla läge mellan av-
ståndsvisning och hastighetsvisning. 

Påbörjad distans (TRIP km), total distans 
(TOTAL km), Maxhastighet (MAXS km/h), ge-
nomsnittshastighet (AVG km/h), återstående 
distans (RANGE) och energianvändning (C) 
visas i nämnd ordning.

Belysning/bakgrundsbelysning
Tryck på  i 2 sekunder för att aktivera 
både bakgrundsbelysningen i displayn och 
ljuset på cykeln.

Tryck på  i 2 sekunder igen för att 
stänga av.

Om displayn sätts på när det är mörkt ute 
kommer bakgrundsbelysning och ljus tän-
das per automatik.

Lampa
Upp

Ner
PÅ/AV

Läge
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Felsökningsschema

FEL ORSAK ÅTGÄRD
Batteriet laddar inte. Laddaren är inte ansluten till nätet. Anslut laddaren.

Svårighet att växla. Växlarna är felinställda. Lämna in cykeln till auktoriserad 
verkstad.

Någon av handbromsarna fungerar 
inte korrekt.

Bromsbeläggen är utslitna Byt ut bromsbeläggen.

Bromsbeläggen är felplacerade.
Justera bromsbeläggen enligt ma-
nualen.

Bromsslangarna är dåligt luftade.
Lufta bromssystemet eller lämna in 
till auktoriserad verkstad.

Cykeln ger ingen assistans.

Glapp i kontaktdon.

Kontrollera kontakten som sitter på 
sladden från displayen vid styret. 
Riktpilarna ska peka mot varandra 
och kontakten ska vara ordentligt 
intryckt och låsfunktionen åtdragen. 

Batteriet är urladdat
Ladda batteriet regelbundet för 
bästa prestanda, även då cykeln inte 
används.

Elsystemet är inte påslaget
Starta systemet genom att trycka på 

 i 2 sekunder på kontrollpanelen.

Speedsensorn registrerar inte att du 
trampar.

Speedsensorn sitter nere på bakra-
mens högra sida. Denna känner av 
rotationen på hjulet med hjälp av 
magneten som sitter på en av ekrar-
na. Smuts kan göra att sensorn inte 
registrerar rörelsen. Om allt är rent, 
kontrollera att magneten sitter så att 
den passerar sensorn korrekt. Du 
kan manuellt justera magneten med 
hjälp av en skruvmejsel. Hjälper inte 
detta, ta kontakt med en auktorise-
rad verkstad.

Annat fel på systemet Kontakta återförsäljare eller auktori-
serad verkstad som kan felsöka och 
laga cykeln.

Cyklen går ovanligt tungt Bromsar är feljusterade och bromsar 
cykeln

Justera bromsarna så att inte 
bromsbeläggen ligger an mot 
bromsskivan.

Dåligt däcktryck Pumpa cykeln till rekommenderat 
tryck, rekommendation står på däck-
sidan. ca 4-4,5 bar

Batteriets prestanda försämras Används cykeln under höst eller 
vinter då temperaturen kan gå ner till 
0 – (-20°C) så försämras kapaciteten 
upp till 50 %.

Ta in batteriet inomhus vid kyla, då 
cykeln inte an- vänds. Ladda batte-
riet inomhus
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SÄKERHETSINFORMATION
Batteriladdaren är försedd med följande 
varningssymboler:

Batteriladdaren är försedd med följande 
varningstext:

VARNING!

 » Skaderisk. Ladda enbart uppladdningsba-
ra 36V Li-ion batterier.

 » Risk för elektrisk chock.

 » Ladda batteriet på en torr plats.

 » Läs igenom manualen noggrant och för-
stå innehållet innan du använder batteri-
laddaren.

VARNING!

 » Kortslut inte batteriets poler.

 » Lämna förbrukat batteri till en återvin-
ningscentral. Använd endast medföljande 
laddare.

 » Batteriet kan explodera om det eldas upp.

VIKTIGT
 » Fulladda alltid batteriet efter användning.

 » Fulladda batteriet minst varannan månad, 
även om cykeln inte har använts.

 » Använd endast laddaren inomhus.

 » Lämna batteriladdaren till återvinning.

 » Laddaren är tillverkad enligt EU-standard

VARNING!
Läs och följ instruktionerna I manualen. 
För din egen säkerhet får denna del aldrig 
användas på fel sätt, skadas eller felinstal-
leras, felskötas eller modifieras. Kom ihåg: 
SÄKERHETEN ÄR VIKTIGAST.

OBS! Denna cykel är inte avsedd för down-
hilltävlingar, stuntcykling eller annan ag-
gressiv terrängcykling.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
 » Läs instruktionerna innan laddning på-

börjas.

 » Använd endast medföljande batteriladda-
re.

 » Den medföljande batteriladdaren är en-
dast avsedd för laddning av medföljande 
batteri.

 » Laddaren får endast användas i jordade 
uttag.

 » Ladda batteriet på en välventilerad plats.

 » Täck inte över batteriet under laddning. 
Risk för överhettning.

 » Laddaren är avsedd för inomhusbruk i 
normal rumstemperatur.

 » Koppla bort laddaren från nätet innan 
batteriet tas ur laddaren.

 » Kontrollera att elkabeln är hel. Om elka-
beln är skadad får produkten inte använ-
das.

 » Fatta tag i stickkontakten när du ska dra 
ut den från eluttaget. Dra aldrig i elka-
beln.

 » Denna cykel kan användas av personer 
med nedsatt fysisk eller mental förmåga  
eller brist på erfarenhet eller kunnande, 
om de övervakas eller har fått instruktio-
ner angående användningen av apparaten 
på ett säkert sätt och förstår de involve-
rade riskerna. 

 » Barn skall inte leka med cykeln. 

 » Rengöring och underhåll får inte utföras 
av barn utan tillsyn.



MÄRKNINGAR
TÜV

TÜV förkortning för Technischer Über-
wachungsverein (ungefär Tekniska övervak-
ningsföreningen eller -organisationen) är 
en tysk organisation med regionala under-
avdelningar runt om i Tyskland. Målet är 
att skydda människor och miljön från faror 
från fabriker, produkter m.m. TÜV fungerar 
som en oberoende konsult och kontrollerar 
fabriksanläggningar, elinstallationer, fordon 
m.m. TÜV har mycket stränga krav för att 
godkänna (TÜV geprüft) och har blivit en av 
de starkaste kvalitetsmärkningarna interna-
tionellt.

SGS

SGS är en världsledande organisationen 
för inspektioner, verifikationer, tester och 
certifiering.

CE

CE-märkning är en produktmärkning inom 
främst EU men även inom EES. Bokstäverna 
CE är en förkortning för Conformité Europé-
enne (’i överensstämmelse med EG-direk-
tiven’). En produkt med CE-märkning får 
säljas i EES-området utan ytterligare krav. 
Förutsättningarna för att få CE-märka en 
produkt är att:

 » Produkten överensstämmer med grund-
läggande krav på exempelvis hälsa, 
säkerhet, funktion, miljö

 » Föreskriven kontrollprocedur har följts

På allmän väg är det viktigt att tänka 
på följande:

 » Som trafikant är du skyldig att känna till 
och följa gällande trafikregler.

 » Vi rekommenderar att du alltid använder 
hjälm vid cykling. Är du under 15 år och 
färdas på en Cargobike skall du enligt lag 
använda cykelhjälm.

 » Lämna aldrig barn utan uppsikt i din 
lådcykel.

 » Anpassa hastigheten efter rådande för-
hållanden. 

AVFALLSHANTERING
El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska 
produkter, däribland alla typer av batterier, 
ska lämnas till avsett insam- lingsställe för 
återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 
2006/66/EC).

Cargobike är registrerade och godkända 
hos Naturvårdsverket.


