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INTRODUKTION
Dessa originalinstruktioner har tagits fram för drivenheten, displayenheten, batterisatsen och batteriladdaren.
UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA VARNINGAR I DENNA MANUAL KAN LEDA TILL ALLVARLIGA
PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL.
Särskilt viktig information kännetecknas i denna manual av följande beteckningar:
Detta är en varningssymbol. Den visas för att göra dig uppmärksam på
risken för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som visas med
denna symbol för att undvika eventuella skador eller dödsfall.
WARNING

En VARNING anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till
dödsfall eller allvarlig personskada.

NOTICE

Ett MEDDELANDE anger speciella försiktighetsåtgärder som måste vidtas
för att undvika skada på fordonet eller annan egendom.

TIPS

Ett TIPS tillhandahåller viktig information som gör procedurer enklare och
tydligare.

Anger förbjudna saker som du inte får göra på grund av säkerhetsrisk.
* Produkten och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
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INTRODUKTION
Informera dig om lokala lagar och föreskrifter för cykling innan du använder denna e-Bike Systemscykel.

Drivenhet, Displayenhet,
Batterisats, Batteriladdare
ORIGINALINSTRUKTIONER
©2015 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1:a utgåvan, juni 2015
Med ensamrätt.
Omtryck eller obehörig användning
utan skriftligt godkännande av
Yamaha Motor Co., Ltd.
är uttryckligen förbjuden.
Tryckt i Japan
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PLACERING AV VARNINGS- OCH
SPECIFIKATIONSETIKETTER
Läs och förstå alla etiketter på batterisatsen och batteriladdaren. Dessa etiketter innehåller viktig
information för säker och korrekt användning. Ta aldrig bort någon etikett från batterisatsen eller
batteriladdaren:

Batterisats
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PLACERING AV VARNINGS- OCH
SPECIFIKATIONSETIKETTER
Batteriladdare

How to disconnect the plug.

1.GRASP
2.PULL

Bekanta dig med följande piktogram och läs den förklarande texten, se sedan efter vilka piktogram
som gäller för din modell.
Läs ägarens handbok

Kasta inte i eld

Ta inte isär

Använd inte med våta händer
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BESKRIVNING
1

2
b
a

3

4

a

c

b
5

6

1. Drivenhet
2. Hastighetssensorsats
a) Magnetsensor av ekertyp
b) Pick-up
3. Displayenhet
a) Display (avtagbar)
b) Displayhållare
c) Omkopplare
4. Batterisats
(på pakethållaren 500 Wh/400 Wh)
5. Batterisats (på rör)
6. Batteriladdare
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E-BIKE SYSTEMS
e-Bike Systems är konstruerat att erbjuda optimal kraftassistans.
Det ger assistans inom ett standardintervall baserat på faktorer som hur hårt du trampar, cykelns
hastighet och vilken växel som används.
e-Bike Systems fungerar inte i följande situationer:
• När strömmen till displayenheten är avstängd.
• När hastigheten är 25 km/h eller snabbare.
• När du inte trampar.
• När det inte finns någon återstående batterikapacitet.
• När den automatiska avstängningsfunktionen* är på.
* Strömmen stängs automatiskt av när du inte använder e-Bike Systems i 5 minuter.

• När assistansläget är inställt på läget Off (Av).
• När knappen för påskjutningsassistans släpps loss.
• När displayenheten är borttagen.

Det finns fyra typer av ”assistanslägen” + läget Off (Av).
Välj mellan High-Performance (högpresterande läge), Standard (standardläge), Eco (ekoläge),
+Eco (+ekoläge) och Off (Av-läge) för att anpassa efter dina cyklingsförhållanden. Se ”Visa och
växla assistansläge” för information om hur du växlar mellan assistanslägen.
Högpresterande läge

Använd detta läge när du vill cykla mer bekvämt, till exempel uppför
en brant backe.

Standardläge

Använd detta läge när du cyklar på en plan väg eller uppför backar
med svag lutning.

Ekoläge
+Ekoläge

Använd detta läge när du vill cykla så långt som möjligt.

Läget ”Off”

Använd detta läge när du vill cykla utan assistans. Du kan
fortfarande använda de andra funktionerna på displayenheten.
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E-BIKE SYSTEMS
Diagram över kraftassistans

Assist power

High

High-Performance
mode
Standard mode

Power-saving

Eco mode
+Eco mode
Starting off

Level road

High-Performance
mode
A mode that can be
counted on to
provide powerful
assist at all times.

Inclined road

Standard
mode
The recommended
mode, balancing
assist power and
remaining assist
distance.

Steep incline

Low

Eco mode
+Eco mode
A mode for saving
assist power to
travel longer
remaining assist
distances.

• Denna bild är endast en referensbild. Den faktiska prestandan kan variera beroende på vägförhållanden, vind och andra faktorer.
• I Av-läget ges ingen kraftassistans.
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E-BIKE SYSTEMS
Förhållanden som kan minska det återstående assisterade avståndet
Det återstående assisterade avståndet kommer att minska när du cyklar i följande förhållanden:
• Startar och stannar ofta
• Många branta sluttningar
• Dåliga förhållanden på vägytan
• När cykeln är tungt belastad
• När du cyklar tillsammans med barn
• När du cyklar i stark motvind
• Låg lufttemperatur
• Utsliten batterisats
• När du använder framlampan (gäller endast modeller utrustade med lampor som drivs av batterisatsen)
• Det återstående assisterade avståndet minskar också om cykeln inte underhålls ordentligt.
Exempel på otillräckligt underhåll som kan minska det återstående assisterade avståndet:
• Lågt däcktryck
• Kedjan rör sig inte jämnt
• Bromsen används konstant
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SÄKERHETSINFORMATION
Använd aldrig batteriladdaren för att ladda andra elektriska apparater.
Använd inte någon annan laddare eller laddningsmetod för att ladda de speciella batterierna. Användning av en annan laddare kan leda till brand, explosion eller skada på
batterierna.
Denna batteriladdare kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har fått
vägledning och instruerats om hur de ska använda batteriladdaren på ett säkert sätt
och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med batteriladdaren.
Rengöring och underhåll ska aldrig utföras av barn utan övervakning.
Även om batteriladdaren är vattentät får den aldrig sänkas ned i vatten eller annan vätska. Dessutom får batteriladdaren aldrig användas om polerna är våta.
Hantera aldrig nätkontakten, laddningskontakten eller rör vid laddarens kontakter med
våta händer. Det kan leda till elchock.
Rör inte vid laddarens kontakter med föremål av metall. Låt inte främmande material
orsaka kortslutning av kontakterna. Det kan leda till elchock, brand eller skada batteriladdaren.
Avlägsna regelbundet damm från nätkontakten. Fukt eller andra problem kan reducera
effektiviteten hos isoleringen vilket kan leda till brand.
Ta aldrig isär och modifiera aldrig batteriladdaren. Det kan leda till brand eller elchock.
Använd inte med ett grenuttag eller en förlängningssladd. Användning av ett grenuttag
eller liknande kan göra att märkströmmen överskrids och orsaka brand.
Använd inte med kabeln bunden eller hoprullad, förvara inte med kabeln rullad runt laddaren. Skada på kabeln kan leda till brand eller elchock.
Sätt ordentligt in nätkontakten och laddningskontakten i uttaget. Om du inte sätter in
nätkontakten och laddningskontakten helt kan det leda till brand orsakad av elchock eller överhettning.
Använd inte batteriladdaren nära brännbart material eller gas. Det kan leda till brand eller explosion.
Täck aldrig batteriladdaren och placera aldrig andra föremål ovanpå den under laddning. Det kan leda till intern överhettning och brand.
Rör inte vid batterisatsen eller batteriladdaren medan den laddar. Eftersom batterisatsen eller batteriladdaren uppnår en temperatur på 40–70 °C under laddning kan du få
lågtemperaturbrännskador om du rör vid den.
Använd inte om batterisatsen är skadad, sprucken eller om du känner en ovanlig doft.
Läckande batterivätska kan orsaka allvarlig skada.
Kortslut inte kontakterna i batterisatsen. Om du gör det kan batterisatsen bli varm eller
börja brinna vilket kan leda till allvarliga personskador eller skada på egendom.
Ta inte isär och eller modifiera batterisatsen. Om du gör det kan batterisatsen bli varm
eller börja brinna vilket kan leda till allvarliga personskador eller skada på egendom.
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SÄKERHETSINFORMATION
Om strömsladden är skadad ska du sluta använda batteriladdaren och få den undersökt av en behörig återförsäljare.
Vrid inte pedalerna och flytta inte cykeln medan batteriladdaren är ansluten. Om du gör
det kan strömsladden trassla in sig i pedalerna vilket kan leda till skada på batteriladdaren, strömsladden och/eller kontakten.
Hantera strömkabeln varsamt. Om du ansluter batteriladdaren inomhus medan cykeln
står utomhus kan strömsladden klämmas och skadas i dörren eller fönstret.
Kör inte över strömsladden eller kontakten med cykelns hjul. Om du gör det kan
strömsladden eller kontakten skadas.
Tappa inte batterisatsen och stöt den inte mot något. Om du gör det kan batterisatsen
bli varm eller börja brinna vilket kan leda till allvarliga personskador eller skada på egendom.
Kasta inte batterisatsen i eld och utsätt den inte för en värmekälla. Det kan orsaka
brand eller explosion vilket kan leda till allvarliga personskador eller skada på egendom.
Modifiera inte och ta inte isär e-Bike Systems. Montera inget annat än originaldelar och
originaltillbehör. Om du gör det kan det leda till produktskada, felfunktion och ökad risk
för personskada.
När du stannar ska du använda fram- och bakbromsar och sätta båda fötterna på
marken. Om du sätter ena foten på pedalen när du stannat kan du oavsiktligt starta
kraftassistansfunktionen vilket kan leda till att du förlorar kontrollen och till allvarlig personskada.
Använd inte cykeln om det finns något avvikande på batterisatsen eller e-Bike Systems. Om du gör det kan det leda till att du förlorar kontrollen och till allvarlig personskada.
Var noga med att kontrollera den återstående batterikapaciteten innan du cyklar på
kvällen eller natten. Framlampan som drivs av batteriet kommer att slockna när den
återstående batterikapaciteten har minskat till en nivå där kraftassisterad cykling inte
längre är möjlig. Om du cyklar utan en fungerande framlampa ökar risken för att du
skadas.
Starta inte genom att springa med en fot på pedalen och en fot på marken och sedan
hoppa upp på cykeln när den har fått en viss fart. Om du gör det kan det leda till att du
förlorar kontrollen eller till allvarlig personskada. Var noga med att alltid starta efter att
du satt dig ordentligt på cykelsadeln.
Tryck inte på knappen för påskjutningsassistans om bakhjulet inte rör vid marken. Hjulet kommer att snurra med hög hastighet i luften och kan fånga eller trassla in sig i
föremål som befinner sig i närheten.
Ta inte av displayen medan du cyklar. Om du gör det stängs kraftassistansen av vilket
kan leda till att cykeln faller.
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
Displayenhet

Assist mode
switch (up)

Assist mode
switch (down)

Power switch
Light switch

Assist power meter
Speedometer

Assist mode
indicator

Function select
switch

Pushing assist switch

Clock
Function
display

USB receptacle

Battery capacity indicator
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
Displayenhet
Displayenheten erbjuder följande drift- och informationsdisplayer.

2 Batteri
Cover

Close

Waterproof
seal
Battery

Kontrollera om det klassade batteriet (CR2032) är installerat i den bakre delen av displayen.
Om batteriet inte är installerat eller om det inte finns tillräckligt med batterikraft kvar ska du installera ett nytt batteri.
I ”Inställningar för klocka och km/mile” beskrivs hur du
ställer in tiden och enheterna för avstånd och hastighet.

TIPS

• Kontrollera att den vattentäta förseglingen har installerats korrekt.
• Använd ett nytt CR2032-knappcellsbatteri (säljs separat).

Display

Holder
Lever

2 Montera och ta bort displayen
För att montera displayen ska du trycka på spaken på hållaren medan du för displayen mot den bakre delen av
cykeln in i hållaren. För att ta bort displayen ska du trycka
på spaken på hållaren medan du för displayen mot den
främre delen av cykeln ut ur hållaren.

TIPS

• Justera displayens vinkel genom att lossa på bulten
som reglerar displayvinkeln. Vinkeln är individuell för
varje person som cyklar.
• Se till att displayen är avstängd innan du monterar eller
tar bort den.

Display angle
adjust bolt
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
2 Ström ”On/Off” (På/Av)
Power switch

Varje gång du trycker på strömbrytaren växlar strömmen
mellan ”På” och ”Av”.
När du sätter på strömmen tänds alla displayer. Därefter
visas indikatorn för batterikapacitet, hastighetsmätaren,
mätaren för assisterande kraft, funktionsdisplayen som
t.ex. genomsnittlig cykelhastighet och assistanslägesindikatorn ”STD” samt klockan.

TIPS

• När du slår på strömmen ställs assistansläget automatiskt in på standardläget.
• Håll dina fötter från pedalerna när du sätter på displayenheten. Börja inte heller cykla direkt efter att du har
satt på displayenheten. Om du gör det kan assistanskraften försvagas. (Svag assistanskraft i dessa två fall är
inte en felfunktion.) Om du oavsiktligt gjorde något av
ovanstående ska du ta bort fötterna från pedalerna, slå
på strömmen igen och vänta ett ögonblick (cirka två
sekunder) innan du börjar cykla.
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
Assist mode indicator
Assist mode
switch (up)

2 Visa och växla assistansläge
Indikatorn för assistansläge visar det valda assistansläget.
• När du trycker på knappen för assistansläge (upp) ändras läget från ”Off” till ”+Eco” till ”Eco” till ”Std” eller
från ”Std” till ”High”.
• När du trycker på knappen för assistansläge (ned) ändras läget från ”High” till ”Std” eller från ”Std” till ”Eco”
eller ”Eco” till ”+Eco” eller ”+Eco” till ”Off”.

Assist mode
switch (down)

Assist
mode

Assist mode
indicator

High
Std
Eco
+Eco
Off

Hide

TIPS

• Om du trycker ytterligare på knappen för assistansläge
kommer alternativen för assistansläge inte att växla.
• I läget ”Off” (Av) visas inte assistansläge och mätare
för assisterande kraft.

Läget ”Off”

2 Hastighetsmätare
Speedometer

Hastighetsmätaren visar cykelns hastighet (i kilometer per
timme eller miles per timme). I ”Inställningar för klocka och
km/mile” beskrivs hur du väljer km eller miles.

TIPS

Om cykelns hastighet är lägre än 0,5 km/h eller 0,3 MPH
visar hastighetsmätaren ”0.0 km/h” eller ”0.0 MPH”.
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
2 Indikator för batterikapacitet
Indikatorn för batterikapacitet visar en uppskattning av hur
mycket kapacitet som finns kvar i batteriet på en skala
med 11 segment.
Battery capacity
indicator

Assist
power meter

2 Mätare för assisterande kraft
Mätaren för assisterande kraft visar en uppskattning av
den assisterande kraften under cykling på en skala med 8
segment.
När e-Bike Systems inte används visas inga segment hos
mätaren för assisterande kraft. När e-Bike Systems används ökar mätaren för assisterande kraft och segmenten
läggs till ett i taget.

2 Klocka
Visar aktuell tid i 24-timmarsformat. I ”Inställningar för
klocka och km/mile” beskrivs hur du ställer in tiden.
Tiden visas hela tiden, även när displayenheten är avstängd eller borttagen från hållaren.
Clock
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
2 Funktionsdisplay
Function
select switch

Function display

Funktionsdisplayen kan visa följande funktioner.
• Genomsnittlig hastighet
• Maxhastighet
• Trippmätare
• Vägmätare
• Återstående assisterat avstånd
• Batterikapacitet (%)
• Kadens
Tryck på knappen för funktionsval, displayen ändras enligt
följande:
Genomsnittlig hastighet  Maxhastighet  Trippmätare
 Vägmätare  Återstående assisterat avstånd  Batterikapacitet (%)  Kadens  Genomsnittlig hastighet
Du kan återställa data för genomsnittlig hastighet, maxhastighet och trippmätaren genom att trycka på knappen
för funktionsval i 2 sekunder eller mer.

7 Genomsnittlig hastighet
Visar cykelns genomsnittliga hastighet (i kilometer per timme
eller miles per timme) sedan den senast återställdes.
När du stänger av strömmen kommer alla data upp till den
tidpunkten att finnas kvar i displayen.
Du kan återställa data för den genomsnittliga hastigheten
genom att trycka på funktionsvalsknappen i 2 sekunder eller mer när den genomsnittliga hastigheten visas.

7 Maxhastighet
Visar cykelns maxhastighet (i kilometer per timme eller
miles per timme) sedan den senast återställdes.
När du stänger av strömmen kommer alla data upp till den
tidpunkten att finnas kvar i displayen.
Du kan återställa data för maxhastigheten genom att trycka på funktionsvalsknappen i 2 sekunder eller mer när
maxhastigheten visas.

7 Trippmätare
Visar det totala avståndet som cyklats (i kilometer eller
miles) sedan den senast återställdes.
När du stänger av strömmen kommer alla data upp till den
tidpunkten att finnas kvar i displayen.
Du kan återställa trippmätaren och börja mäta på nytt
genom att trycka på funktionsvalsknappen i 2 sekunder eller mer när trippmätaren visas.

7 Vägmätare
Visar det totala avståndet (i kilometer eller miles) som
cyklats medan strömmen är på.Vägmätaren kan inte återställas.
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
7 Återstående assisterat avstånd
Visar en uppskattning av avståndet (i kilometer eller miles)
som kan cyklas med assistans med den återstående batterikapaciteten hos det installerade batteriet. Om du byter
assistansläge medan det återstående assisterade avståndet visas så ändras uppskattningen av avståndet som kan
cyklas med assistans.
Det återstående assisterade avståndet kan inte återställas.

TIPS

• Det återstående assisterade avståndet ändras beroende på cyklingsförhållandena (sluttningar, motvind,
etc.) och när batteriet tar slut.
• I läget ”Off” (Av) visas ”- - - -”.

7 Batterikapacitet (%)
Visar hur mycket kraft som återstår i batteriet.
Den återstående batterikapaciteten som visas kan inte
återställas.

7 Kadens
Visar din tramphastighet i varv per minut.
Displayen för kadens kan inte återställas.

TIPS

Om du trampar bakåt visas ”0.0”.

2 Framlampa ”On/Off” (På/Av) (Gäller endast
modeller utrustade med en framlampa som drivs
av batterisatsen. Baklampan, som drivs av batterisatsen, sätts på och stängs av med framlampan.)
Varje gång du trycker på ljusknappen växlar framlampan
mellan ”På” och ”Av”.
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
2 Påskjutningsassistans
När du är på eller av cykeln och börjar flytta den kan du
använda påskjutningsassistans utan att trampa på pedalerna.
Påskjutningsassistans använder du genom att trycka och
hålla ner knappen för påskjutningsassistans.
Påskjutningsassistansen kommer att stoppa i följande situationer:
• När du släpper knappen för påskjutningsassistans.
• När du trycker på en annan knapp samtidigt.
• När du börjar trampa.
• När cykelns hastighet överstiger 6 km/h.
• När du väljer läget ”Off” (Av).
• När hjulen inte snurrar (när du bromsar eller kommer i
kontakt med ett hinder, etc.).

TIPS

Maxhastigheten kommer att variera beroende på vilken
växel som valts. Maxhastigheten blir långsammare i en
lägre växel.

2 Inställningar för klocka och km/mile
Använd följande punkter för att ställa in tiden samt avstånd i
km eller miles.
1. Kontrollera att displayen är monterad på displayhållaren och att displayenheten är avstängd.
2. Tryck på strömbrytaren medan du trycker ner knappen
för funktionsval.

3. Släpp knapparna när ”timmen” på klockan börjar blinka.
4. Använd knapparna för assistansläge (upp och ned) för
att ställa in ”timme”.
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
5. Tryck på knappen för funktionsval och ”minuter” på
klockan börjar blinka.
6. Använd knapparna för assistansläge (upp och ned) för
att ställa in ”minuter”.

7. Tryck på knappen för funktionsval och avståndet (km
eller mile) och hastigheten (km/h eller MPH) börjar blinka.
8. Använd knapparna för assistansläge (upp och ned) för
att växla mellan ”km & km/h” och ”mile & MPH”.

9. Tryck på strömbrytaren. Inställningarna sparas och
funktionen avslutas.

2 Diagnosläge
e-Bike Systems är utrustat med ett diagnosläge.
När du slår på strömmen och det finns en felfunktion eller
något fel hos e-Bike Systems kommer systemet att meddela dig om detta genom att indikatorerna för assistansläge och batterikapacitet blinkar växelvis och
hastighetsmätaren visar ”Er”. Se ”FELSÖKNING” för symtom och åtgärder för avvikande displayer och avvikande
blinkning.

WARNING
Om ett fel visas ska du låta en återförsäljare kontrollera
cykeln så snart som möjligt.
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER
2 Strömförsörjning till externa enheter
Ström kan ges till många externa enheter (t.ex. olika mobiltelefoner) genom att ansluta en kommersiell USB-kabel.
[För att ge ström]
1. Öppna locket för USB-ingången på strömbrytaren.
2. Anslut USB-kabeln till omkopplaren och den externa
enheten.
3. Slå på strömmen på cykeln.
[För att stoppa strömförsörjningen]
1. Stäng av strömmen på cykeln.
2. Koppla loss USB-kabeln och sätt på locket på USB-ingången.

NOTICE
• Utsätt inte USB-kontakten för orimlig kraft och dra inte i
USB-kabeln.
• Kontrollera att USB-kontakten är vänd i rätt riktning och
inte är felaktigt inriktad i förhållande till USB-ingången
eller lutar och kontrollera att den är helt införd i ingången.
• Anslut inte USB-ingången och USB-kontakten om de
är våta.
• Använd en USB-kabel som överensstämmer med normer.
• För inte in främmande föremål i USB-ingången.
Annars kan displayenheten och den externa enheten
fungera felaktigt.

TIPS

• Ström ges automatiskt när en extern enhet ansluts med
USB-kabeln.
• Ingen ström ges när den återstående kapaciteten hos
batterisatsen är låg.
• Cykelns strömförsörjning kommer att avbrytas och
strömmen som ges via USB-anslutningen kommer också att avbrytas om cykeln inte använts i 5 minuter.
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Battery capacity
indicator lamp

Battery
capacity
indicator

Battery charger lamp

Battery capacity
indicator button

Charger
display

Charging plug
Charging connector
Battery
capacity
indicator

Charging connector

Batterisatsen på Yamaha e-Bike Systems är ett litiumjonbatteri. Litiumjonbatteriet är lättviktigt och erbjuder förstklassig kapacitet. Det har emellertid följande egenskaper.
• Dess prestanda minskar under extremt varma eller kalla förhållanden.
• Det förlorar naturligt sin laddning.
• Man måste använda det flera gånger innan dess prestanda stabiliseras.
Batterisatsen för Yamaha e-Bike Systems har också en
inbäddad dator som meddelar dig om uppskattad återstående batterikapacitet och misstänkta fel via indikatorlampan för batterikapacitet.
Genom att trycka på indikatorknappen för batterikapacitet
kan du visa återstående batterikapacitet i cirka
5 sekunder.
Se ”KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE BATTERIKAPACITET” för en uppskattning av återstående batterikapacitet.
Se ”FELSÖKNING” för information om felblinkning.

Power plug
Battery capacity
indicator lamp

Battery capacity
indicator button

Lämpliga laddningsförhållanden
För säker och effektiv laddning ska du använda batteriladdaren på en plats som är:
• Plan och stabil (när den är på cykeln)
• Skyddad från regn och fukt
• Skyddad från direkt solljus
• Välventilerad och torr
• Oåtkomlig för barn och husdjur
• Temperatur mellan 15–25 °C
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Olämpliga laddningsförhållanden och lösningar.
De varma och kalla miljöerna som beskrivs nedan kan
leda till att laddningen hamnar i standby eller skjuts upp
innan batteriet är helt laddat.
• Standby/uppskjuten laddning sommartid
Om du laddar på en plats med direkt solljus under sommaren eller direkt efter cykling kan det hända att batteriladdaren hamnar i standby (alla fyra indikatorlampor
för batterikapacitet blinkar långsamt). Se ”Avläsa laddningsstatus”. Detta avbryter automatiskt laddningen för
att skydda batteriet från att överskrida den specificerade temperaturen under laddning. Du kan undvika
att laddningen skjuts upp genom att starta laddningen
med ett kallt batteri eller i rumstemperatur på 15–25
°C. Om uppskjutning av laddningen inträffar kan du flytta batteriladdaren till en sval plats för att minska standby-tiden.

• Standby/uppskjuten laddning vintertid
Laddningen hamnar i standby om temperaturen är 0 °C
eller lägre. Om laddningen startas och temperaturen
faller nedanför denna gräns, på grund av att det blir
svalare om kvällen eller någon annan faktor, skjuts
laddningen upp och standby-läget startas så att batteriet skyddas. I sådana fall kan du starta om laddningen
inomhus vid en temperatur på 15–25 °C.
• Brus från tv-apparater/radioapparater/datorer
Om du laddar bredvid tv- eller radioapparater eller
liknande apparater kan de orsaka statisk störning, flimrande bilder eller andra störningar. Om detta inträffar
ska du starta om laddningen på en plats längre bort
från tv- eller radioapparaten (t.ex. i ett annat rum).

259

BATTERISATS OCH LADDNING
WARNING
Om ett laddningsfel inträffar under laddning ska du ta ut
batteriladdarens nätkontakt ur uttaget och vänta tills batterisatsen/batteriladdaren har svalnat.
[LADDA BATTERISATSEN MONTERAD PÅ CYKELN]
(på pakethållaren)
1. Anslut batteriladdarens nätkontakt till ett vägguttag.
2. Öppna locket på batterihållarens hölje. Ta bort locket
på ingången till laddningsanslutningen på batterisatsen
och anslut batteriladdarens laddningskontakt.

[LADDA BATTERISATSEN MONTERAD PÅ CYKELN]
(på rör)
1. Anslut batteriladdarens nätkontakt till ett vägguttag.
2. Ta bort locket på ingången till laddningsanslutningen
på batterisatsen och anslut batteriladdarens laddningskontakt.

NOTICE
• Anslut inte batteriladdarens laddningskontakt till batteriets laddningsanslutning om de är våta.
• Var noga med att endast ansluta laddningskontakten
när batterisatsens laddningsanslutning är helt torr.
Annars kan felaktig funktion uppstå hos batteriladdaren
och batteriet.
• Utsätt inte laddningskontakten för överdriven kraft och
dra inte i sladden när laddningskontakten är ansluten
till batteriet.
Om du gör det kan kontakten eller anslutningen skadas.
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Lock-release ring

1

2

3. Se ”Avläsa batteristatus” och kontrollera att batteriladdaren laddar batterisatsen.
4. Indikatorlamporna för batterikapacitet kommer att börja
lysa en efter en tills alla fyra är på. När laddningen är
färdig kommer alla lampor att släckas.
5. Bekräfta att laddningen är färdig och koppla sedan loss
laddningskontakten från batterisatsen.
Hur du kopplar loss kontakten (se den vänstra bilden)
1 Fatta tag i frikopplingsringen.
2 Dra den rakt ut.
6. Sätt på locket på ingången till batterisatsens laddningsanslutning.

WARNING
Hantera aldrig nätkontakten, laddningskontakten eller rör
vid laddarens kontakter med våta händer. Det kan leda till
elchock.

TIPS

• Laddningen startar automatiskt.
• Om displayenheten är påslagen medan batterisatsen
laddas kommer alla normala displayer att visas, inklusive batterikapacitetsindikatorn, men assistanssystemet fungerar inte.
• När batterisatsen ansluts till batteriladdaren kommer
batteriladdarens lampa att blinka med cirka 0,2
sekunders intervall för att indikera att laddning av batterisatsen förbereds. Låt den blinka så kommer laddningen att starta normalt.

[LADDA BATTERISATSEN BORTTAGEN FRÅN
CYKELN]
1. Stäng av displayenheten.
2. Sätt nyckeln i batterilåset och vrid den medurs för att
lossa batterilåset.
3. Ta bort batterisatsen.

WARNING
Använd båda händerna när du tar bort batterisatsen, var
försiktig så att du inte tappar den. Om du tappar batterisatsen på din fot kan du skadas.
4. Anslut batteriladdarens nätkontakt till ett vägguttag.
5. Ta bort locket på laddningsanslutningen på batterisatsen och anslut batteriladdarens laddningskontakt.

261

BATTERISATS OCH LADDNING
NOTICE
• Anslut inte batteriladdarens laddningskontakt till batteriets laddningsanslutning om de är våta.
• Var noga med att endast ansluta laddningskontakten
när batterisatsens laddningsanslutning är helt torr.
Annars kan felaktig funktion uppstå hos batteriladdaren
och batteriet.
• Utsätt inte laddningskontakten för överdriven kraft och
dra inte i sladden när laddningskontakten är ansluten
till batteriet.
Om du gör det kan kontakten eller anslutningen skadas.

Lock-release ring

1

2

6. Se ”Avläsa batteristatus” och kontrollera att batteriladdaren laddar batterisatsen.
7. Displaylamporna för batterikapacitet kommer att börja
lysa en efter en tills alla fyra är på. När laddningen är
färdig kommer alla lampor att släckas.
8. Bekräfta att laddningen är färdig och koppla sedan
loss laddningskontakten från batterisatsen.
Hur du kopplar loss kontakten (se den vänstra bilden)
1 Fatta tag i frikopplingsringen.
2 Dra den rakt ut.
9. Sätt på locket på batterisatsens laddningsanslutning.

10. Montera batterisatsen på cykeln.
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Top of the case
Battery bottom

TIPS

Monteringsmetod för batterisatsen (på rör)
• För in batteriet i pilens riktning så att botten av batteriet
är anpassad till toppen av höljet.
• För in den övre delen av batteriet i pilens riktning så att
batterihandtaget är anpassad till toppen av nyckellåset.
• Tryck den övre delen av batteriet mot ramen tills den
klickar på plats och sitter fast.

Key lock

Battery handle

11. Kontrollera att batteriet sitter säkert fast genom att dra i
det efter monteringen.

NOTICE
Kontrollera att det inte finns främmande material på batterisatsens kontakter innan du sätter i batterisatsen.
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Avläsa batteristatus
Batteriopladerlampe

Indikatorlampor för batterikapacitet
(på pakethållare)

(på rör)

Nuvarande
status

Tända indikatorlampor anger
mängden laddning som är slutförd.
En blinkande lampa anger aktuellt
förlopp.

Detaljer

Laddar

Under laddningen
kommer
indikatorlamporna för
batterikapacitet att börja
lysa en efter en.

Laddningen
slutförd

När laddningen är
avslutad kommer
laddningslampan på
batteriladdaren och
indikatorlampan för
batterikapacitet på
batterisatsen att slockna.

På
(Exempel: Batteri är cirka 50–75 %
laddat.)

Av
Fyra lampor blinkar samtidigt.

Batteriet är i
standby-läge.
* Batteriets
interna
temperatur
är för hög
eller för låg.

Laddningen kommer
automatiskt att starta igen
när en temperatur som
tillåter laddning nås. (Se
”Lämpliga
laddningsförhållanden”.)
När det är möjligt ska du
alltid utföra laddningen vid
en temperatur på 15–
25 °C.

Av

Batteriet är i
felläge.
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Det finns ett fel i
laddningssystemet. Se
”FELSÖKNING.”

BATTERISATS OCH LADDNING
TIPS

Om till exempel normal laddning har startats men batteriets temperatur eller den omgivande temperaturen är för hög eller för låg kan laddningen förlängas eller avbrytas, utan att batteriet har
laddats ordentligt, för att skydda batteriet.

Riktlinjer för laddningstid
Charging
start

Charging
standby

Charging
finish

Charging time*
(Not including standby time)

Även om laddningstiden varierar beroende på återstående
batterikapacitet och extern temperatur tar det, om batteriet
har tömts, vanligen cirka 4 timmar (på pakethållare
500 Wh)/3,5 timmar (på pakethållare 400 Wh och på rör)
tills en indikatorlampa för batterikapacitet blinkar.
Om batterisatsen hamnar i standby-läge när den laddas
kommer laddningstiden att öka med motsvarande tid.
* Om du laddar efter att batteriet inte använts under en
lång tid kommer laddningstiden att förlängas beroende
på batteriets status. Notera dock att inget är fel om indikatorlamporna för batterikapaciteten inte blinkar i
felmönster (se ”Avläsa laddningsstatus”).
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KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE
BATTERIKAPACITET
Du kan kontrollera hur mycket kapacitet som uppskattas finnas kvar i batteriet och hur mycket det
är laddat. Du kan antingen kontrollera via displayenhetens indikator för återstående batterikapacitet
eller batteriets indikatorlampor för återstående batterikapacitet.

TIPS

• Även om batteriets kapacitet når 0 (noll) kan du fortfarande cykla som på en vanlig cykel.
• Om du använder en gammal batterisats kan indikatorn för återstående batterikapacitet plötsligt
visa väldigt lite kraft när du börjar röra dig. Detta är ingen felfunktion. När cyklingen stabiliseras
och belastningen minskar visas det rätta värdet.

Indikatordisplay för återstående batterikapacitet och uppskattning av återstående batterikapacitet för displayenhet
Den återstående batterikapaciteten kan visas som ett numeriskt värde på LCD-displayen.
Display för återstående
batterikapacitet för LCDmultifunktionskontrollenheten

Display för
återstående
batterikapacitet

Tillämplig situation

100–11 %

När du sätter på strömmen för LCDmultifunktionskontrollenheten och
cyklar oavbrutet efter att batteriet är
helt laddat kommer segmenten i
indikatorn för återstående
batterikapacitet att släckas ett efter ett
varje gång den återstående
batterikapaciteten minskar med 10 %.

10–1 %

Det återstår ytterst lite batterikapacitet.
Ladda batteriet snart.

Slow flashing
<every 0.5 seconds>

0%
Fast flashing
<every 0.2 seconds>
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Det finns ingen återstående
batterikapacitet kvar. Stäng av
strömmen för LCDmultifunktionskontrollenheten och
ladda batterisatsen snart.
* Assistansen avbryts men kan du
fortfarande cykla som på en vanlig
cykel.

KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE
BATTERIKAPACITET
Display för indikatorlampor för batterikapacitet och uppskattning av återstående batterikapacitet
När du kontrollerar den återstående batterikapaciteten ska du trycka på indikatorknappen för batterikapacitet ” ”.
Display för indikatorlampor för
batterikapacitet
(på pakethållare)

(på rör)

Uppskattning av
återstående
batterikapacitet

Tillämplig situation

100–76 %

75–51 %
Från full laddning (100 %) släcks
indikatorlamporna för
batterikapacitet en efter en.
50–26 %

25–11 %

10–1 %

Det återstår ytterst lite
batterikapacitet.

Den minsta lampan blinkar långsamt
<0,5 sekunders intervall>

0%
Den minsta lampan blinkar snabbt
<0,2 sekunders intervall>
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Batterikapaciteten har nått 0 (noll).
Ladda batterisatsen.

KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING
WARNING
Var noga med att inspektera systemet innan du börjar använda cykeln.
Om det är något du inte förstår eller tycker är svårt ska du fråga en cykelhandlare.

NOTICE
• Om du bekräftar att det finns ett fel ska du låta en återförsäljare kontrollera cykeln så snart som
möjligt.
• Mekanismen för kraftassistans består av precisionsdelar. Ta inte isär den.
Utöver den vanliga inspektionen innan du börjar cykla ska du kontrollera följande.
Nr

Föremål som ska inspekteras

Inspektionens innehåll

1

Återstående batterikapacitet

Finns tillräckligt med kapacitet kvar i batteriet?

2

Monteringsstatus för batterisatsen

Är den ordentligt monterad?

3

Driften hos e-Bike Systems

Fungerar e-Bike Systems när du börjar röra på
cykeln?

4

Displayenhet

Är displayen korrekt monterad?
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RENGÖRING OCH FÖRVARING
NOTICE
Använd inte högtryckstvätt eller ångstråletvätt eftersom de
kan orsaka vattenläckage vilket leder till skada eller fel på
drivenheten, displayenheten eller batterisatsen. Om vatten kommer in i någon av dessa enheter ska en behörig
återförsäljare kontrollera din cykel.

Skötsel av batterisatsen
Använd en fuktig urvriden handduk för att torka bort smuts
från batterihöljet. Häll inte vatten, t.ex. med en slang, direkt på batterisatsen.

NOTICE
Rengör inte kontakterna genom att putsa dem med en fil
eller genom att använda metalltråd, etc. Om du gör det
kan det leda till felfunktion.

Förvaring
Förvara systemet på en plats som är:
• Plan och stabil
• Välventilerad och fri från fukt
• Skyddad från väder och vind och från direkt solljus

269

RENGÖRING OCH FÖRVARING
Lång förvaringsperiod (1 månad eller längre)
och användning efter en lång förvaringsperiod
• När du förvarar cykeln under en längre tid (1 månad eller längre) ska du ta bort batterisatsen och förvara den
enligt följande procedur.
• Minska den återstående batterikapaciteten till en nivå
där en eller två lampor är tända och förvara batterisatsen inomhus på en sval (10 till 20 °C) och torr plats.
• Kontrollera återstående batterikapacitet en gång i
månaden. Om endast en lampa blinkar ska du ladda
batterisatsen i cirka 10 minuter. Låt inte den återstående batterikapaciteten bli för låg.

TIPS

• Om du lämnar batterisatsen på ”full laddning” eller
”tom” kommer den att försämras snabbare.
• Batteriet förlorar långsamt sin laddning under förvaring
på grund av självurladdning.
• Batteriets kapacitet minskar efter hand men korrekt förvaring maximerar dess livslängd.
• När du använder det igen efter en lång tids förvaring
ska du vara noga med att ladda batterisatsen innan du
använder den. Du ska dessutom låta din cykel inspekteras och få underhåll av en återförsäljare om du ska
använda den igen efter förvaring i 6 månader eller
längre.
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TRANSPORT
Batterierna klassas som farligt gods och faller under lagstiftningen för farligt gods. När de transporteras av tredje part (t.ex. via lufttransport eller ett speditionsföretag) måste särskilda krav på förpackning och etiketter uppfyllas. Rådfråga en expert på farligt material hur du ska förbereda batterierna för transport. Kunden kan transportera batterierna på vägen utan ytterligare krav.
Transportera inte skadade batterier.
Tejpa eller maskera öppna kontakter och packa in batterisatsen på ett sådant sätt att den inte kan
röra sig inne i förpackningen. Var noga med att följa alla lokala och nationella föreskrifter. Om du
har frågor kring transport av batterierna kan du vända dig till en behörig cykelhandlare.
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KONSUMENTINFORMATION
Kassering
Drivenheten, batterisatsen, batteriladdaren, displayenheten, hastighetsmätarsatsen, tillbehören och förpackningen ska sorteras för miljövänlig återvinning.
Kasta inte cykeln eller dess delar som hushållsavfall.

För EU-länder:
Elektrisk utrustning/verktyg som inte längre är användbara
samt defekta och förbrukade batterisatser/batterier ska
enligt de europeiska direktiven 2012/19/EU respektive
2006/66/EG samlas in separat och kasseras på ett
miljövänligt korrekt sätt.
Lämna in batterisatser som inte längre kan användas till
en behörig cykelhandlare.
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E-Bike Systems
Symtom

Det är svårt att trampa.

Drivenheten sätts på
och stängs av under
cykling.

Kontroll

Åtgärd

Är strömmen till
displayenheten på?

Tryck på strömbrytaren på displayenheten
för att slå på strömmen.

Är batterisatsen
installerad?

Installera en laddad batterisats.

Är batterisatsen
laddad?

Ladda batterisatsen.

Har cykeln stått stilla
under 5 minuter eller
längre?

Slå på strömmen igen.

Cyklar du på en lång
uppförsbacke eller med
tung last och det är
sommar?

Detta är ingen felfunktion. Det är ett skydd
som aktiveras när temperaturen hos
batterisatsen eller drivenheten är för hög.
Kraftassistansen kommer att återställas när
temperaturen hos batterisatsen eller
drivenheten har sjunkit. Du kan dessutom
minska risken för att detta ska inträffa
genom att växla till en lägre växel än du
normalt skulle använda (till exempel genom
att växla från andra till första växeln).

Är lufttemperaturen låg
(cirka 10 °C eller
lägre)?

Under vintern ska du förvara batterisatsen
inomhus innan du använder den.

Är displayen korrekt
inställd?

Ställ in displayen på rätt sätt.

Laddar du batterisatsen
medan den är monterat
på cykeln?

Sluta ladda batterisatsen.

Är batterisatsen korrekt
monterad?

Kontrollera och säkerställ att batterisatsen
sitter säkert på plats.
Om detta problem kvarstår när batterisatsen
sitter säkert på plats kan det finnas en lös
kontakt hos batterisatsens terminaler eller
ledningar. Låt en behörig återförsäljare
kontrollera din cykel.

Konstiga mullrande
eller knastrande ljud
kommer från
drivenheten.

Det kan finnas ett problem inuti drivenheten.

Rök eller ovanligt lukt
kommer från
drivenheten.

Det kan finnas ett problem inuti drivenheten.
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Symtom

Kontroll

Åtgärd

Hastighetsmätaren
visar ”Er”.

Det kan finnas ett problem inuti drivenheten.
Stäng av strömmen till displayenheten och
låt den vara i 5 minuter. Alla indikatorer
kommer automatiskt att stängas av. Slå på
strömmen igen.

Indikatorn för
assistansläge och
indikatorn för
batterikapacitet blinkar
snabbt växelvis.

Displayenheten stängs
omedelbart av (efter
cirka 4 sekunder) när
strömmen slås på.

Färdintervallet har
minskat.

Är batterisatsens
anslutningsterminaler
smutsiga?

Ta bort batterisatsen, rengör cykelns
terminaler med en torr trasa eller
bomullspinne och installera därefter
batterisatsen igen.

Laddar du batterisatsen
tills den är full?

Ladda batterisatsen tills den är full (F).

Använder du systemet
under förhållanden med
låg temperatur?

Normalt färdintervall kommer att återställas
när den omgivande temperaturen stiger.
Dessutom ökar färdintervallet under kalla
förhållanden om du förvarar batterisatsen
inomhus (på en varm plats).

Är batterisatsen
utsliten?

Byt ut batterisatsen.

Indikatorerna för
assistansläge blinkar.

Dessa indikatorer blinkar när
hastighetsmätaren inte kan detektera en
korrekt signal.
Stäng av strömmen till displayenheten och
slå sedan på den igen, välj assistansläge
och cykla ett kort avstånd.
Kontrollera också att magneten är monterad
på rätt sätt på hjulets ekrar.
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Funktionen för påskjutningsassistans
Symtom

Funktionen för
påskjutningsassistans
stängs av.

Kontroll

Åtgärd

Låste sig hjulen i några
sekunder?

Ta bort fingret från knappen för
påskjutningsassistans ett ögonblick och
tryck sedan på knappen igen.

Trampade medan
påskjutningsassistansen var på?

Ta bort fötterna från pedalerna, ta bort
fingret från knappen för
påskjutningsassistans ett ögonblick och
tryck sedan på knappen igen.

Strömförsörjning av externa enheter via USB-anslutning
Symtom

Ingen ström ges.

Kontroll

Åtgärd

Är strömmen till
displayenheten på?

Tryck på strömbrytaren på displayenheten
för att slå på strömmen.

Är USB-versionen
korrekt?

Använd en extern enhet som
överensstämmer med USB 2.0.

Är USB-kabeln
ordentligt ansluten?

Anslut USB-kabeln på nytt.

Är USB-ingången eller
USB-kontaktens
terminal smutsig eller
våt?

Koppla loss USB-kabeln från
displayenheten och den externa enheten.
Avlägsna smutsen och vattnet från USBingången och USB-kontaktens terminal och
anslut kabeln igen.
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Batterisats och laddare
Symtom

Kontroll

Kan inte ladda

(på pakethållare)

(på pakethållare)

Åtgärd

Är nätkontakten
ordentligt ansluten?
Är
laddningskontakten
ordentligt införd i
batterisatsen?

Anslut på nytt och försök ladda
igen.
Om batterisatsen fortfarande inte
laddas kan det vara något fel på
batteriladdaren.

Lyser lamporna för
återstående
batterikapacitet?

Gå igenom laddningsmetoden och
försök ladda igen.
Om batterisatsen fortfarande inte
laddas kan det vara något fel på
batteriladdaren.

Är batteriladdarens
eller batterisatsens
kontaktterminaler
smutsiga eller våta?

Koppla loss batterisatsen från
batteriladdaren och
laddningskontakten från uttaget.
Använd en torr trasa eller
bomullspinne för att rengöra
laddarens och batteriets
kontaktterminaler och anslut sedan
igen.

Det är ett kontaktfel i
kontaktterminalerna.

Ta bort batterisatsen från cykeln,
anslut laddningskontakten till
batterisatsen.
(Om lampan fortfarande blinkar
växelvis kan det finnas ett fel i
batterisatsen.)
Om lampan fortfarande blinkar
växelvis när du monterar
batterisatsen på cykeln igen och
trycker på strömbrytaren på
displayenheten kan det finnas ett fel
i drivenheten.

Det är ett kontaktfel i
kontaktterminalerna.

Koppla loss batterisatsen från
batteriladdaren, montera batteriet
på cykeln och tryck på
strömbrytaren på displayenheten.
Om lamporna fortfarande blinkar
samtidigt när laddningskontakten
återigen är ansluten till batterisatsen
kan det finnas ett fel i
batteriladdaren.

Är laddningsanslutningen på
batterisatsen våt?

Rengör laddningsanslutningen och
laddningskontakten och torka dem.
Anslut därefter laddningskontakten
till laddningsanslutningen.

(på rör)

(på rör)
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FELSÖKNING
Symtom

Kontroll

Båda sidolamporna blinkar
samtidigt.
(på pakethållare)

Batterisatsens skyddsfunktion har
aktiverats och systemet kan inte
användas. Byt ut batterisatsen hos
en behörig återförsäljare så snart
som möjligt.

(på rör)

Batteriladdaren avger avvikande
ljud, obehaglig lukt eller rök.
Batteriladdaren blir varm.

Efter laddningen lyser inte alla
indikatorlamporna för
batterikapacitet när man trycker
ner indikatorknappen för
batterikapacitet ” ”.

Indikatorlamporna för
batterikapacitet fortsätter att lysa
efter att laddningskontakten på
batteriladdaren har kopplats loss
från batterisatsen.

Åtgärd

Dra ut laddningskontakten och
avbryt omedelbart användning.
Det är normalt att
batteriladdaren blir
lite varm undre
laddning.

Om batteriladdaren är för varm för
att röras vid med handen ska du
koppla loss laddningskontakten,
vänta till den har svalnat och
rådfråga en behörig återförsäljare.

Har
laddningskontakten
kopplats loss eller
batterisatsen tagits
bort under
laddningen?

Ladda batterisatsen igen.

Började du ladda när
batterisatsen hade
en hög temperatur,
t.ex. direkt efter
användning?

Flytta till en plats där
batteritemperaturen kan nå
intervallet där laddning är möjlig
(0–30 °C) och börja sedan ladda
igen.

Är laddningsanslutningen på
batterisatsen våt?

Rengör laddningsanslutningen och
laddningskontakten och torka dem.
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SPECIFIKATIONER
Intervall för assistanshastighet
Elektrisk motor

0 till mindre än 25 km/h

Typ

Borstlös likströmsmotor

Märkeffekt

250 W
Kontrollmetoden beror på
trampmomentet och cykelns
hastighet

Kontrollmetod assisterande kraft

Batteri på pakethållaren
500 Wh/400 Wh

Batteri på rör

Laddare

Displayenhet
(strömförsörjningsdel)

Typ

PASB2
(litiumjonbatteri)

Märkspänning

36 V

Märkkapacitet

13,8 Ah/11 Ah

Antal battericeller

50/40

Typ

PASB2
(litiumjonbatteri)

Märkspänning

36 V

Märkkapacitet

11 Ah

Antal battericeller

40

Typ

PASC3

Inspänning

AC 220–240 V/50–60 Hz

Maximal utspänning

DC 42 V

Maximal utström

DC 4,0 A

Maximal förbrukad effekt

310 VA/180 W
(Laddad vid AC 240 V)

Tillämplig batterityp

PASB2

Typ av USB-ingång

USB2.0 Micro-B

Utström

Max. 500 mA

Märkspänning

5V
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