KRITERIER OG BEGRENSNINGER, TEKNISK INFORMASJON VED
LEIE AV ELSYKKEL
Dette dokumentet utleveres sammen med leiekontrakt, og er således en del av avtalen der leietaker er
pålagt å sette seg inn i utleie objektets begrensninger, teknisk informasjon og bruk som beskrevet
nedenfor.
Årlig stjeles sykler for millioner av kroner. Ta godt vare på utleie elsykkelen og benytt vedlagte låser.

Ecoride Elsykkel teknisk informasjon:




Batteri: 36V/10Ah
Batterilader: 36V/2Ah
Luft trykk dekk (foran og bak): 50 Bar

Begrensninger:





VIKTIG Å MERKE SEG ER AT DETTE IKKE PÅ NOEN MÅTE ER EN MOPED, men en sykkel med
hjelpemotor.
Maks 105Kg vekt på sykkel. Overvekt gjør at eiker kan løsne og i verste fall gi kast i hjul(ene)
Batteriet bør lades dersom indikatorlampene på batteri viser kun 1 lampe av 5 lamper ved kontroll.
Juster aldri bremser og gir uten kyndig bistand. Sykkelen blir levert ut ferdig optimalisert.
ELSYKKEL ER INGEN MOPED. Estimert kjørelengde er basert på BLANDET kjøring.
TA BESTANDIG ut batterinøkkelen når du setter fra deg elsykkelen.

NB: Alle feil SKAL informeres umiddelbart til:
Wilhelmsen Utleie AS
Tlf:400 70 493
Spørsmål rundt elsykkelen, skal rettes til:
Wilhelmsen Utleie AS.
Tlf:400 70 493
Man-fre: 10-18
Lør: 9-13

MANUAL
STYRE KONTROLLER 2018

Styrekontrolleren på Ecoride 2016 modellene skiller seg noe ut i.f.t tidligere modeller. Man har nå et
digitalt display, som viser hastighet, batterimåler, ODO (Kjørelengde), antall kjørte kilometer og
gjennomsnitt hastighet.
Alt dette styres gjennom 3 oversiktlige knapper lokalisert over – og under kontroller enheten.

Av/På/forskjellig informasjon

Hold knappen nede i 1 sekund, og kontrolleren skrus seg på. Den vil stille seg på «A» for auto. Elsykkelen vil
nå gi deg hjelp av elmotor opp til 25Km/t.
Dette er den mest anbefalte måten å benytte elsykkelen på. Som standard, vil den vise batteri kapasitet
samt hastighets måling i kilometer.
Hold samme knapp nede i 2 sekunder, og kontrolleren skrur seg av.
Enkelt trykk på samme knapp, viser de forskjellige opplysningene. Hastighet, ODO (kjørelengde), Trip måler,
gjennomsnitt hastighet o.s.v.

Endre hjelpemotor hastighet
Ecoride er utstyrt med 4 forskjellige hastigheter. Men enkle trykk på opp/ned, har man 4 forskjellige
hastigheter å velge på.
Man kan godt sykle raskere enn den hastigheten man har satt, men motoren gir seg ved de forskjellige
trinnene.

Hastighet opp
Hastighet ned

Lys
Kontroller enheten er utstyrt med lys som slår seg på samtidig med front- og baklys. Dette skrur man på
ved å holde følgende knapp inne i 3 sek:

Hold inne i 3 sek for Av/På med lys

Elsykkelen skrur seg automatisk av etter 5 minutter uten aktivitet.

