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): 30 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.

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

Oppstart:
Sett inn nøkkel i batteri, og vri nøkkelen til «On» posisjon.

Trykk på «Røde knappen» på styrekontrolleren på venstre side av sykkelstyret.

Elsykkelen foretar i 2 sek en egentest, der alle lamper lyser og blinker.
Når lampene har stabilisert seg, er sykkelen klar til bruk. Hjelp til fremdrift av elmotor skjer
umiddelbart når man begynner å tråkke.
PS: Man kan når som helst skru av og på den elektriske motoren når man sykler.
Lys:
Energisparende diodelys foran og bak ved å trykke på knappen med «lys» symbol.

Ladning:

Batteriet på våre utleiesykler gjøres med batteri påmontert elsykkel.
Vri nøkkel i batteri til «Off» posisjon.
Vri beskyttelseslokket til side, og plugg inn lader. Ladetid fra helt tomt batteri er ca. 4-5 timer.
Lader gir 2 røde lamper ved ladning, som endres til en grønn og en rød når batteriet er fulladet.
Batteri kontroll (Effekt kontroll):

Vri nøkkel i batteri til «On» posisjon.
Trykk på knappen på toppen av batteriet.
5 lamper indikerer full effekt.
1 lampe betyr at man må snart sette batteri på ladning. Man kan når som helst sette batteri på
ladning, for å være sikker på at batteriet til enhver tid er fulladet.
PS: Ved 5 lamper (fulladet), er kjørelengden (blandet kjøring) estimert til ca. 30-40 Km.
Wilhelmsen Utleie AS ønsker Dem en god og spennende sykkeltur.

