BRUKSANVISNING MX2.SV.A

VARJE RESA ÄR ETT ÄVENTYR
Ecoglider AB | Birger Dahlerus väg 12 | 176 69 Järfälla
www.ecoglider.com

| hej@ecoglider.com

1 / 12

BRUKSANVISNING MX2.SV.A

E-BIKE MX2 EXPO
SKU: EBMX2EXPOBL

ECOGLIDER E-BIKE MX2 EXPO - 25KM/H, 250W, 7.8AH, 20" SVART

ECOGLIDER AB

Org. nr: 559192-4344
Adress: Birger Dahlerus väg 12, 176 69 Järfälla, Sverige
Mail: hej@ecoglider.com
Web: www.ecoglider.com
Tel: +46 10 21 23 100
Tillverkare: Kuba Otomotiv - Insaat sanayi ve ticaret anonimi sirketi
Adress: 4. Organize sanayi Bolgesi 83422 nolu cadde No:14 Sehitkamil Gaziantep, Turkey
Certifikat: Machinery Directive (2006/42/EC), EMC Directive (2014/30/EU), LVD (2014/35/EU)
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1. INTRODUKTION

VARJE RESA ÄR ETT ÄVENTYR
Med Ecogliders smarta och prisvärda
elektriska fordon kan du bryta dig
loss från invanda resmönster
och upptäcka hur resan kan vara
målet.
Vi vill inte att resan är ett småtråkigt
och nödvändigt moment i vardagen
utan att pendlingen till jobbet eller
turen till mataffären blir till en stund
för avkoppling och inspiration.
Vi vill ge dig en härlig frihetskänsla av
att ljudlöst glida fram över avenyerna
eller grusvägarna och få oss att
känna oss som 8 år igen!
Vi vill inspirera till nya och smarta
transportmöjligheter som ger en
enklare och roligare resa, helt enkelt
ett nöje att glida fram genom
vardagen!

MED VÄNLIG HÄLSNING
TEAM ECOGLIDER
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2. ÖVERBLICK

DIN NYA ECOGLIDER
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Lås för vikning av ram
Lås för vikning av styre
Lås för höj- och sänkbart styre
Lås för höj- och sänkbar sadel
Handbroms
Växelreglage
Skivbroms
Växlar med spårväxel
Däck
Hjul med ekrar
Pakethållare
Trampor
Reflexer
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ELEKTRONIK
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LCD Display
Belysning fram
Belysning bak
Batteri
Laddare
Kontroller
Motor
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3. SPECIFIKATION

DETALJERAD INFORMATION
Produktnamn
Artikel nr
Klassifikation
Max hastighet
Motor placering
Motor styrka
Räckvidd (estimerad)*
Räckvidd (max)**
Batteri (styrka)
Batteri (typ)
Batteri (plats)
Batteri (livscykel)
Batteri (laddningstid)
Ram
Stötdämpning
Hjul
Däckstorlek
Broms (fram)
Broms (bak)
Lastkapacitet
Sadel
Belysning (fram)
Belysning (bak)
Vattentålig
Display
Mått (körläge)
Mått (ihopvikt)
Vikt
Övrigt
Garanti
Räckvidd (estimerad)*

Räckvidd (max)**

ECOGLIDER E-BIKE MX2 EXPO
EBMX2EXPOBL
Cykel med elassistans
25 km/h
Bakhjul
250W
25-35 km
40 km
36V, 7.8AH
Lithium-Ion
Portabelt och utbytbart
Upp till 600 laddningar
4-6 h
Aluminium
Saknar stötdämpning
City & Road
CTS 20″x1.75
Mekanisk, skivbroms
Mekanisk, skivbroms
110 kg
Comfort
Inbyggt LED
Inbyggt LED
Vattentät
LCD färg
Höjd: 95cm Längd: 152cm Bredd: 52cm
Höjd: 66cm Längd:82cm Bredd: 41cm
22 kg
6 växlad Shimano, Nav från Prowheel, Kedja från KMC
Z8.3, Pakethållare ingår, Låsbart batteri
1 års garanti
Den estimerade räckvidden varierar av flera faktorer.
Bland annat vilken nivå av assistanshjälp som är inställd,
körsättet hos föraren, underlaget, lutning, max last,
vindmotstånd, temperatur samt vilken kapacitet batteriet
har vid tillfället.
Den maximala räckvidden visar den stäcka som kan
köras i optimala förhållanden och underlag.
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4. SÄKERHET & REGLER

LÄS DENNA MANUAL
FÖRARENS ANSVAR

Du som förare ansvarar för att alltid kontrollera att produkten är fullt fungerande och körklar innan du använder den.
•
Kontrollera att däcktrycket i fram och bakdäck är enligt manualens specifikation.
•
Kontrollera att samtliga bultar, muttrar och skruvar åtdragna.
•
Kontrollera att bromsarnas funktion, testa höger och vänster handbroms på styret.
•
Kontrollera att alla snabbfästen och vikpunkter sitter fast ordentligt och ej glappar.
•
Kontrollera att belysningen fram och bak fungerar korrekt.
•
Kontrollera att reflexer sitter korrekt och att de är rengjorda.
•
Kontrollera att ringklockans ljud fungerar korrekt.
•
Kontrollera att batteriet är intakt och ej skadat.

KÖR FÖRSIKTIGT

Du som förare avgör vilka risker som du utsätter dig för i när du använder din nya elcykel. Vi på Ecoglider
uppmanar dig att köra defensivt och försiktigt i alla situationer. Undvik att köra i höga hastigheter om du
inte kan stanna för oförutsedda händelser.

KLASSIFICATION (SVERIGE)

Din Ecoglider är klassad som en Cykel med elassistans. Nedan är en sammanfattning från
transportstyrelsen. https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Moped/Elcykel/
En cykel med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om den är konstruerad på
följande sätt:
•
Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att
trampa i uppförsbackar och i stark motvind.
•
Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid
hastigheter över 25 km/tim
•
Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.
•
Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara
cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få
brukas i trafik.

TRAFIKREGLER (SVERIGE)

När du framför din elcykel ska du följa alla trafikregler som gäller för en cykel. Nedan är en
sammanfattning från transportstyrelsen.
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Cykel/
Vi på Ecoglider rekommenderar att du som förare och passagerare alltid använder cykelhjälm. Barn och
ungdomar under 15 år måste bära hjälm enligt lag.
Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den.
Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under
förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i
timmen.

VARJE RESA ÄR ETT ÄVENTYR
Ecoglider AB | Birger Dahlerus väg 12 | 176 69 Järfälla
www.ecoglider.com

| hej@ecoglider.com

6 / 12

BRUKSANVISNING MX2.SV.A

5. KOMPONENTER

DE VIKTIGASTE DELARNA
KOMPONENTER
A. DISPLAY
B. ELEKTRONIK
C. BATTERI
D. MOTOR

E.
F.
G.
H.

BROMSAR
DÄCK
VÄXLAR
VIKBAR

I. BELYSNING
J. ÖVRIGT

LCD DISPLAY
1. BATTERISTATUS
Indikator för hur mycket laddning som finns batteri.
2. HASTIGHETSMÄTARE
Indikator för den aktuella hastigheten.

5

3. ASSISTANSNIVÅ
Indikator för vilken assistans som är vald. 3 steg som standard.

2

1

A

D

B

C

4. AVSTÅNDSMÄTARE
Indikator för den totala / aktuella körsträckan i km.

4

3

5. KNAPPAR
(A) Öka assistansnivån, mer kraft från motorn
(B) Minska assistansnivån, mindre kraft från motorn
(C) Starta och stäng av din Ecoglider
(D) Frambelysning av/på. Håll in för Gångassistans läge

6

6. TUTA
Elektrisk tuta/signaldon/ringklocka

ELEKTRONIK
2
1
3

4

5

1. MOTOR
2. BATTERI
3. PAS – PEDAL ASSISTED SYSTEM*
4. DISPLAY
5. BELYSNING FRAM
6. KONTROLLER
7. HANDBROMS VÄNSTER
8. HANDBROMS HÖGER
*PAS – PEDAL ASSISTED SYSTEM
Denna elcykel är utrustad med ett system som kallas
pedalassistans. Det betyder att motorn endast ger kraft när
föraren trampar. Om föraren slutar att trampa, slutar även
systemet att ge kraft från motorn. Om hastigheten överstiger
25km/h slutar motorn ge kraft även om elcykeln trampas.

6

7

8
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7.8AH BATTERI
PLACERING
Batteriet är placerat bakom sadelstången och under sadeln.
Du kan enkelt ta bort batteriet från ramen och ladda
batteriet på en annan plats. Se till att nyckeln vrids till
”UNLOCK” för att låsa upp kolven som låser fast batteriet i
ramen. Lyft sedan upp batteriet i bärhandtaget.
FUKT
Tvätta aldrig din Ecoglider med en högtryckstvätt. Var
försiktig att tvätta runt laddningsuttaget samt kontakten för
batteriet. Viktigt, en fuktig kontakt får aldrig anslutas till
laddning.
KYLA
Alla litium-jonbatterier påverkas negativt av kyla, beroende
hur kallt och hur länge batteriet utsätts för kyla kan
kapaciteten minska med 25%. Vid extrem kyla -20 grader C
kan batteriet helt sluta att fungera. Förvara batteriet torrt i
rumstemperatur, ej understiga +10 grader C eller överstiga
40 grader C.
VID START & STOPP
Vrid nyckeln till ”ON” för att starta din elcykel
Vrid nyckeln till ”OFF” för att stänga av din elcykel.
Batteriet ska alltid vara på ”OFF” när elcykeln inte används.
Om batteriet helt tappar laddning kan det sluta att fungera.
LIVSCYKEL
Alla batterier har en begränsad livslängd. Varje full laddning
och urladdning är en så kallad laddningscykel.
Uppskattningsvis håller batteriet 600-900 laddningscykler
innan den avsevärt tappar sin maximala kapacitet.
LADDNING
Batteriet som medföljer är delvis laddat ca 30-50%.
De 10 första gångerna ska batteriet laddas till 100%.
Om laddningen sjunker under 20%, ladda till 100% inom ett
dygn. Ladda ej batteriet längre än 18h i sträck.
Anslut alltid laddaren i vägguttaget först, anslut sedan
laddaren till batteriet. Du kan ladda batteriet direkt på
cykeln eller montera bort batteriet från elcykeln och anslut
det till laddaren.
När batteriet börjar ladda lyser en röd indikatorlampa på
laddaren. När batteriet är fulladdat lyser en grön
indikatorlampa och laddningen till batteriet avbryts
automatiskt. Litiumbatterier mår bäst av att regelbundet
laddas.
VID FÖRVARING
Om du inte använder din Ecoglider under längre perioder
skall batteriet lämnas fullt laddat.
VARNING
Försök ej att reparera eller plocka isär batteriet
utan rätt kunskap eller behörighet. Garanti gäller ej
om batteriet öppnas av användaren.
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250W MOTOR
PLACERING
Motorn är placerad i mitten av bakhjulet och får kraft av
batteriet. Detta ger en stark bakhjulsdrift och trygg
körupplevelse.
BORSTLÖS
Motorn är en så kallad borstlös motor som innehåller
permanentmagneter i rotorn som drivs runt med spolar i
statorn styrda ev. elektronik. Spolarna aktiveras en efter en
beroende på vilken position rotorn har.
EFFEKT
Motorn är tillverkad av RKS Motor och har en
maxeffekt på 36V / 250W.
VARNING
Försök ej att reparera eller plocka isär motorn utan
rätt kunskap eller behörighet. Garanti gäller ej om
motorn öppnas av användaren.

SKIVBROMSAR & HANDBROMS
PLACERING
Diskbromsarna är placerade i mitten av fram- och
bakhjulen på din elcykel.
KONTROLL
Använd en M5 Hexagon (insektsnyckel)
Kontrollera att vajern sitter fast ordentligt
Kontrollera att det är 1mm fritt utrymme mellan
bromsskivan och bromsklossar.
Kontrollera att bromsskivan är fri från smuts och damm,
rengör med en torr trasa.
JUSTERING
Om bromsklossarna ligger mot eller är vinklade
bromsskivan, justera bromsklossarnas position genom att
skriva in eller ut låsskruven. Det ska vara 1mm mellanrum
och klossarna ska ta jämt för att få bästa effekt.
PLACERING
Handbromsarna är placerade på höger och
vänster sida om styret. Det går en vajer från
handbromsen till bromsarna på fram och bakdäck.
KONTROLL
Kontrollera att handbromsen ger full effekt när du
dragit in handbromsen ca 2/3 av maxläget.
JUSTERING
Du kan justera ”hårdheten” genom att skruva in
eller ut justeringsmuttern. Vajern spänns eller
släpps beroende på hur du justerar muttern.
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20” DÄCK
KONTROLL
Kontrollera alltid däcktrycket innan du använder
din elcykel. Kontrollera att ventilen är fri från
skador och att eventuell smuts är borttaget innan
du pumpar däcken.
YTTERDÄCK
Dimension: 20 x 1.75, max tryck per däck 75kg
DÄCKTRYCK
60-65 PSI eller 4.0-4.5 Bar

6 VÄXLAR
VÄXELSYSTEM
Växlarna styrs från växlaren från styret genom
vajrar från styret till växelarmen.
KONTROLL
Kontrollera alltid att kedjan har tillräckligt med
spänning för att löpa på det minsta och största
kugghjulet obehindrat.
JUSTERING
Du kan justera ”hårdheten” genom att skruva in
eller ut justeringsmuttern. Vajern spänns eller
släpps beroende på hur du justerar muttern.

BELYSNING
BELYSNING FRAM
Lampan är integrerade med elcykeln. Du tänder
frambelysningen genom att klicka på ”CUR”
knappen på displayen. 1 klick för att sätta på och 1
klick för att stänga av.
BELYSNING BAK
Lampan bak drivs med 2st AA batterier med en
beräknad batteritid på 60h innan du behöver byta
batterier. Du sätter på lampan genom att tryck ned
knappen på toppen av lampan.
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VIKBART STYRE & RAM
STYRE
Styret är låst med en säkerhetsspärr och
snabblåsningshandtag. För att öppna låset tryck
ner spärren och dra sedan handtaget neråt. Detta
kommer att öppna vikningen och du kan sedan
enkelt fälla ner styret.
KONTROLL
Kontrollera innan du använder din elcykel att styret
är låst ordentligt och ej glappar eller sitter löst.
JUSTERING
Om du behöver justera använd M6 Hexagon
insektsnyckel när du öppnat styre helt.
MITTRAM
Ramen är låst med en säkerhetsspärr och
snabblåsningshandtag. För att öppna låset använd
en skruvmejsel för att släppa på säkerhetsspärren.
Öppna sedan handtaget och vik bort spärren.
KONTROLL
Kontrollera innan du använder din elcykel att
mittramen är låst ordentligt och ej glappar eller
sitter löst. Glöm ej att skruva fast
säkerhetsspärren ordentligt.
JUSTERING
Om du behöver justera använd M6 Hexagon
insektsnyckel när du öppnat ramen helt.
VIKNING
DU KAN SEDAN ENKELT VIKA HELA ELCYKELN
TILL NEDAN KOMPAKTA OCH PRAKTISKA
FORMAT.

ÖVRIGT

Kontakta oss på Ecoglider om du har någon fundering eller fråga om din nya elcykel.
hej@ecoglider.com
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1. UNDERHÅLL

TA HAND OM DIN ECOGLIDER
Det är viktigt att du vårdar och regelbundet underhåller din elcykel. Detta förlänger livstiden och
säkerställer att du är säker i trafiken. Förvara din elcykel fri från fukt, under tak, gärna i rumstemperatur.
TRAFIKKONTROLL
Gör en trafiksäkerhets genomgång av din Ecoglider innan du cyklar iväg, enligt nedan schema.
1. Korrekt mängd luft i däcken.
2. Testbromsa fram och bak.
3. Fästpunkter är åtskruvade mitt-ram och styre.
4. Belysning fram och bak fungerar samt reflexer är rena och hela.
5. Ringklocka ger tydligt varningsljud.
6. Batteriet sitter fast och är intakt, fri från skador och yttrepåverkan.
UNDERHÅLLSKONTROLL
Gör en underhållskontroll en gång i månaden enligt nedan schema.
1. Gå noga igenom att samtliga bultar, muttrar och skruvar åtdragna.
2. Undersök samtliga elektriska kablar och anslutningar är fria från skador eller sprickor.
3. Bromsvajern spänning och bromsklossarnas justering.
4. Ekrarnas spänning och funktion
5. Rengör med en torrtrasa batteriets snabbkoppling (3 små metall pinnar).
6. Smörj kedjan och växlarna med universal olja.
7. Batteriet sitter fast och är intakt, fri från skador och yttrepåverkan.
SERVICE
Generellt för vår service är att vi reparerar alla elektiska fel, motor, batteri, display och kontroller själva i
vår egen verkstad. Om det är fel som bromsar, kedja, trampor däck eller liknande så använder vi
cykelverkstäder och reparatörer runt om i Sverige för att snabbt och smidigt åtgärda ditt problem.
Vi har mer reservdelar på lager än som visas i på www.ecoglider.com. Om du inte hittar en specifik del
som du söker kan du kontakta oss på hej@ecoglider.se Beroende på vilken del som efterfrågas kan vi
normal skicka ut produkten inom 3-10 arbetsdagar.
GARANTI
Vi erbjuder 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt på både produkt, batteri och reservdelar.
Fel som anses vara fabrikationsfel eller ursprungliga, vilket betyder att felet fanns redan när du köpte
varan täcks av Ecogliders garanti. Vi gör alltid en bedömning i vår verkstad i Stockholm för att bedöma
om reklamationen täcks av garantin eller ej.
Garantin täcker ej för detta:
•
Olycka efter att du har mottagit din produkt.
•
Vanvårdat produkten eller använt den på ett onormalt sätt.
•
Struntat i skötsel- och serviceanvisningar som medföljer produkten.
•
Felet beror på normalt slitage.
•
Punktering som inte anses vara ursprungliga.
Ecoglider gör en bedömning av enskilt ärende och kommer att skyndsamt hjälpa dig. Beroende på felet
så kommer vi erbjuda något av följande alternativ.
•
Erbjuda reparation av produkten.
•
Erbjuda en ersättningsvara.
•
Erbjuda ett avdrag på priset.
•
Erbjuda ett tillbakaköp.
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