Snabbstartguide - Signature

Grattis till ditt köp av en familjecykel från Seaside Bike. Din Seaside Bike
levereras färdigmonterad och cykelklar, men för att få ut mest möjligt av din
cykel rekommenderar vi att du läser igenom denna guide innan du ger dig ut.
Vi hoppas att du får mycket nöje med din familjecykel från Seaside Bike och
för fullständig funktionsbeskrivning, skötselråd, garanti och detaljerad
information hänvisar vi till vår hemsida, https://seaside.bike
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Börja med att sätta batteriet på laddning, antingen genom att ansluta
laddningskabeln direkt till batteriet på cykeln eller genom att ta loss batteriet
och ladda med laddningskabeln på valfri plats. Batteriet sitter under den
bakre bänken i lådan och för att ta loss batteriet används medföljande
nyckel för att låsa upp och därefter dras batteriet åt cykelns högra sida. En
full laddning tar ca: 4-5 timmar och när lampan på laddaren skiftat från röd
till grön är batteriet fulladdat.
När batteriet är fulladdat och du är klar för en provcykling tas antingen
laddningskabeln ut, eller batteriet sätts tillbaka på plats på samma sätt som
det togs ut och du är nu redo för en cykeltur.
För att slå på elen till cykeln håller du inne On/Off-knappen i ca: 3 sekunder
tills displayen startar. Du stänger även av cykeln på samma sätt.

Med + och - väljer du hur mycket assistans el-motorn skall ge och vi
rekommenderar att du första gången startar på nivå 3 och därefter justerar
detta efter eget tycke. För ytterligare funktioner medföljer en manual för
själva displayen.
Din Seaside Bike kommer med förprogrammerade* helt automatiska växlar
som växlar upp och ned beroende på hastighet och motstånd. T.ex. när du
kommer till ett rödljus så växlar cykeln alltid ned till lägsta växel så att du lätt
kommer iväg igen och när du trampar på på landsväg växlar den upp igen.
QR-kod för aktivering av GPS i Seaside Bike App medföljer i en liten
plastficka och sitter även placerad under själva motorn som backup.
*För den avancerade användaren finns det även en app från tillverkaren Enviolo som tillåter dig att
ändra de förprogrammerade inställningarna. Du hittar mer information på:
https://www.enviolo.com/automatiq/
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Skötselråd
Dessa skötselråd är en förutsättning för att garantivillkoren skall gälla. Eftersatt
underhåll kan utgöra en trafikfara och medföra att cykelns konstruktion försvagas
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 vevarmarna.
Eventuella glapp i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda och ram
(centrumbult) måste detta åtgärdas av en cykelverkstad omedelbart.
Se även till att ha välpumpade däck eftersom det ger lägre friktion och
minskar risken för punktering och skyddar fälgarna vid stötar.
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 är
extra viktigt att kontrollera när cykeln är ny och inkörd.
Kontrollera regelbundet att remmen är spänd korrekt enligt medföljande guide
från Gates Carbon Drive. Detta är viktigt för att säkerställa en lång livstid.

Ovan bör alltid kontrolleras 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 och regnskydd användas.
Vid lackskador på ram eller låda bör man måla i med lackfärg för att förhindra
fukt eller att rost får grepp.
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En ren cykel är lättare att underhålla och 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 rengöringsmedel löser upp det
fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.
Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts och vatten
också regelbunden smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta och trä kan
svälla.

-

Batteri till elcykel får inte utsättas för extrem hetta, kyla eller fukt under längre period.
När cykeln inte används under längre perioder ska batteriet förvaras i torrt och svalt
utrymme.
Om batteriet inte används under längre perioder ska det underhållsladdas så att det
håller sig mellan ca: 50-80% för att maximera livslängden.
OBS!
Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar så som trottoarkanter, gupp eller
ojämna underlag kan vara förödande, speciellt om man kör med tung last. Att
upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att även
ramen försvagas.
Detta gäller även vid överbelastning. (Maxlast i låda 100 kg plus förare ca 80 kg).
Cykeln är gjord för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon. Den klarar
självklart grusvägar och motsvarande.
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