Guide til samling af din nye Corwin El-cykel
Tillykke med din nye Corwin El-cykel, læs denne guide grundig igennem og husk at pumpe dækkene
og stramme ventilerne før første tur.

Montering af pedaler:

Pedalerne sidder under sadlen er mærket med et R og et L i enden af gevindet, pedalen med R monteres på
højre side og pedalen med L monteres på venstre side (Bemærk modsat gevind). Det er vigtigt at der
kommer lidt olie eller fedt på gevindet og at pedalerne spændes hårdt med en 15mm fastnøgle.

Pedalerne monteres med fingeren det først stykke for at sikre at de ikke skrues skævt i, og strammes
derefter godt med en 15mm fastnøgle.
Tilretning af styr:

Styrstammen rettes til med ønsket højde og strammes godt med
en 6mm unbrakonøgle. Husk den sorte prop der er i posen med fabriksmanualen eller i lade kassen

Vinklen på frempinden justeres ved at løsne unbrakoskruen der sidder under frempinden der bruges en
5mm unbrakonøgle (billedet til venstre) det er vigtigt at den spændes stramt igen efter justering. De 2
unbrakoskruer på siden af frempinden skal være spændt stramt. (billedet til højre)

Styret kan nu rettes til den ønskede vinkel ved at løsne de 2 unbrakoskruer, der bruges en 5mm
unbrakonøgle. HUSK at spænde styret stramt igen.
Gearjustring:
Før cyklen tages i brugs tjekkes det at Shimano Nexus gearet er justeret korrekt dette gøres nemt ved at
sætte gearvælgeren på styret i 4 gear og tjekke at de 2 gule mærker på bagnavet står over for hinanden,
justeringen forgår via fingerskruen på gearvælgeren. Vi anbefaler at der bruges 2 minutter på at se denne
videoguide her http://www.cykeltutor.dk/justering-af-indvendige-gear

Tjek også at den lille kabelende går fri af kæden den kan let bøjes væk med en finger og fjern
plastikpropperne og tjek at hjulmøtrikkerne er spændt hårdt (15mm fastnøgle)
Betjening af Display:

Displayet der styrer el-systemet har 3 knapper. Tænd og sluk knappen (knappen i midten) tænder systemet ved at holde
nede i 2 sek. og det slukkes systemet. + knappen tænder lyset (holdes inde i 2 sek). + og – knapperne bruges til valg af
ønsket hjælpenivou fra 0-5. Holdes – knappen nede aktiveres ”walk Assist” der gør at cyklen kan trækkes
med motorhjælp (6 km/t). Knappen (M) i midten bruges også til at tilgå menu, hvor der kan nulstilles trip mm. Hele
manualen kan downloades på: https://www.ebikes.dk/downloads

Batteri:

Nøglen til batterilåsen ligger i laderkassen

Batterilåsen låses op ved at indsætte nøglen og dreje nøglen mod venstre til vandret position og holde
vandret mens batteriet trækkes bagud i slæden.

Status på batteriopladningen kan tjekkes direkte på batteriet ved holde den røde knap inde. Laderen kan
kobles til batteriet både mens batteriet er på cyklen eller når det er afmonteret.

Stelnummer:

Det er vigtigt at notere stelnummeret og gemme dette. Stelnummeret er sammensat af cyklens Frame No.
+ 4 bogstaver, nummeret står under kranken eller kronrøret af cyklen og på kassen noter følgende: WPW foran
rammenummeret og N bagved

