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Om Strøm|stad 

Strøm|stad elcykler er praktiske, funktionelle og driftssikre elcykler til alle 

hverdagens udfordringer – både i og uden for byen. Elcyklerne er designet i 

Strömstad på den svenske vestkyst, men inspireret af den danske cykelkultur. 

Derfor har vi valgt navnet Strøm|stad, men med et danskt Ø til vores Urban ebikes. 

Driftsikkerhed og funktionalitet er i fokus, ligesom der er tænkt over detaljerne. Det 

giver dig en flot elcykel, der er både praktisk, nem at køre på og ikke kræver meget 

mere vedligeholdelse end en almindelig cykel. Det er din garanti for køreglæde 

mange år fremover… 

 
 
 
 
 
 
 

INDSÆT DIT KØBSBEVIS HERUNDER! 
I tilfælde af reklamation/tyveri fremvises bon/købsbevis. 
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TAK FOR DIT KØB OG TILLYKKE MED DIN NYE STRØMSTAD 
FLEX ELCYKEL 
 
Vi håber, du vil få stor glæde af din foldbare elcykel i mange år! 
 
For at sikre korrekt brug og vedligeholdelse af din elcykel, anbefaler vi at du læser 
denne manual grundigt, før elcyklen tages i brug. Manualen indeholder desuden 
også gode råd omkring sikkerhed og almindelig vedligholdelse. 
Har du spørgsmål bedes du henvende dig hos forhandleren hvor du har købt din 
Strømstad elcykel, alternativt er du også velkommen til at kontakte os. Du finder 
kontaktinformation på www.stromstad.bike. 
 
Rigtig god fornøjelse med din nye elcykel! 
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EN REKLAMATION AFVISES HVIS: 
Fejl og slitage skyldes forkert 
samling, mangel på vedligeholdelse, 
overbelastning, hærværk eller 
skader opstået grundet styrt m.v. 
Eller hvis manualen ikke er fulgt, 
f.eks. med hensyn til efterspænding 
af skruer/møtrikker m.v. Strømstad 
refunderer ikke udgifter til evt. 
besøg hos en selvvalgt 
cykelmekaniker, med mindre det er 
aftalt på forhånd 

 

 

 

1 · KØB, SERVICE OG REKLAMATIONSRET 
 
1.1 · REKLAMATION OG GARANTI 
Strømstad yder 5 års garanti mod stelbrud og 1 års 
garanti på det elektriske system som følge af 
fabrikationsfejl.  På alle komponenter af elcyklen, 
ydes der 2 års reklamationsret i henhold til dansk 
lovgivning. Sliddele som bremser, dæk, kæde, 
tandhjul, kabler, gear m.v. er dog undtaget denne 
reklamationsret. 
 
 
BON/KØBSBEVIS 
Vi anbefaler at du gemmer dit købsbevis/bon, da det skal bruges i tilfælde af reklamation -  
du finder plads på side 2 i denne manual til at opbevare dit købsbevis. Har du spørgsmål til 
dit køb bedes du i første omgang kontakte forhandleren hvor du har købt din Strømstad 
elcykel. Opstår der spørgsmål til samling, justering eller vedligeholdelse som du ikke finder 
svar på i denne vejledning, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Du finder vores 
kontakoplysninger på www.stromstad.bike.  
 
I TILFÆLDE AF FEJL OG MANGLER 
Fejl og mangler bør udbedres så snart de konstateres! Brug af elcyklen bør straks ophøre, 
da dette kan forvære eventuelle skader – Bemærk at følgeskader ikke er omfattet af 
reklamationsretten.  
Inden du indleverer din elcykel til reperation, anbefaler vi  at du kontakter forhandleren for 
nærmere aftale omkring reparation.  
 

 

1.2 · BATTERI 
Din nye elcykel er udstyret med den nyeste teknologi 
inden for elcykelbatterier, men det kræver korrekt 
vedligholdelse for at fungere optimalt. Korrekt 
vedligeholdelse er afgørende for batteriets levetid. Vi 
tilbyder ekstraordinært en funktionsgaranti på 1 år - 
derudover har du yderligere 1 års reklamationsret jvf. 

købeloven. Kapacitetestab er ikke omfattet af garantien da batteriet er en sliddel. Din 
Strømstad Flex elcykel er udstyret med et 7,8 Ah eller 10,2 Ah LG batteri på 36V. Læs mere 
om batteriet og vedligeholdelse under punkt 4 og 5 i denne manual. 
 
 

2 · ELCYKLENS OPBYGNING OG UDSTYR 
 
Din nye Strømstad Flex elcykel består af følgende dele: 

 Foldbar aluminiumsramme.  
 Shimano Altus gearsystem. 
 Tektro mekaniske- eller hydrauliske skivebremser (tilvalg). 
 Forgaffel med støddæmpning (tilvalg). 
 Foldbar cykelstyr. 

OBS 
Undersøg altid årsagen til 
fejl eller mangler. 
Strømstad refunderer ikke 
ved brug af ekstern 
cykelreperatør, med mindre 
det er aftalt på forhånd. 
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 Bagagebærer (tilvalg). 
 Aluminiumsfælge med Schwalbe ballondæk. 
 Elektrisk udstyr (se punkt 4 her i manualen). 
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3 · MONTERING OG JUSTERING  
 
Når du modtager din nye Strømstad Flex elcykel vil den være ca. 90% samlet af 
transporthensyn, de sidste dele kan let monteres på 15-20 min. hvorefter cyklen er køreklar. 
Efter de første 50-100 km kan det være nødvendigt at efterspænde og justere enkelte dele 
på cyklen. Nedenfor findes vejledning (i vilkårlig rækkefølge) til hvordan cyklen 
færdigmonteres- og justeres når det bliver nødvendigt. Inden du kan begive dig ud på en 
længere køretur skal batteriet oplades! 
 

3.1 · RAMMENS FOLDEMEKANISME 
Når du skal folde cyklen sammen udføres handlingen i enkelte trin: 

 
 Sikringen skubbes opad. 
 

 
 
 Håndtaget trækkes udad. 
 

 
 
 Rammen knækkes ved hængslet, så foldemekanismen åbnes. 
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 Når rammen er helt åben kan du afmontere batteriet ved først at oplåse og derefter 
trække batteriet ud af rammen. Husk altid at fastlåse batteriet når du monterer det igen, 
derved undgår du dårlig forbindelse i strømmen. 
 

 
 

3.2 · SHIMANO GEAR  
Strømstad Flex er udstyret med 6 udvendige Shimano Altus gear. Gearene er klar til brug 
når du modtager cyklen, men det kan være nødvendigt at finjustere dem, når du har kørt 
de første 50-100 km. Justeringen foregår ved at skrue på justeringsskruen på kablet bagerst 
på gearvælgeren/derailleuren. Dernæst ved at indstille på justeringsskruerne markeret med 
H og L. Er du i tvivl, anbefales det at du indleverer din cykel på dit lokale cykelværksted. 
Vedligeholdelse: Kæde og gearskifter holdes fri for skidt og smørres efter behov med en 
begrænset mængde kædeolie. Kæde og tandhjul udskiftes efter behov. 
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3.3 · TEKTRO SKIVEBREMSER  
Strømstad Flex er som udgangspunkt udstyret med mekaniske TEKTRO skivebremser på 
både for- og baghjul. De giver en effektiv bremseeffekt og kræver minimal vedligeholdelse. 
For at få den optimale bremseeffekt skal bremserne dog justeres løbende. Det gøres enkelt 
ved at dreje på enten justeringsskruen på bremsehåndtaget, justeringsskruen på 
bremsekaliberen eller ved at justere på kablet.  
OBS: Har du valgt de hydrauliske TEKTRO skivebremser, er bremserne selvjusterende og 
kræver ingen løbende justering. Bremserklodser på begge versioner skiftes efter behov. 
 

 Justering af bremserne gøres enkelt, enten ved at dreje på justeringsskruen på 
håndtaget 

 

 
 

 eller justeringsskruen på bremsekaliberen. Du kan også justere på kablet. 
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3.4 · FORGAFFEL MED STØDDÆMPNING 
Har du valgt en forgaffel med støddæmpning kan hårdheden indstilles øverst i forgaflens højre 
side markeret med ’PRELOAD’, ’+’ og ’-’. Støddæmperens blanke del bør regelmæssigt renses for 
snavs og smørres med et tyndt lag olie. 
 

 
 

TJEK BREMSERNE 
Hyler bremserne højlydt når du bremser, eller går skiven på, kan det ofte afhjælpes ved at 
centrere bremsekaliberen. Centrering af kaliberen sker ved at løsne boltene i 
monteringsbeslaget - aktiver håndbremsen og spænd efterfølgende boltene godt til – 
kaliberen er nu centreret. Går bremseskiven forsat ikke fri af klodserne, kan der evt. være 
sket skade på bremseskive eller kaliber. Bemærk, at det er normalt hvis du kan høre en 
svag metallisk lyd, men hjulet skal dog gå frit uden at bremse. 
Yderligere reparation og/eller udskiftning, bør foretages hos en forhandler. 
 
Bremseklodserne skal skiftes inden friktionsmaterialet er helt slidt væk - det kan være svært at 
se, men kan høres ved at bremselyden ændre sig til en mere metallisk karakter. Det er meget 
vigtigt at gøre sig selv bekendt med håndbremsens anvendelse. Håndbremserne er et effektivt 
bremsesystem, såfremt at justering er sket korrekt. Sørg altid for at holde bremseskiver og 
bremseklodserne rene og fri for voks, smøremiddel og snavs. Sørg desuden for, at bremserne 
til enhver tid er korrekt justeret og i god stand.  
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3.5 · FOLDBAR CYKELSTYR 
Cykelstyret kan enkelt indstilles i højden og roteres ved at åbne og spænde låsemekanismerne. 
 

 
 
Sidder styret skævt i forhold til forhjulet, kan det justeres ved at løsne alle 3 umbracoskruer 
nederst og inde i styrestammen. Efter justering af styret spændes alle skruer igen. 
 

 
 

www.stromstad.bike


 

 
www.stromstad.bike 

12 

 
 
Ved at udløse styrstammens låsemekanisme kan hele styret foldes sammen. Sikringen trykkes 
først opad, hvorefter håndtaget trækkes udad og stammen kan knækkes nedad ved hængslet. 
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3.6 · BAGAGEBÆRER 
Har du bestilt en Strømstad Flex med bagagebærer, er den allerede monteret og klar til brug. Har 
du derimod valgt en version hvor bagagebæreren er et tilvalg, skal den monteres før brug. 
Bagagebæreren monteres enkelt på rammen,  vha. de skruer som er markeret i ringe på billedet 
herunder.  
 

 
 
 

Baglyset skal tilsluttes controlleren/det elektriske system før det virker.  Controlleren befinder sig 
bag dækpladen inde i cyklens ramme.  
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3.7 · FORSKÆRM 
Bagskærmen er allerede monteret, men forskærmen er ikke monteret på grund af 
transporthensyn. Forlampen monteres samtidig med forskærmen. Har din Strømstad Flex 
støddæmpning i forgaflen skal skærmen monteres sammen med en lille adaptor som vist 
herunder.  
 

 
 
 

3.8 · ALUFÆLGE MED SCHWALBE BALLONDÆK 
Strømstad Flex er udstyret med robuste og praktiske alufælge. Så undgår du problemer med 
egere som løbende skal justeres. Schwalbe Big Apple giver gode egenskaber og god komfort hvis 
de pumpes til mellem 2-4 bar. Vi anbefaler 2,5-3 bars tryk, da en elcykel kører bedre med middel 
til hårde dæk.  Forhjulet monteres enkelt i forgaflen som vist nedenfor. Bemærk den smalle 
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distansskive skal være i cyklens venstre side og den brede i højre. Sørg for bremseskiven forsigtigt 
føres ind mellem bremseklodserne i bremsekaliberen.  
 

 
 
 

3.9 · FOLDBARE PEDALER (MONTERING/UDSKIFTNING) 
Det er vigtigt at kende forskel på venstre og højre pedal ved montering og samling. 
Pedalerne har normalt indgraveret “R” (højre) og “L” (venstre) for at indikerer hvad der er 
hvad. Benyt en 15 mm gaffelnøgle til udskiftning. For højre side, drejes med uret for at 
montere og mod uret for at afmontere pedalen. For venstre side, drejes der med uret for at 
afmontere og mod uret for at montere pedalen.  
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4 · ELEKTRISK UDSTYR 
 
Din Strømstad Flex elcykel indeholder følgende elektriske dele og komponenter: 

 Betjeningspanel (display). 
 Integrerede for- og baglygter. 
 Styreenhed (controller). 
 PAS (Pedal Assist System). 
 Bafang navmotor i baghjul. 
 Gashåndtag (tilvalg). 
 Batteri og oplader. 
 USB-udgang. 

 

 
4.1 · DISPLAY 
Betjeningspanelet på din Strømstad Flex er et KD21C LCD display med tre knapper og ser ud som 
på billedet herunder. 
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Dette display giver dig en bred vifte af funktioner såsom information om hvor meget strøm 
der er på batteriet, hvor hurtigt du kører, hvor langt og hvor længe du har kørt, om lygterne 
er tændte eller slukkede, fejlmeldinger og meget mere. Se mere herunder: 
 

 
Betjeningspanelet har tre knapper, M (mode), - (minus) og + (plus), hvor M hovedsagligt 
bruges til at vælge eller bekræfte en funktion, og hhv. +- og –knapperne bruges til at vælge 
op/ned, frem/tilbage mellem funktioner. 
De meste basale funktioner er selvfølgelig at tænde og slukke for displayet, tænde/slukke 
for lygter osv. Se mere i listen herunder: 
 
Tænd/sluk for display: 

 Hold M-knappen i bund i 2 sekunder. Samme handling gentages for slukning. 
 Cyklen slukker selv for systemet efter 10 minutters passivitet. 

Tænd/sluk af cyklens integrerede lygter: 
 Hold +-knappen nede i 2 sekunder. Gentag handlingen for at slukke for lygterne 

igen. En lygte vises i displayet når lygterne er tændte. Se billedet ovenfor. 
Benyttelse af Walk Assist/PUSH mode: 

 Hold –knappen i bund, mens du skubber cyklen. Et P vil vises i displayet når PUSH er 
aktiveret. 

 Cyklen holder konstant fart på 6 km/t så længe PUSH er aktiveret. 
Indstilling af hastighedsbegrænsning: 

 Benyt hhv. +-knappen og –knappen for at hæve eller sænke hastigheden. Ved 
niveau 0 udøver motoren ingen assistance. 

 OBS: Ændres hastighedsbegrænsningen til mere end de tilladte 25 km/t eller 
tilsluttes et gashåndtag, foregår det på eget ansvar. Da kan cyklen ikke længere 
lovligt benyttes på offentlig vej, ifølge dansk lovgivning. 

Indstilling af gashåndtagets funktion: 
 Se side 12 i manualen til dit KD21C LCD display. Manualen kan du finde på vores 

hjemmeside www.stromstad.bike.  
 
Det er muligt at indstille hvilken information displayet skal vise, dette gøres ved at trykke på 
M og følger denne cyklus. Nuværende hastighed (Km/h) → Cykelturens længde (Km) → 
Hvor lang tid man har cyklet (Hour) → Top hastighed (Km/h) → Gennemsnitshastighed 
(Km/h) → Motorkraft (W) → Nuværende hastighed (Km/h). 

www.stromstad.bike
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Displayet viser også ladningsniveauet af batteriet, er batteriet ved at løbe tør for strøm vil 
batteri-ikonet blinke. 

 
 

Vises en fejlkode i displayet kan du muligvis afhjælpe fejlen selv. Se mere under punkt 4.10 i 
denne manual.  Finder du ikke løsningen her, bedes du notere fejlkoden og kontakte din 
Strømstad forhandler eller værksted. 

 
Fejkoderne er som følger: 

21 Fejl med strømmen 
22 Fejl med gashåndtaget 
23 Motorfejl 
24 Fejl på Hall sensor (motor) 
25 Fejl med bremserne 
30 Kommunikationsfejl 

Visse indstillinger på displayet kan ændres ved at man holder +- og –knapperne nede 
samtidigt i 2 sekunder for at få adgang til computerens general settings. Ved hjælp + og – 
vælger man hvad man vil ændre, M bruges som ’OK’ eller til at bekræfte valg. I denne menu 
kan man: 

 Nulstille hvor mange kilometer cyklen har kørt. 
 Ændre lysstyrken af displayet. 
 Ændre hvorvidt om distance og hastighed skal vises i kilometer eller mil. 
 Og meget mere. Den komplette manual til KD21C-displayet finder du på vores 

hjemmeside – www.stromstad.bike.  
 
 

4.2 · STYREENHED/CONTROLLER 
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Elcyklens styreenhed, også kaldet controlleren, omsætter de forskellige signaler og sender 
strømmen fra batteriet videre til motoren i baghjulet. Forskellige indstillinger kan ligges ind på 
controlleren via displayet. Styreenheden er gemt i rammen som vist i pkt 3.6. 
 

 
 

 
4.3 · PAS (Pedal Assist Sensor) 
PAS-sensoren (eller tilsvarende) er et lovkrav på alle elcykler. Den består af en sensor og en 
magnetskive med 12 små magneter. Når du træder i pedalerne passerer magneterne sensoren, 
hvorefter motoren aktiveres.  Det er vigtigt at holde både skive og sensor fri for mudder og sne 
samt at sørge for at afstanden ikke er mere end 2-3 mm mellem magnetskive og sensor. 
Forstyrres signalet, så det ikke er kontinuerligt, kører motoren ikke optimalt eller måske slet ikke. 
 

 
 

 
4.4 · ELEKTRISK MOTOR (BAFANG) 
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Navmotoren fra velkendte Bafang har en nominel effekt på 250W / 36V og er integreret i 
helstøbte aluminumsfælge. Motoren kan aktiveres enten vha PAS, PUSH eller brug af 
gashåndtag (tilvalg). Da motoren har en begrænset effekt er det afgørende at der samtidigt 
trædes i pedalerne for at opnå den bedste køreoplevelse. Lyder motoren besværet under 
kørsel, er det vigtig at skifte til et lavere gear og træde mere i pedalerne eller alternativt at 
stoppe kørslen. Motoren tåler kørsel i al slags vejr ned til -15 grader. Motoren er meget 
driftsikker og kræver minimal vedligeholdelse. Dog bør den rengøres regelmæssigt (ikke med 
højtryksrenser), særligt ved brug om vinteren. Kabler kan smøres med silikone. 
 
 

4.5 · GASHÅNDTAG (tilvalg) 
Gashåndtaget er et tilvalg som kan monteres og tilsluttes 
Strømstad Flex med 2 forskellige funktioner. Der findes 
tilslutningskabel på cyklens styr. Funktionerne indstilles via 
displayet. Vi henviser til displayets fulde manual s. 12, 
manualen findes på vores hjemmeside. Alle ændringer 
gøres på eget ansvar: 

 Som PUSH eller walk-assist hvor motoren afbrydes 
ved 6 km/t. 
 Fuld motorkontrol uden begrænsning, op til den 

definerede max. hastighed.  

 

 
4.6 · USB-UDGANG 
Batteriets USB-udgang kan tilgåes på rammens venstre side. Her kan du for eksempel tilslutte din 
mobiltelefon og oplade den mens du cykler. 

OBS 
I henhold til dansk lovgivning 
er det ikke lovligt at ændre 
gashåndtagets funktion, så at 
cyklen kan køre mere end 6 
km/t uden at træde i 
pedalerne. Brug af 
gashåndtag er lovligt 
udelukkende hvis det 
indstilles som PUSH-funktion. 
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4.7 · OPBEVARING AF BATTERI 
For afmontering af batteri – se punkt 3.1. 
Opbevar altid batteriet tørt og ved stuetemperatur (25 grader), undgå derfor at placere 
batteriet i nærheden af varmekilder med høje temperaturer eller brændbare stoffer og 
væsker. Batteriet vil miste strøm under længere tids opbevaring eller transport. Oplad 
batteriet 1 times tid ca. hver anden måned, hvis det ikke bruges i længere tid. Undgå 
fugtige omgivelser og udsæt ikke batteriet direkte for vand. Efter en cykeltur i regnvejr 
anbefales det at du undersøger og kontrollerer batteriet for fugt, samt opbevarer batteriet 
ved stuetemperatur. Batteriet bør opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af 
tunge genstande som kan vælte og beskadige batteriet. Læs mere om almindelig 
vedligeholdelse af batteriet under punkt 5 i denne manual. 
 

 
4.8 · OPLADNING AF BATTERI  
Tilslut den medfølgende lader i batteriet og tænd herefter for stikkontakten – gør det altid i 
denne rækkefølge. Oplad batteriet ca. 12 timer inden det tages i brug første gang, herefter 
tager en fuld opladning ca.  4-6 timer. Selvom opladeren afbryder opladningen når batteriet 
er fuldt opladet, bør batteriet alligevel frakobles opladeren – sluk først for stikkontakten 
inden du trækker opladestikket ud af batteriet. Undgå at oplade batteriet udendøres, slet 
ikke i direkte sollys eller i temperature under 5 grader. Brug kun den medfølgende, eller 
tilsvarende, oplader med en strømstyrke på 2-3 A (ampere). 
 
 

4.10 · FEJLSØGNING 
Vil cyklen ikke tænde?  

 Kontrollér at batteriet er tændt på afbryderen ved USB-udgangen. 
 Kontrollér at batteriet er monteret korrekt og fastlåst, samt at der er forbindelse mellem 

batteriet og kontakten inde i rammen. (Se punkt 3.6 i denne manual) 
 Kontrollér at batteriet er opladet ved at tilslutte det til opladeren, alternativt ved at måle 

batteriets spænding med et voltmeter. 
 Kontrollér at displayets runde stik er tilsluttet korrekt. Undersøg evt. stikket for fugt. 
  OBS: Saml stikket forsigtigt så de små ben/pins i stikket ikke beskadiges. 

 
Starter motoren ikke, selvom du træder i pedalerne? 

 Kontrollér at displayet er tændt og indstillet på niveau 1-9. Er den indstillet på 0 er 
motoren frakoblet. 

 Hold ’-’ (minusknappen) nede i 2-3 sekunder eller påvirk gashåndtaget (tilvalg) for at 
aktivere PUSH-funktionen/Walk Assist. 

 Kontrollér PAS-sensoren som beskrevet i punkt 4.3. 
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 Kontrollér at det runde sorte stik på kablet fra motorens højre side er samlet korrekt. 
Undersøg for fugt. Stikket samles igen som indikeret med 2 hvide pile. 

 
Viser displayet ikke længere hastigheden? 

 Kontrollér det hvide kabel på controlleren for løs forbindelse. Kablet befinder sig i det 
flade sorte stik med 6 små kabler i forskellige farver. Se under punkt 3.6 hvor controlleren 
gemmer sig. 

 
Virker for- og baglys ikke mere? 

 Lyset tændes ved at holde ’+’ (plusknappen) nede i 2-3 sekunder, når displayet er blevet 
tændt. 

 Undersøg for- og baglys for løs forbindelse. Kablet på lygten kan have løsnet sig, hvis 
cyklet er væltet, har hængt fast i noget eller hvis kablet har snoet sig. 

 Undersøg controllerens lyskabel for løs forbindelse. Se mere under punkt 3.6 om hvor du 
finder controlleren. 
 

Slukker displayet indimellem under kørsel? 
 Undersøg om batteriet er låst fast i rammen. Det skal det være, for at undgå at batteriet 

vibrerer under kørsel og skaber løs forbindelse. 
 

Mister motoren trækkraft eller er rækkevidden kortere end normalt? 
 Kontrollér at dæktrykket er korrekt (mellem 2-4 bar). For lavt dæktryk medfører kortere 

rækkevidde og mindre trækkraft. 
 Er temperaturen under 10 grader kan du opleve kortere rækkevidde. Jo lavere 

temperatur, jo kortere rækkevidde, opbevar og oplad altid batteriet ved stuetemperatur. 
 

Får du fejl 23 eller 24 i displayet? 
 Tjek om det runde sorte stik på kablet fra motorens højre side er samlet korrekt. 

Undersøg for fugt. Stikket samles igen som indikeret med 2 hvide pile. 
 Kontrollér controllerens hall sensor kabel for løs forbindelse. Kablet befinder sig i det 

flade sorte stok med 6 små kabler i forskellige farver. Se under punkt 3.6 om hvor 
controlleren befinder sig. 
 

Får du fejl 22 eller 25 i displayet? 
 Undersøg om gashåndtaget er tilsluttet korrekt og undersøg kablet for fugt (fejl 22). 
 Undersøg om bremsesensorene på cykelstyret er tilsluttet korrekt og undersøg kabel for 

fugt. Undersøg om bremserne afbryder motoren uafhængigt af hinanden (fejl 25). 
 Undersøg kablerne for løs forbindelse til controlleren, se mere under punkt 3.6 om hvor 

controlleren befinder sig. 

 
 

5 · INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE  
Efterhånden som du bruger din Strømstad Flex, vil flere dele blive slidt og have behov for 
udskiftning. Bemærk også at dele som skruer kan blive løse og kan være skyld i fejl, eller 
farlige situationer under kørsel. Derfor er det yderst vigtigt at du tager hånd om din elcykel 
og regelmæssigt vedligeholder cyklen med smøring og efterspændinger.  For at sikre 
optimal sikkerhed under kørslen, bør alle skruer og bevægelige dele kontrolleres en gang 
om måneden.  
Se tabellen nedenfor for flere vedligeholdelsesanbefalinger. 
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Cykeldel Ny 60 dage 180 dage 360 dage 

Styr og sadel 1 1 1 1 

Pedaler 3 2+4 2+4 2+4 

Dæktryk 1 1 2 2 

Kædens tilstand 1 4 4 4 

Bremseeffekt 1 1 1 1 

Hjullejer – for+bag 3 2+4 2+4 2+4 

Bremsehåndtagets position 1 1 1 1 
1 = justering, 2 = kontrol/rengør, 3 = spændes, 4 = smøres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Korrekt vedligeholdelse og brug af elcyklens batteri er vigtigt for selve batteriets levetid.  
Nedenfor finder du en overskuelig liste om hvordan du opbevarer, vedligeholder og bruger  
din elcykels batteri korrekt. 
 
Generelt om batteriet:  

 Batteriet har sin fulde kapacitet ved 25 grader – falder temperaturen, falder 
kapaciteten (1-2% per grad). Derfor kan du køre længere på en opladning på en 
varm sommerdag, end en kold vinterdag. 

 Sørg for at holde korrekt dæktryk på din elcykel, for lavt tryk reducerer rækkeviden 
markant. 

 Opbevar batteriet tørt og ved stuetemperatur med 25%-50% ladning, når det ikke 
er i brug i længere tid. 

 Skil ikke batteriet ad eller foretag uautoriserede ændringer. 
 Benyt aldrig voldsom styrke eller tryk mod batteriet, undgå ligeledes at tabe det fra 

højtbeliggende steder. 
 

Opladning:  
 Oplad som minimum batteriet en times tid hver 2. måned, hvis det ikke bruges i 

længere tid. 
 Tilslut altid opladeren til batteriet først, inden du tænder for stikkontakten. 
 Oplad og opbevar batteriet indenfor og i tørre omgivelser. Undgå at udsætte 

batteriet for fugt/vand. Efter en cykeltur i regnvejr undersøges batteriet for fugt, 
tørres af og opbevares tørt ved stuetemperatur. 

 Oplad batteriet ca. 12 timer inden brug første gang. Gentag dette ca. hver 2.-3. 
måned. 

 Batteriet opnår typisk sit fulde kapacitet efter 5-15 opladninger. 
 Vent 10 minutter med at oplade batteriet efter brug, det forlænger batteriets 

levetid. Vent ligeledes 10 minutter efter opladning, inden brug. 
 Oplad aldrig batteriet udendøres ved temperatur under 5 grader. Det kan 

beskadige batteriets celler! 
 Sjat-lad ofte og efter behov. Et par timers opladning ofte, er meget bedre end at 

oplade batteriet helt fuldt hver gang. Sidstnævnte slider unødvendigt på cellerne. 
 Ved normalt brug bør du, så vidt muligt, holde batteriniveuauet mellem 20%-80%. 

Det slider mindre på cellerne. 

OBS! 
Rengøring af cyklen med højtryksrenser kan beskadige de elektriske dele i cyklen!  
Hvis der stiger røg eller ild op fra produktet, efter beskadigelse som følge af 
udefrakommende vold skal dette slukkes med pulverslukker eller sand.  
Selvom litiumbatteriet er et miljøvenligt produkt, indeholder det en lang række kemiske 
stoffer. Det kan derfor være forurenende, hvis det går itu eller bliver for gammelt.  
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 Benyt kun den medfølgende oplader eller en tilsvarende, med en strømstyrke på 2-
3 ampere (A). 

 Benyt såkaldte hurtigladere med omtanke. En 
strømstyrke på mere end 4A kan reducere batteriets 
levetid markant – helt op til 80%. 

 Vær opmærksom på fugt og kondens i ladestikket og 
stikkontakter. Beskyt altid ladestik med 
gummimancheten. 

 Undgå at aflade batteriet helt, da det kan beskadige 
cellerne og forkorte batteriets levetid. 

 

 

6 · SIKKERHED OG LOVKRAV 
Strømstad Flex efterlever gældende europæiske sikkerhedsstandarder herunder, 
EN15194:2017 og CE-mærkning. Yderligere information om dette findes på 
Færdelsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.dk.  
 

 
 

 
 
6.1 · LYS OG REFLEKSER  
Strømstad Flex leveres med alle lovpligtige reflekser. Den er monteret med Schwalbe Big 
Apple dæk med reflekskant. Skiftes der til andre dæk uden reflekskant, skal der monteres 
reflekser i for- og baghjul. Strømstad Flex er udstyret med et kraftig forlys - Spanninga 
Axendo 80 som er tilsluttet cyklens elsystem. Lyset tændes på displayet. Har du bestilt 
bagagebærer vil også baglyset være integreret. 

 
 
6.2 · LÅS  
En ordentlig lås er en betingelse for, at et 
forsikringsselskab udbetaler erstatning i tilfælde af tyveri. 
Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere.  

 
 

6.3 · GODE RÅD OG TIPS TIL SIKKER KØRSEL 
 Sørg for altid at have et ordentligt lufttryk i dine dæk, da kørsel med for lavt tryk vil 

forkorte rækkevidden af batteriet og kan give nedsat kontrol over din elcykel – 
specielt i tilfælde af tungt læs.  

 Husk at levetiden af din elcykel forlænges, hvis du opbevarer den i tørre omgivelser. 
 Brug altid den medfølgende oplader til opladning af batteriet. 
 Jo mere du selv hjælper med at træde i pedalerne, jo længere holder batteriet. 

På varefakta.dk kan du se 
mere om godkendte cykellåse. 

OBS: Strømstad kan 
aflæse data fra 
batteriet, herunder 
bl.a. antal 
opladninger og dato 
for de sidste 10 
opladninger.  
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 Det er altid en god idé at benytte cykelhjelm! 
 
 

7 · STRØMSTAD SERVICEVÆRKSTEDER OG FORHANDLERE 
 

Vi henviser til vores hjemmeside, www.stromstad.bike, for en komplet forhandlerliste. 
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