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Om Strøm|stad 

Strøm|stad elcyklar är praktiska, funktionella och driftsikra elcyklar till alla 

vardagens händelser – både i och utanför staden. Elcyklarna är designade i 

Strömstad på den svenska västkusten, och är inspirerade av den danska 

cykelkulturen. Därför har vi valt namnet Strøm|stad med ett danskt Ø till våra 

Urban ebikes. Driftsikkerhet och funktionaliteter är i fokus och detaljerna är 

naturligvis väl genomtänkta. Det ger dig en fin elcykel som både är praktisk, lätt att 

köra och inte kräver mycket mer skötsel än en vanlig cykel. Detta är din garanti för 

många lyckliga framtida cykelturer... 

 
 
 
 
 

HÄR KAN DU FÄSTA DITT KVITTO 
Vid behov av reklamation eller vid stöld ska kvitto kunna visas. 
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TACK FÖR KÖPET OCH GRATTIS TILL DIN NYA STRØM|STAD 
FLEX ELCYKEL! 
 
Vi hoppas att du får stor glädje och användning av din vikbara elcykel i många år! 
 
För att säkra en korrekt användning och skötsel av din elcykel råder vi dig att läsa 
denna manual grundligt innan du börjar använda den. Manualen innehåller 
dessutom också goda råd om säkerhet och vardaglig skötsel.  
Har du frågor kan du kontakta återförsäljaren av din Strøm|stad elcykel. Du är också 
varmt välkommen att vända dig direkt till oss. Kontaktinformation hittar du på 
www.stromstad.bike. 
 
Vi önskar dig mycket nöje med din nya Strøm|stad elcykel!  
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1 · KÖP, SERVICE OCH REKLAMATIONSRÄTT 
 
1.1 · REKLAMATION OCH GARANTI 
Strøm|stad ger 5 års garanti på ramen vid något 
som har orsakats av fabrikationsfel. På alla andra 
komponenter av elcykeln är det 3 års 
reklamationsrätt i enighet med svensk lag. Delar 
som bromsar, däck, kedja, cykeldrev, kablar, växlar 
m.m. är dock exkluderat i denna reklamationsrätt, 
då dessa naturligt får förslitningsskador vid 
användning.  
 
KVITTO/KÖPBEVIS 
Vi råder dig att spara ditt köpsbevis/kvitto då detta ska kunna visas vid eventuell 
reklamation – på sida 2 i denna manualen kan du bevara ditt kvitto.  
Har du frågor angående ditt köp hänvisar vi dig att först kontakta återförsäljaren där du har 
köpt din Strøm|stad elcykel. Om frågor dyker upp gällande montering, justeringar eller 
skötsel, som du inte hittar svar på i denna manual, är du naturligtvis välkommen att 
kontakta oss. Du hittar våra kontaktupplysningar på  www.stromstad.bike.  
 
VID EVENTUELLT FEL ELLER AVSAKNAD AV DELAR  
Fel och avsaknad av delar bör noteras och repareras så snart dessa konstateras! 
Användning av cykeln bör omedelbart upphöra, då detta kan förvärra skadorna – observera 
att reklamationsrätten inte täcker dessa följdskador.  
Innan du lämnar in din cykel för reperation rådar vi dig att kontaktar återförsäljaren eller 
Strøm|stad kundservice för närmera detaljer. Du hittar våra kontaktupplysningar på  
www.stromstad.bike. 
 

 
 

1.2 · BATTERI 
Din nya elcykel är utrustad med den nyaste teknologin 
inom elcykelbatterier och batteriet kräver därför korrekt 
skötsel för att fungera optimalt. Batteriets kapacitet 
minskar med tiden och det är därför viktigt med god 
skötsel av detta, då det förlänger dess livstid. Med din 
Strøm|stad elcykel får du en extraordinär 

funktionsgaranti på 1 år – utöver detta har du ytterligare 2 års reklamationsrätt enligt 
konsumentköplagen. Kapacitetsminskning av batteriet omfattas inte av garantin, då 
batteriet är en förbrukningsvara. Din Strøm|stad flex elcykel är utrustad med ett 7,8 Ah 
eller 10,2 Ah LG batteri på 36V. Läs mer om batteriet och skötselråd under punkt 4 och 5 i 
denna manual. 
 
 

2 · ELCYKELNS DELAR OCH UPPBYGGNING 
 
Din nya Strøm|stad flex elcykel består av följande delar: 

❖ Hopfällbar aluminiumsram.  

EN REKLAMATION AVVISAS OM: 
Fel och slitage har orsakats av felaktig 
montering, brist på skötsel, 
överbelastning, vandalisering eller 
skador som uppstått på grund av fall 
m.m. eller om manualen inte har blivit 
följd, till exempel gällande 
åtstramning av skruvar och muttrar 
m.m.  

 

OBS 
Undersök alltid orsaken til 
felet. Vi ersätter inte utgifter 
till ev. besök hos en ekstern 
cykelmekaniker, så länge 
detta inte är avtalat på 
förhand. 

file:///C:/Users/BKpc/Desktop/thomas/www.stromstad.bike
http://www.stromstad.bike/
http://www.stromstad.bike/


 

 
www.stromstad.bike 

6 

❖ Shimano Altus växelsystem. 
❖ Tektro mekaniska- eller hydrauliska skivbromsar* (tillval). 
❖ Framgaffel med stötdämpning* (tillval). 
❖ Hopfällbart cykelstyr. 
❖ Packethållare* (tillval). 
❖ Vikbara pedaler. 
❖ Aluminiumsfälgar med Schwalbe ballongdäck. 
❖ Elektrisk utrustning (se punkt 4 här i manualen). 
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3 · MONTERING OCH JUSTERING  
 
När du mottager din nya Strøm|stad elcykel är den av transporthänsyn samlad till cirka 90%. 
De sista delarna kan lätt monteras på 15-20 minuter, varpå cykeln är körklar. Efter de första 
50 - 100 km kan det vara nödvändigt att spänna och justera delar av cykeln vid behov.  
Nedanför finns vägledning (i slumpmässig ordning) till hur cykeln monteras och justeras när 
det blir nödvändigt. Kom ihåg att ladda batteriet innan du ger dig ut på längre cykelturer.  
 

3.1 · HOPFÄLLBAR RAM  
När du ska fälla ihop cykeln utförs detta i följande, enkla steg: 

 
❖ Tryck säkringen uppåt. 
 

 
 
❖ Handtaget dras utåt. 
 

 
 
❖ Ramen viks vid gångjärnet. 
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❖ När ramen är helt öppen kan du avmontera batteriet genom att först låsa upp det och 
sedan ta batteriet ut ur ramen. Kom ihåg att alltid låsa fast batteriet när du monterar det 
igen. På detta sätt undvikas dålig strömförbindelse.  
 

 
 

3.2 · SHIMANO VÄXLAR  
Strøm|stad flex är utrustad med 6 utvändiga Shimano Altus växlar. Växlarna är klara för 
användning när du mottar cykeln, men det kan vara nödvändigt att finjustera dem när du 
har kört de första 50-100km. Justeringen genomförs genom att skruva på justeringsskruven 
på kabeln längst bak på växlarna. Därefter ställer du in justeringsskruvarna markerade med 
H och L. Om du är osäker på detta råder vi dig att lämna in din cykel på din lokala 
cykelverkstad.  
Skötsel: Kedja och växlar bör hållas rent från smuts och kan vid behov smörjas med 
kedjeolja. Kedjor och cykeldrev bytes ut vid behov.  
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3.3 · TEKTRO SKIVBROMSAR  
Strøm|stad Flex är som utgångspunkt utrustad med mekaniska TEKTRO-skivbromsar på 
både fram- och bakhjul. De ger en effektiv bromseffekt och kräver minimal skötsel. För att 
få den optimala bromseffekten ska bromsarna justeras löpande. Detta genomförs enkelt 
genom att vrida på justeringsskruven på bromshandtaget eller genom att justera kabeln. 
OBS: Har du valt de hydrauliska TEKTRO-skivbromsarna är bromsarna självjusterande och 
kräver ingen justering. Bromsklossar på bägge versioner bytas vid behov. 
  

❖ Justering av bromsarna görs enkelt, antingen genom att vrida på justeringsskruven 
på handtaget... 

 

 
 

❖ ...eller justeringsskruven på bromsoket (se bilden nedan). Du kan också justera på 
kabeln. 
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3.4 · FRAMGAFFEL MED STÖTDÄMPNING 
Har du valt en framgaffel med stötdämpning kan hårdheten justeras överst på framgaffels högra 
sida markerat med ’PRELOAD’, ’+’ och ’-’. Stötdämparens blanka del bör regelbundet rengöras 
från eventuell smuts, och oljas in med ett tunt lager. 
 

 

KOLLA BROMSARNA 
Om bromsarna låter högt när du bromsar, eller om skivan går på, kan det ofta lösas 
genom att centrera bromsoket. Centrering av bromsoket sker genom att lossa bultarna i 
monteringsbeslaget – aktivera handbromsen och spänn därefter bultarna ordentligt – 
bromsoket är nu centrerad.  Om bromsskivan fortfarande kommer i kontakt med 
bromsklossarna kan det ha skett en skada på bromsskivan eller bromsoket. Observera att 
det är normalt att kunna höra ett svagt metalliskt ljud från bromsarna, men att hjulet ska 
kunna rulla fritt utan kontakt med bromsklossarna. 
Ytterligare reparation och/eller byte av delar bör göras på cykelverkstad.  
 
Bromsklossarna bör bytas ut i god tid – det kan vara svårt att avläsa, men när ljudet från 
bromsarna blir mer metalliskt kan detta vara tecken på att det är dags att byta. Det är väldigt 
viktigt att bekanta sig med handbromsarnas användning, det är ett effektivt bromssystem så 
länge justeringen är utförd på korrekt sätt. Se till för att hålla bromsskivor och bromsklossar 
rena från vax, smörjolja och smuts. Se dessutom kontinuerligt till att bromsarna är korrekt 
justerade och i god form.  
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3.5 · HOPFÄLLBART CYKELSTYRE 
Cykelstyrets höjd kan enkelt justeras och roteras genom att öppna och spänna låsmekanismerna.  
 

 
 
Sitter styret skevt i förhållande till framhjulet kan detta justeras genom att lossa alla tre umbraco-
skruvar nedre och inne i styrstammen. Efter justering spännes samtliga skruvar igen.  
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Genom att öppna styrstammens låsmekanismer kan hela styret vikas samman. Säkringen trycks 
först uppåt och stammen kan vikas nere vid gångjärnet. 
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3.6 · PAKETHÅLLARE  
Har du beställt en Strøm|stad flex med pakethållare är den redan monterad och klar att 
användas. Har du däremot valt en version där pakethållaren är ett tillval ska denne monteras 
innan användning.  
 

 
 
 

Pakethållaren monteras enkelt på ramen med skruvarna som är markerade i ringarna på fotot 
nedan. Bakljuset ska kopplas med det elektriska systemet innan det fungerar. Detta finner du inne 
i cykelns ram. Se bild nedan. 
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3.7 · STÄNKSKÄRMAR 
Den bakre stänkskärmen är färdigmonterad, men den främre ska monteras innan användning. 
Framlampan monteras samtidigt som den främre stänkskärmen. Har din flex stötdämpning i 
framgaffeln ska skärmen monteras ihop med en liten adapter - se bilden nedan.  
 

 
 

 

3.8 · ALUMINIUMFÄLGAR MED SCHWALBE-BALLONGDÄCK 
Strøm|stad Flex är utrustat med robusta och praktiska aluminiumfälgar, på så sätt undviker du 
ständigt skulle justera ekrarna. Schwalbe-ballongdäck erbjuder bra komfort om de pumpas 
ordentligt, därför rekommenderar vi ett tryck på 2,5-3 bar, eftersom en elcykel kör bättre med 
medel til hårda däck. Framhjulet monteras enkelt i framgaffeln, se nedan. Notera att den tunna 
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distansskiva ska vara på cykelns vänstra sida och den breda på höger sida. För försiktigt in 
bromsskivan mellan bromsklossarna i bromsoket. 
 

 
 
 

3.9 · VIKBARA PEDALER (MONTERING/BYTE) 
Det är viktigt att bemärka skillnaden mellan höger och vänster pedal vid montering av 
dessa. Normalt är de graverade med “R” (höger) och “L” (vänster). Använd en 15 mm 
fastnyckel för montering. På höger sida skruvas det medurs för att fästa pedalen och 
moturs för att avlägsna den. På vänster sida skruvas det medurs för avlägsna pedalen och 
således moturs för att fästa den.  
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4 · ELEKTRISK UTRUSTNING 
 
Din Strøm|stad Flex elcykel har följande elektriska delar och komponenter: 

❖ Kontrollpanel (display). 
❖ Inbyggt fram- och bakljus. 
❖ Styrenhet (kontroller). 
❖ PAS (Pedal Assist System). 
❖ Bafang navmotor i bakhjul. 
❖ Tumgas (tillval). 
❖ Batteri och laddare. 
❖ USB-uttag. 

 

 
4.1 · KONTROLLPANEL (DISPLAY) 
Kontrollpanelen är en KD21C LCD display med tre knappar och ser ut som på bildan nedan: 
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Denna display ger dig ett brett utbud av funktioner såsom information om hur mycket 
ström det är kvar på batteriet, hur snabbt du kör, hur långt och hur länge du har kört, om 
fram- och bakljus är på eller av, felmeddelanden m.m. Se mer nedan: 
 

 
Kontrollpanelen har tre knappar: M (mode), - (minus) och + (plus). M används till att 
bekräfta en funktion, +- och –knapparna användes til att välja upp/ned, fram/tilbaka mellan 
funktioner. Se mer i listan nedan: 
 
Slå på/av display: 

❖ Håll M-knappen intryckt i 2 sekunder. Upprepa för avstängning. 
❖ Efter 10 minuters inaktivitet stänger cykeln av sig själv. 

Slå på/av cykelns inbyggda fram- og bakljus: 
❖ Håll +-knappen intryckt i 2 sekunder. Upprepa för att stänga av lamporna. En lykta 

visas i displayen när lamporna är tända. Se bilden ovan.  
Användning av Walk Assist/PUSH-mode: 

❖ Håll –knappen intryckt medan du drar cykeln. Ett P visas i displayen när PUSH är 
aktiverat. 

❖ Cykeln håller en hastighet på 6km/h vid aktiverat PUSH-läge. 
Inställning av hastighetsbegränsning: 

❖ Använd knapparna + och – för att höja eller sänka hastigheten. Vid nivå 0 assisterar 
motorn ej. 

❖ OBS: Om hastighetsbegränsningen ändras till över 25km/t eller om tumgas är 
aktiverat, sker detta på eget ansvar.  

Inställning av tumgasens funktion: 
❖ Se sida 12 i manualen till din KD21C LCD display. Manualen kan du hitta på vår 

hemsida www.stromstad.bike.  
 
Det är möjligt att ställa in vilken information som displayen ska visa. Detta görs genom att 
trycka på M, varpå följande visas: nuvarande hastighet (km/h) → cykelturens längd (km) → 
hur länge du har cyklat (hour) → högsta hastighet (km/h) → genomsnittshastighet (km/h) 
→ motorkraft (W) → nuvarande hastighet (km/h). 
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Displayen visar också hur mycket ström det är kvar på batteriet. Symbolen blinkar när 
batteriet börjar bli urladdat. 

 
 

Visas ett felkod i displayen kan du se under punkt 4.10 i denna manual för att själv lösa eventuellt 
problem. Hittar du inte lösningen i manualen ber vi dig notera felkoden och kontakta din 
Strøm|stad återförsäljare eller cykelverkstad. 

 
Felkoder: 

21 Fel med 
strömförbindelsen 

22 Fel med tumgasen 
23 Motorfel 
24 Fel på Hall-sensor (motor) 
25 Fel med bromsarna 
30 Kommunikationsfel 

 
Vissa inställningar på displayen kan ändras genom att du håller + och – intryckt samtidigt 
för att få tillgång till displayens general settings. Med hjälp av + och – väljer man vad man 
vill ändra. M används som ’OK’ eller genom att bekräfta val. I denna meny kan man:  

❖ Nollställa körsträcka. 
❖ Ändra ljusstyrkan på displayen. 
❖ Huruvida distans och hastighet ska visas i km/h eller m/h. 
❖ Och mycket mera. Den kompletta manualen till KD21C-displayen hittar du på vår 

hemsida – www.stromstad.bike.  
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4.2 · STYRENHET/KONTROLLER 
Elcykelns styrenhet/kontroller omsätter signaler och skickar ström från batteri till motorn i 
bakhjulet. Olika inställningar kan läggas in på kontrollern via displayen. Styrenheten hittar du i 
ramen, detta visas i manualen vid punkt 3.6. 
 

 
 

 
4.3 · PAS (Pedal Assist Sensor) 
PAS-sensorn (eller liknande) är ett lagkrav på alla elcyklar. Den består av en sensor och en 
magnetskiva med 12 små magneter. När du börjar cykla passerar magneterna sensorn varpå 
motorn aktiveras.  Det är viktigt att hålla både skiva och sensor rent från smuts och snö samt att 
se till av avståndet mellan magnetskiva och sensor inte är mer än 2-3mm. Om signalen bryts 
fungerar motorn inte optimalt.  
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4.4 · ELEKTRISK MOTOR (BAFANG) 
Navmotorn från Bafang har en effekt på 250W/36V och är integrerad med  
aluminiumfälgarna. Motorn kan aktiveras antingen med hjälp av PAS, PUSH eller med tumgas 
(tillval). Då motorn har en begränsad effekt är det viktigt att pedalerna samtidigt trampas för 
den bästa cykelupplevelsen. Låter motorn besvärad under åkturen är det viktigt att växla till en 
lägre växel och trampa mer i pedalerna. Alternativt kan du sluta cykla. Motorn tål att användas 
i alla slags väder, ned till -15⁰ C. Motorn är driftsäker och kräver minimal skötsel. Dock bör den 
rengöras regelbundet (inte med högtryckstvätt), framförallt under vinterhalvåret. Kablarna kan 
smörjas med silikon.  
 
 

4.5 · TUMGAS (tillval) 
Tumgas är ett tillval som kan monteras och kopplas till 
Strøm|stad flex med två olika funktioner. Anslutningskabel 
finns på cykelstyret. Funktionerna ställs in via displayen, vi 
hänvisar till s. 12 i displayens fulla manual som finns på vår 
hemsida. Observera att alla ändringar sker på eget ansvar. 
Nedan visas två olika funktioner för tumgas: 

❖ Som PUSH/walk-assist där den hjälper till att dra 
cykeln vid max 6 km/t. 
❖ Full motorkontroll utan begränsning, upp till den inställde max-hastigheten.  

 

 
4.6 · USB-UTTAG 
Batteriets USB-uttag är lokaliserat på ramens vänstra sida. Här kan du till exempel ansluta din 
mobiltelefon och ladda den medan du cyklar. 

OBS 
Enligt svensk lag får tumgas 
funktionen inte ändras, så 
cykeln kör fortare än 6 km/t 
utan där trampas i pedalerne. 
Användning av tumgas är 
bara lagligt som PUSH-
funktion. Alla ändringar 
utföras på eget ansvar. 
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4.7 · FÖRVARING AV BATTERI 
För avmontering av batteri – se punkt 3.1. 
Förvara alltid batteriet torrt och i rumstemperatur (20⁰ C), undvika att placera batteriet i 
närheten av värmekällor med höga temperaturer eller lättantändningsbara föremål. 
Batteriet förlorar sakta ström under längre perioder av förvaring. Ladda batteriet förslagsvis 
1 timme varannan månad, om det inte användas under längre tid. Batteriet bör inte utsätts 
för fukt eller komme i direkt kontakt med vatten. Efter en cykeltur i kraftigt regn 
rekommenderas att batteriet kontrolleras för fukt. Vidare bör batteriet förvaras utom 
räckhåll för barn och inte i närheten av något tungt som kan falla ned och skada batteriet. 
Läs mer om vanlig skötsel av batteriet under punkt 5 i denna manual.   

 
4.8 · UPPLADDNING AV BATTERI  
Anslut laddaren till batteriet och därefter till strömuttaget – gör det alltid i denna ordning. 
Innan första använding laddas batteriet i cirka 12 timmar, därefter tar en full uppladdning 
cirka 4-6 timmar. Även om laddaren avbryter uppladdningen när batteriet är fulladdat, bör 
batteriet och laddaren kopplas isär – koppla först ut laddaren ur eluttaget, därefter från 
batteriet. Undvik att ladda batteriet utomhus, i direkt solljus eller i temperaturer under 5⁰ 
C. Använd endast medföljande (eller motsvarande) laddare med en strömstyrka på 2-3 A 
(ampere). 
 
 

4.10 · FELSÖKNING 
Problem med att få på systemet?  

❖ Kontrollera strömbrytaren vid USB-uttaget är på. 
❖ Kontrollera batteriet är korrekt monterat, är låst fast och att det är förbindelse mellan 

batteri och kontakten inne i cykelramen (se punkt 3.6 i denna manual). 
❖ Kontrollera batteriet är uppladdat genom att ansluta det till laddaren, alternativt genom 

att mäta batteriets spänning med en voltmätare. 
❖ Kontrollera att displayens runda kontakt är korrekt anslutet. Kontrollera för fukt. 
❖  OBS: Var försiktig när du sätter ihop kontakten då stiften i kontakten är ömtåliga. 

 
Startar inte motorn, även om du trampar? 

❖ Kontrollera att displayen är på och inställt på nivå 1-9. Är den inställd på 0 är motorn 
frånkopplad. 

❖ Håll ’-’ (minusknappen) intryckt i 2-3 sekunder eller aktivera tumgasen (tillval) för att 
aktivera PUSH-funktionen/Walk Assist. 

❖ Kontrollera PAS-sensorn som finns beskriven vid punkt 4.3. 
❖ Kontrollera den svarta runda kontakten från motorns högra sida är samlad rätt. Undersök 

för fukt. Kontakten kopplas ihop igen såsom de två vita pilarna indikerar.  
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Visar displayen inte längre hastighet? 

❖ Kontrollera den vita kabeln på kontrollern för lös förbindelse. Kablen är lokaliserad i den 
platta svarta kontakt med 6 små kablar i olika färger. Se under punkt 3.6 var kontrollern är 
lokaliserad.  

 
Funkar inte fram- eller bakljuset? 

❖ Ljuset tänds genom att hålla + knappen intryckt i 2-3 sekunder när displayen är på. 
❖ Undersök om det är en lös förbindelse till fram- och bakljus. Kabeln på lyktan kan ha 

lossnat om cykeln har vält, fastnat i något eller om det blivit en knut på kabeln.   
❖ Undersök om det är en lös förbindelse mellan kontrollern och ljuskabeln. Se mer under 

punkt 3.6 om var du finner kontrollern.  
 

Slocknar displayen under cykelturen? 
❖ Undersök om batteriet är låst fast i ramen, för att undvika batteriet vibrerar och skapar 

lös anslutning. 
 

Tappar motorn dragkraft eller är räckvidden kortare än vanligt? 
❖ Kontrollera lufttrycket i däcken är rätt (mellan 2-4 bar). För lågt däcktryck för till kortare 

räckvidd och mindre dragkraft.  
❖ Är temperaturen under 10⁰ C kan du uppleva kortare räckvidd. Ju lägre temperatur, desto 

kortare räckvidd. Förvara och ladda altid batteriet i rumstemperatur. 
 

Får du felkod 23 eller 24 i displayen? 
❖ Kontrollera den svarta runda kontakten från motorns högra sida är i kopplad rätt. 

Undersök för fukt. Kontakten kopplas ihop igen som de två vita pilar indikerar.  
❖ Kontrollera förbindelse till hall sensor-kabeln på kontrollen. Kabeln finns i den platta 

svarta kontakt med 6 små kablar i olika färger. Se under punkt 3.6 om var kontrollern 
finns.  
 

Får du felkod 22 eller 25 i displayen? 
❖ Kontrollera om tumgasen är korrekt ansluten och undersök kabeln för fukt (felkod 22). 
❖ Kontrollera om bromssensorerna på cykelstyret är korrekt anslutna och undersök kabeln 

för fukt. Undersök om bromssensorna är skyldiga till motorn avbryts (felkod 25). 
❖ Kontrollera förbindelsen till kontrollern, se mer under punkt 3.6 om var den finns.  

 
 

5 · INSPEKTION OCH SKÖTSELRÅD  
Undertiden som du använder din Strøm|stad flex kommer delar på cykeln bli slitna och 
behövas bytas ut. Bemärk att t.ex lösa skruvar också orsaka att fel uppstår eller föra till 
farliga situationer under tiden du cyklar. Därför är det väldigt viktigt du tar hand om din 
elcykel och regelbundet kontrollerar om kablar och skruvar behöver spännas samt smörjer 
in hela cykeln med en tunn lag olja (som WD40). För att säkra optimal säkerhet under 
cykelturen bör alla skruvar och rörliga delar kontrolleras en gång i månaden.  
Se tabellen nedan för fler skötselråd. 
 

Cykeldel Ny 60 
dagar 

180 dagar 360 
dagar 

Styre och sadel 1 1 1 1 

Pedaler 3 2+4 2+4 2+4 

Däcktryck 1 1 2 2 
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Kedjans tillstånd 1 4 4 4 

Bromseffekt 1 1 1 1 

Hjullager – fram & bak 3 2+4 2+4 2+4 

Handbromsens position 1 1 1 1 
1 = justera, 2 = kontrollera/rengöra, 3 = spänna, 4 = smörja 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rätt skötsel och användning av batteriet är viktigt för livslängden. Nedan ger vi goda råd till 
hur du förvarar, sköter och använder elcykelbatteriet på rätt sätt. 
 
Generellt om batteriet:  

❖ Batteriet har sin fulla kapacitet vid 25⁰ C – faller temperaturen, faller kapaciteten 
(1-2% per grad). Därför kan du köra längre på ett fulladdat batteri på en varm 
sommardag än på en kall vinterdag.  

❖ Se till att hålla rätt däcktryck i däcken. För lågt tryck reducerar räckvidden markant.  
❖ Förvara batteriet torrt och i rumstemperatur med en batterinivå på 25%-50% om 

det inte ska användas under längre tid.  
❖ Öppna och ta inte isär batteriet, eller utför andra oautoriserade ingrepp.  
❖ Använd aldrig våldsam styrka eller tryck mot batteriet. Undvika att tappa det från 

höga höjder.  
 

Laddning:  
❖ Ladda batteriet minst 1 timmes tid varannan månad även när det inte används.  
❖ Anslut alltid laddaren till batteriet innan du kopplar till eluttag.  
❖ Ladda och förvara batteriet i en torr omgivning. Undvika att det utsätts för 

fukt/vatten. Efter en cykeltur i kraftigt regn torka då batteriet och förvara det torrt i 
rumstemperatur.  

❖ Ladda batteriet i cirka 12 timmar innan första användning. Upprepa detta varannan 
eller tredje månad. (när batteriet användas regelbunden)  

❖ Batteriet uppnår typiskt full kapacitet efter 5-15 laddningar.  
❖ Vänta 10 minuter efter användning innan du laddar batteriet. Detta förbättre 

livslängden. Vänta också 10 minuter uppladdning innan det användas.  
❖ Ladda aldrig batteriet utomhus eller i temperaturer under 5⁰ C - det kan skada 

cellerna i batteriet.  
❖ Ett par timmars laddning ofta är mycket bättre än att ladda batteriet helt fullt varje 

gång. Det sistnämnda kan skada cellerna i batteriet.  
❖ Vid normal användning bör du hålla batterinivån mellan 20%-80%. Det är optimalt 

för batteriets celler så dom slits minimalt.  
❖ Använd bara den medföljande laddaren eller en motsvarande med en strömstyrka 

på 2-3 ampere (A). 

OBS! 
Rengöring med högtryckstvätt kan skada elektriska delar på elcykeln! 
Om det kommer rök eller eld från produkten ska detta släckas med pulversläckare eller 
sand.  Även om lithiumbatteriet är miljövänlig innehåller det flera kemiska 
beståndsdelar som kan ha negativ påverkan på naturen. Tänk därför på hur du sorterar 
batteriet när det är helt förbrukat och slut eller gått sönder.  
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❖ Använd en såkallad ”snabb laddare” med omtänke – en 
strömstyrka på mer än 4A kan reducera batteriets livstid 
upp till 80%! 

❖ Var uppmärksam på fukt och kondens i eluttag och 
kontakt.  

❖ Undvika batteriet laddas helt ur. Detta kan skada 
batteriets celler och förkorta dess livslängd.  

 

 
6 · SÄKERHET OCH LAGKRAV 
Strøm|stad flex är anpassad för gällande europeiska säkerhetsstandarder enligt 
EN15194:2017 och CE-märkning.  
 

 
 
 

6.1 · LJUS OCH REFLEXER  
Strøm|stad flex leveras med samtliga lagpliktande reflexer. Elcykeln är monterad med 
Schwalbe Big Apple-däck med reflexkant. Om dessa bytes ut till cykeldäck där reflexkant 
saknas måste reflex monteras. Strøm|stad flex är utrustat med ett kraftigt framljus - 
Spanninga Axendo 80 – som är anslutet cykeln elsystem. Ljuset tänds på displayen. Har du 
beställt pakethållare är även bakljus integrerat. 

 
 

6.2 · LÅS  
Att cykeln har ett ordentligt lås är ett krav från försäkringsbolagen om cykeln skulle bli 
stulen och ersättning utbetalas. Kontakta din försäkring för vidare information.  

 
 

6.3 · TIPS OCH GODA RÅD 
❖ Se till alltid ha ordentligt däcktryck i dina däck då cyklande med för lågt tryck 

förkortar batteriets räckvidd och kan ge nedsatt kontroll över din elcykel – speciellt 
om cykeln är tungt lastad.  

❖ Kom ihåg att elcykels livslängd förlängs om du förvarar den torrt.  
❖ Använd alltid den medföljande laddaren för att ladda batteriet.  
❖ Ju mer du själv hjälper med att trampa, desto längre håller batteriet.  
❖ Tänk på alltid att använda cykelhjälm!  

 
 

7 · STRØM|STAD SERVICEVERKSTÄDER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE 
 

Vi hänvisar till vår hemsida, www.stromstad.bike, för en komplett lista av återförsäljare. 

OBS: Strøm|stad kan 
avläsa data från 
batteriet så som 
antal laddningar samt 
datum för de 10 
senaste laddningar. 
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