
Generelle tips for 
vedlikehold



Generelle tips for vedlikehold
• Sjekk på regelmessig basis at det er korrekt lufttrykk i dekkene på sparkesykkelen din for å unngå 

punkteringer (punkteringer dekkes ikke av reklamasjonsretten). Ved for høyt eller for lavt trykk øker 

sannsynligheten for punktering. 

• Det er viktig å regelmessig gå over skruer og bevegelige deler på sparkesykkelen for å unngå at 

det oppstår slark. Loctite er en god løsning for å unngå at skruene blir løse over tid. Ta kontakt med 

kundeservice dersom du trenger hjelp med å etterstramme og kontrollere sparkesykkelen din. 

• Dersom du opplever noen form for slark eller andre feil med sparkesykkelen bør den ikke brukes 

før feilene er blitt utbedret. Hvis sparkesykkelen blir brukt med en feil som for eksempel slark, kan 

det føre til at andre komponenter også blir ødelagt. 

• For å ta best mulig vare på batteriet er det svært viktig å vedlikeholds-lade sparkesykkelen minst 

en gang i måneden (også i perioder uten bruk). Dersom dette ikke følges kan batteriet bli ødelagt. 

Feil med batteriet som skyldes dårlig vedlikehold dekkes ikke av reklamasjonsretten. 

• Bremsene skal justeres etter behov, etterhvert som bremseklossene slites ut vil man måtte 

etterjustere bremsecaliperne slik at man får god nok kontakt mellom bremseklosser og 

bremseskiver. Ta kontakt med kundeservice dersom du trenger hjelp med justering av bremser.

• Vasking av sparkesykkelen er en viktig del av å forhindre korrosjon av skruer og bevegelige deler. 

Spesielt i vinterhalvåret er vasking og fjerning av veisalt en stor del av vedlikeholdsarbeidet. Vær 

nøye med å smøre bevegelige deler og ledd med smørefett eller et lignende middel etter vasking. 

• For best mulig rustbeskyttelse anbefaler vi å smøre inn alt av synlige stål-deler med fluid film. Dette 

er en rustforebyggende spray som ikke størkner, den beskytter derfor godt over lang tid.


