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Välkommen!
Du är nu officielt en medlem av SuperSquad. 

Vi är glada att välkomna dig till vårt Super 73-community.
Låt äventyret börja!

Var god läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder din Super 73 för 
att säkerställa att du kan hantera din cykels kontroller, funktioner, förmågor och 
begränsningar. Denna handbok innehåller tips för säker cykling, men innehåller inte 
alla tekniker och färdigheter som krävs för att framföra en elektrisk cykel säkert.

Se till att du är bekant med alla lagar och regler för elektriska cyklar i ditt land före 
första användningen.

Kontakta oss

Vår relation med dig slutar inte med ett köp av en Super 73.
Vi ser fram emot att höra om din erfarenhet och träffa dig online på våra sociala 
nätverk:

       www.instagram.com/super73
       www.facebook.com/lithiumcycles

KONTAKTA OSS/TILLVERKARE: 

Lithium Cycles
2862 Walnut Avenue, Suite D
Tustin, California 92780
United States
Phone: 1 (949) 423-6869
www.lithiumcycles.com

Denna manual innehåller information om Super 73 elektriska cyklar.

Spara denna ägarhandbok för Super 73 och använd den för information om 
cykeln när det behövs. Informationen i denna publikation baseras på den senaste 
informationen som finns tillgänglig vid tidpunkten för tryck av manualen.

Lithium Cycles förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan 
förvarning eller skyldigheter. Manualen får inte reproduceras, helt eller delvis, 
utan skriftlig tillåtelse av Lithium Cycles.

©Copyright 2018 Lithium Cycles, V13. 
Updaterad April 2018.

KONTAKTA OSS/Återförsäljare:

Hobbex AB
Getängsvägen 23
504 68 Borås
Sverige
Telefon: (+46)033-137140
www.hobbex.se
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INLEDNING

Super 73 elektriska cyklar som köpts i Europa och säljs för användning i Europa (modellerna Super 73 SG och 
SG1) har testats, certifierats och överensstämmer med säkerhetskraven i EPAC (elassisterade cyklar) enligt 
EN 15194, har en maxhastighet på 25 km/h och motoreffekt på 250 Watt.

Principer för drift av en pedelec:

Din elassisterade cykel är “assisterad”. Det innebär att enligt lagstiftningen måste du kontinuerligt trampa för 
eldrivning. Assisten är endast aktiv under pedalrörelsen. Hjälpen på din cykel är mindre än 25 km/h enligt vad 
som krävs enligt franska och europeiska bestämmelser.

För modeller som säljs och köps i USA hänvisas till vår hemsida för modelltyper, hastigheter och effekt.
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ALLMÄN INFORMATION

Läs noggrant alla instruktioner som följer med “Super 73” elcykeln, även känd som en E-Bike före förs-
ta turen. Observera följande symboler:

VARNING! Varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella risker i samband med användningen av din 
Super 73.

Fara! Eventuella faror för ditt liv och hälsa om respektive uppmaning till handling ignoreras.

Tips! Rekommendation! Ytterligare väsentlig information.

Var god gör en säkerhetskontroll före varje användning, som beskriven på 
sidan 32 i den här användarhandboken.

Vi rekommenderar att du tar din Super 73 till en certifierad E-Bike-specialist 
eller cykelhandlare för montering. Detta krävs för giltig garanti.

Observera att förklaringar av de åtgärder som ska utföras och tips som tillhandahålls här kan av olika 
anledningar, inklusive erfarenhet och färdigheter i mekaniken hos den person som utför dem, kräva 
användning av ytterligare (specifika) verktyg eller förlita sig på förutsättningar som inte beskrivs i den 
här guiden.

Den här handboken innehåller monterings- och underhållsarbete som kan behöva göras före en 
obligatorisk inspektion är nödvändig, vilket måste utföras av en specialisthandlare. Utför aldrig 
arbete på din Super 73 utöver instruktionerna i den här handboken. Kör INTE elcykeln om den 
har monterats felaktigt. Underhåll utöver vad användarhandboken instruerar ska hanteras av en 
elcykel-specialist. Att använda en felaktigt monterad cykel kan medföra att både din egen och andras 
säkerhet riskeras.

FARA!

Om du är osäker på rätt konfiguration efter montering av din Super 73 enligt denna bruksanvisning, kon-
takta din specialiserade återförsäljare eller Lithium Cycles direkt. Vi hjälper dig gärna.

Vi önskar dig ett fantastiskt äventyr med din nya Super 73!

FARA !
Cykla inte på en cykel som inte har passerat med 100% säkerhetsbekräftelse före varje tur som beskrivet 
på sid. 32.

TIP

         !

         !
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         !

         !

JURIDISKA KRAV

Vänligen kontrollera landets eller statens föreskrifter om elektriska cyklar innan du cyklar. Det finns 
variationer i åldersgräns, hastighet, watt och vägtillgänglighet.

I de flesta europeiska länder och Australien gäller reglerna för allmän trafik för cyklar också för e-cyklar 
som kommer upp till 25 km/h. Det finns emellertid några anmärkningsvärda skillnader (t.ex. cyklistens 
åldersgräns).

För den senaste informationen om montering och underhåll,
vänligen besök vår hemsida

www.lithiumcycles.com/pages/owners

REGISTRERA DIN SUPER 73

Alla ursprungliga ägare måste registrera sig på vår hemsida för att validera 
garantin:
Vänligen registrera dig online på: https://www.lithiumcycles.com/pages/register

Om du inte kan registrera dig online, ring oss på 1 (949) 423-6869 för att få ett 
tryckt formulär skickat till dig.

Skriv följande information nedan för framtida referens:

Plats eller hemsida för inköp:

Inköpsdatum: 

Modell (S / SG / S1 / SG1 / Annan): 

Serienummer #: 
(Ingraverad på sidan av bottenfästet mellan pedalerna)
Batteri #:

Batterinyckel: #

We recommend that you keep your original receipt with this handbook. 
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AVSEDD ANVÄNDNING

Din elcykel från Super 73 är endast avsedd för användning på platta och/eller asfalterade 
vägar. Därför får du aldrig åka i trappor, hoppa eller utföra tricks eller liknande aktiviteter.

Super 73´s elektriska cyklar är inte godkända för deltagande i tävlingar.

Kommersiell användning ingår inte i den avsedda användningen. Drifts-, underhålls- och 
serviceanvisningar som beskrivs i denna bruksanvisning ingår i den avsedda användningen.

Inget ansvar tas och garantin kommer inte godtas om användningen av Super 73 avviker från 
denna avsedda användning, om säkerhetsanvisningar inte observeras, vid överbelastning 
eller om fel inte korrigeras korrekt. På samma sätt ska inget ansvar eller garanti godtas 
vid monteringsfel, oförsiktighet, olyckor och/eller om underhållsspecifikationer inte följs. 
Eventuella ändringar av växellådans ratio och förändringar i det elektriska systemet (tuning) 
häver alla krav på garantier.

Maximal lastkapacitet är 125 kg.

Eventuella modifieringar av elektroniken upphäver alla krav på garanti.

FARA!
Din E-Bike är endast godkänd för att transportera en enskild åkare. Följ de regler som gäller 
för ditt land. Observera den tillåtna totalvikten på 125 kg.

!

FARA!
Om användaren brukar Super 73 utöver den avsedda användningen kan det vara risk för olycka, 
allvarlig skada eller dödsfall och risk för skador på dem runt användaren.
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Batteri

Sadel

Kedjeskydd

Pakethållare

Pedaler

Växelöron

Skärm

Gaffelrör 
och bult

Övre framgaffel
och styre

Nedre framgaffel

Bromsdiskar

Terrängdäck

DIAGRAM AV SUPER 73 S
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I FÖRPACKNINGEN

1 x lithium-ion batteri
2 x nycklar för batteriet
1 x batteriladdare
1 x cykelram och gaffel
1 x paket med muttrar, skruvar etc för montering
1 x användarmanual
1 x uppsättning monteringsverktyg

PROVIDED HARDWARE

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1
1
3
3
3
2
1
6
3
2
2
3

Transportskydd
Bult för gaffelrör
Insexbult
Låsmutter
Brickor
Främre hjulnavsmutter
Bromsskiva fram
Bult bromsskiva
Kabelledarklämmor
Buntband
Pedaler
Distanser gaffelrör

Förmonterad för säker transport.
Förmonterad för säker transport.
1 förmonterad, håller transportskydd på plats. 2 i kit
1 förmonterad, håller transportskydd på plats. 2 i kit
1 förmonterad, håller transportskydd på plats. 2 i kit
Förinstallerad på framhjulet
Ej monterad för säker transport
Används för att montera fast skivbromsen
Används för att fästa kablarna
Används för att fästa kablarna
Höger och vänster pedal*
Förmonterad för säker transport

Hardware Qty DescriptionPart

*Höger pedal har bokstaven “R” inskriven på sig, den vänstra pedalen har bokstaven “L” inskriven på sig.

EJ INKLUDERAT: Cykelpump med 
Schrader-ventil för pumpning av däck.

FARA!
I den här manualen är den minsta vridmomentet för åtdragning indikerat i Nm. Lita inte på din magkäns-
la: även om det ser väl åtdraget ut så kan det hända att så inte är fallet. Endast en vridmomentsnyckel 
garanterar den exakta åtdragningen av skruvarna.För att göra detta, använd alltid den här typen av nyck-
el och respektera de vridmoment som anges i den här manualen. För lösa eller för hårt åtdragna skru-
var kan åsamka frakturer. De kan orsaka fall och allvarliga olyckor.
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VERKTYG
I förpackningen hittar du följande verktyg: 

       8” Skiftnyckel (För att justera och dra åt alla muttrar på din cykel)
       15mm pedalnyckel (För att installera och dra åt pedalerna)
       3mm hylsnyckel (För att dra åt displayen och batteriluckan)
       5mm hylsnyckel (För att dra åt och justera bromsarna)
       8mm hylsnyckel (För att dra åt styrröret och insexmuttrarna)
       4mm torxnyckel (För att montera och dra åt bromsskiveskruvarna)
       4 mm hylsnyckel (För att dra åt de hydraliska bromsarna)

2

1

6

4

3

5

7

Innan du utför något arbete på din Super 73, stäng av strömförsörjningen och ta bort batteriet. Var noga 
med att även stänga av elsystemet och ta bort batteriet vid transport i ett fordon. Otillbörlig aktivering av 
det elektriska assistanssystemet utgör skaderisk.

FARA!

Lithium Cycles förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan förvarning eller 
skyldigheter.
För de senaste uppdateringarna, monteringsanvisningarna eller information om komponenter, besök 
vår hemsida: www.lithiumcycles.com/pages/owners

TIP

(J) buntband

(G) Bromsskiva fram

(H) Skruv till 
bromsskiva fram

(C, D, E):
Insexbult, 
bricka och 
mutter

(K) pedaler2 1

4

6
7

5

3
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INNAN DU BÖRJAR: Du behöver en andra person som hjälper till att packa upp och montera din 
Super 73. 

1
UTFÖRANDE: 
Öppna förpackningen med försiktighet. Packa upp din Super 73 över ett stort, rent, rent område med 
en vadderad eller mjuk yta så som en matta för att placera cykeldelarna utan att skada dem. Ta ut alla 
delar i förpackningen och placera dem på en plan yta.

VERKTYG: Sax eller kniv 

TA BORT BATTERIET FÖRE MONTERING. 

FARA!
Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa att din Super 73 fungerar korrekt. Om du inte gör det 
kan det leda till allvarlig personskada och / eller dödsfall.

TIP

MONTERINGSANVISNINGAR

             VIDEO 
 Se vår monteringsvideo för att följa steg-för-steg-instruktionerna på vår webbplats 
 (www.lithiumcycles.com) eller på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/super73
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LADDA BATTERIET

Ta bort batteriet från huvudramen. Två nycklar levereras för att låsa upp och låsa batteriet.
1. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag. 
2. Anslut laddningskabeln till batteriet. 
3. Sätt på batterisäkerhetsbrytaren. Omkopplaren ska vara på “I”-sidan. Batteriet laddas inte om det inte 
är påslaget. 

Vi rekommenderar att du laddar batteriet i 8-12 timmar på den första laddningen. Detta kommer att ge 
litiumjoncellerna förutsättningar för optimal prestanda.

När laddningsprocessen startar, blir laddningsdioden röd. När batteriet är laddat lyser lysdioden grön. Ta 
bort laddkabeln ur batteriet och dra sedan ur kontakten ur uttaget. Kom ihåg att sätta på skyddslocket på 
batteriet efter laddning för att skydda den från smuts och fukt.

Se alltid till att det finns gott om ventilation och att det är en torr, brandsäker miljö för laddaren och följ 
dessa bruksanvisningar:
•	 Lämna inte batteriet anslutet till den aktiva laddaren i mer än 48 timmar.
•	 Låt inte laddaren vara ansluten till ett uttag i mer än 48 timmar.
•	 Ladda batteriet och använd cykeln minst en gång var 90:e dag.
•	 Förvara inte cykeln i mer än 24 timmar med ett tomt batteri. Detta förhindrar en djup urladdning med 

oreparabla konsekvenser från att inträffa.
•	 Använd inte laddaren om laddaren, huvudkabeln eller anslutningskabeln har några synliga tecken på 

skador.
•	 Efter att ha laddats, om batteriet fortfarande är anslutet till laddaren, slås det på och av igen med 

korta, gröna ljus. Detta är inte en defekt. Det indikerar helt enkelt att enskilda battericeller laddas 
långsamt. Se dock till att batteriet inte är anslutet till laddaren i mer än 48 timmar.

Mer information om batterihantering och räckvidd i avsnittet Underhåll och komponenter.

2
UTFÖRANDE: Ta bort ramen från förpackningen. Stabilisera cykeln upprätt på cykelstödet. 
Ta sedan av batteriet från regulatorn genom att skjuta det horisontellt mot sätet.

         !
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4

3
UTFÖRANDE: 
Sätt undan den övre halvan av gaffeln och framhjulet, ta bort båda från förpackningen.

UTFÖRANDE:  Blås upp både det främre och bakre däcket.
Använd bilden nedan för att säkerställa så att däck och slang monteras och sitter korrekt på fälgen
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5
UTFÖRANDE: Montera bromsskivan på framhjulet. Dra åt Torx-skruvarna på framsidan i ett stjärnfor-
mat mönster. Det hjälper att fästa rotorn ordentligt. Se till att texten på rotorn vetter utåt och inte in 
mot hjulet. Monteringstips: Dra åt bromsskivan för hand innan du använder skiftnyckeln.

VERKTYG: #5 (4mm Torxnyckel), H (Torxskruv) and G (bromsskiva)

UTFÖRANDE: Blås upp hjulen
Däcken måste pumpas med en pump med en Schrader-ventilspets med ett rekommenderat tryck på 
mellan 20 och 30 psi (1,37 och 2 bar). Maximaltrycket är 35 psi / 2,41 bar. Kontrollera däckens och 
fälgens skick för skador, sprickor eller deformation.
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Var noga med att ta hänsyn till riktningspilen på bromsskivan. Pilen ska peka i samma riktning 
som hjulet rullar under driften.         !

6
UTFÖRANDE: Lossa framhjulets axelmuttrar för att förbereda monteringen.

2

3

6
1

4 5
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7

UTFÖRANDE:  Se till att axeln är isatt och sitter fast ordentligt. Dra åt framaxelmuttrarna.
Hjulets minsta åtdragningsmoment är 33,89 (Nm) eller 25lb / ft. 
VERKTYG:  #1 (15 mm pedalnyckel) & F (Främre hjulnavsmutter). 

UTFÖRANDE: Om din cykel har hydrauliska bromsar, ta bort bromsbeläggsbrickorna innan du mon-
terar framhjulet. Sätt in främre axeln i framgaffelns insättning.
Lägg märke till den främre bromsskivan, eftersom den måste sitta ordentligt in i frambromsskyddet. 
Brickan ska ligga på insidan av ramen, mellan den inre hexmuttern och ramen.

TIPS:  Vänd cykeln upp och ner och låt den stå på sitt säte. Alternativt låt en andra person lyfta 
cykelns bakre ände för att göra monteringen lättare. 
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Din cykel ska se ut så här.

 !

8
UTFÖRANDE: Ta bort insexbuktarna och lägg dem åt sidan. 
VERKTYG: #2 (8” Skiftnyckel) & #3 (8mm hylsnyckel)
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 10

9
UTFÖRANDE: Ta bort (A) transportskyddet och släng det. Det är endast nödvändigt när den övre gaf-
feln inte sitter på. Den hjälper till att stabilisera gaffelmonteringen.

UTFÖRANDE: Lyft upp baksidan av cykeln, ställ upp den på stödet. Detta kommer att hjälpa till 
att förhindra separation av headsetkomponenterna under nästa steg.
TIPS: Ta hjälp av en vän vid det här steget för att hålla ramen. 
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11
UTFÖRANDE: Ta bort (B) styrrörsbult och (L) styrrörsdistans. Håll i botten av röret för att 
förhindra delarna från att separeras. Ta hjälp av en andra person till att lyfta bakre delen av 
ramen för att hålla headsetbitarna på plats. Håll en hand under styrröret så att hopsättningen 
stannar på plats.

VERKTYG: #3 (8mm Hex wrench)

EXPLODERAD VY ------->

Så här ser headsetets komponenter ut. Se till 
att de hålls i denna ordning.

Håll en hand under för att hålla 
komponenterna på plats.

UTFÖRANDE: Sortera delarna och lägg åt 
sidan, kom ihåg deras ordning. Du kommer 
att installera dessa tillbaka i samma exakta 
ordning. Din cykel kan komma med tre (3) cy-
lindriska distanser, men du behöver bara två 
(2). Behåll bara den tjocka distansen och en av 
de tunna distanserna. Du kan kasta bort den 
andra tunna distansen.
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12
UTFÖRANDE: Sätt i handtaget/övre gaffeln halvvägs i den nedre gaffeln. En liten vickning av gaffeln 
är nödvändig eftersom det här är en exakt och snäv passform. Detta är den del av monteringen 
som kan vara ganska svår och lite kraft krävs. 

13 UTFÖRANDE: Med den bakre änden upp, dra åt styrrörets bult lätt, med distanserna som du satte 
åt sidan i steg 11. Placera (1) den tunna distansen och den (1) tjockare distansen i samma ordning 
(tunna distansen underst). 
VERKTYG: #3 (8mm Hylsnyckel)
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UTFÖRANDE: Dra åt de två insexbultarna stegvis för att säkerställa att gafflarna sätts på plats 
ordentligt.
VERKTYG:  #2 (8” Skiftnyckel), #3 (8mm Insexnyckel), C (Insexbult), D (Insex låsmutter) & E (lås-
brickor)

14
UTFÖRANDE: Montera och skruva lätt på de yttre två insexbultarna som tidigare var satta åt sidan 
i steg 11. Använd skivorna med bultarna under konsolen. 
VERKTYG: #2 (8” Skiftnyckel), #3 (8mm hylsnyckel), C (bult), D (insexmutter) & E (insexbricka)
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15
UTFÖRANDE: Ta den tredje insexbulten och framljuset (om det ingår i din modell). Sätt in bulten i 
lamphållaren.
VERKTYG:  C (Insexbult)

UTFÖRANDE: Sätt in bulten i det främre, centrerade hålet för bulten. Sätt försiktigt fast låsbricka 
och mutter.
VERKTYG:  C (Insexbult), D (insexmutter) & E (insex-låsbricka och -mutter.)
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UTFÖRANDE: Dra åt insexbultarna helt. Gaffeln ska nu se ut så här.
VERKTYG: #2 (8” Skiftnyckel) & #3 (8mm hylsnyckel)

16
UTFÖRANDE: Dra åt styrrörets bult helt. Vrid handtaget så att bulten inte är för hårt åtskruvad. 
Det ska vara hårt åtskruvat, men ändå rotera med lätthet.
VERKTYG: #3 (8mm hylsnyckel)

17
UTFÖRANDE: Justera strålkastarljuset till önskad höjd och dra åt bulten och skruven för 
strålkastaren.
VERKTYG: #4 (5mm Insexnyckel) & #2 (8” Skiftnyckel)
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Din cykel ska nu se ut så här:

Dra åt alla insexbultar helt. 

 !
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18
UTFÖRANDE: Justera displayen/gasreglaget till önskad vinkel och dra åt. 
VERKTYG: #6 (3mm hylsnyckel)
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BROMSAR
Besök www.lithiumcycles.com/pages/owners för videor och handledning om bromsjustering.
Beroende på din cykelmodell kan du ha mekaniska- eller hydrauliska bromsar. De ser ut som dessa nedan. 
Följ anvisningarna enligt modellen du har:

Mekanisk bromshandtag

Mekanisk bromsmontering, gå till STEG 19

Hydraulisk bromsmontering, gå till STEG 20.

Hydraulisk bromshandtag

Mekanisk bromsrotor

Hydraulisk bromsrotor
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UTFÖRANDE: Montera bromsvajrarna i motsvarande bromshandtag.
Den BAKRE bromsvajer går till det VÄNSTRA bromshandtaget, den FRÄMRE bromsvajern går 
till det HÖGRE bromshandtaget. 
På europeiska modeller, monteras bromshandtagen på motsatt sätt: Den BAKRE bromsvajern 
går till det HÖGRA bromshandtaget och den FRÄMRE bromsvajern går till den VÄNSTRA brom-
shandtaget. Var noga med att montera det som det beskrivs ovan. 

 !

19
UTFÖRANDE: Justera bromshandtagen till önskad vinkel och dra åt.
VERKTYG: #4 (5mm hylsnyckel)
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UTFÖRANDE: Ställ in skårorna på bromshandtagets snabbjusteringsskruv. För in bromsvajern via skåran. Vrid 
snabbjusteringsskruven för att dra in kabeln.
 
 Bromsvajrar slits ut över tiden.
 Det är därför viktigt att underhålla dem väl och ersätta dem vid behov.  !

UTFÖRANDE:  Dra åt bromsokarna med (4) 5mm hylsnyckel. Bromsarna är förinställda. För mer information om 
justering av bromsar, besök vår webbplats www.lithiumcycles.com/pages/owners
Notera : Minsta vridmoment bromsokshus till gaffel: 13.5 (Nm) eller 10lb/ft
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UTFÖRANDE: Packa först upp bromshandtagen och vajrarna. Justera bromshandtagen till önskad 
vinkel och dra åt.
VERKTYG: #7 (4mm hylsnyckel) 20
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VIKTIGT: Ljuskabeln måste sitta ovanför den bakre bromsledningen.Om det inte efterföljs kan det 
leda till en trasig kabel.
*OBS: På europeiska modeller går bromsarna till motsatta fram- / bakre bromsledningar.
Det som är viktigt är att hålla strålkastarkabeln mellan främre och bakre bromsledningarna. 

UTFÖRANDE: Anslut kablaget till sina motsvarande kontakter.
(RÖD TILL RÖD, GUL TILL GUL, SVART TILL SVART)21

KABLAGE

!

!

Bromskabel bak*

Bromskabel 
fram*

UTFÖRANDE: 
Anslut framljus-
kabeln (gult till 
gult) MELLAN 
främre och bakre 
bromskabel. 

UTFÖRANDE: 
Placera 
sensorn och 
motorkablarna 
under 
motsvarande 
kabelledare.

Kontrollkabel

Kabel till 
strålkastare

Stiften i dessa 
kontakter är 
mycket känsliga.
Ställ in pilarna 
för att säker-
ställa att du inte 
bryter stiften.
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UTFÖRANDE: Använd de medföljande kabelledarklämmorna för att 
fästa vridmomentsensorn och motorkablarna. 
VERKTYG: (I) Kabelledarklämmor

! Dina kabelledarklämmor ska vara 
säkrade och se ut så här:

22
UTFÖRANDE: Sätt fast kablaget med kabelledarklämmorna som visas nedan. Håll buntbanden 
något lösa tills kabeln är på rätt plats och dra sedan åt. Använd buntbanden på de två platser 
som visas nedan. VERKTYG: (J) Buntband
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Korrekt montering av 
kablar med hydrauliska 
bromsar.
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Korrekt montering av 
kablar med mekaniska 
bromsar.
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23
UTFÖRANDE: Montera och dra åt pedalerna. Leta efter ett litet L / R på varje pedal och se till att du 
installerar den vänstra pedalen på vänster vev, höger pedal på höger vev.
Den högra pedalen skruvas på medurs. Vänster pedal skruvas på genom att vrida den moturs.

VERKTYG: #1 (15mm Pedalnyckel) & (K) pedaler

MONTERING ÄR FÄRDIG!

Du är nästan redo att åka. Din Super 73 ska se ut som nedan. Innan varje åktur är det viktigt att göra en full-
ständig systemkontroll, till exempel att man kontrollerar att alla muttrar och bultar sitter åt. Se till att du följer 
varje steg i nästa avsnitt “Före första åkturen”.

GLAD ÅKNING!
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FÖRE FÖRSTA ÅKTUREN
Om du har köpt din cykel från en specialisthandlare, måste de tillhandahålla den elektriska cykeln i ett 
skick färdiga att åka för att säkerställa säker drift. Handlaren måste utföra en inspektion och en testtur. 

SÄKERHETSKONTROLL

1. HJUL
Kontrollera däckens tillstånd, riktning och lufttryck. Kontrollera däck och hjul för skador, sprickor och 
deformation.

2. BATTERI
Kontrollera att batteriet sitter ordentligt: Skjut in batteriet i hållaren tills det klickar fast i låset. Ta 
bort nyckeln från låset och dra i batteriet för att kontrollera att det verkligen är fastlåst. Kontrollera 
laddningsstatus för batteriet. Bekanta dig med alla kontrollens funktioner (s. 40). 

3. BROMSSYSTEM
Dra åt båda bromsspakarna. Du bör känna ett uppenbart tryck och spakarna ska inte kunna röra 
handtaget. 
•	 Se till att skivorna inte går ihop med varandra. 
•	 Om de går ihop med varandra i början är det normalt eftersom de inte är invanda.
•	 För mer information om justering av bromsar, gå till vår hemsida, vår YouTube-kanal eller besök 

din lokala cykelbutik för att få dem professionellt anpassade och inställda. 

Kontrollera att bromshandtagets konfiguration stämmer överens med vad du är van vid. Annars bör din 
specialisthandlare justera bromshandtagens konfiguration. Mer information om bromsar på sidan 39.

4. BELYSNING: Kontrollera så att fram- och bakljus fungerar korrekt och att främre lampan är rätt 
inställd. Täck inte över belysning och reflexer.

5. KABLAR: Var uppmärksam på lösa kablar

6. DISPLAY: Kontrollera att displayen tänds och fungerar som den ska

7. STÄLL: Se till att stället är ordentligt fastsatt och inte tar i marken
eller däck.

!

FARA! 
Se till att bromsarna redan har monterats innan du åker på din cykel. Om assistansläget är påslaget 
startar din E-Bike så fort du trycker på pedalen. Trycket på pedalen kan i så fall orsaka fall, fara eller 
olycka.

FARA!
Placera inte nyckeln oavsiktligt eller något annat metallobjekt i 
laddningsporten, eftersom det kan leda till kortslutning och göra 
batteriet oladdningsbart och i behov av att bytas ut. 
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MANÖVRERA CYKELN

1. MONTERA BATTERIET
A. Kontrollera att batteriet är fulladdat (lysdioden på laddaren ska 
vara grön). 
B. Med ena handen på ramen, använd den andra handen för att 
skjuta batteriet horisontellt på kontrollenheten på ramen. Tryck in 
hela vägen tills den klickar. 
C. Lås fast den med den medföljande nyckeln för att förhindra att den 
glider ut.
D. Se till att säkerhetsbrytaren på sidan av batteriet är på (på “I” 
sidan).
För information om hur du laddar batteriet, se sidan 12. 

2. SÄTT IGÅNG DISPLAYEN

Sätt dig själv på din Super 73. 
Slå på bildskärmen genom att trycka på strömmknappen       i några 
sekunder (1-3 sekunder). Se till att batteriknappen är på. 
Skärmen kommer att tändas. 

3. SÄTT DIN NIVÅ AV PEDALASSISTANS

För att välja din nivå av pedalassistans, tryck på “M” knappen eller
 ▲ och ▼ pilen, beroende på din bildskärm. Du har 3-5 nivåer 
pedalassistans (beroende på modell).

Grundläggande översikt över inställningar för 
pedalssistans:

              ASSIST 0 - Ingen pedalhjälp. Du kan cykla 
utan hjälp av motorn.  
ECO -   ASSIST 1 - 20% av kraften
              ASSIST 2 - 40% av kraften
MED -  ASSIST 3 - 60% av kraften
              ASSIST 4 - 80% av kraften
HIGH - ASSIST 5 -100% av kraften

Ju högre nivå (5), desto mer elhjälp får du, och 
desto mindre du behöver trampa. 

För instruktioner om hur du justerar 
bildskärmsinställningarna, besök vår supportsida 
på vår hemsida: www.lithiumcycles.com/pages/
owners

FARA! 
Batterier som inte är helt insatta och låsta kan lossna under körning och falla v. Detta kan orsaka en 
krasch och skada av batteriet.
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4. SLÅ PÅ LJUSEN

För att slå på strålkastaren och bakljuset, om du har en amerikansk cykelmodell, tryck en gång på 
strömbrytarknappen.
Gör likadant för att stänga av dem. 
Om du har en europeisk cykelmodell, tryck på upp-pilen    för att slå på och av lamporna.

Baklyktor               Display på USA-modellen                 Display på Europeiska modellen

FÖRSTA CYKELTUREN

Cykla off-road (sand, grus, lera, ojämn terräng)  
Observera att Super 73 är utformad främst för cykling på platta, asfalterade vägar. Cykling på andra ytor, 
inklusive sand, gräs, grus, lera, stenar eller ojämn terräng kan minska batteriets livslängd och motorns 
prestanda betydligt. 

Batteriets räckvidd
Effekten varierar beroende på batteriets kapacitet. Om ditt batteri är på 20%, har det till exempel inte lika my-
cket kraft som ett fulladdat batteri. Om din Super 73 har skickats till dig tillsammans med batteriet, laddar du 
först batteriet fullt. När ett batteri lämnar fabriken är det inte helt laddat enligt vad som krävs av flygfraktslag-
stiftningen. Batteriet är fulladdat när LED-lampan på laddningskabelomvandlaren är grön.
Mer information om intervall och prestanda på sidan 39 i denna handbok. 

STÄNGA AV DIN CYKEL

När du åkt färdigt med din Super 73 är det viktigt att stänga av strömmen ordentligt. 
1. Stäng av bildskärmen genom att trycka på strömknappen       under några sekunder. 
2. Stäng av batteriet genom att trycka på säkerhetsbrytaren på sidan av batteriet. 
    Omkopplaren ska vara på “O” -sidan. 
3. Du kan ladda batteriet medan det sitter på din Super 73, eller ta bort det från cykeln och ladda det separat.

FARA!
Om användaren cyklar på Super 73 i situationer utöver den avsedda användningen kan det vara 
risk för olycka, allvarliga skador eller dödsfall och risk för skador på de runt användaren.
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UNDERHÅLLSSCHEMA
För att förlänga cykelns livslängd är här ett exempel på ett underhållsschema, vid regelbunden an-
vändning, som vi rekommenderar att följa:

1. Före och efter varje användning
- Kontrollera bromsarna
- Kontrollera däcktrycket och eventuella skador
- Kontrollera riktningen av hjulen
- Kontrollera att batteriet är låst på ramen
- Förvara din cykel försiktigt på en ren och torr plats
- Kontrollera att ditt cykelställ är ordentligt fastsatt
- Kontrollera efter lösa kablar
- Ladda batteriet

2. Varje månad
- Inspektera om det har hamnat lera i gaffelröret
- Kontrollera kablar, däck, handtag
- Kontrollera slitage på skivor, bromsbelägg, byt ut dem vid behov
- Kontrollera hjulen och spänningen i ekrarna

3. Var sjätte månad (beroende på frekvens och typ av användning)
- Inspektera ramen, gaffeln och leta efter tecken på sprickor i metallen.
- Kontrollera skicket på vevlagret.
- Kontrollera och smörj hjulnaven, headsetet, alla delar som utsätta för friktion.

För en mer effektiv kontroll är det lämpligt att gå till din auktoriserade återförsäljare för att göra en 
noggrann kontroll. För din egen säkerhet, ta din E-Bike för sin första inspektion hos din specialisthand-
lare efter 200 till 400 km (125 till 250 miles) eller senast efter tre månader.

TVÄTTA OCH TA HAND OM DIN CYKEL

Svett, smuts och salt från vintervägsunderlag eller havsluft kan skada din cykel. Du bör därför 
regelbundet rengöra Super 73 för att skydda mot korrosion. Använd sötvatten för rengöring och lite 
tvål om det behövs för att lösa fettrester. Spruta inte vatten direkt på din Super 73. Använd i stället en 
lätt fuktig trasa för att torka bort smuts eller skräp. Efter torkning av din cykel, behandla ytor med en 
vårdande produkt. Torka slutligen alla delar med en ren mjuk trasa.

OBSERVERA!
Rengör inte din Super 73 med en stark vattenstråle eller ångstråle från
ett kort avstånd. Vattnet kan ta sig förbi tätningarna och komma in i kullagren. Smörjmedlet späds ut, 
vilket ökar friktionen. På lång sikt kommer lagerytorna att försämras.

!

FARA! 
Intensiv användning av Super 73 kan orsaka eventuella skador på ramen och gaffeln. Det är viktigt att 
inspektera ramen och gaffeln och leta efter tecken på sprickor. En trasig eller sprucken ram och gaffel 
kan orsaka fall, fara eller olycka.
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ALLMÄNNA VARNINGAR
Precis som alla sporter innebär cykling en risk för skada. Genom att välja att cykla 
tar du ansvaret för den risken. Du behöver veta om och efterfölja de regler och 
säkerhetsbestämmelser som finns för att framföra den här cykeln. Korrekt användning 
och underhåll av din cykel minskar risken för skador.

Kontrollera ditt lands regler och lagar för elektriska cyklar. Kontrollera till exempel 
minsta ålder för att använda en elektrisk cykel, eftersom det skiljer sig åt i olika länder/
regioner.

Cyklister måste ha det fysiska tillståndet, reaktionstiden och mentala förmåga att 
cykla och hantera trafik, vägförhållanden och plötsliga situationer. Cyklisten måste 
också respektera de lagar som reglerar användningen av E-cykel i enlighet med 
varje region/land. Om du har en nedsättning eller handikapp (d.v.s. synnedsättning, 
hörselskada, fysisk nedsättning, kognitiv/språkskada, rampanfall etc.), rådgör med 
din läkare innan du cyklar.

OBSERVERA: Det rekommenderas att användarna uppmärksammar alla de allmänna 
driftsreglerna nedan innan de använder Super 73-cykeln.

•	 När du cyklar måste du följa samma väglagar som alla andra vägfordon, inklusive att ge fotgängare 
företräde och stanna vid rödljus och stoppskyltar.

•	 För ytterligare information, kontakta vägtrafikmyndigheten, polisen eller avdelningen för 
motorfordon i ditt land. 

•	 Använd korrekta handsignaler för att indikera svängar eller stopp.
•	 Koncentrera dig på vägen. Undvik potthål, grus, blöta eller oljiga vägar, trottoarkanter, farthinder, 

avloppsportar och andra hinder. 
•	 Led din cykel över alla tågspår
•	 Förvänta dig det oväntade, till exempel att bildörrar öppnas eller att bilar backar ut från en uppfart.
•	 Var uppmärksam vid korsningar och när du passerar andra fordon eller andra cyklister.
•	 Bekanta dig med alla cykelfunktioner. Öva med bromsar och elsystem.
•	 Om du har på dig vida byxor, säkra dem med benklämmor eller elastiska band för att förhindra att 

de fångas i kedjan eller växlarna. Använd lämpliga cykelkläder och undvik att bära skor med öppen 
tå. 

•	 Skjutsa inte passagerare eller last som kommer att störa din förmåga att kontrollera cykeln. 
•	 Använd inga föremål som kan begränsa din hörsel.
•	 Håll ett bekvämt stoppavstånd från alla andra föremål, cyklister och fordon. Säkra bromssträckor 

är baserade på kraft, såsom väder och ljusförhållanden bland annat.

VÅTT VÄDER
Det rekommenderas inte att cykla i vått väder. Super 73 är inte avsedd för användning i pölar, kraftigt regn 
och strömmar. Sänk aldrig ner denna produkt i vatten eftersom det elektriska systemet kan ta skada. 
Var extra försiktig vid cykling i blöta förhållanden. Fötter eller händer kan glida i blöta förhållanden och 
leda till dödsfall eller allvarlig skada vid fall. Bromsa tidigare eftersom det tar längre tid att sakta in än 
när den används vid torra förhållanden. Minska körhastigheten. Använd reflekterande kläder och använd 
godkända säkerhetsljus. Vägrisker är svårare att se när de är blöta, cykla med försiktighet.

CYKLING PÅ KVÄLL/NATT
Var försiktig! Det rekommenderas att inte cykla på natten. Se till att din Super 73 är utrustad med en 
full uppsättning korrekt placerade och rena reflektorer. Se till att din Super 73 är utrustad med en full 
uppsättning korrekt placerade och rena reflektorer. Använd reflekterande och ljusa kläder. Sakta ner och 
använd vägar du känner till som har gatubelysning, om möjligt.

!

!

!

!
Användarnas 
ben bör vara 
minst 24“/61 
cm långa för 
att cykla på 
Super 73.
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EN NOTERING FÖR FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE Som förälder eller vårdnadshavare, är du 
ansvarig för barnets aktiviteter och säkerhet. Super 73 är inte avsedd att användas av barn.

OBS!
Ta dig endast an uppgifter för vilka du har den nödvändiga kunskapen och verktygen.

SÄKERHET / NOTERINGAR
Följande säkerhetsanvisningar ger ytterligare information om säker drift av din Super 73 och bör 
granskas noggrant. Underlåtenhet att granska dessa noteringar kan leda till allvarlig skada eller 
dödsfall. 

•	 Alla användare måste läsa och förstå denna bruksanvisning innan första användningen. Ytterligare 
manualer för komponenter som används på din cykel kan också tillhandahållas och bör läsas före 
användning utöver denna handbok.

•	 Använd alltid en godkänd cykelhjälm när du använder denna produkt och se till att alla 
hjälmleverantörsinstruktioner efterföljs för rätt passform och vård av din hjälm. Underlåtenhet att 
bära hjälm vid körning kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

•	 Se till att rätt åtdragning och installation sker på din cykel före inköp och kontrolleras regelbundet. 
•	 Det är ditt ansvar att bekanta dig med lagar och krav på användningen av den här produkten i det 

eller de områden där du cyklar.
•	 Kontrollera att handtagets grepp inte är skadade samt att de är korrekt installerade. Lösa eller 

skadade handtag kan leda till att du förlorar kontroll över cykeln och faller.
•	 Off-road cykling kräver noggrann uppmärksamhet och specifika färdigheter för den typen av väglag, 

off-road cykling innebär speciella förhållanden och faror. 
•	 Använd lämplig säkerhetsutrustning och kör inte ensam i avlägsna områden.
•	 Cyklar och cykeldelar har styrka och integritetsbegränsningar och extrem körning bör inte utföras 

då det riskerar att skada komponenterna, orsaka allvarlig skada eller till och med dödsfall. 
•	 Efter en incident måste du överväga att cykeln kan vara osäker att cykla på tills du konsulterar en 

certifierad cykelleverantör för en omfattande inspektion.
•	 Om du inte laddar, lagrar eller använder batteriet korrekt upphävs garantin och det kan medföra en 

farlig situation.
•	 Extrem försiktighet bör tas vid användning av pedalassistanssensorn och framdrivningen på 

denna produkt. Se till att du förstår och är förberedd på att strömassistansen ska gå igång så fort 
pedalerna är igång.

•	 Du bör kontrollera funktionen av bromsinhibitoromkopplarna före varje körning. Bromssystemet är 
utrustat med en hämmare som stänger av strömmen till elmotorn när bromsarna är aktiverade. 

•	 Användaren måste förstå hur gasreglaget för tummen och pedalassisten fungerar innan 
användning, var noga med att cykla i lämplig fart för varje område och för förarens erfarenhetsnivå. 
Använd den lägsta hjälpnivån tills du är bekväm med cykeln och du känner dig säker med att 
kontrollera effekten.

•	 Eftersom e-cyklar är tyngre och snabbare än vanliga cyklar, kräver de extra försiktighet vid körning.
•	 Ta inte bort främre, bakre eller pedalreflexerna. 
•	 Känn till dina lokala e-cykellagar.
•	 Eventuella eftermarknadsförändringar på din Super 73-cykel som inte uttryckligen godkänts av 

Lithium Cycles kan upphäva garantin och skapa en osäker körning.

!

!

!

!

!
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UNDERHÅLL & KOMPONENTER

Innan du utför något arbete på elektroniksystemet på din Super 73, stäng av systemet och ta ur batteriet. 
Otillbörlig aktivering av Super 73-systemet medför risk för skada.

!

!

!

DÄCK / HJUL

Super 73 har 20’’x 4,25 “(51 x 10,7 cm) gummidäck med inre rör och rörfodral. Däcken är konstruerade 
för hållbarhet och säkerhet vid regelbunden cykling. Däcken måste dock kontrolleras före varje 
användning för korrekt lufttryck och tillstånd. Korrekt pumpning, bra underhåll och snabb ersättning 
av delar hjälper till att säkerställa att cykelens funktionsegenskaper bibehålls och farliga förhållanden 
undviks.

Lithium Cycles rekommenderar 1,4 - 2 bar (20-30 PSI) (max: 35 PSI, 2,4 bar) för fram- och bakdäck på 
Super 73. Hjulets minsta åtdragningsmoment är 33,89 (Nm) eller 25lb / ft. 

Det är viktigt att rätt lufttryck upprätthålls i däcken hela tiden. Se till att dina däck varken har för mycket 
eller för lite luft. Lågt tryck kan orsaka att du tappar kontrollen och däck som är för uppblåsta kan brista. 
Underlåtenhet att behålla det lufttryck som anges på däcken kan när som helst leda till däck och / eller 
hjulfel.
Blås upp dina däck från en reglerad luftkälla med en tillgänglig manometer. Att blåsa upp dina däck med 
en oreglerad luftkälla kan överblåsa dem, vilket resulterar i ett exploderat däck.
När däckslitage blir uppenbart eller ett hål i däcket hittas, måste du byta däck och/eller rör innan du 
använder cykeln, annars finns risk för skada på användaren och / eller på din cykel. 
För att undvika allvarlig skada, se till att allt lufttryck har tagits bort från innerröret innan du tar bort 
däcket från fälgen.
Förutom korrekt inflation bidrar även rätt hjulinriktning till att minska däckslitaget.Om du upptäcker att 
ett däck är ojämnt, kontrollera hjulinriktningen hos din återförsäljare. 
För mer information om däck- eller rörutbytesprocedurer eller däckinflationfrågor, besök Lithium Cycles 
websida och kontakta supportteamet: info@lithiumcycles.com

KEDJESPÄNNING: Det ska vara ungefär en halv tums rörelse upp och ner i kedjan vid en punkt halvvägs 
mellan framhjul och bakhjul. För att ändra spänningen lossa en axelmutter och flytta hjulet framåt eller 
bakåt något och dra åt muttern igen.

HJÄLMAR/REFLEXER
En korrekt passande ANSI- eller SNELL-, (eller CE- om du befinner dig i Europa), godkänd 
cykelhjälm ska alltid användas när du cyklar, alternativt rekommenderas det enligt dina lokala lagar. 
Använd alltid en ordentligt hjälm som täcker pannan när du cyklar. Många regioner kräver särskilda 
säkerhetsanordningar. Det är ditt ansvar att bekanta dig med lagarna i det land där du cyklar och att följa 
alla tillämpliga lagar, inklusive att korrekt utrusta dig själv och din cykel så som lagen kräver.

Reflexer är viktiga säkerhetsanordningar som är utformade som en väsentlig del av din cykel.
Federala föreskrifter kräver att alla cyklar är utrustade med fram-, bak-, hjul- och pedalreflexer. Dessa 
reflexer är utformade för att plocka upp och reflektera gatubelysning och billjus på ett sätt som hjälper 
dig att ses och kännas igen som en rörlig cyklist. Kontrollera reflexerna och deras fästen regelbundet för 
att säkerställa att de är rena, raka, obrutna och säkert monterade.

FARA!
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BROMSAR

Se videon på vår hemsida om hur du justerar: www.lithiumcycles.com/pages/owners eller Tektro 
bromsjusteringshandböcker på www.tektro.com
För bästa bromsprestanda är Super 73-cyklarna utrustade med mekaniska eller hydrauliska 
skivbromsar av Tektro. Super 73-cyklarna är monterade enligt följande:
•	 Frambroms = höger spak
•	 Bakre broms = vänster handtag

Med samma skiva är bromsytan likadan mellan en mekanisk eller hydraulisk skivbroms, men det finns 
vissa skillnader i drift:

På en hydraulisk skivbroms kompenseras dynan automatiskt. Kontrollera bara justeringen av 
bromsbelägget med skivan och kontrollera att hjulet helt skjuts tillbaka. Bra inriktning säkerställer 
frånvaron av ljud och ett normalt slitage på belägget. För att se hur du justerar dina hydrauliska 
bromsar, besök vår supportsida på vår hemsida: www.lithiumcycles.com

Slitaget på bromsbeläggen på en mekanisk skivbroms kan regleras genom att lossa 
kabelspänningsknappen. Det finns en komplementär justering av innerplattan som kan spännas 
närmare eller avlägsnas från skivan genom att skruva in eller ut med en 5 mm hylsnyckel. För mer 
information om hur man justerar bromsar, se vår hemsida www.lithiumcycles.com och vår YouTube-
kanal.

För att säkerställa maximal livslängd för bromskomponenterna, undvik kontaminering av bromsbeläg-
gen och skivan med feta substanser.
Kontrollera regelbundet kablage, ledningar eller sele och slitaget på bromsbelägget. Vissa skivor är 
endast kompatibla med “resin”-plattor. Använd inte en metallplatta med skivor märkta “Resin”.

För bättre ergonomi och säkerhet rekommenderar vi dig att justera bromshandtagen i en position som 
placeras som en naturlig förlängning av användarens armar. Om du har några frågor eller problem, 
kontakta din återförsäljare.

Invänjningsperiod 
Skivbromsar har en invänjningsperiod på 30-40 cyklingar för att uppnå optimal postion för bromsbeläg-
get och dess prestanda. Var försiktig vid de första 30-40 cyklingar varje gång du byter bromsbelägg. Om 
du märker ett tjutande ljud i början är det normalt. Bromsarna anpassas naturligt. Beroende på an-
vändningsfrekvensen kan du behöva byta bromsbelägg.

Byte av bromsbeläggen
När bromsbeläggen är slitna, se till att justera båda avstånden mellan rotorn och belägget så att de är 
lika med 0,3 mm. Om endast en sida är justerad kommer det att orsaka bromsfel.

1. Belägg och vadderingshållare hålls på plats med en 3 mm hållarbult på mätaren. För att ta bort 
beläggen och belägghållaren, skruva loss hållarbulten och tryck försiktigt ut beläggen och hållaren. 
Detta kan vara lättare att göra genom att använda hylsnyckeln. 
2. När de är fria från bromsoken kan beläggen enkelt tas bort från hållaren. 

!

!

!

!

Vi rekommenderar att du använder vårt rekommenderade märke av reservdelar, eller den ursprungliga 
tillverkarens delar för byte av begagnade komponenter.

FARA!
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Varning
- Justera inte kabelspänningen för att kompensera beläggets slitage. 
- När du byter ut med nya belägg, kontrollera om rotorn och beläggen har kontakt med varandra. Om så är 
fallet, gå tillbaka till steg 1 och 2 för att justera tills ett 0,3 mm mellanrum är synligt.

Tektrogarantin
Super 73 bromsar är från varumärket Tektro. För eventuella tillverkningsproblem eller frågor relaterade till 
Tektrobromsar, kan du kontakta den lokala Tektro-representanten.
Kontaktuppgifter för distributörerna och serviceställena:  
http://www.tektro.com/service-a.php?t=2

  BATTERI 

Batteriet är den viktigaste komponenten på din Super 73. Genom att efterfölja några enkla regler kan du 
förlänga dess liv. Här är några tips:

•	 Förvara inte ett urladdat batteri. Det kan gå in i djup urladdning vilket kommer att minska livslängden.
•	 Gör det till en vana att ladda i slutet av varje användning, så din cykel är alltid redo att användas igen.
•	 Även om det kan klara lagringstemperaturer från -10 ° C till 40 ° C, kan du optimera hållbarheten genom 

att lagra den vid rumstemperatur - 20 ° C.
•	 Observera att driftsförhållandena är mellan -5 °C till 40 °C
•	 Låt inte batteriet utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus under långa perioder (till exempel i 

baksidan av en bil i direkt solljus).
•	 Se till att kontakterna alltid är rena och sätt inte in några metallobjekt.
•	 Kassera inte batteriet i papperskorgen. Det finns lämpliga bortskaffningsmetoder för litiumjonbatterier. 

Vänligen kontrollera dina lokala avfallshanteringsbestämmelser.
•	 Varning: transport av Lithium-jonbatteri är föremål medför vissa regler som måste efterföljas.

RÄCKVIDD

Maximal räckvidd av en full laddning beror på många variabler så som: batteriets ålder, typ av terräng och 
lutning, cyklistens vikt, hastighet, utetemperatur, körstil, hur mycket cyklisten trampar eller däckinflation. 

Förhållanden som påverkar batteriets räckvidd: 

•	 Temperatur: Extrema kyla och värme kan påverka batterikapaciteten. 
•	 Totalt antal laddningscykler: När batteriet blir äldre kan den totala kapaciteten minska. Batteriet har totalt 

1000 fulla cykler när det är nytt.
•	 Vind: Cykling i en stark motvind kan minska räckvidden. 
•	 Vägförhållanden: Överdriven grov eller kuperad terräng kräver högre kraftåtgång.
•	 Belastning: Att bära extra vikt på cykeln eller i ryggsäcken kommer att förbruka mer energi. 
•	 Användarens vikt
•	 Upprepad acceleration från en stående start. 
•	 Korrekt växelanvändning: Att dra full nytta av det tillgängliga utrustningen kommer att öka utbudet 

avsevärt. 
•	 Dåligt underhåll: Dåligt pumpade däck, fel inställningar av bromsar, en torr eller smutsig kedja kan minska 

räckvidden.

Räckvidd i kallt väder: 

•	 Vid extrem kyla minskar din elcykels räckvidd. Det är en normal fysisk process, och i inget fall en skada 
eller defekt hos batteriet. Om du använder batteriet när temperaturen stiger kommer energin att öka igen.

!
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•	 Vi rekommenderar att du lagrar batteriet och laddar det vid rumstemperatur under kalla dagar och att 
använda din elcykel direkt efter installationen av batteriet. Strömförbrukningen värmer batteriet och du har 
en bra batterilivslängd även om det är kallt ute. 

•	 På vintern bör du dock planera kortare resor eller trampa med lägre stödnivå.

Tips för att maximera räckvidd: 

•	 Ladda batteriet vid rumstemperatur (20° C)
•	 Litiumjonbatterier har inget kemiskt minne och det är inte nödvändigt att ladda batteriet helt för bästa pre-

standa. Laddning av ett delvis fullt batteri kommer inte att ha några negativa effekter. 
•	 Bibehåll korrekt däcktryck och smörj kedjan regelbundet. 
•	 Driftstemperaturer mellan 4 ° C och 30 ° C kommer avsevärt att öka räckvidden.
•	 Få din cykel regelbundet kollad (var 6 månad) hos din lokala cykelhandlare.

 

FARA ! Ladda aldrig eller använd ett felaktigt batteri. Skicka aldrig ett batteri via posten själv! Ett batteri 
är i kategorin farlig gods. Under vissa omständigheter kan batteriet överhettas och antändas.

TIPS!
Var god följ instruktionerna innan du laddar batteriet. För att ladda batteriet, använd endast den 
ursprungliga laddaren eller laddare som godkänts av tillverkaren. Ta bort batteriet från laddaren och 
koppla ur laddaren från strömkällan när laddningen är klar.

FARA! Ladda aldrig batteriet i en brandfarlig miljö. Av säkerhetsskäl ska laddaren och batteriet placeras 
på ett torrt, brandsäkert golv.

FÖRSIKTIG!
Öppna inte batteriet. Det finns risk för kortslutning. Öppnande av batteriet upphäver garantin. Skydda 
batteriet mot mekanisk skada, värme (vid långvarig exponering för solljus), eld och nedsänkning 
i vatten. Det finns risk för explosion. Vid skador och felaktigt användande av batteriet kan ångor 
uppkomma. Håll barn borta från batteriet.

FARA !
För korrekt och säker drift av elmotorn på din elcykel, måste du kontrollera den hos din återförsäljare 
som en del av en regelbunden inspektion. Ta omedelbart bort batteriet från elcykeln om du märker 
skador på elsystemet och besök din auktoriserade återförsäljare för reparation. Kontakta din 
återförsäljare om du har frågor, problem eller skador. Eventuell brist på professionell expertis kan 
orsaka allvarliga olyckor.

TIP

         !

LJUSSYSTEM
Belysningssystemet är anslutet till elcykeln. För utbyte måste du koppla loss kablarna på både bakre 
bromsljus och framljus och skaffa nya delar. Det finns inga batterier i lamporna. Se till att fram- och bakljusen 
är rena innan cykling. Om de är dammiga eller smutsiga, rengör dem med en fuktig trasa för optimal synlighet.

SÄTE
Det går inte att justera sitshöjden på Super 73. Det är fastsatt på ramen med bultar. Minsta vridmomentet för 
sitsen på ramen är 6,78 (Nm) 5 lb / ft.
För underhåll, använd en trasa och vatten med lite tvål för rengöring.Undvik att lämna sätet för länge i solen, 
eftersom tyget kan mjuka och punkteras lättare. Undvik att bära kläder som kan fastna på tyget och punktera 
det.
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GARANTI

Varje ny Super 73 levereras med en tillverkargaranti för den ursprungliga detaljhandlaren. BEVIS FÖR 
MONTERING AV EN ELCYKELSPECIALIST ELLER CYKELHANDLARE KRÄVS FÖR GILTIG GARANTI. Denna 
garanti ger varje originalköpare av en Super 73-cykel en garanti mot defekter. Garantianspråk riktar sig till 
respektive återförsäljare eller inköpsställe.
 
Garantianspråk finns endast för initiala fel som redan var närvarande vid överlämningstillfället. Oavsett 
det juridiskt föreskrivna ansvaret för fel, Lithium Cycles ger en 90-dagars garanti för fel på ram, gaffel och 
elektronik. Detta inkluderar batteri, motor, styrenhet, display och sensorer.
 
Om din produkt skickas till dig och kommer skadad, kontakta oss direkt via telefon eller e-post inom 3 
arbetsdagar från leveransdatumet. Observera att eventuella skador som orsakas av frakt inte omfattas av 
någon garanti, men en fordran kan lämnas in hos fraktföretaget.
 
Denna garanti, som går utöver kraven i lagstadgad lag om skadeståndsansvar, gäller endast om följande 
punkter är uppfyllda:
•	 Om cykel köptes från en av våra auktoriserade Lithium Cycles-återförsäljare eller våra distributörer
•	 Om du är den ursprungliga och första ägaren av cykeln (garantin är inte överlåtbar vid en återförsäljning)
•	 Om cykeln har följt alla avsedda användningsändamål
•	 Om elektroniken har reparerats eller ändrats av en person som är auktoriserad av Lithium Cycles
•	 Om cykeln monterades av en certifierad elcykelspecialist eller cykelhandlare
•	 Om cykeln har registrerats på vår webbplats www.lithiumcycles.com eller en distributörs hemsida
 
Samtliga demonteringskostnader och fraktkostnader är ägarens eget ansvar. Denna garanti gäller endast för 
den första köparen. Någon annan lösning, till exempel ersättning eller förlust av användning, är utesluten. 
Garantiperioden kan inte förlängas genom att ge en ytterligare garanti.

 GARANTI OCH EXKLUSIONER

Villkoren för den nuvarande garantin gäller endast om cykeln köps på fastlandet i USAs territorium (plus 
Hawaii och Alaska) och förblir där. Ingen leverantör eller distributör kan ändra villkoren för denna garanti om 
inte försäljaren eller återförsäljaren ersätter garantivillkoren för lithium cykles med egna garantivillkor på 
företagets brevhuvud. Denna garanti täcker inte:
 
•	 Normalt slitage
•	 Skada eller misslyckande från försummelse, missbruk eller olycka
•	 Skada från stuntcykling, ramphoppning, akrobatik eller liknande aktiviteter eller aktiviteter som inte 

överensstämmer med den avsedda användningen av cykeln.
•	 Skador som uppstår på grund av felaktig laddning av batteriet eller användning av laddare som inte 

levereras av Lithium Cycles eller dess återförsäljare.
•	 Installation av delar från tredje part, tillbehör eller elektriska komponenter.
•	 Eventuella komponenter som har modifierats eller manipulerats, inklusive men inte begränsat till däck, 

 
FARA! 

Cykeln utsätts för slitage och hård belastning, liksom alla mekaniska delar. Material och delar reagerar 
olika på slitage och nötning. Om den avsedda livslängden för en del överskrids, är det möjligt att 
den plötsligt går sönder, vilket utsätter cyklisten för en viss fara. Alla typer av sprickor, ränder, eller 
färgändringar i områden med hög belastning indikerar att den maximala livslängden för den delen är 
nådd. Den måste därför bytas ut på en gång.
Det är viktigt att använda originala, äkta delar för säkerhetskritiska komponenter vid utbyte av slitna 
delar.
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bromsbelägg,kedjor, lampor, motorer, batterier, bildskärmar, kontroller etc.
•	 Alla garantier är ogiltiga om cykeln används för annat ändamål än den rimliga avsedda användningen av 

cykeln som beskrivs i avsnittet “Avsedd användning”
•	 Dessutom täcker denna garanti inte skador i samband med kommersiell användning.
•	 Om elektriska delar har reparerats eller modifierats av en person som inte är godkänd av Lithium Cycles, 

upphör alla garantier.
 
INFORMATION OM SLITAGE

Vissa delar på din cykel är föremål för slitage på grund av deras funktion.Omfattningen av slitage beror på 
vård, underhåll och karaktär av användningen av din Super 73 (körsträcka, cykling i regn, smuts, salt etc.). 
Cyklar som ofta lämnas ute kan också bli föremål för ökat slitage på grund av väderförhållanden. Delarna 
måste bytas ut när de når sin slitgräns. Detta inkluderar men är inte begränsat till:
 
•	 drivkedjan eller kuggremmen
•	 bromskablarna
•	 gummibandsgreppen
•	 kugghjul, dreven eller tandremsskivor
•	 växelkablarna
•	 hjulen
•	 sadelkåpan
•	 bromsbeläggen
•	 fälgarna eller bromsskivorna
 
Bromsbelägg och diskar är föremål för slitage på grund av deras funktion. Kontrollera regelbundet beläggen 
och om nödvändigt låt en specialisthandlare byta ut dem. Bromsskivorna slits också ut. Kontrollera 
regelbundet bromsskivans tjocklek som en del av inspektionen och byt ut komponenterna om det behövs. Byte 
av dessa delar på grund av slitage, omfattas inte av den lagstadgade garantin. Miljöfaktorer orsakar slitage på 
dessa rörliga delar. Dessa områden måste rengöras regelbundet och underhållas.
 
Beroende på driftsförhållandena kan det inte uteslutas att delar måste bytas ut på grund av slitage (tex om 
kullager börjar skära). Du måste kontakta din återförsäljare innan du utför reparationer för att säkerställa det 
snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att hantera din fråga. Leverans- och demonteringsanvisningar 
från antingen återförsäljaren eller Lithium Cycles måste följas. Annars kommer garantiservice inte att 
tillhandahållas. Underlåtenhet att följa monteringsspecifikationerna och inspektionsintervaller kan upphäva 
garantin och ansvaret för fel.

HAR DU REGISTRERAT DIN SUPER 73?

Alla ursprungliga ägare måste registrera sig på vår hemsida för att kunna kräva garanti:
Besök: www.lithiumcycles.com/pages/register
Om du inte kan registrera via internet, vänligen ring oss på 1 (949) 423-6869 och vi hjälper dig att registrera din 
Super 73.


