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Kort om Brinckers 
Tillykke med din nye Brinckers

Tak og tillykke, med at du har valgt en Brinckers cykel. Brinckers cykler er fremstillet med stor omhu og 
sammensat af de bedste komponenter. Sammen med vores gode service, er vi overbeviste om at du får 
stor fornøjelse af din nye Brinckers cykel.

Gennem denne vejledning, kan du lære alle funktionerne på din Brinckers cykel at kende og få tips til at 
holde din cykel i perfekt stand.

Det første tip vi vil fremhæve, har vist sig at gavne levetiden på elcykler; Start altid fra stilstand i lavt 
hjælpeniveau og i et lavt gear (altså hvor du nemt kan træde i pedalerne). Når din hastighed stiger, 
kan du altid skifte til et højere gear og højere hjælpeniveau. Dette er både mere sikkert i trafikken og 
belaster batteri og motor så lidt som muligt. Vi ønsker dig masser af cykelglæde med din nye Brinckers!
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Anvendelse af batteriet 
> Skub batteriet stille og roligt ind i batteriholderen på bagagebærret
> Aktiver batteriet med nøglen ved at drej nøglen vandret til ”on”
 -  Husk altid at fjerne nøglen fra batteriet når det er i brug 
 -  Selve batteriet er låst, når det står i position ”on”

Fjerne batteriet fra cyklen
> Drej nøglen til “off” for at deaktivere batteriet
> For at låse batterilåsen op skal du skubbe nøglen til “push”, og drej derefter nøglen til “unlock”. Tag 

nøglen ud af låsen. Du kan nu fjerne batteriet fra batteriholderen.
 

Figur 1: batteri

Korrekt montering
Batteriet kan forskubbe sig i batteriholderen under kørsel, du kan være sikker på, at batteriet sidder
rigtigt, når du hører et klik.

Opladning 
Batteriet skal genoplades med den medfølgende oplader. Batteriet kan blive siddende i cyklen, når 
opladningen foretages, men det kan også fjernes fra cyklen. Opladning foregår via den normale 
strømforsyning. I nogle tilfælde skal batteriet genoplades, før man kan tænde batteriet.

Ladestikket er markeret med rødt som på figur 2.

 
Figur 2: Batteri

Det tager normalt 4-6 timer før batteriet er fuldt opladet fra 0% - 100%. I nogle tilfælde kan det tage 
længere tid. F.eks. hvis batteriet er nyt eller hvis omgivelserne, hvor batteriet bliver opladet er koldere 
end 15 ° C. En god omgivelsestemperatur for batteriet under opladning er stuetemperatur (ca. 21 ° C). 

IGNITION

ON

OFF
PUSH UNLOCK
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På opladeren sidder en LED lampe. Lyset bliver rødt, når batteriet oplades og lyset skifter derefter til 
grønt, når batteriet er fuldt opladet. Opladeren vil automatisk stoppe opladningen, så batteriet behøver 
ikke at blive taget direkte ud af opladeren, men vi anbefaler alligevel, at dette gøres.

 Bemærk:  at når de fire lysdioder på batteriet lyser, betyder det ikke nødvendigvis, at batteriet er fuldt 
opladet. Først når lyset på opladeren viser grønt, er batteriet fuldt opladet.

Det er anbefalet at batteriet har en kapacitet på 5-10% de første 3 gange du oplader det.

Informationer om batteriet 
> De fire lysdioder viser en status for batteriets omtrentlige batterikapacitet på 25% 
 o Hvis der kun er en blinkende indikator, anbefaler vi at oplade batteriet
 o Displayet er udstyret med fem indikatorer, som giver dig en mere præcis status
 o Opbevar ikke batteriet i direkte sollys
 o Oplad batteriet hver anden måned eller når det er nødvendigt 
> Batteriet kan oplades til enhver tid. Det er anbefalet, at batteriet næsten er helt afladt, før det 

oplades igen
> I hård kulde, vil batteriet fungere mindre effektivt end ved temperaturer omkring 10-20 ° C 

Computersystemet og displayet 
Så snart batteriet er aktiveret kan computersystemet aktiveres på on / off - knappen på kontrolpanelet.
 
Knappen på kontrolpanelet
a. Op
b. Ned
c. Baggrundsbelysning / lampe
d. On / off
e. Funktionsknap

 
Figur. 3a: Display
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Sektioner på displayet
a.  Service (kun synlig, når installeret)
b.  Menu
c.  Speedometer
d.  “Speed mode”: Gennemsnitlig hastighed / Maksimumshastighed 
e.  Fejlrapportering 
f.  Anmodet afstand (fastlægges ved installeringen)
g.  Hjælpeniveau, 1 t / m 5
h.  Walk assist (vises, når funktionen er aktiv)
i.  Baggrundslys (vises, når en funktion er aktiv)
j  “Distance mode” : triptæller og den totale afstandsmåler
k.  Batterienheden; hver indikator udgør ca. 10% kapacitet
 o Når omridset af indikatoren blinker, er batteriet næsten tomt
 

Figur. 3b: Display

Betjening af display
 
Indstilling af hjælpeniveau 
Ved hjælp af knapperne ”A” og ”B” kan du justere hjælpeniveauet opad eller nedad. Afsnit ”G” i 
displayet viser støttepositionen. 

Baglys on / off
Tryk plus/minus i 2 sekunder på knappen ”C”. Sluk igen ved at holde ”C”. knappen nede. Når baglyset er 
aktivt, vises ikonet i afsnit ”H”.
 
“Distance mode”
Computersystemet er programmeret med forskellige data, se følgende:
> Speed-mode; afsnit ”D”. Gennemsnitlighastighed og maksimalhastighed.
> Distance-mode; afsnit ”J”. Triptæller og Total afstand.
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Walk assist/fodgænger
Motoren er monteret med en funktion kaldet “walk assist”. Det betyder, at når du går med cyklen, så er 
det nemmere for dig at trække den, da motoren opfanger dine bevægelser. Ved at trykke på knappen 
”B”, “Walk” sænker motoren farten ned til 6 km / t. Ikonet “Walk” vises på displayet, se afsnit ”H”.

Andre indstillinger
Tryk 2 gange på knappen ”E” for at foretage yderligere indstillinger. Ved at trykke på knappen ”E” kan 
du fortsætte installationen. En indstilling kan ændres via ”A” og ”B” knapperne. 

Tilfreds med indstillingerne? Tryk igen to gange på knappen ”E” for at forlade opsætningsmenuen. Ved 
10 sekunder uden aktivitet, er indstillingsmenuen afsluttet i denne menu.

1.  Data reset (tC)
 Omfatter sektionerne ”D” og ”J”, undtaget “total distance”.
 Tryk på knappen ”B” eller ”A” for at nulstille, for at vælge Ja, så tryk på “Y” i bunden af skærmen.   
 (standard står der “N” for nej) 
2.  Enhed: km / miles (S7)
 Tryk på ”A” eller ”B” knappen for at skifte mellem enheden af kilometer eller miles.
3  Lysfølsomhed (BL0)
 Irrelevant
4.  Skarphed på baggrundslyset i displayet (BL1)
 Tryk på knappen ”A” eller ”B” for at skifte indstillingen af lysstyrken (1/5).
5.  Automatisk off time (OFF)
 Denne indstilling bestemmer, hvor længe displayet / computersystemet forbliver inaktiv. Vælg   
 mellem 1 t/m 9 minutter.
6.  Vedligeholdelse (NNA)
 Irrelevant
7.  Adgangskode for indstilling 8 (PSD)
 Irrelevant
8.  Hjuldiameter (LUd)
 Standardindstillingen er 700C. 
9.  Hastighedsbegrænsning (SPL).

I Danmark er der et lovkrav om, at en elektrisk cykel må give støtte til og med 25 km / t. Hvis du går 
over denne hastighed, stopper støtten i pedalerne. Du vil derefter kunne cykle videre, men uden 
pedalstøtten. Cyklen føles ikke tungere, når du overskrider de 25 km / t. 
 

  BEMÆRK: Hvis du forsøger, at overskride denne hastighed ved at ændre på motoren er det på 
 eget ansvar.
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Vil du slukke for computeren og / eller for pedalstøtten?
Tryk 2 sekunder på knappen ”D” på betjeningsknappen til venstre på styret. Når skærmen er slukket, 
er der ikke længere støtte i pedalerne. Cyklen har en friløbsmotor, som gør det muligt at cykle uden 
pedalstøtte. Bemærk dog at cyklens vægt vil medvirke til, at cyklen kan føles tungere at cykle på i friløb, 
end en cykel uden motor.

Vil du have tændt skærm, men ikke længere ønsker støtten i pedalerne? Så sæt støttepositionen i 0. 
Computer vil dermed stadig måle afstande og hastigheder.

 Bemærk: Displayet slukker automatisk efter 5 minutter i en hastighed på 0 km / t.

Belysning 
På Brinckers cykler vil lyset, afhængigt af modellen, aktiveres via kontrolknappen eller på selve lygten. 
Baglygten kan altid tændes og slukkes via en knap ovenpå lygten.

Tænd og sluk baglygten:
Tryk på samme tænd/sluk-knap på toppen af lygten. 
Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke lygten.

Figur. 4: Baglygten
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Tænd og sluk lygten via betjeningsknappen

Tryk på knappen ”D”, for at ændre lysstyrken i forlygten og baglygten (se figur 5). 

Hvis der er lys i skærmen, betyder det, at lygterne er drevet af batteriet på cyklen, så derfor er der ikke 
brug for batterier i lygterne. 

Figur 5: Kontrolpanel

Tænd eller sluk forlygten:
Tryk på den sorte knap i midten af lygten
A. Tryk én gang: Tændt
b. Tryk to gange: Slukket

Figur. 6: Forlygten
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Udskiftning af batterier
Baglygte: skru batterierne ud af lygten, ved hjælp af en stjerneskruetrækker. Baglygten bruger 
AA-batterier.

 Figur. 7a:  Det røde område af lygten skal fjernes 
 fra batteriet

    Fig. 7b:  Skruerne er placeret på det punkt, 
 hvor de røde pile peger henimod

Forlygten: På venstre og højre side af forlygten er der graveret et lille (A) På bagsiden kan du klikke på 
lygten.

Forlygten bruger tre AA-batterier. Klik på bagsiden af beholderen, når batterierne er installeret (B)

Figur. 8: Bagside + batteri placering
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Gear
Modellen leveres med 7 eller 8 gear. Gearsystemet styres på højre håndtag

Lavere gear: ved at dreje geargrebet væk fra dig selv, sænkes gearet niveauet.

Højere gear: ved at dreje geargrebet hen imod dig selv, stiger gear niveauet.

Figur. 9: Gear
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Justering af styretøj  

Du kan selv indstille styret, uden brug af redskaber. Med hjælp 
fra frempinden kan styret bøjes både fremad og bagud.

1. Tryk opad på det mørkegrå håndtag, på frempinden og   
hold håndtaget, i denne position (A).

2. Tryk derefter det sorte håndtag, med teksten ”TranzX”   
opad, indtil styret sidder løst i styrholderen du kan nu   
give slip på det grå håndtag (B).

3. Indstil styrets ønskede position (C).

4. Vip håndtaget en smule ned for at fastholde styret i den 
ønskede position (D) og herefter kan afstanden mellem 
sadel og styr indstilles.

5. Sørg for at styret sidder i midten af styrholderen og tryk 
det sorte håndtag nedad. Så snart det sorte håndtag er 
under det mørkegrå håndtag og siger klik, sidder det 
fastlåst igen (A).

  Bemærk: Sørg for at håndtaget på frempinden er lukket 
ordentligt, således at styret ikke kan rykkes under kørsel. 

 

Figur. 10: Frempind
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 Du kan justere positionen og afstanden 
af styret ved hjælp af en unbrakonøgle (2) 

1. Position på styr
a. Løsn unbrakoskruen (1) ved hjælp af 

en unbrakonøgle
b. Drej styret til den ønskede position
c. Sørg for, at styret forbliver i midten af 

holderen (der sidder en markering på 
styret)

d. Spænd derefter holderen godt fast

2. Juster afstanden på styret
a. Løsn unbrakoskruen ved hjælp af en 

unbrakonøgle (2)
b. Drej styret til den ønskede position 
c. Spænd derefter skruen fast igen   

2

1

 
Figur 11: Frempind

 Bemærk:  styret er justeret med unbrakoskruer.
     
Justere styret med forsigtighed. Sørg for, at styret er spændt ordentligt, ellers kan styret med tiden 
sidde ustabilt. Hvis du selv justerer cykelstyret, er du selv ansvarlig for udfaldet. 

 Bemærk:  Hvis du spænder for hårdt, kan du beskadige styret. Følg gerne anvisningerne.

Justerbart styr 

Alle Brinckers cykler er udstyret med et justerbart styr. Nogle modeller kan justeres manuelt og
andre modeller kan justeres med værktøj.
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Justering af sadel 
Du kan selv bestemme højden af sadlen. Anbefalet sadelhøjde er højden ud fra din hofte. Nogle 
Brinckers modeller bruger et unbrakohængsel, som kan løsnes eller strammes med en unbrakonøgle. 
Brug aldrig for meget kraft, da dette kan beskadige klemmen.

Andre Brinckers modeller er udrustet med en hængselsklemme, med ”Quick release”. 

Skub den sølvgrå hængselsklemme op, som 
sidder under sædet. Sadlen er nu løs (A)

1. Bestem den ønskede højde

2. Skub hængselsklemmen tilbage således, at        
sadlen er låst fast igen (B),

 BEMÆRK:  Sadlen bør ikke belastes mere end 
den maksimale vægt, som er angivet 
på sikkerhedsmærket under sædet.  

Lukke (B)

Åbne (A)

Figur. 12: hængsels klemme
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Fejlmeddelelser 
Hvis displayet viser en fejlmeddelelse - Genstart computersystemet når batteriet er taget ud af elcyklen. 
Sommetider kan computeren kalibrere sig selv og det kan være problemet. Problemet kan også være, 
at elcyklen har stået for længe i sollys eller der sidder løse ledninger.  

Fejlkode Definition

03 Bremse aktiveret

04 Elektrisk fremdrift er gået i stå

05 Fremdriftsproblemer

06 For lavspænding

07 For højspænding

08 Motorproblemer (slår fra)

09 Motorproblemer (kabel)

11 Problemer med temperatursensor

12 Problemer strømsensor

13 Problemer med batteritemperatur

21 Problemer med hastighedssensor

22 Kommunikationsfejl BMS

30 Kommunikationsfejl (kabel)
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Vedligeholdelse/ rengøring 
Vedligeholdelse
Ind i mellem er det klogt selv at holde øje med din cykel. Nedenfor kan du læse vores råd til at holde din 
cykel i topform.

Månedlig
Kontroller:
- Er der slør i styrfitting under styret?
- Dæk:
 I. Er de reflekterende striber på for- og bagdækkene rene?
 II. Er dækkene oppumpet og i god stand?
- Pedaler+ håndsving: er pedalerne korrekt fastgjort til pedalarmene og sidder disse godt fastgjort til 

kranken?
- Bremser: fungerer for- og bagbremser korrekt?
- Lygter: fungerer både for- og baglygte korrekt?
- Fælge: sidder akselmøtrikkerne til hjulene sikkert fastgjort?
- Sadel og styrepind: sidder de godt fast i stellet og er sikkerhedsmarkøren ikke synlig

Årligt
Bringer du årligt cyklen til servicetjek? Besøg Brinckers.dk for at se hvor nærmeste servicepartner er 
placeret i dit område.

Rengøring
Rengør regelmæssigt cyklen. 
-  Vask cyklen med en have slange og tør efterfølgende cyklen over med en tør klud. 
-  Brug flydende sæbe i lunket eller varmt vandt

 Bemærk: Anvend ikke højtryksrenser, da strålen er for stærk og kan fjerne nødvendigt fedt.

- Behandl med fordel lakken efter rengøring med flydende bil voks
- Smør kromdele let med olie
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Vilkår og betingelser
Garanti / vedligeholdelse
1. Fejl eller mangler i produktet der kan påvises i materiale og/eller fabrikationsfejl og derved ikke 

forårsaget af normal slitage, er forhandlers ansvar, jf. følgende betingelser (paragraf 2, punkt 
1-3), at få repareret gratis, hvis fejlen inden 14. dagen efter opdagelsen er meddelt producenten. 
Producenten er ansvarlig for garanti: 7 år på stel, 2 år på forgaffel (affjedring), 2 år på motor og 
batteri, 2 år på alle andre komponenter, undtagen sliddele. Nævnte perioder er gældende fra 
leveringstidspunktet medmindre andet er skriftligt aftalt. 

2. Garantien dækker ikke defekter forårsaget af:
 a. Normal slitage
 b. Ikke rettidigt overholdt regelmæssig vedligeholdelse af køber – i overensstemmelse med  
  vejledning til vedligeholdelse.
 c. Skader forårsaget af skarpe genstande, dyr og andre ting, der intet har at gøre med normal 
  personbrug af cyklen
 d. Reparationer, eller andre midlertidige løsninger, der udføres af personer der ikke har 
  uddannelse eller manglende skriftlig tilladelse fra producenten til det at udføre dette. 

3. Dette bør ske skriftlig umiddelbart efter at skaden er sket, mod forevisning af en kopi af din 
købsaftale, betaling og garantibevis.

4. Hvis der er sket skade, eller anden form for misvedligeholdelse, som/der ikke dækkes af 
garantivilkårene som beskrevet i paragraf 2, punkt 1-3, vil omkostningerne til køberen blive 
opkrævet af sælger, på foranledning af sælger. For at undgå at blive overrasket af uforudsete 
omkostninger som beskrevet ovenfor, vil vi råde dig til at konsultere/gennemse de dokumenter, der 
følger med dit produkt, for den rette information og oplysning om produktet. 

5. Køber har pligt til at begrænse produktskader og – om nødvendigt – bevisbyrden. Mere omfattende 
eller andre klager er udelukket. 

6. Efter kontrol af sælger, før en ombytning af reservedele (udenfor de ovennævnte garantiperioder) vil 
omkostningerne blive opkrævet køberen.

Konflikter:
1. Alle konflikter over 30.000 DKK. der alle er relateret til aftaler mellem en sælger og køber, afgøres 

udelukkende via en domstol, udvalgt af sælger.
2. Alle aftaler lavet og forhandlet af sælger, er via dansk lovgivning.

Dansk - 16

Brinckers




