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01 INDHOLD

TILLYKKE 
... med din nye elektriske ladcykel! Med denne cykel er du med til at gøre verden til et grønnere 
sted for os alle - tak for det. Kom godt i gang ved at læse denne manuel. Heri, står der alt du har 
brug for at vide. Vi anbefaler at du læser den nøje, især steder hvor sikkerhedsikonet optræder. 
Vi ønsker dig mange gode kilometer og håber at du bliver glad for din nye BBCARGO. 

BBCARGO ApS
Niels Bohrs Vej 2

9900 Frederikshavn

www.bbcargobike.com
info@bbcargobike.com
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02 BRUGSFORKLARING 03 KOMPONENTBESKRIVELSE
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Baglygte

Bagskærm

Sadel

Sadelklampe

Batteri

Kontaktenhed

Bremsegreb

Front cover

26″ Cargo dæk

Drivrem

Pedal arm

Pedal

Stel

Forhjul fælge

Forlygte

Refleks

Befæstnings huller

Litemove

BBCARGO

BBCARGO

BBCARGO

Shimano

Shimano

BBCARGO

BBCARGO

Schwalbe

Gates

Shimano

BBCARGO

BBCARGO

BBCARGO

Litemove

Litemove

TS-FD

Pro Soft

Quick-Release

BT-E8010

SW-EM800-L

Pick-Up

120T CDX

FC-EM600

Anti-Slip

Flex Rider

SE70

RF1b
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Bundplade

Ringeklokke

Gearskifte

Styr greb

Computer

Forskærm

Ringlås

Skivebremse

Front kaliber

20” Cargo dæk

Baglygte

Tilt håndtag

Motor

Bag kaliber

Skivebremse

Sensor magnet

Baghjul fælge

BBCARGO

Knog Oi

Shimano

Shimano

BBCARGO

ABUS

Shimano

BBCARGO

Schwalbe

Litemove

BBCARGO

Shimano

BBCARGO

Shimano

Shimano

BBCARGO

PLATE

Small

SL-C7000-5

SC-EM800

Shield 5650L

SM-RT66

Pick-Up

TS-FD

DU-EP800-CRG

SM-RT70

EW-SS300

DEL MÆRKE MODELNR DEL MÆRKE MODELNR

Ikonerne til venstre, bliver anvendt gennem hele manualen. 
Er der et advarselsikon, er det vigtigt at instruktionerne 
efterleves.

Skulle der efter gennemlæsning, være yderligere spørgsmål, 
er der mere information på vores hjemmeside:
www.bbcargobike.com/support/

BBCARGO kan også kontaktes direkte på:
info@bbcargobike.com

ADVARSEL Dette ikon indikerer, at hvis 
instruktionerne ikke bliver efterlevet, kan 
det føre til skade på person eller cykel. 

X

LÆS MERE Dette ikon henviser til de 
steder, hvor der er yderligere information.i

PÅMINDELSE Dette ikon påminder om 
hvilke handlinger der skal undgås, da det 
kan føre til skade på person eller cykel. 

!

TIP Ved dette ikon er der gode råd til brug 
og vedligeholdelse, som er med til at 
forlænge levetiden på din cykel.

+

TIP Denne komponentbeskrivelse vil blive anvendt 
gennem hele manualen. Beskrivelsen kan også hjælpe 
ved køb af reservedele. 

+

Kun model Flex Rider
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OBS Du finder cyklens stelnummer på siden 
af stellet. Det starter altid med BBC efterfulgt 
af et serienummer og ét bogstav til sidst.

!!
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04 GENEREL INFORMATION
Information om cyklens dimensioner og anvendelse

FØR ANVENDELSE BEDES DU:
• Læse denne manual grundigt. Det er vigtigt at få 

en forståelse for cyklens funktioner, muligheder og 
begrænsninger.

• Sikre dig, at du med 3 fingre kan nå bremsegrebet.             
Det er vigtigt, at du ikke er nødsaget til at flytte hånden       
for at bremse. 

• Sikre dig. at bremsegrebet ikke rører styret, når det er 
trukket. Dette kan betyde forringet bremseevne.

• Tjekke at der ikke er slør i styretøj og hjul. Dette kan betyde    
at en del har løsnet sig under levering.

• Tjekke at hjulets lufttryk er korrekt. Se illustration 5.

• Tjekke at der er strøm på batteriet. Se illustration 23.

TILTÆNKT BRUG 
BBCARGO er ikke tiltænkt alle typer terræn. Undgå ujævnheder 
og vej som ikke er asfalteret, især når cyklen er lastet. Fragt af 
personer eller børn må kun finde sted, hvis det tiltænkte modul 
inkl. seler bliver installeret. 

Find det som tilbehør på www.bcargobike.com

BEGRÆNSNING AF LAST
Det er vigtigt, at notere at cyklen har en begrænsning hvad 
angår belastning. Cyklen er udviklet til cyklister af max. 120 kg. 
og ladet må lastes med max. 150 kg. Det er en total max. vægt 
på 270kg. Se illustration 3. Vær desuden opmærksom på, at 
cyklens styreegenskaber ændre sig ved høj belastning. 

LYS 
Funktionelt lys er en essentiel del af cyklens sikkerhed. Det er 
derfor vigtigt altid at kontrollere, om lyset virker korrekt. Med 
mindre, denne indstilling er ændret i menuen, så tænder lyset 
automatisk når Shimano systemet aktiveres på batteriet. 
Se illustration 10. 

Lyset kan styres manuelt på computeren, som er monteret på 
cyklens styr. Hold knappen A inde, til menuen kommer frem på 
computeren. Se illustration 4.

På venstre side af styret sidder en kontaktenhed. Den bruges til 
at bladre i computerens menu og skifte assistancetilstand ved 
kørsel. Tryk ▼ nedad for at finde ”Light” i meuen og vælg med 
knappen A. Brug kontaktenheden til at vælge imellem ON eller 
OFF og vælg med knappen A.

For at forlade menuen, tryk ▼nedad på kontaktenheden. Find 
”Exit” og vælg med knappen A.

BOKS
BBCARGO tilbyder en lang række modul-baserede bokse, 
som nemt påmonteres cyklens lad med fire M8 bolte. Boksen 
er enten i genanvendt eller genanvendeligt plast, hvilket er 
et materiale som påvirkes af varme. Undgå derfor, at placere 
cyklen direkte i solen på en varm dag, da kassen kan blive meget 
varm eller deformere. 

MAX 150KG 

MAX 120KG 

Illustration 3

ADVARSEL Cykel aldrig uden lys i lygte tæn-
dingstiden. Dette kan få fatale konsekvenser 
for passager og cykel.  

XADVARSEL Brug aldrig moduler som ikke er 
produceret af BBCARGO. Dette kan føre til 
skade på cykel og passagerer. 

X

ADVARSEL Overskrid aldrig belastnings 
begrænsningerne. Dette kan føre til mekanisk 
brud og føre til skade på cykel og passagerer. 

X

Setting

Clock
Start mode
Light

1 2

Illustration 4 ADVARSEL Hjulet er designet til et maksimalt 
lufttryk på 3.5 bar. Overstig aldrig denne værdi 
da det kan få fatale konsekvenser. 

X

HJUL
BBCARGO er monteret med special designet fælge, 
både front og bag. Vær opmærksom på, at disse fælge 
kun er designet til 3.5 bar. 

Overstig aldrig det anbefalede dæktryk, da der er 
risiko for, at hjulet kan sprænge. Dette kan ikke 
afværges ved at skifte dæk, da det er fælgen der
sætter begrænsningen. 

A

Illustration 5

A

BBCARGO UDEN BOKS
Længde: 217,5 cm
Bredde: 95 cm
Højde: 110 cm
Vægt: 48,5 kg
Last max: 150 kg
Person max: 120 kg 
Distance: 60-80 km

BBCARGO MED BOKS
Længde: 222 cm
Bredde: 95 cm
Højde: 110 cm
Vægt: 68,5 kg
Last max: 130 kg  
Person max: 120 kg
Volume op til: 336 liter
Distance: 50-70 km

B
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05 SIDDEPOSTION
Gennemgang af korrekt siddeposition

Når pedalerne er i vandret position, er det vigtigt at 
cyklistens knæ er placeret lige over pedalen. Det er i 

dette punkt, cyklisten leverer flest kræfter med benene 
og det er derfor vigtigt at ergonomien er korrekt.

Når pedalen er i nul-position, som vist i illustration 7, skal 
cyklistens ben være nogenlunde strakt. Derved opnås den 
mest effektive og korrekte udnyttelse af benet. 

Illustration 6

Illustration 7

Disse illustrationer er udarbejdet med ugangspunkt i 
en testperson på 180 cm. For at opnå samme, korrekte 
siddeposition, kan sadelklampen nemt løsnes og saddel 
justeres til den rette højde. Se også illustration 11 og 12.

180cm

Den korrekte sadelhøjde er horisontalt med hoftebenet. Er 
sadlen placeret for højt, vil cyklisten bevæge hoften fra side til 
side for at nå pedalerne. Er den placeret for lavt, vil cyklisten 
ikke kunne strække benene korrekt. 

Illustration 8

PÅMINDELSE Husk altid at bespænde sadel 
og sadelpind godt til, da en forkert tilspændt 
sadel kan føre til skade på passager.

!
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06 STYR
Gennemgang af styret

For at aktivere parkeringsbremsen, skal 
der udføres to handlinger. Først trykkes 
bremsegrebet 1 tilbage mod styret og dernæst 
drejes den lille parkeringslås 2 mod venstre. 
Bremsegrebet slippes og parkeringsbremsen er 
slået til. For yderligere information se side 18. 

For at aktivere Shimanos e-bike system, skal der tændes 
på knappen B på batteriet. Se illustration 10. Herefter 
kan kontaktenheden til venstre, bruges til at bladre i 
computerens menu. Læs mere om Shimanos e-bike 
system på side 20-21. 

Cyklens ringeklokke er placeret på venstre side af styret. 
Bemærk: Dette er tilbehør. Uanset ringeklokke, er det 
vigtigt at den er fæstnet ordentligt og virker korrekt.

1

2

Gearskiftesystemet er med 5 gear. 
Nr. 20 på komponentlisten. 

Højre bremsegreb aktiverer bagbremsen og venstre 
aktiverer forbremsen. Vær opmærksom på, at forbremsen 
tager ekstra fat, da den bremser på to hjul. Find yderligere 
information om bremsesystem på side 18.

Illustration 9

Illustration 10

PÅMINDELSE Tjek altid om parkeringsbrem-
sen virker optimalt før den anvendes. Dette er 
særligt vigtigt på hældende grund. 

!

TIP Tjek altid cyklens batteri før brug. Det er 
en god vane, som kan afhjælpe den ærgerlige 
situation at løbe tør for strøm på turen.

+
B
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SADELPIND 
Justering af sadelpind er en vigtig funktion for at sidde korrekt. 
Er der flere brugere af samme cykel, er det vigtigt at sadelhøjde 
kan justeres nemt og hurtigt, uden brug af værktøj. 
Se guide på side 10-11 for at få et overblik over hvorfor korrekt 
sadelhøjde er vigtigt. Brug også denne guide til at finde din 
korrekte siddeposition.

Først løsnes sadelklampen. Se illustration 11. Når denne 
er løsnet kan sadelpind forsigtigt justeres op eller ned. Vær 
opmærksom på, at sadelklampen er løsnet helt, så den ikke 
skraber maling af sadelpinden. For at undgå dette skal der 
justeres på skrue hovedet, markeret med C på illustration 11. 

Når højden er indstillet korrekt, skal sadelklampen låses 
igen. Det er vigtigt at sadelklampen er strammet ordentligt 
til, så sadelpinden ikke løsner sig under kørsel. For at sikre at 
sadelklampen låser ordentligt, kan skruehovedet, markeret med 
C på illustration 11, strammes til. 

07 SADEL & SADELPIND
Tilpasning af siddehøjde

Illustration 11 Illustration 12

1 2

Illustration 13 Illustration 14

1

2

C

PÅMINDELSE Overgå aldrig sadelpindens 
maksimale højde. Dette er tydeligt markeret 
på sadelpinden. 

!

SADEL
Justering af sadel er også en muligt, hvis cyklisten ønsker at 
sidde tættere på eller længere fra styret. Sadlen kan forskydes 
10 cm i horisontal retning. For at udføre denne justering, skal der 
bruges en 5 mm unbraco nøgle. 

For at justere sadlen skal der udføres to handlinger. Først 
frigøres de 2 x M5 bolte som er monteret under sadlen. Se 
illustration 13. 
Det er nok at løsne disse, de behøver ikke afmonteres. Skub 
herefter sadlen frem eller tilbage efter ønske. Se illustration 14. 
Bespænd herefter de 2 x M5 bolte igen. Undlad at bespænde 
boltene alt for hårdt, da dette kan beskadige konstruktionen. 

Bespænd kun på det flade justeringsområde. Bespændes de 2 x 
M5 bolte henover en af bøjningerne, risikere sadlen at løsne sig 
under kørsel.

PÅMINDELSE Bespænd aldrig sadelklampen 
ved brug af værktøj. Dette kan ødelægge stel, 
sadelpind og sadelklampe. 

!

TIP Husk at tilpasse sadel og siddehøjde, da 
det er med til at optimere din køreoplevelse.+
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BAG TANDHJUL
Bagerste tandhjul er Carbon drive CDX 32T. Alle tandhjul er 
vedligeholdelsesfrie. Det anbefales dog, at skylle sand og andet 
snavs væk med vand, med jævne mellemrum.

GEARNAV
BBCARGO anvender Shimano SG C7000 indvendigt gearnav. 
Dette gearnav er med 5 gear og er ligesom delene fra Gates, 
designet specifikt til elcykler. Da gearnavet er støbt ind i 
baghjulet, vil hele hjulet skulle udskiftet ved defekt gearnav.

08 REMSYSTEM
Gennemgang af rem og tandhjul

Illustration 17

FRONT TANDHJUL
Det forreste tandhjul er Gates Carbon drive CDX 46T. Både 
drivrem, bagerste og forreste tandhjul er fra Gates. Hele systemet 
er udviklet specifikt til elcykler.

 

DRIVREM 
BBCARGO anvender en CDX Gates 120t Carbon drivrem. Se 
komponentlisten nr. 10. Denne adskiller sig fra en almindelig 
kæde, da den ikke kræver vedligeholdelse. Derudover, opnås 
der også et mere effektivt system som ikke afgiver støj, på 
samme måde som en almindelig kæde. 
En drivrem kan dog gå i stykker, hvis den ikke bliver håndteret 
korrekt. Se illustration 18.

Ved udskiftning af drivrem, anbefaler vi at dette kun udføres af 
BBCARGO eller en autoriseret cykelmekaniker. Hvis dette bliver 
gjort selv, er det vigtigt at undgå situationer som vist i illustration 
15 og 16. 

PÅMINDELSE Smør aldrig drivre. Denne del er 
vedligeholdelses fri og må ikke smøres.!

LÆS MERE For mere information om Gates, 
følg linket her: 
bbcargobike.com/support/

i

PÅMINDELSE Forsøg ikke at udskifte Gates 
dele med et alternativ. Disse dele er designet 
til elcykler og derfor stærkere end normalt. 

!

ADVARSEL Forsøg aldrig selv at afmontere 
gearnavet. En ukorrekt geninstallation kan føre 
til skade på cykel og passagerer. 

X

Illustration 15

Illustration 16 Illustration 18
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LÅS CYKLEN
BBCARGO er monteret med en forsikringsgodkendt 
ABUS 5650L ringlås. Bemærk: Dette er tilbehør. Se nr. 24 i 
komponentbeskrivelsen. Vær opmærksom på, at det ikke er 
alle ringlåse som passer til BBCARGO. 

For at låse ringlåsen skal nøglen sidde i låsen. Indsæt nøglen i 
hullet D, drej nøglen og tryk herefter det lille håndtag ned. En 8.5 
mm stål arm vil omringe hjulet og cyklen er låst. For at låse op, 
skal nøglen blot indsættes igen, drejes rundt og ringlåsen vil gå 
op automatisk. 

SEKUNDÆR LÅS
Som en ekstra sikkerhed, er der i ABUS 5650L også en indgang, 
på sin venstre side, til en ekstern kædelås. Se illustration 21. 
Denne funktion gør det muligt at låse cyklen fast til et andet 
objekt, så som en lygtepæl e. lign. Det anbefales at denne 
funktion bruges for at sikret sig bedst muligt mod tyveri.

LÅSEBEVIS
Låsen kommer med et låsebevis, som fremgår på side 35. 
Dette er kun udfyldt, hvis denne ringlås er købt med som 
tilbehør. Det er et krav fra de fleste forsikringsselskaber, at 
brugeren skal kunne fremvise et gyldigt låsebevis, hvis cyklen 
bliver stjålet. Tjek derfor at den information, som er i det 
vedlagte låsebevis, stemmer overens med cyklen. Du kan læse 
mere om ABUS via linket herunder.   

09 BREMSESYSTEM
Gennemgang af bremsesystem og justering

HÅNDBREMSER
BBCARGO er monteret med tre hydrauliske skivebremser. 
Venstre bremsegreb aktiverer de to forreste skivebremser 
samtidigt. Se komponentbeskrivelsen nr. 7, 25 og 26. Højre 
bremsegreb aktiverer bagbremsen. Se komponentbeskrivelsen 
nr. 31 og 32.  Det er vigtigt, altid at tjekke at bremserne virker 
korrekt.

Funktionelle bremser er en essentiel del af cyklens sikkerhed og 
det er derfor vigtigt, at disse bliver vedligeholdt regelmæssigt. 

Regelmæssig service er ligeledes med til at forlænge 
holdbarheden på bremserne. Vi anbefaler derfor altid, at gå 
til det årlige service eller efter hver 1000km. Hvis dette ikke 
overholdes, er det nødvendigt selv at eftertjekke bremserne, 
med jævne mellemrum. Dette anbefales dog ikke.

PARKERINGSBREMSE
BBCARGO er monteret med parkeringsbremse på både højre 
og venstre bremsegreb. Det anbefales ikke at parkerer med 
parkeringsbremsen aktiveret på hældende grund, over længere 
tid. Bremsetrykket kan svækkes og forringe bremseffekten. 
For at aktivere parkeringsbremsen, se illustration 9 på side 12.

Hvis parkeringsbremsen ikke virker optimalt, betyder det at den 
skal justeres.

JUSTERING
Ved justering af bremser, anbefaler vi at dette kun udføres af 
BBCARGO eller en autoriseret cykelmekaniker. 
Det anbefales ikke at brugeren selv gør dette, da bremserne er 
en essensiel del af cyklens sikkerhed.

Der er flere tegn på at bremsen bør justeres. Et tegn på dette, 
kan være at venstre eller højre håndbremse kan trykkes helt ind 
til styret. Der skal gerne være luft mellem styr og bremsegreb. 
Støj fra bremsekaliberne kan være et andet tegn på at 
bremsen bør justeres. Dette kan dog også skyldes væske på 
bremseskiverne, og vil forsvinde igen ved varmepåvirkning. Hvis 
støj fra bremserne ikke forsvinder ved varme, bør bremserne 
tilses.

ADVARSEL Kør ikke på cyklen, hvis du opda-
ger væske eller en utæthed nær bremse og 
bremse kabler. 

X

ADVARSEL Påfør aldrig væske e. lign. på 
bremserne. Dette kan svække bremseeffek-
ten gå ud over sikkerheden.

X

ADVARSEL Benyt ikke parkeringsbremsen, mens 
der er børn i ladet. Brug altid ringlås + parkerings-
bremse på flad grund eller fjern børnene.

X

PÅMINDELSE Rør ikke ved bremseskiverne. De 
kan være meget varme og kan foresage mindre 
forbrænding.

!

10 RINGLÅS
Gennemgang af ringlåsens funktion

D

1

2
LÆS MERE For mere information om hvorfor 
ABUS 5650L er det bedste valg, følg linket her: 
bbcargobike.com/support/i

Illustration 19

Illustration 20

Illustration 21

TIP Det er altid en god idé at tage en kopi eller 
et billede af låsebeviset, i tilfælde af at manua-
len bliver væk. 

+
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11 ELCYKELSYSTEM
Gennemgang af Shimanos e-bike system

1

2

Batteri niveau

Illustration 22

Illustration 24

Illustration 23

E

BBCARGO anvender et komplet e-bike system fra Shimano.

BATTERI
Batteriet, der leverer en effekt på 504Wh, er et Shimano BT-8010. 
Se nr. 5 i komponentbeskrivelsen.

Det kan sikre en distance på 40-80 km, alt efter hvilken last 
der køres med. Udover den samlede vægt, kan også dæktryk, 
terræn, hastighed, vindforhold og batterialder være med til at 
påvirke den samlede distance.

Når batteriet skal oplades, anbefales det at det afmonteres 
og lades  op indenfor. Når batteriet skal afmonteres, skal 
nøglen anvendes. Se illustration 22. Når nøglen er drejet rundt, 
kan batteriet vippes ud af holderen. Sæt herefter batteriet 
til opladning. Lade porten er dækket af et plastik låg og er 
markeret med E på illustration 22.  Batteriniveauet kan aflæses 
direkte på batteriet. Se illustration 23.

MOTOR
Motoren, der levere op til 85Nm bundtræk, er en Shimano 
EP800-CRG motor. Den er specifikt udviklet til ladcykler og sikrer 
en lydsvag og jævn kørsel med fuld kontrol.

Motoren har flere gode egenskaber, så som walk-assist. 
For vælge mellem motorens mange funktioner, benyttes 
computeren.

COMPUTER
BBCARGO er monteret med Shimano SC-EM800. Computeren 
bruges til at vælge mellem de forskellige køre modes som 
systemet tilbyder. Der er placeret en tilhørende kontaktenhed på 
venstre side af styret. Se nr. 6 i komponentbeskrivelsen.

Vælg walk-assist ved at holde nedad ▼knappen inde på 
kontaktenheden. Når displayet skifter til blåt, kan knappen 
slippes. Hold da knappen inde igen, og cyklen vil køre med 
6km/t.

Der skiftet mellem de forskellige køre modes, ECO, NORMAL 
og HIGH, ved at trykke enten opad ▲eller nedad ▼på 
kontaktenheden. For at tilgå menuen, skal knappen A holdes 
nede. Herefter, kan der bladres i menuen ved at trykke enten 
opad ▲eller nedad ▼på kontaktenheden. Se illustration 4

ADVARSEL Forkert håndtering af batteri kan 
ende i nedsat styrke eller et ødelagt batteri 
eller skade på person. 

X

LÆS MERE For mere information om håndte-
ring af Shimano batteri, følg linket her: 
bbcargobike.com/support/ 

i

TIP Brug alle gear aktivt, for at få en længere 
levetid på elcykelsystemet. +

WALK
0.0 kmlh

OFF
0.0 kmlh

1 2

LÆS MERE For mere information om 
Shimanos e-bike system, følg linket her:
bbcargobike.com/support/i

Illustration 21
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BBCARGO Flex Rider introducerer en unik mulighed for at vælge 
mellem to forskellige køre modes. STATIC, for en låst og stabil 
position eller DYNAMIC, for en sjov og dynamisk kørsel, hvor den 
bagerste del af cyklen, tilter naturligt til siden i svingene. Der skif-
tes mellem de to typer, med håndtaget i bunden af styrepinden.

STATIC 
Kørsel i STATIC minder om traditionelle ladcykler, hvor hele 
stellet er en fast konstruktion. Denne type sikre en rolig og stabil 
kørsel, selv med stor last på ladet.
 
DYNAMIC 
Ved kørsel i DYNAMIC, vil cyklen lægge sig fra side til side, 
således at cyklisten får en mere naturlig og behagelig 
gennemkørsel i sving. Se illustration 26. Vær opmærksom på, at 
dette kræver tilvending. 

Når DYNAMIC er aktiveret, er der begrænsning for hvor mange 
kilo der kan lastes, da det kan påvirke balancen. Det bliver 
gradvist svære at holde balancen, alt efter hvor mange kilo der 
lastes.

12 TILT FUNKTION
Generelt om tilt funktion, begrænsninger og fordele

ADVARSEL Forsøg aldrig at skifte fra DYNAMIC 
til STATIC eller omvendt, mens du cykler. Stop 
altid cyklen, før du skifter køre tilstand. 

X

1

2

Illustration 26

Illustration 25

TILT HÅNDTAG
For at skifte mellem STATIC og DYNAMIC, skal brugeren benytte 
håndtaget i bunden af styrepinden. Hvis håndtaget er skubbet 
helt ned, er cyklen i STATIC mode.For at gå i DYNAMIC mode, 
skal håndtaget værre oppe. Se illustration 25.

Ved skift fra DYNAMIC til STATIC, er det vigtigt at bagstellet er 
rettet helt op, for at låsen kan låses korrekt.

JUSTERING
Ved justering af tilt funktion, håndtag eller lås, anbefaler 
vi at dette kun udføres af BBCARGO eller en autoriseret 
cykelmekaniker. Det er vigtigt at der ikke er slør er i tilt 
funktionen, da det kan forringe køreoplevelsen. 

PÅMINDELSE Forsøg ikke at skifte fra STATIC 
til DYNAMIC, hvis bagstellet ikke er lodret. 
Dette kan skade lakeringen på cyklen.

!

TIP Tilt funktionen kræver tilvending. Brug 
tilt på åbne arealer til at starte med. Brug tilt i 
byen, når der er opnået en vis tillid, til system.

+

Kun model Flex Rider
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SERVICE KØREPLAN
Regelmæssige serviceeftersyn er en vigtig del af at holde cyklen 
sikker. Alle ladcykler fra BBCARGO bliver leveret samlet og er 
altid testet grundigt, inden de forlader fabrikken. 

Udover serviceeftersyn, kan det være nødvændigt med lettere 
vedligeholdelse af vigtige komponenter. Dette gælder især, 
hvis cyklen køre over 1000 km årligt. Vi anbefaler at få cyklen 
serviceret ved hver 1000 km. 

Samlet distance kan aflæses på computeren. Tryk på knappen 
A, indtil distance bliver vist på displayet. Se illustration 4. 

Det første serviceeftersyn er obligatorisk og placeret efter 
3 måneder eller 500 km - hvad end der kommer først. Her 
skal cyklens vitale dele og vigtige komponenter gennemgåes 
grundigt. Overholdes dette eftersyn ikke, frafalder garantien.
  
Det årlige serviceeftersyn er placeret årligt eller ved hver 1000 
km - hvad end der kommer først. Her skal cyklens vitale dele 
og vigtige komponenter gennemgåes grundigt. Derudover, skal 
Shimanos e-bike system tjekkes for eventuelle fejlmeldinger 
og opdateringer. Samtidigt skal cyklens bolte og møtrikker 
afmontoteres, regnøres, smøres og påmonteres på ny. Alle 
bevægelige dele skal gennemgåes, renses og smøres. 

Det årlige eftersyn er med til at forlænge cyklens levetid og sikre 
en høj sikkerhedsstandard.

TIP En cykel er ligesom en bil. Overhold de an-
befalede services og cyklen vil holde længere.  +

13 SERVICE
Gennemgang af service, sliddele og rengøring

SLIDDELE
Som på alle andre cykler, er der også sliddele på BBCARGO. 
Disse dele vil blive slidt ved normalt brug og vil på et tidspunkt 
skulle udskiftes. Hvor ofte, afhænger af brug, vedligeholdelse og 
vejr.

Nedenfor er eksempler på hvad sliddele kan være:
• Bremsekaliber
• Bremseskiver
• Kabler
• Dæk
• Drivrem
• Pedaler
• Sadel

RENGØRING 
Regelmæssig rengøring af cyklen er med til at forlænge 
levetiden. Benyt almindeligt vand og en blød svamp. 

Vær forsigtig omkring motor og elektroniske dele, da disse dele 
kan tage skade ved store mængder vand. 

PÅMINDELSE Hvis der er nogen form for tvivl 
om en sliddel skal udskiftes, så få en autorise-
ret cykelmekaniker til at kigge på cyklen. 

!

PÅMINDELSE Undgå brug af højtryksrenser. 
Dette kan ødelægge dele på cyklen. !

PÅMINDELSE Undgå at bruge rengøringsmidler, 
med mindre de er beregnet til rengøring af cykler. !

SHIMANO SERVICE CENTER 
Vi anbefaler at serviceeftersyn altid udføres af enten BBCARGO 
eller et certificeret Shimano Service Center. Sørg for altid at 
medbringe alle dokumenter, såsom købskvittering, når cykel 
tages til service.

Find den nærmeste Shimano Service Center-forhandler via 
linket her: shimanoservicecenter.com/dk/forhandlere

Det er kun en Shimano Service Center-forhandler som kan 
servicere Shimanos e-bike system og opdatere den nødvændige 
software.

EFTERSYN
Ved serviceeftersyn af BBCARGO ladcykler skal nedenstående 
liste på 12 punkter efterleves.
• Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes
• Bremsesystem kontrolleres
• Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres
• Dæktryk kontrolleres
• Ledlejre kontrolleres
• Lygter og reflekser kontrolleres
• Pedaler efterspændes
• Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)
• Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)
• Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres
• Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres

14 TJEKLISTE SERVICE
Generelt om eftersyn og vedligeholdelse

DOWNLOAD TJEKLISTE
Den komplette tjekliste for service af BBCARGO kan downloades 
ved at scanne QR koden nedenfor.

TIP Medbring tjeklisten til serviceeftersynet, 
for at sikre at cyklen bliver serviceret korrekt. +

SCAN MIG med din smartphone
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16 SERVICE LOG
Dokumentation af cyklens aktuelle tilstand

OBLIGATORISK GARANTIKONTROL
Indenfor 3 måneder eller efter 500km

DATO

KILOMETER

SERVICE UDFØRT AF

STEMPEL

UDFØRT SERVICE
Udføres kun af en autoriseret BBCARGO forhandler/cykelmekaniker

    Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes

    Bremsesystem kontrolleres

    Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres

    Dæktryk kontrolleres

    Ledlejre kontrolleres

    Lygter og reflekser kontrolleres

    Pedaler efterspændes

    Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)

    Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)

    Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres

    Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres

15 GARANTI
Gennemgang af garanti

DÆKNING
Alle ladcykler fra BBCARGO er altid testet grundigt, før de 
forlader fabrikken, for at sikre at cyklens kvalitet er i top. Hvis en 
cykel viser sig at have dele som ikke lever op til kvalitetskravet, 
kan cyklen ikke sælges denne er udskiftet. 

PROCEDURE
Hvis der opstår fejl eller brud på stellet, eller en af cyklens andre 
dele går i stykker, skal dette udbedres. Det er derfor en god ide 
at bringe cyklen tilbage til forretningen, hvor en cykelmekaniker 
kan efterse den. I særlige tilfælge kan cyklen sendes retur til 
BBCARGO og erstattes med en ny. Dette skal altid aftales på 
forhånd, med en medarbejder hos BBCARGO.

SLID
Sliddele er ikke dækket af garantien. Dæk, bremseklodser, 
bremsegreb, bremseskiver, kabler, pedaler og sadel er 
genstande som er underlagt slid og de er derfor ikke dækket af 
garantien.

Garantien gælder kun fabrikationsfejl i rammen og i den måde, 
den er konstrueret på, og gælder ikke for overfladefinish/
belægning af rammen og dens tilbehør. Denne garanti 
gælder ikke normal slid og defekter, funktionsfejl eller fejl, der 
skyldes misbrug, forsømmelse af vedligeholdelse, ændring, 
modifikation, uheld eller misbrug.

Garantireparationer skal udføres af BBCARGO i Danmark eller på 
et certificeret Shimano Service Center for BBCARGOs regning. 
Alle garantireparationer skal planlægges på forhånd, med en 
medarbejder hos BBCARGO. Tilknyttede fragtomkostninger 
afholdes af kunden.
Ved yderligere spørgsmål, kontakt os på info@bbcargobike.com

BEGRÆNSNINGER
Garantien dækker kun fejl som cyklen måtte have ved levering. 
Tjek derfor cyklen igennem inden brug. Efterfølgende skade 
eller ændringer på cyklen, som resultat af de forskellige 
omstændigheder i listen herunder, giver ikke ret til dækning ved 
hjælp af garantien. 

• Sliddele bliver ikke udskiftet i tide.
• Brug i hårdt miljø. Udsættelse for vand, salt, jord og støv.
• Mishandling af cyklen eller ikke-tiltænkt brug. 
• Misligholdt serviceeftersyn. Det er cykelejerens ansvar at 

cyklen overholder de anbefalede eftersyn.
• Installation af komponenter som ikke er tiltænkt cyklen. 

Forkert installation eller justering af dele så som styr, frempind, 
sadelpind, sadel, gearskifte, bremser og tilt funktion. F.eks. hvis 
delene ikke bliver bespændt med det rette moment.

TIP Prøv altid ladcyklen før køb. På denne 
måde sikrer du dig at du ved hvad du får.+

PÅMINDELSE Cyklen kan kun returneres, 
hvis den viser tegn på brud, som er dækket 
af garantien.

!

LÆS MERE Find dækningskema, data på 
sliddele og bespændingsmoment på vores 
hjemmeside bbcargobike.com/support/i



28 29

SERVICE 1
Indenfor 1 år eller efter 1000km

DATO

KILOMETER

SERVICE UDFØRT AF

STEMPEL

UDFØRT SERVICE
Udføres kun af en autoriseret BBCARGO forhandler/cykelmekaniker

    Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes

    Bremsesystem kontrolleres

    Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres

    Dæktryk kontrolleres

    Ledlejre kontrolleres

    Lygter og reflekser kontrolleres

    Pedaler efterspændes

    Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)

    Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)

    Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres

    Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres

SERVICE 2
Indenfor 2 år eller efter 2000km

DATO

KILOMETER

SERVICE UDFØRT AF

STEMPEL

UDFØRT SERVICE
Udføres kun af en autoriseret BBCARGO forhandler/cykelmekaniker

    Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes

    Bremsesystem kontrolleres

    Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres

    Dæktryk kontrolleres

    Ledlejre kontrolleres

    Lygter og reflekser kontrolleres

    Pedaler efterspændes

    Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)

    Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)

    Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres

    Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres
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SERVICE 3
Indenfor 3 år eller efter 3000km

DATO

KILOMETER

SERVICE UDFØRT AF

STEMPEL

UDFØRT SERVICE
Udføres kun af en autoriseret BBCARGO forhandler/cykelmekaniker

    Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes

    Bremsesystem kontrolleres

    Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres

    Dæktryk kontrolleres

    Ledlejre kontrolleres

    Lygter og reflekser kontrolleres

    Pedaler efterspændes

    Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)

    Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)

    Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres

    Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres

SERVICE 4
Indenfor 4 år eller efter 4000km

DATO

KILOMETER

SERVICE UDFØRT AF

STEMPEL

UDFØRT SERVICE
Udføres kun af en autoriseret BBCARGO forhandler/cykelmekaniker

    Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes

    Bremsesystem kontrolleres

    Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres

    Dæktryk kontrolleres

    Ledlejre kontrolleres

    Lygter og reflekser kontrolleres

    Pedaler efterspændes

    Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)

    Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)

    Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres

    Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres
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SERVICE 5
Indenfor 5 år eller efter 5000km

DATO

KILOMETER

SERVICE UDFØRT AF

STEMPEL

UDFØRT SERVICE
Udføres kun af en autoriseret BBCARGO forhandler/cykelmekaniker

    Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes

    Bremsesystem kontrolleres

    Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres

    Dæktryk kontrolleres

    Ledlejre kontrolleres

    Lygter og reflekser kontrolleres

    Pedaler efterspændes

    Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)

    Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)

    Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres

    Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres

SERVICE 6
Indenfor 6 år eller efter 6000km

DATO

KILOMETER

SERVICE UDFØRT AF

STEMPEL

UDFØRT SERVICE
Udføres kun af en autoriseret BBCARGO forhandler/cykelmekaniker

    Alle bolte, møtrikker og skruer efterspændes

    Bremsesystem kontrolleres

    Bremseklodser og bremseskiver kontrolleres

    Dæktryk kontrolleres

    Ledlejre kontrolleres

    Lygter og reflekser kontrolleres

    Pedaler efterspændes

    Motor og batteri testes (Kun hos Shimano Service Center)

    Opdatering af software (Kun hos Shimano Service Center)

    Afstand mellem POM klodser og tiltlåsearm kontrolleres

    Gummityller ved tiltdæmperne kontrolleres
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Fastmonteres ved baghjulet med vedlagte skruer.
Værktøj: Skruetrækker til krydskærv og skruenøgle.
Denne lås beskytter ved korrekt montering og brug mod tyveri.
Opfylder forsikringskrav til cykellåse.

Ekstra nøgle kan købes hos Deres forhandler eller på www.orderkey.eu

Nøglenummer Cyklens stelnummer

Vigtigt:
Skriv cyklens stelnummer og nøglens nummer ned på VAREFAKTA kortet og opbevar  
dette. Ved tyveri anmeldes dette omgående til politiet og VAREFAKTA kortet indsendes  
til forsikringsselskabet med en skadesanmeldelse.

DVN 5029:3 VK 32239

Forhandlerstempel og dato

Vedligeholdelse:
For at Deres lås skal fungere optimalt bør De smøre den regelmæssigt. Om vinteren mindst 
én gang om måneden. Det anbefales at bruge et ikke fedtende og syrefri smøremiddel, 
f.eks. ABUS PS 88.

ABUS 5650/5650L/5850 Shield
Nøgle ringlås til cykler og med mulighed for tilkobling af ekstra kæde eller wire.

ABUS-Gruppen Nordic A/S
Egeskovvej 2A | 8700 Horsens
www.abus.dk
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17 REFLEKSER
Påmontering af lovpligtige reflekser

PÅMINDELSE  Husk at påmontere reflekser på cyklens 
2 forskærme. Placér hvid refleks forrest. Se illustration 
for placering.

!

PÅMINDELSE
 

Husk at påmontere reflekser på cyklens 
2 forskærme. Placér rød refleks bagerst. Se illustration 
for placering.

!
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