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1. Introduktion 

Läs noga igenom denna bruksanvisning och garantivillkoren för batteriladdning och förvaringsbox. 

Denna text beskriver produktens funktion, användning, delar och garanti. 

 

För att säkerställa en säker och användbar användning av produkten, läs instruktionerna innan du 

använder produkten. Var noga med att följa säkerhets- och bruksanvisningarna i denna handbok. 

Förvara instruktionerna på en plats där du snabbt kan komma åt dem. 

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna handbok och den produkt som beskrivs i den utan 

föregående meddelande. Vi har gjort vårt bästa för att se till att det inte finns några felaktigheter eller 

utelämnanden i denna handbok. 

 

Vi ger dock ingen garanti för denna handbok, som lämplighet för ett visst syfte eller kommersiell 

användbarhet. 

 

Vi är inte heller ansvariga för några speciella eller följdskador som orsakats av användningen av denna 

bruksanvisning eller dess fel. 

E FAT Finland Oy 

 

OBS! Illustrationerna i denna manual är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska 
produkten. 

 

2. Säkerhets Instruktioner 

Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för användning och förvaring av metallladdnings- och 

förvaringsboxen som medföljde din E/FAT elektriska cykel med batteriet och laddaren. 

 

Läs instruktionerna noggrant och se till att du förstår innehållet. Följ instruktionerna särskilt noga 

innan du börjar ladda eller förvara. 

 

- Laddnings- och förvaringsboxen är endast avsedd för laddning, förvaring och transport av batteriet 

och laddaren som medföljer E/FAT elcykel. 

 

- Ta ut batteriet från cykeln under laddning, förvaring och transport. När du inte cyklar ska batteriet 

alltid laddas, lagras och transporteras i den medföljande laddnings- och förvaringsboxen. 

 

- Kontrollera alltid batteriets, laddarens och lådans externa skick innan du laddar eller lagrar dem. Att 

ladda ett skadat batteri kan orsaka explosion och leda till brand, personskador och skador på 

egendom. 

 

- För att undvika skador, använd endast laddaren som medföljer batteriet för att ladda batteriet. 

Användning av en felaktig eller skadad laddare kan leda till en explosion och leda till brand, 

personskador och skador på egendom. 

 

- Placera batteriet (laddnings- och förvaringsbox) på ett plant underlag. 

 



- När du laddar och lagrar batteriet, se till att det inte finns brännbara material i eller runt lådan. Täck 

aldrig över batteriet (laddnings- och förvaringsbox). Se till att det finns ett brandlarm i rummet där 

batteriet laddas eller lagras. 

 

- När du laddar och lagrar batteriet ska du alltid stänga av / stänga av batteriet genom att trycka på 

huvudströmbrytaren i läge OFF. Huvudströmbrytaren sitter på batteriets högra sida. 

 

- Innan du ansluter laddaren, se till att strömförsörjningen är densamma som den som anges på 

laddaren. 

 

- Undvik att använda en förlängningssladd med laddaren. Använd endast förlängningssladden om du är 

säker på att den är kompatibel med laddaren. 

 

- Anslut inte spänningsförande delar med våta / fuktiga eller våta händer, eftersom det kan orsaka 

kortslutning. 

 

- Anslut laddaren till batteriet först och sedan till elnätet. 

 

- Undvik kortslutning med metallföremål. 

 

- När batteriet är fullt ändras laddarens indikatorlampa från rött till grönt. Av säkerhetsskäl bör 

batteriet tas ur laddningen när det är fulladdat. 

 

- Koppla först bort laddaren från elnätet och sedan från batteriet. Koppla loss laddaren från batteriet 

genom att dra i kontakten, dra inte i sladden. 

 

- Koppla alltid ur laddaren när den inte används. 

 

- När du laddar och lagrar batteriet i laddnings- och förvaringsboxen, se till att dess spärrar och lock är 

ordentligt stängda. 

 

- Ladda och förvara batteriet i laddnings- och förvaringsboxen endast inuti vid normal 

rumstemperatur, där luften ändras väl. Förvara borta från öppen eld och heta värmekällor (t.ex. 

glaserad balkong på varm sommar) - explosionsrisk! 

 

- Utsätt inte batteriet för temperaturer under 0 ° C eller över + 40 ° C under laddning eller förvaring. 

 

- Utsätt inte för fukt, vatten eller andra vätskor. 

 

- Undvik stötar och droppar. 

 

- Batteriet ska inte förvaras utan laddning (underhållsladdning) i mer än tre (3) månader. 

 

- Förvara elektriska apparater utom räckhåll för barn. 

 

- Barn över 8 år och fysiskt eller psykiskt funktionshindrade eller oerfarna personer bör endast 

använda denna produkt under övervakning eller om de har fått instruktioner om säker användning av 

denna produkt och förstår farorna. Spela inte med enheten. Barn ska inte använda, rengöra eller 

underhålla produkten utan tillsyn. 

 



- När det används korrekt förhindrar laddnings- och förvaringsboxen inte att branden startar, men det 

förhindrar avsevärt dess möjlighet och ger mer tid att lämna, släckningsarbete och gör det lättare att 

flytta tändningen ur eldområdet. 

 

- Notera! Om batteriet tar eld i laddnings- och förvaringsboxen är det möjligt att öppna lågor / öppna 

lågor genom öppningarna och hålen i lådan. Se till att det inte finns några brandfarliga material i 

närheten av hålet. 

 

- Laddnings- och förvaringsboxen kan kasseras som blandat avfall eller metallåtervinning. 

 

- Om ägaren säljer sin E / FAT-elektriska cykel, måste batteriladdning och förvaringsbox medfölja 

cykeln. 

 

 

3. Garantivillkor 

E/FAT laddnings- och förvaringsbox har använts och lagrats korrekt och har 10 års garanti från 

inköpsdatumet. I garantifrågor följer vi kraven i konsumentskyddslagen. 

 

- Produkten är endast avsedd för laddning och förvaring av E/FAT 1000W elcykelbatteri. 

 

- Produkten är främst avsedd för konsumentbruk. 

 

- Garantin börjar från inköpsdatumet för produkten, inte från idrifttagningsdatumet. 

 

- Garantin täcker endast defekter i utförande och material. 

 

- Garantin täcker inte fel orsakade av felaktig lagring, hantering eller missbruk av produkten. 

 

- Garantin täcker inte skador på produkten på grund av normalt slitage, repor, fukt, mekanisk 

belastning, batteribrand och / eller andra yttre orsaker. 

 

- I alla fall måste ett garantibevis uppvisas vid hantering av klagomål. 

Notera! Kunden ansvarar för att upprätthålla garantibeviset. 

 

- Använd inte produkten om den är skadad / trasig. Kontakta din återförsäljare! 

 

- Om batteriets poler / kontakter visar tecken på kortslutning eller går sönder, vatten tränger in i det 

inre eller batteriet faller till marken eller slår till och dess plastskal går sönder, måste det omedelbart 

bytas ut av säkerhetsskäl! Den ska inte längre laddas eller förvaras inomhus i laddnings- och 

förvaringsboxen. 

 

- Produktgarantin täcker inte följdskador på annan egendom. 

 

- E FAT Finland Oy är inte skyldigt att ersätta direkta eller indirekta kostnader orsakade av användning 

eller defekt av produkten, såvida inte annat anges i den obligatoriska lagstiftningen. 

 

- Om ägaren säljer sin E/FAT-elektriska cykel, måste batteriladdning och förvaringsbox medfölja cykeln. 

 

 
 



4. Illustrerad bruksanvisning (laddning, förvaring och transport).  

 

4.1. 2020 och cyklar gjorda innan det. (2.6 försäljningsparti och tidigare). 
 

 

1. Placera batteriet på vänster sida av 

lådan. Tryck huvudströmbrytaren till OFF-

läget. Huvudströmbrytaren sitter på 

batteriets högra sida.

 

2. Anslut först laddaren till batteriet genom hålet på 

lådans högra sida.

 

 

 

3. Anslut laddaren till elnätet. Stäng 

locket. När batteriet är fulladdat 

ändras laddarens indikatorlampa 

från rött till grönt. Av säkerhetsskäl 

bör batteriet tas ur laddningen när 

det är fulladdat.

4. Koppla först bort laddaren från elnätet och 

sedan från batteriet. Koppla loss laddaren från 

batteriet genom att dra i kontakten, dra inte i 

sladden.

   
 



4.2. 2021 och därefter tillverkade hjul. (2.7 Försäljningsparti och efterföljande). 
 

 

1. Placera batteriet i lådan med 

laddningskontakten uppåt. Tryck 

huvudströmbrytaren till OFF-läget. 

Huvudströmbrytaren sitter på 

batteriets högra sida.

 

2. Anslut först laddaren till batteriet genom 

hålet i lådans lock..

      
 

 

3. Anslut laddaren till elnätet. Stäng 

locket. När batteriet är fulladdat 

ändras laddarens indikatorlampa 

från rött till grönt. Av säkerhetsskäl 

bör batteriet tas ur laddningen när 

det är fulladdat. 

4. Koppla först bort laddaren från 

elnätet och sedan från batteriet. 

Koppla loss laddaren från batteriet 

genom att dra i kontakten, dra inte i 

sladden.

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ladda alltid, förvara och transportera batteriet i laddnings- och förvaringsboxen. 

 

E/FAT 2.6 och tidigare 

 

E/FAT 2.7 och efterföljande 

 

 

5. Teknisk information 



6. Kondenserad checklista 
 

1. Ta ut batteriet från cykeln under laddning och förvaring. När du inte cyklar ska du alltid ladda och 

förvara batteriet i den medföljande laddnings- och förvaringsboxen. 

 

2. Se till att det inte finns brännbara material i rummet där batteriet laddas eller lagras och att det 

finns ett brandlarm i rummet. 

 

3. Kontrollera alltid batteriets, laddarens och boxens yttre skick innan du laddar eller lagrar dem. 

 

4. Om batteriets poler / kontaktytor visar tecken på kortslutning eller går sönder, vatten tränger in i 

det inre eller batteriet faller till marken eller slår till och dess plastskal går sönder måste det 

omedelbart bytas ut av säkerhetsskäl! Den ska inte längre laddas eller förvaras inomhus i laddnings- 

och förvaringsboxen. 

 

5. Används korrekt kommer den här produkten, i värsta fall, inte att förhindra att branden startar, 

utan kommer att avsevärt förhindra dess möjlighet och ge mer tid för flykt, släckningsarbete och 

göra det lättare att flytta utbrottet från eldområdet. 

 

Kolla vår webbplats för den senaste informationen och uppdateringarna:  

https://efat.fi  

https://www.facebook.com/electricfatbike1000w 

 
 

http://www.facebook.com/electricfatbike1000w
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