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Gratulerar till ditt köp av Electric Babboe Curve. 
Denna handbok innehåller information om batteriet, och hur man 
användar systemet. Så kan du snabbt börja njuta din nya Babboe Curve E. 
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För att kunna ladda batteriet behöver du
följande komponenter.
(1) Adapter och strömkabel som sätts i  
vägutag.
(2) COP1 adapter som kopplas på batteriet 
och laddare. 

Batterikapacitet
När du har batteriet anslutat till 
elnätet kan du läsa på indikatorn 
på COP1 adapter hur full din batteri 
är . När batteriet sitter installerat 
på din cykel, kan du läsa hur full 
den är på kontrollpanelen på styret.

 
 

 

När du inte använder cykeln
Om du inte använder din lastcykel, rekommenderar vi alltid att ta ut batteriet ur 
lastcykeln och förvara den inomhus. Se till att förvara batteriet i ett frostfritt område 
och att batteriet aldrig laddar ur helt. Frekvent laddning av batteriet 
(minst 1 gång per månad) ökar livslängden av batteriet
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Om du vill ladda batteriet hemma, bör du använda den så kallade COP1 
(Cell optimiser) adapter. Koppla adaptern COP1 på den lösa batteri. 
Adaptern visar inte bara om batteriet är fulladdat, men optimerar även cellerna 
i batteriet. När adaptern startar denna process kommer en gul lampa att blinka. 
Om batteriet är helt optimerad, kommer LED-ljus förbli tänd. Du kan avbryta processen 
om det behövs. Optimeringen kommer bara att fortsätta nästa gång du ladda batteriet 
med denna adapter. 
OBS: Rulla hela sladden från ladderen ut när du ska ladda

 

 

Laddare
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Accu plaatsen en verwijderen

!

OBS:  Sätta i batteriet 
utan COP adapter som 
man använder till 
laddningen

OBS: Om du inte 

1. Sätt i batteriet i skenorna
under bäraren. Skjut batteriet 
helt framåt längs skenorna.

2. Lås batteriet medatt vrida lilla nyckeln
så att stiftet skuter upp i spårningen i 
batteriet. Tar ut nyckeln när du har låst 
batteriet.

!

3. Ta ut nyckeln och tryck på PÅ knappen 
på kontrolern på styret. Så startar du 
elstödet. Ljuser dioderna på kontrolern
har du aktiverat elsystemet.

1

använder din cykel i
längre tid, 
rekommenderar vi att 
du tar ut batteriet och 
förvara den i ett frostfritt
område.
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Bedieningspaneel

När du har installerad batteriet är du redo för att börja cykla.

På styret av din Babboe Curve E 
sitter en kontroler med 
flera olika funktioner:

1. På och Av knapp 
Med den här kanppen sätter du
elsystemet på eller av

 

2. Batteri indikator
Visar hur full laddat din batteri är. 
Om alla dioder ljuser är din batteri 
100% full laddat.

3. Walk assistance
När du går med din cykel och behöver lite hjälp när det till exempel går uppföri
håller du kanppen intryckt. Motorn skjutsa fram cykeln med 4km/t 

1
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3

L M H

2 6 km per uur          H: +/- 20 km per uur

4. Nivåer av stöd
Använd kanpperna för att regulera hur mycket stöd du vill ha.
Elsystemet på din cykel har 3 olika nivåer. Understående hastigheter genereras 
av motorn när du börjar trampa.

Blåa dioderna anger vilken nivå du har valt.
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Elektrisch rijden

1. Sätta i batteriet och lås den.

2. Tryck på På /Av knappen för att starta elsystemet

3. Välj nivå på stödet med hjälp av pil kanpperna på kontrolern  
Går det riktig uppför kan du använda nivå 4 (gröna Diod). Denna
nivå genererar extra stöd för 30 sekunder. Efter 30 sekunder går systemet
automatisk tillbaka till nivå 1 (12km/t)

 
 

 
 

  

4. Ställ din cykel i den lätaste växel nar du börja cykeln. Din cykel har en

Vi rekommenderar följande kombination av växel och hastighetsläge  

Low  
Medium  

växel 1-2 
växel 3-5 
växel 6-7

Strömtillförseln stoppas automatisk efter du slutar trampar på pedalerna och
startar automatisk när du börjar trampa igen. Trycker du på pilen nedåt ställs motorn 
i standby läge och driver endast muskelkraften cykeln. Så fort man trycker på pilen 
uppåt hjälper elmotorn till igen.

 så kallade kedjeväxel med 7 växlar. Växla bara när du trampar.
















