
När du lånar el-cykel på 
biblioteket i Färjestaden



Så kommer du igång
• Vid behov, ställ in sadeln efter din längd.

• Knappsatsen, som används för att reglera hur mycket el-hjälp du vill 
ha, sitter till vänster på styret. Det finns fem effektlägen (1-5) där 
läge 5 ger mest hjälp.

• Växlarna till el-cykeln sitter till höger på styret. 

• I mitten av styret sitter en LCD- display där du ser dina  
inställningar. Här visas valt effektläge, hastighet och hur långt du 
kan cykla innan det är dags att ladda batteriet. Håll in on/off-knapp-
satsen minst två sekunder för att starta LCD-displayen.

• Du kan enkelt välja den nivå av hjälp du vill ha när du cyklar genom 
knappsatsens plus- och minustecken. Valet syns sedan i LCD- 
displayen.

Batteriet
Batteriets räckvidd påverkas av:

• vägens beskaffenhet, vindriktning med mera
• valt assistansläge (högt läge = kortare distans)
• låga temperaturer kan minska batteriets kapacitet
• cyklistens vikt och eventuell packning på cykeln
• batteriets laddningstillstånd/kapacitet
• slitage och ålder på batteriet har inverkan på räckvidden.

Batteriet är fastlåst på el-cykeln.

Ladda cykeln
• Laddningstid från tomt till fullt batteri är 6-8 timmar.
• Ladda hellre rejält istället för kortare stunder.
• Batteriet laddas i vanligt vägguttag.



Så går det till att låna elcykeln
• Du måste vara 18 år. 

• Du måste vara inskriven som låntagare på biblioteket och kunna 
visa giltig legitimation.

• Vid utlån lämnar du en kontant deposition på 300 kronor som du får 
tillbaka vid återlämning.

• Det går inte att reservera cykeln eller boka den till ett visst datum.

Dina skyldigheter när du lånar cykeln
• Du ansvarar själv för att följa alla gällande trafikregler. Det är även 

ditt ansvar om du skadar dig själv, andra personer eller egendom när 
du lånar cykeln.

• Lås cykeln när den inte används.

• Förvara cykeln inomhus under natten.

• Vid stöld eller förstörelse kan du bli ersättningsskyldig om du inte 
följt ovanstående regler. 

• Lånet är begränsat till tre dygn. Vi tar ut en föreningsavgift på  
100 kronor per dag. 

• Vid stöld eller förlust måste du meddela detta till biblioteket  
omedelbart.

Annat som är bra att veta
• El-cykeln är stöldmärkt.
• El-cykeln släpper inte ut farliga avgaser, sprider inga o-ljud, kan 

hjälpa dig till bättre psykisk och fysik hälsa och tar dig smidigt dit 
du ska. Vi tror att du kommer att gilla det! 



Mörbylånga kommun
0485-470 00

www.morbylanga.se

Frågor eller funderingar?
Har du frågor, funderingar  

eller önskar mer information  
om el-cykeln är du välkommen  
att höra av dig till biblioteket  

i Färjestaden. 

Tfn: 0485-471 69
E-post: bibliotek.farjestaden 

@morbylanga.se


