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SERVICEPLAN / Måste fyllas i för att garanti ska gälla

Intervall 

3 mån efterjustering

12 mån / 5.000 km

24 mån / 10.000 km

36 mån / 15.000 km

48 mån / 20.000 km

60 mån / 25.000 km

72 mån / 30.000 km

Kommentarer och datum

Efterjustering kan du göra själv genom att dra åt alla skruvar på cykeln. 

Stämpel



TACK! för att du valt en cykel från Stålhästen

Vi är stolta och glada över att få ha dig som kund och hoppas att du får mycket glädje av 
din nya cykel. Här kommer några enkla tips på vägen:

• Denna manual visar hur du monterar och hur du ska underhålla din cykel.

• Var försiktig när du tar bort förpackningsmaterialet så att inte lacken blir repad.

• Förvara din Stålhästen låst och under tak.

• Trots att din cykel heter Stålhästen så är den inte lika stark som en häst. Max vikt är 100 kg.

• Dela gärna dina bilder med oss @stålhästen.

• Ha kul med din nya Stålhästen och glöm inte att använda hjälm!



Varje vecka Kontrollera däcktrycket och pumpa 
vid behov.

Kontrollera att bromsar, växlar och belysning 
fungerar. Justera vid behov.

Varje månad Tvätta din cykel med svamp och 
ett tvättmedel godkänt för cyklar. Använd inte 
en högtryckstvätt.

Kontrollera om din kedja är ren och smord.

Kontrollera att alla skruvar och muttrar är 
åtdragna. Kontrollera att bromsar, växlar och 
belysning fungerar. Justera vid behov.

Var fjärde månad Kontrollera att vevarmar och 
styrlager roterar utan glapp samt att pedalerna är 
åtdragna.

Dra år pedaler, vevarmarna och lager vid behov.

En gång per år Kontrollera slitage på däck.

Inför vinter För att framföra cykeln på 
vinterväglag rekommenderar vi att vinterdäck 
används på både fram- och bakhjul. Byt därför 
däck och smörj växel inför vintersäsongen.

SKÖTSELRÅD



För att garantin ska gälla ska serviceplan och skötselråd följts samt att cykeln har används på ett sätt 

som den är avsedd för samt att den inte är ombyggd.

Garantin gäller inte på delar som har en normal förslitning. Detta inkluderar till exempel däck, vajrar och 

bromsbelägg. Garantin gäller heller inte för fel som uppstått på grund av yttre åverkan. T.ex. om din cykel blir 

stulen eller vandaliserad.

Cykel Din cykel har, förutom den lagstadgade 
reklamationsrätten:

• 5 års garanti på ram och framgaffel

• 1 års garanti på lack, dekaler, komponenter 

och tillbehör. 

GARANTI

Reservdelar Om du har en gammal häst som 

behöver nya delar för att kunna galoppera. Gå in 

på vår hemsida för tillbehör och reservdelar. 

  



VERKTYG / För montering 

Du kan även använda 

fasta nycklar 8, 10, 13 

och 15 mm istället för 
skiftnyckel.

1. Skiftnyckel

2. Skruvmejsel

3. Insexnyckel 6 mm

4. Insexnyckel 5 mm

5. Insexnyckel 4 mm
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HYBRID STEPS / Steg 1

Styre  För ner styrstammen i 
ramen minst till markeringen 
på styrstammen. Välj önskad 
vinkel och höjd. Dra åt 
skruven med en 6 mm 
insexnyckel (17-22 Nm).

OBS! Sitter styret redan i 

cykeln? Skruva i så fall bara ett 

varv för att få loss styret. Annars 

kan en liten mutter lossna och 

trilla ner i ramen.



HYBRID STEPS / Steg 2

Pedaler Dina pedaler är 
märkta med “L” (vänster) och  
“R” (höger).

Höger pedal skruvas medsols 
och vänster motsols. Följ 
pilarna i bilden. Samma håll 
som hjulen snurrar.

Montera pedalerna för hand 
och dra sedan åt hårt med en 
skiftnyckel (35Nm).

OBS! Att montera pedalerna 
på fel sida skadar cykeln.



Starta / Stäng av:
Håll in knapp 1 i 1 sek

Öka assistansen:
Tryck knapp 2 (Eco, Norm, High)

Minska assistansen:
Tryck knapp 3

Belysning:
Håll in knapp 4 i 1 sek

Assistansläge medan du 

leder cykeln:
Håll in knapp 3

Nollställ trip-mätare

Bläddra till ODO med knapp 5. Håll 

in knappen i några sekunder. Klicka 

igen på knapp 5. 

HYBRID STEPS  / Display
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HYBRID STEPS / Batteri

Batteriet kan laddas när det sitter på cykeln 
eller med adapter för att laddas på annan 
plats. (Adapter medföljer ej)

1. Lås upp batteriet med tillhörande nyckel 

och dra batteriet snett åt sidan ur cykeln.

2. Sätt i laddaren i batteriet. 

3. Gröna dioder indikerar att batteriet laddas. 

När alla lyser grönt, efter ca. 4-6 timmar, 

är laddningen klar.

4. Startar inte laddaren, dra ur kontakten ur 

väggkontakten och vänta 3 min och testa 

igen.



ELCYKEL / Batteriet

OBS! Batteriet ska laddas minst 24 timmar första gången. Batteriet uppnår full 
kapacitet efter de första 10 laddningarna. Optimala förhållanden för att ladda är 
10 - 25 °C. För att maximera batteriets livslängd bör batteriet förvaras varmare än 
10 °C och laddas minst 1 gång i månaden. Batteriet kan laddas ca 800 - 1000 gånger.

Batteriets räckvidd är beräknad upp till 45 - 60 km men påverkas av:

• Vägens beskaffenhet. Ojämn väg, vindriktning, frekventa stopp/start, frekventa 

inbromsningar osv.

• Temperaturen. Låg temperatur sänker batteriets kapacitet.

• Cyklistens vikt. Samt eventuell packning på cykeln (hög totalvikt = kortare distans).

• Batteriets ålder. Slitage på batteriet och dess ålder har inverkan på räckvidden.

• Valt assistansläge. Högt läge = kortare distans.

• Däcktryck. För lågt däcktryck ger lägre räckvidd.



ELCYKEL / Batteriet

Våra elcyklar är CE-märka och tillverkad enligt EN- 15194. Förbrukade elektriska 

och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett 

insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Varning! Använd endast batteriet till dess tänkta användningsområde och 
med sunt förnuft:

• Använd endast originalladdare.

• Lägg ej batteriet i vätska eller nära öppen eld.

• Utsätt inte batteriet för värme eller höga temperaturer.

• Om ditt batteri blir onormalt varmt, luktar ovanligt eller                                                                        

på annat avvikande beteende ska det ej användas.



Följ och dela gärna dina cykelminnen med @stalhasten :) 

KOM IHÅG!
Se till att du har rätt däcktryck då det annars kan påverka elcykelns 

räckvidd negativt. Korrekt tryck finner du på däckets sidor.

Nu är din cykel redo för äventyr!

Är det något du inte riktigt fått till eller undrar över? 

Kolla in vår FAQ på stålhästen.se eller hör av dig till oss 

på hej@stalhasten.se så hjälper vi dig!


