
SNABBSTARTGUIDE
Paketets innehåll
Leveransen omfattar:

 $ Snabbstartguide
 $ Två backspeglar

 $ Sadelnyckel och verktygssats

 $ Batteriladdare

 $ Batteri 

Din Vässla Bike

Montering
Din Vässla Bike anländer (nästan) helt monterad!

1. Montera styret i den ordningsföljd som visas i grafiken nedan. Se till att frontdelen är 
helt isatt. Sätt i hylsorna tills de sitter jämnt och dra åt alla skruvar.

2. Skruva fast backspeglarna på styret. Du kan dra åt dem med en skiftnyckel.

3. Justera bromshandtagen till en position som är bekväm för dig.

 VARNING Olycksrisk!
Se till att skruvarna på bromshandtagen är ordentligt åtdragna. 
Använd måttlig kraft.

4. Öppna sadeln genom att vrida nyckeln åt vänster.

 i Det urtagbara batteriet sitter under sadeln på din Vässla Bike.



 i Batteriet har bara en startladdning när du tar emot din Vässla Bike. Denna batteriladd-
ning är dock endast för transportsyften och är inte tillräcklig för att du ska kunna åka 
med din Vässla Bike.

 VARNING Använd inte ett trasigt batteri eller laddare!
Det kan resultera i en elstöt.

OBS!
Ladda batteriet i din Vässla Bike fullt innan du åker på den för första gången. Om 
du inte gör det kan det skada batteriet.

5. Ta bort locket till laddningsporten och anslut laddningskabeln till batteriet.
6. Ladda batteriet tills den gröna lampan på laddaren tänds.

 i Den första laddningen kan ta upp till sex timmar. Indikatorerna på batteriet visar endast 
en uppskattad laddningsnivå. Även om indikatorerna på batteriet visar "fullt" så ska 
du vänta tills den gröna lampan på laddaren tänds. Batteriet uppnår sin fulla kapacitet 
efter tre laddningscykler.

 i Du kan enkelt ta bort batteriet och ta det med dig när du går någonstans.

OBS!
Batteriets botten är magnetisk och drar åt sig metall!

7. Sätt försiktigt i batteriet i sadelröret. Batteriet ansluter automatiskt till din Vässla Bike.
8. Stäng sadeln genom att helt enkelt trycka på Vässla-logotypen i mitten av sadeln så 

hakar sadeln fast i låset.

 i Du kan även ladda batteriet när det är installerat. Du behöver bara öppna sadeln och 
ansluta laddningskabeln. Se till att laddningskabeln inte är skadad.

9. Fäst registreringsskylten i registreringsskyltshållaren bak på din Vässla Bike.

10. Pumpa upp däcken till ett tryck på 4 bar.

 VARNING Klämrisk!
Om däckets trådkant ännu inte vidrör fälgaxeln när du börjar 
pumpa däcket, kan däckets trådkant kan hamna på fälgaxeln när 
däcket är pumpat upp till 4 bar.

11. Minska däcktrycket till 2,5 bar.
12. Kontrollera om bromskablarna är korrekt inriktade.

 VARNING Olycksrisk!
Se till att bromskablarna och elkablarna inte skaver mot eller 
hindrar styrningen.

13. Se till att framhjulet och styret har full rörelsefrihet.
14. Kontrollera stänkskärmen.
15. Se till att styret sitter korrekt på din Vässla Bike och inte är löst.
16. Testa bromsarna och kontrollera att inget sitter löst.
17. Tryck på strömbrytaren.

Klart!

Nu kan kan du börja åka på din Vässla Bike.

Lås alltid din Vässla Bike!
Vi rekommenderar att du monterar ett externt lås för elscootrar på din Vässla Bike. Du kan 
köpa det i vår tillbehörsbutik.

Läs hela bruksanvisningen för din Vässla Bike noggrant för information om hur du 
använder din Vässla Bike på ett korrekt och säkert sätt innan du åker på den! 
Du kan ladda ner bruksanvisningen för din Vässla Bike på  
https://www.vassla.com/download
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