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Säkerhetsinstruktioner
Introduktion
Din och andras säkerhet är mycket viktig. För att hjälpa dig att hålla dig 
säker, tillhandahåller vi säkerhetsinformation i denna bruksanvisning.

Denna information varnar dig om potentiella faror som kan orsaka 
skador på dig eller andra.

Det är naturligtvis inte möjligt att varna dig om alla potentiella faror i 
samband med användning av din Vässla Bike. Gör dina egna bedöm-
ningar och använd sunt förnuft.

Du hittar viktig säkerhetsinformation i olika former:

 $ Säkerhetsetiketter på din Vässla Bike

 $ Säkerhetsmeddelanden som föregås av en säkerhetsvarnings-
symbol och ett av tre signalord: FARA, VARNING eller FÖRSIK-
TIGHET.

Signalorden betyder:

 FARA Indikerar en farlig situation som, om den inte und-
viks, resulterar i dödsfall eller allvarliga skador.

 VARNING Indikerar en farlig situation som, om den inte und-
viks, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

 FÖRSIK-
TIGHET

Indikerar en farlig situation som, om den inte und-
viks, kan resultera i lättare eller medelsvåra skador.

Ytterligare information som är viktig, men inte relaterad till faror, åter-
finns efter signalordet OBS. 
OBS!
Indikerar en situation som, om den inte undviks, kan resultera i saks-
kador.
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Allmän säkerhet

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

 VARNING Åk inte när du har druckit
Åk inte på din Vässla Bike efter att du har druckit 
alkohol. Redan ett glas alkoholhaltig dryck kan för-
sämra din förmåga att reagera på förändrade förut-
sättningar, och din reaktionstid försämras med var-
je ytterligare glas.

 VARNING Bär alltid hjälm
Det är ett bevisat faktum att hjälmar och skydds-
kläder minskar antalet huvudskador och andra 
skador och deras omfattning. Därför ska du alltid 
bära en hjälm som uppfyller nödvändiga säkerhets-
standarder och skyddskläder.

Åk defensivt
Var alltid uppmärksam på andra och andra fordon runt omkring dig och 
förutsätt inte att andra förare ser dig. Var beredd på att stanna snabbt 
eller utföra en undvikande manöver.

Se till att du syns
Gör dig själv synligare, särskilt i mörker, genom att bära ljusa reflekte-
rande kläder.

Under körning
Åk försiktigt. Håll dina händer på styret och fötterna på fotpinnarna.

Om du bromsar plötsligt kan det försämra din Vässla Bikes stabilitet.

Minska din hastighet innan du svänger, annars kan din Vässla Bike få 
sladd.

Åk försiktigt på ytor med dåligt fäste.

För effektivast möjliga bromsning ska du använda både fram- och bak-
bromsen samtidigt.
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Översikt

1 Signalhorn
2 Framlampa
3 Backspegel
4 Display
5 Sadellås
6 Batteri
7 Stötdämpare
8 Baklampa och registreringsskyltshållare
9 Bakre skivbroms
10 Stöd
11 Fotpinnar
12 Främre skivbroms
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1 Batteri
2 Batterinivåindikator (Tryck på Vässla-logotypen för att visa)
3 Handtag
4 Laddningsport

Nivå Display
100 % – 80 %
80 % – 60 %
60 % – 40 %
40 % – 20 %

< 20 %

1 Display
2 M-knapp
3 Strömbrytare för displayen
4 Ned-knapp
5 Upp-knapp
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1 Signalhornsknapp

1 Strömbrytare

1 Färdsträcka
2 Hastighet
3 Visning av batterinivå
4 Lampa
5 Bluetooth®-anslutning *)

6	 Effektnivå
7 Medelhastighet
8 Maximal hastighet
9 Räckvidd
10 Total sträcka

*) Inte tillgänglig för tillfället
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Paketets innehåll

Leveransen omfattar:
 $ Snabbstartguide

 $ Två backspeglar

 $ Sadelnyckel och verktygssats

 $ Batteriladdare

 $ Batteri

Din Vässla Bike
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Montering

Din Vässla Bike levereras i en låda på en europapall.

Din Vässla Bike anländer (nästan) helt monterad!

1. Installera handtagen i den ordningsföljd som visas i grafiken ned-
an. 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 ordent-
ligt åtdragna. Använd måttlig kraft.
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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 batteriladdning 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 indi-
katorerna på batteriet visar "fullt" så ska du vänta tills den gröna 
lampan på laddaren tänds. Batteriet uppnår sin fulla kapacitet ef-
ter tre laddningscykler.

 i Du kan enkelt ta bort batteriet och ta det med dig när du går nå-
gonstans.

OBS!
Batteriets botten är magnetisk och drar åt sig metall!
7. Sätt försiktigt i batteriet i sadelröret. Batteriet ansluter automa-

tiskt 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 laddningska-
beln inte är skadad.
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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 
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.
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Innan din första åktur

 ! LADDA BATTERIET FULLT INNAN DIN FÖRSTA ÅKTUR.

 i Bekanta dig med din Vässla Bike på ett säkert område utan trafik.

 i Observera att din Vässla Bike är utformad för en maximal belast-
ning på 125 kg (inklusive tillbehör, förare och last).

 i Om du vill använda din Vässla Bike på offentliga vägar ska du se 
till att du uppfyller lokala trafikföreskrifter, som föreskrifter för 
lampor och reflexer. De kan variera från land till land.

 i Din Vässla Bike är utrustad med mekaniska skivbromsar. Observe-
ra att det vänstra bromshandtaget styr frambromsen och det hö-
gra bromshandtaget styr bakbromsen.

 ! Häng inte påsar eller tunga objekt på styrets handtag, eftersom 
det kan påverka din förmåga att styra din Vässla Bike korrekt och 
säkert på ett negativt sätt.

 ! Undvik att bära löst sittande kläder, som kjol eller poncho, och se 
till att du säkrar eventuella lösa remmar. De kan fastna i hjulen 
och orsaka olyckor.

 ! Bromsarna på din Vässla Bike är alltid effektivare än motorn. Om 
du har några problem ska du använda bromsarna för att sakta ner 
försiktigt tills du står helt stilla i ett säkert område.

 ! Efter intensiv användning kan bromsskivorna vara varma. Var upp-
märksam på detta.

 ! Var medveten om att stoppsträckorna för din Vässla Bike kan vara 
längre än för vanliga cyklar som du har erfarenhet av. I våta för-
hållanden kan stoppsträckorna bli ännu längre. Var extra försiktig. 
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Användbara skötselinstruktioner för batteriet

 ! LADDA BATTERIET FULLT INNAN DIN FÖRSTA ÅKTUR.

 i Under de första tre cyklerna lär sig batteriet hur det förbättrar 
uppskattningarna av laddningsnivån. Därför kan den procentsats 
som indikeras för batteriet vara felaktig under dina första åkturer.

 i Litiumjonbatterier har ingen minneseffekt. Vi rekommenderar att 
du laddar batteriet efter varje åktur.

 ! Ladda batteriet inomhus och endast på en brandsäker yta.

 ! Ladda batteriet endast med laddaren som ingick i leveransomfatt-
ningen.

 ! Ladda batteriet på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 
15 ºC och 25 ºC.

 ! Utsätt inte batteriet eller laddaren för direkt solljus under laddningen.

 ! Håll batteriet och laddaren borta från fukt och vatten under laddning.

 i Vi rekommenderar att du laddar batteriet under dagen och i ett 
torrt utrymme utrustat med rökdetektor, men inte i sovrummet.

 ! Ta bort batteriet från din Vässla Bike innan du utför underhåll eller 
rengöring.

 ! Håll batterianslutningarna rena och torra.

 ! Innan du använder eller laddar batteriet ska du se till att det är i 
bra skick (ingen korrosion, sprickor eller annan skada). Du ska inte 
öppna, demontera eller krossa batteriet.

 ! Använd inte ett batteri eller en laddare som är trasig.

 ! Håll batteriet och laddaren borta från barn.

 ! Håll batteriet och laddaren borta från eld och värme.

 ! Se till att batteriet slutför en hel urladdnings-/laddningscykel minst 
en gång varannan månad.

 ! Undvik att lämna batteriet helt urladdat under längre perioder. 
Detta påverkar batteriets kapacitet negativt och permanent.

 ! Ta bort batteriet från din Vässla Bike om du inte använder den un-
der en längre tidsperiod.
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Åka elektriskt

Du kan åka ca 40 kilometer på en laddning.

Samma parametrar som påverkar bränsleförbrukningen för en förbrän-
ningsmotor påverkar också räckvidden för din Vässla Bike. Om du åker 
med mer vikt, uppförs, i motvind eller med lågt däcktryck, minskar 
batteriladdningens räckvidd väsentligt.

Den största delen av batteriets kapacitet används för att accelerera 
fordonet, särskilt uppförs.

Vi rekommenderar att du håller däcktrycket på 2,5 bar för att maxime-
ra räckvidden.

Litiumbattericellerna i det portabla batteriet är mycket känsliga mot 
kyla. Vi rekommenderar att du förvarar batteriet hemma i ett varmt 
hus vid kallt väder. På så sätt kan du alltid använda ett uppvärmt bat-
teri när du åker med din Vässla Bike i kallt väder och ser på så sätt till 
att prestandan för litiumbatteriet upprätthålls.

Litiumbatteriet är utformat för ca 1500 fulla laddningscykler. 
Dock beror det faktiska antalet laddningscykler på batteriets använd-
ning och underhåll. En full laddningscykel för ett batteri motsvarar en 
laddning från 0 % till 100 %. En batteriladdning från 50 % till 100 % 
motsvarar en halv laddningscykel. Därför kommer du riktigt långt med 
din Vässla Bike.

Batterihanteringssystemet (BMS) skyddar batteriet mot överladdning 
och battericellerna mot att laddas ur.
Vid en batteriladdningsnivå på 7–10 % kan batteriet frånkopplas av 
BMS för att skydda battericellerna. Detta säkerställer att batteriet i din 
Vässla Bike upprätthåller en hög laddningskapacitet.

OBS!
Om batterikapaciteten minskar, så minskar även topphastigheten för 
din Vässla Bike.

Batteriet i din Vässla Bike kan laddas separat från din Vässla Bike. Bat-
teriet uppnår en nivå på 80 % efter tre timmar. Efter fem timmar är 
batteriet fulladdat.

Batteriet i din Vässla Bike kan enkelt tas bort. Du behöver inga verktyg.
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Drift
Slå på/stänga av
1. Tryck på strömbrytaren.

 ?Knappen tänds.

2. Tryck och håll strömbrytaren för displayen nedtryckt tills displayen 
tänds.

 ?Displayen slås på.

 i För att stänga av den ska du trycka på strömbrytaren för displayen 
igen och hålla den nedtryckt tills displayen stängs av.

 i När din Vässla Bike inte rör sig eller används under fem minuter, 
stängs den av automatiskt och motorns strömförsörjning kopplas från. 

Display

1 Effektnivå 6 M-knapp
2 058.2KM Färdsträcka 7 Bluetooth®-anslutning *)

3 25 KM/H Hastighet 8 Upp-knapp
4 Visning av batterinivå 9 Ned-knapp
5 Lampa 10 Strömbrytare för dis-

playen
1. Tryck och håll strömbrytaren för displayen nedtryckt tills displayen 

tänds.

2. Tryck kort på M-knappen för att växla mellan olika visningar.

3. Tryck på upp- eller ned-knappen kort för att byta växel.

 i Växel 1 är för minimal effekt och växel 3 är för maximal effekt. 
Växel 0 är utan effekt.

 i Den senaste växelinställningen sparas och väljs automatiskt vid 
nästa start.

*) Inte tillgänglig för tillfället
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Lampor

1 Framlampa
2 Strömbrytare
3 Bromsljus
4 Registreringsskyltsljus/bakljus 

 ! Se till att strömbrytaren för framlampan år påslagen!

1. Tryck och håll upp-knappen nedtryckt tills lampan tänds.

 ?Lampindikatorn  på displayen tänds.

2. Tryck och håll upp-knappen nedtryckt tills lampan släcks.

 ?Lampindikatorn  på displayen släcks.

3. Bromslampan tänds automatiskt när du aktiverar bromsen.
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Ladda batteriet
 i När du ansluter laddaren till batteriladdaruttaget, visar laddaren 

ett grönt eller rött ljus, beroende på om batteriet laddas (rött) el-
ler redan är fulladdat (grönt).

1. Öppna sadeln genom att vrida nyckeln åt vänster.

2. Ta bort locket till laddningsporten och anslut laddningskabeln till 
batteriet. 

3. Ladda batteriet tills den gröna lampan på laddaren tänds.

 i Indikatorerna på batteriet visar endast en uppskattad laddningsni-
vå. Även om indikatorerna på batteriet visar "fullt" så ska du vänta 
tills den gröna lampan på laddaren tänds.

 i Du kan enkelt ta bort batteriet och ta det med dig när du går nå-
gonstans.

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

 VARNING Använd inte en trasig laddare
Det kan resultera i en elstöt.

OBS!
Batteriets botten är magnetisk och drar åt sig metall!
4. Sätt försiktigt i batteriet i sadelröret. Batteriet ansluter automa-

tiskt till din Vässla Bike.

5. Stäng sadeln genom att helt enkelt trycka på Vässla-logotypen i 
mitten av sadeln så hakar sadeln fast i låset.
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Visning av batterinivå
Tryck på Vässla-logotypen för att visa laddningsnivån.

Nivå Display
100 % – 80 %

80 % – 60 %

60 % – 40 %

40 % – 20 %

< 20 %

OBS!
Ladda batteriet när batterinivån är under 20 %. Annars påver-
kas batteriets livslängd. 

Fälla ihop din Vässla Bike
 i Du kan fälla ihop din Vässla Bike för att transportera den i baga-

geutrymmet i en bil.

1. Fäll in båda fotpinnarna för att undvika skada på fordonet.

2. För att fälla ihop den, drar du först ut hårnålssprinten från fästbul-
ten i stötdämparen.

3. Dra ut bulten från fjäderbensfästet och fäll ihop din Vässla Bike.

1 Hårnålssprint
2 Fästbult i stötdämparen 

4. Fäll upp din Vässla Bike genom att utföra stegen ovan i omvänd 
ordning.

 VARNING Olycksrisk!
Se till att hårnålssprinten sitter ordentligt i fästbul-
ten.
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Underhåll

Vi rekommenderar att du utför ett regelbundet underhåll en gång om 
året eller efter 1000 km, beroende på vilket som kommer först.

 VARNING Försök inte öppna eller nå någon del av elsystemet 
i din Vässla Bike.
Det kan resultera i personskador och permanent 
skada på din Vässla Bike.

Din Vässla Bike är inte godkänd för ångrengöring, högtryckstvätt eller 
rengöring med vattenslang.

Rengör din Vässla Bike med en fuktig trasa.

Rengör sadeln endast med vatten.

Bromsklossar är en viktig del av din Vässla Bike och säkerställer att du 
alltid kan åka på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du kontrollerar 
dem varje 1000 km eller så snart du upplever försämrad bromseffekt 
eller hör ett knarrande ljud.

Innan varje åktur

1. Se till att fästbulten i stötdämparen och hårnålssprinten sitter säkert.

2. Kontrollera om hjulen är skadade eller utslitna innan varje åktur. 
Profildjupet ska vara minst 1,6 mm. Kontrollera även bromsklos-
sarnas tjocklek.

 i Däck, bromsklossar och bromsskivor är förslitningsdetaljer och in-
går inte i den tvååriga garantin för din Vässla Bike.

3. Kontrollera om batteriladdningsnivån är tillräcklig för åkturen.

4. Kontrollera att lamporna fungerar.

5. Kontrollera bromsarna.

6. Kontrollera att signalhornet fungerar.
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Garanti

1. Konsumenter har en rättslig garanti på två år från och med det da-
tum din Vässla Bike levereras, i enlighet med villkoren i den rele-
vanta lagstiftningen. 

2. Garanti täcker tillverknings- och materialfel i alla originalkompo-
nenter. 

3. Garanti gäller den ursprungliga ägaren och kan överföras till ef-
terföljande ägare. Krav enligt denna garanti måste riktas direkt till 
Vässla. 

4. Garantin täcker inte:

 $ Felaktig montering eller installation av produkten av användaren 

 $ Felaktig eller försumlig användning, manövrering eller förändring 
av produkten 

 $ Underhåll utförd i strid med produktinstruktionerna (t.ex. att 
bromsarna inte underhåll) 

 $ Normalt slitage (t.ex. däck, bromsar) 

 $ Skador eller defekter på grund av olyckor
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Tekniska data

Motor Hjulnavmotor

Uteffekt 250 W

Max. hastighet 20 km/h 

Räckvidd per laddning 40 km

Battericeller 21700 Li-jon-celler från Samsung

Laddningsfunktion 3 timmar till 80 % kapacitet
5 timmar till 100 % kapacitet

Batterivikt 3,6 kg (utbytbart)

Batterispänning 36 V

Batterikapacitet 691,2 Wh

Total vikt 23,4 kg exkl. batteri

Maximal last 125 kg

Däckstorlek 14 tum

Däcktryck 2,5 bar

Rammaterial Aluminium

Bromsar Skivbromsar fram och bak

Längd 133 cm

Höjd 115 cm
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