
Tillykke med din 
nye MILO ladcykel
For at give dig mest glæde af din nye cykel, er her på de 

næste sider et par gode tips og hints, der er vigtige under 
den daglige brug af MILO el-ladcyklen.



Cykelstellet er af aluminium og 
er derfor mere blødt end et stel 

af stål. Du må derfor forvente, at du 
hælder til den side vejen hælder til. 
Veje hælder for det meste til højre, 
og derfor hælder du mest til højre, 
når du cykler.

Aktionsradius for din cykel er 
ca. 20 – 50 km. Afhængig af 

hvor meget du træder i pedalerne, 
din vægt, vægten i selve ladet, om 
du har modvind osv. Kort sagt er 
det bedste et fuldt opladet batteri, 
medvind, solskin og hjemvé. 
Vi giver ikke garanti for at du kan 
cykle minimum 20 km.

Løse og knækkede eger dæk-
kes ikke under reklamationsret-

ten da det er vedligeholdelse.
Løse eger opstår når der bliver kørt 
med for lidt luft i dækket og på 
ujævn vej/vej med mange huller, over 
kantsten o.s.v. Knækkede eger opstår 
når man kører med løse eger, derfor 
kontrollér dine eger så dette undgås.
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Vedligeholdelse af din nye 
cykel skal foretages jævnligt. 

Vask cyklen og smør kæden mindst 
en gang om måneden. Gearkabel 
skal smøres min. 2 gange om året, 
før vinter og efter vinteren. Ridser 
i den sorte ramme, der holder lad-
kassen, er næsten umulige at undgå 
– vi anbefaler at du bruger sort Ham-
merlak til reparationer. Hammerlak 
kan købes i mange byggemarkeder 
eller hos farvehandleren.  

Gearsystemet skal altid være renset 
for skidt og snavs og være velplejet 
for at fungere. Det er normalt, at 
kæde og bagerste tandkrans skal 
skiftes for hver 3000 km eller mini-
mum hver andet år- og oftere hvis 
nævnte vedligehold ikke overholdes. 
Da kæde og bagerste tandkrans 
slides sammen, bør man altid 
udskifte begge dele samtidigt. 
   

Overfladerust kan ikke undgås 
– heldigvis fjernes det let med 
almindeligt pudsemiddel. 
Overfladerust skal fjernes omgående.
Styrdæmperne skal smøres med 
jævne mellemrum for at undgå 
cyklen knirker.   
 
For at undgå fugt, der kan beskadige 
elektronikken, beskytter du bedst 
hele cyklen ved hver dag at dække 
cyklen af med den helgarage, der 
følger med. Dæktrykket på cyklen 
er 60 PSI skal tjekkes min. en gang 
hver 30. dag.

Justering af gear og bremser er 
almindelig vedligeholdelse af cyklen.
Håndbremse skal kun benyttes 
ved kortere parkering. Ved længere 
parkering, brug cyklens lås. 
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Batteriet er et lithium-batteri. 
På sådan et batteri skal der altid 

være strøm – hvis det aflades helt, 
falder ydeevnen på batteriet, der i 
værste fald kan gå i stykker. Oplad 
derfor altid batteriet efter brug, så 
holder dit batteri længst.   
           
Opbevar altid dit batteri inden 
døre, når du ikke bruger det – det 
forlænger dit batteris levetid.                                                                                                                   
Du skal huske at lade dit batteri op 
min. 1 time hver måned, hvis din 
cykel står stille, f.eks. om vinteren 
– tag dit batteri med inden døre til 
opladning. Batteriet skal altid være 
slukket når lader monteres og af-
monteres. Batteriet skal altid tages 
ud af laderen, når laderen lyser grøn.
Læg/opbevar aldrig batteriet på en 
radiator eller på gulvvarme, heller 
ikke når det oplades.

5 Har batteriet været ude i frost mere 
end 10 minutter, så vent 1 time med 
at lade på det, når du tager det med 
ind. Efterlad aldrig dit batteri i frost-
vejr/regnvejr eller bagende sol, op-
bevares tørt og i stuetemperatur.

Vær stille og rolig når batteriets 
ladestik sættes i, og når batteriet 
monteres/afmonteres, da det er 
fin elektronik der ikke tåler at blive 
voldet eller hårdt behandlet.
Vær varsom med at trykke på indika-
torknappen på batteriet, brug aldrig 
neglen, da det på sigt ødelægger 
indikatoren.

Når det begynder at blive koldt i 
vejret, kan man være udsat for, at 
elcyklen ikke kan køre så langt som 
den plejer – på en opladning.
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Præriekaleche kan bruges på 
cyklen hvis det regner eller er 

koldt og blæser. Hvis cyklen står 
parkeret i længere tid og om natten 
skal regnslag afmonteres og den 
dertil medfølgende helgarage skal 
bruges. Præriekalechen skal 
monteres og afmonteres med 
forsigtighed, da man ellers risikere 
at stof og plastik revner.
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En MILO ladcykel kan sagtens 
køre hurtigt, men er derfor ikke 

nogen racercykel. Selvom den har 
3 hjul kan den godt vælte. 
Så pas på jer selv. Kør med omtanke 
og nyd cykelturen. Byens mange 
gader og stræder, samt naturens 
smukke mangfoldighed opleves 
bedst på en MILO ladcykel.

Bagagebæreret må belastes 
med max. 25 kg. Max. 150 kg 

i kassen, ikke på bænkene, men 
jævn fordelt. Max. 110 kg på 
sadelpinden inklusiv de 25 kg på 
bagagebæret, d.v.s. hvis der er 
25 kg på bagagebæreret må max 
vægt på sadlen være 85 kg.
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LINEO BATTERY AUTO
instruction manual

AA / L
R6

AA / L
R6

INDHOLD AF SERVICEEFTERSYNENE

1. Eftersyn, der skal udføres ved 500 km eller senest 2 måneder fra købsdato, 
 indeholder følgende: Justering, efterspænding og smøring af bevægelige dele 
 og eger. Kontrol af lys, stikforbindelser, motorstik. Kontrol af korrosiondannelser. 
 
2. Eftersyn, der skal udføres ved 1.500 km eller senest 9 måneder fra købsdatoen,  
 indeholder følgende: Justering af krank, gear, bremser, eger, smøring af udvendige  
 bevægelige dele og sikkerhedstjek af hele cyklen. Kontrol af lys, stikforbindelser,  
 motorkontrol, motorstik og batteristik. Kontrol af korrosionsdannelser. 

3.  og 5. Eftersyn, der skal udføres ved 3.000 km eller senest 16 henholdsvis 
 32 måneder fra købsdato, indeholder følgende: Justering af eger, krank, smøring  
 af bevægelige dele og et sikkerhedstjek af hele cyklen. Gear adskilles og smøres,  
 bremser efterses og justeres. Kontrol af lys, stikforbindelser, motorkontrol, 
 motorstik og batteristik. Kontrol af korrosionsdannelser.

4.  og 6 Eftersyn, der skal udføres ved 5.000 km eller senest 23 henholdsvis 
 39 måneder efter købsdato, indeholder følgende: Justering af krank og eger. 
 Smøring af udvendig bevægelige dele. Gear og bremser efterses og sikkerhedstjek  
 af hele cyklen. Kontrol af lys, stikforbindelser, motorkontrol, motorstik og 
 batteristik. Kontrol af korrosionsdannelser. 

Service er ikke inkluderet i cyklens pris.

Udskiftning af batteri i baglygte
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Servicekort

1. Eftersyn
Foretages senest 2 måneder fra købsdato
Udført den:

Kundenavn:      Tlf.:

Fabrikant:   Cyklens stelnr.:

2. Eftersyn
Foretages senest 9 måneder fra købsdato
Udført den:

3. Eftersyn
Foretages senest 16 måneder fra købsdato
Udført den:

5. Eftersyn
Foretages senest 32 måneder fra købsdato
Udført den:

4. Eftersyn
Foretages senest 23 måneder fra købsdato
Udført den:

6. Eftersyn
Foretages senest 39 måneder fra købsdato
Udført den:

Indholdet af serviceeftersynene er beskrevet på side 6. Ved egentlige reparationer eller udskiftning af sliddele 
tillægges delenes pris og arbejdsløn. Efter 6. eftersyn tilrådes eftersyn minimum 1 gang om året. 

Bemærkninger:

LÅSEKORT
Bemærk: Kun cykellåse med varefakta (danks 
varefakta nævn) - DVN 5029:3 opfylder forsik-
ringsselskabernes krav til fastmonterede og 
ikke-fastmonterede låse. 

Ved tyveri: Anmeld omgående til politi. 
Dette låsekort samt skadeanmeldelse ind-
sendes til forsikringsselskabet. forsikringen 
dækker kun aflåste cykler!

Låsefabrikat og type: Låsekode/nøglenr.:

Batteri-nr. (el-cykel):

Salgsdato:

Underskrift og stempel Underskrift og stempel

Underskrift og stempel Underskrift og stempel

Underskrift og stempel Underskrift og stempel



Milo Bikes
Bøndergårdene 34, 6100 Haderslev

Telefon: 53 54 05 90
E-mail: ladcykel@milobikes.dk

CVR. Nr. 32599834


