
KRINGLA EL MANUAL 

SVENSKA 



VIKTIG INFORMATION - LÄS DETTA

INSTÄLLNINGAR

SÄKERHET

SKRIV UPP DITT RAMNUMMER

INNEHÅLL

TACK FÖR DITT KÖP AV EN KRINGLA OCH VI HOPPAS ATT DU 
FÅR MÅNGA HÄRLIGA CYKELTURER FRAMÖVER. 

HÄLSNINGAR, KRINGLA

Om du trots manualen känner att du behöver hjälp med någon inställning eller justering av din nya Kringla så kan du ta hjälp 
av närmsta cykelbutik så ersätter vi dig för kostnaderna i efterhand.

Skriv upp ramnumret på din Kringla. Detta kan va bra att ha om din cykel skulle bli stulen och du ska få ersättning av ditt 
försäkringsbolag. Ramnumret står på framsidan av cykelns ram precis ovanför framhjulet eller så hittar du det på undersidan 
av din Kringla där vevarmarna till pedalerna fäster mot ramen.

1. Cykelns delar
2. Säkerhet, användning och förvaring
3. Inställningar
4. Underhåll och service
5. Batteri, el och laddning
6. Garanti

• Läs igenom manualen noga innan du ger dig ut och cyklar. Vi ansvarar inte för skador som uppkommer vid felaktig 

användning.

• Var alltid noga med att alla delar sitter fast och stadig innan du cyklar.

• Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och spännen sitter fast.

• OBS! Ha alltid elen avstängd när du inte sitter på cykeln. Motorkraften startar när tramporna rör sig så det räcker att 

tramporna bara rör sig lite grann så kan cykeln åka iväg.

• Bromsarna fungerar som en “cut off switch” för elen så när du har dem intryckta så kan inte motorn gå igång.

• Testa alltid bromsarna i början av din cykeltur.

• Vi rekommenderar att du använder cykelhjälm och reflexer. När det är mörkt även lampor.



1. CYKELNS DELAR

CYKELNS DELAR 

1. Styre och handbromsar

2. Quick release för höjdjustering av styret

3. Quick release för att fälla styret

4. Broms fram

5. Fälg

6. Quick release för att fälla ramen

7. Kedjeskydd

8. Växelarm

9. Broms bak

10. Batteri

11. Quick release för att höja/sänka sadelstolpe
 

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER 

• Rekommenderad längd ca 150-195 cm.

• Rekommenderad maxvikt 100 kg.

• Cykeln är av aluminium och väger endast 20 kg.

• Lithium-ion batteri: 36V10Ah. 250 Watt. Räckvidd 40-50 km.

• Laddningstiden är ca 4-6 timmar.

• Du laddar batteriet hemma i ditt vanliga vägguttag.

• Maxhastighet: Ca 25 km/h.

• Ram och styre är hopfällbart, och pedalerna kan fällas in.



• 7 växlar av Shimano.

• Fram- och bakhandbroms.

• Klassisk brun sadel och bruna handtag i konstläder.

• Elcykeldäck av märket Kenda.

• Fotstöd, pakethållare med spännband, ringklocka och reflexer ingår.

• 20 tums hjul. Bredd på däcken är 1,75 tum.

• Cykelns mått ihopfälld: ca 84*39*63 cm.

2. SÄKERHET, ANVÄNDNING OCH FÖRVARING 

• Läs igenom manualen noga innan du ger dig ut och cyklar. Vi ansvarar inte för skador som uppkommer vid felaktig an-

vändning.

• Var alltid noga med att alla delar sitter fast och stadig innan du cyklar.

• Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och spännen sitter fast.

• Testa alltid bromsarna i början av din cykeltur.

• Vi rekommenderar att du använder cykelhjälm och reflexer. När det är mörkt även lampor.

• Rekommenderad maxvikt är 100 kg.

• Lås fast din Kringla eller ta den med dig inom synhåll när du inte cyklar.

• Förvara din cykel torrt inomhus i så stor utsträckning som möjligt. Kör inte i djupt vatten och undvik regn och fukt så 

mycket som möjligt för att undvika rost.

• Smörj inte in bromsarna vid bromsklossarna. För att se vilka delar som ska smörjas och oljas, se avsnittet ”4. Underhåll 

och service”

• Följ trafikreglerna.

3. INSTÄLLNINGAR 

FÄLL IHOP DIN CYKEL 

1. Fäll ihop pedalerna.
2. Fäll ner styret.
3. Fäll ihop ramen.
4. Sänk sadeln så mycket det går.

PEDALER 

Du kan fälla in pedalerna. Tryck pedalerna lite inåt så går de enkelt att fälla in (uppåt).

STYRET 
 
Styrets höjd går att justera så du har en bekväm körställning. Lätta på quick releasen och justera till lämplig höjd och spänn 
sedan åt igen ordentligt, innan du cyklar. Höj inte styret högre än den maxnivå som anges på styrstammen. Kolla alltid att 
styret sitter åt ordentligt innan du cyklar.

RAMEN 

När du ska fälla ihop cykeln så öppnar du spännet vid ramens mitt. Lyft sen spännet lite uppåt så säkerhetsspärrren åker upp 
från ramen. Fäll sen ihop ramen.



SADELN

Höjden på sadeln kan justeras. Lätta på quick releasen till sadelstolpen och ställ in önskad höjd, utan att överskriva den maxi-
mala höjd som anges på sadelstolpen, och spänn åt spärren. Du kan även ändra sadelns vinkel så du sitter bekvämt. Då lättar 
du på skruven under sadeln och ställer in lämplig vinkel. Skruva sedan åt igen ordentligt innan du cyklar.

Länk för videon: https://kringla.com/se/info/manual-kringla/

BROMSAR

Kringlas broms är V-bromsar, även så kallad fälgbroms. Dessa bromsar eff ektivt mot hjulets fälg.  Bromsklossarna slits med 
tiden och när de ser nednötta ut ska de bytas.

JUSTERA BROMSAR OCH BROMSKLOSSARNA

Om du behöver justerar så bromsarna tar bättre är det enklast att skruva på justeringsskruven (“A” på bilden) vilket gör att 
bromsklossarna vid hjuet åker närmare fälgen. Skruva skruven utåt från handtaget tills du tycker att bromsen tar tillräckligt. 
Ett bra avständ för bromsklossarna från fälgen på hjulet är 1,5-2 mm.



 Om bromsklossarna behöver justeras mer så gör du det genom att skruva åt eller lossa på stjärnskruvar (“C” på bilden) på 
sidan av bromsarmarna tills dess att bromsklossarna är centrerade på fälgen. Genom att skruva åt skruven kommer fjädern 
bli hoppressad och bromsklossen flyttas ifrån fälgen.

Bromsklossarna kan även juseteras i höjdled (“D” på bilden).

Efter ett tag kan bromsvajern töjas ut. Då kan du behöva dra åt hela bromsvajern. Det gör du genom att lossa på insexskruven 
(“B” på bilden), spänna vajern och sen skruva åt igen.

Om du känner att du inte klarar av att justera dina bromsar själv, och direkt efter ditt köp vill ta hjälp av en professionell cykel-
handlare eller cykelreparatör för att justera dina bromsar, så bekostar vi detta åt dig.

VÄXLAR

Ibland behöver växlarna justeras efter leveransen till dig. Cykla inte i hög fart utan att kontrollera att växlarna går i smidigt. 
Prova att växla utan att sitta på cykeln för att kontrollera. Lyft bakhjulet och ställ cykeln upp och ner, och låt bakhjulet rulla 
fritt och veva med tramporna med handen.

Det finns två skruvar (“E” på bilden) på växelarmen vid bakhjulet där du kan justera så växlarna är inställda korrelt.
Skruva in den vänstra skruven om kedjan åker för långt ut på lättaste växeln (växel 1). Skruva in den högra skruven om kedjan 
åker för långt ut på tyngsta växeln (växel 7)

Om du tycker att det är svårt kan du gå till din lokala cykelaffär för att få hjälp. Om de tar betalt för att hjälpa dig så ersätter vi 
dig i efterhand.



4. UNDERHÅLL OCH SERVICE
Med regelbundet underhåll kommer din Kringla fungera bättre och hålla längre. Underhållet består av rengöring, smörjning 
och löpande kontroll av inställningar.
Regelbundet underhåll är också en förutsättning för att garantin ska gälla.
 
RENGÖRING

Använd bara varsamma metoder när du rengör din Kringla, och undvik högtrycksspruta när du spolar bort smuts.
Använd gärna en tvättsvamp och en trasa och använd rengöringsmedel avsett för cyklar, och cykelolja till smörjning.
Notera att cykeln behöver extra mycket eftersyn och rengöring i vissa miljöer, såsom salta (vägsalt och nära kust), fuktiga, och 
kalla miljöer.
 
OLJA OCH SMÖRJNING

Detta är en fingervisning, men hur mycket underhåll din Kringla behöver beror givetvis på hur mycket du använder den. An-
vänd olja avsedd för cyklar.

VECKOVIS
Kedja, Växelarm: Använd kedjeolja. Gnid på eller spruta.

Växlar, Bromsoken, Bromsreglage: Använd olja. 2-3 droppar från oljekanna.

MÅNADSVIS
Växelreglage: Montera isär. Använd lithiumbaserat fett.

HALVÅRSVIS
Kasett: 2 sprut olja från oljekanna

Bromskablarna: Montera isär och använd litiumbaserat fett.

ÅRSVIS
Vevlager, Pedaler, Växelkablar, Hjulkullager, Styrlager, Sadelstolpe: Montera isär och använd litiumbaserat fett.



KEDJA

En bra tumregel är att smörja kedjan när du kan ta på den utan att bli fet om fingrarna. Kedjan bör smörjas regelbundet (spe-
ciellt efter regn) med cykelolja avsedd för kedjan.

Genom att manuellt sträcka ut kedjan kan du kontrollera så att kedjan är lagom spänd. OBS! Vanligen behöver inte kedjan 
spännas och om du tycker det är svårt kan du ta hjälp av din närmsta cykelhandlare. Prova gärna att dra kedjan uppåt och 
nedåt, och det maximala avståndet från när kedjan är högst upp till längst ned ska vara ca 10-15 mm. Om det inte är det så 
kan du gå vidare på följande sätt:

1. Lossa axelmuttrarna på båda sidor om bakhjulet, samt bromsarmen som sitter på vänster sida om ramen.

2. Justera kedjans spänning genom att skruva åt spännskruvarna på både höger och vänster sida.

3. Kontrollera att hjulet är centrerat innan du spänner åt skruvarna. Justera om nödvändigt.

4. Skruva åt axelskruvarna och spännskruvarna riktigt ordentligt.

5. Kontrollera kedjans spänning igen.

En alltför lös eller spänd kedja kan göra att kedjan hoppar när du cyklar, eller orsaka slitage på cykeln.
 
SERVICE

Vi rekommenderar regelbunden service. Följ manualen för de respektive delarna. Om du inte klarar detta på egen hand så bör 
du lämna in din cykel till din närmsta cykelverkstad eller cykelhandlare. Då får din Kringla en lång livslängd.
 
FÖRVARING

Förvara gärna din Kringla torrt och inomhus, i så stor utsträckning som möjligt. Det gör att din cykels livslängd blir så lång 
som möjligt

5. BATTERI, EL OCH LADDNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIET

Omhändertagandet av batteriet är viktigt för din säkerhet och för batteriets livslängd. Det är viktigt att du följer säkerhets-
föreskrifterna, då felaktig användning kan leda till brand eller expolsionsrisk. Vi tar inte ansvar för händelser som åsamkats av 
felaktig användning.

• Ha alltid elen avstängd när du inte sitter på cykeln. Motorkraften startar när tramporna rör sig så det räcker att tramporna 

bara rör sig lite grann så kan cykeln åka iväg.

• Pluggar och kontakter på batteri och sladd ska vara torra vid laddning.

• Använd inte batteriet nära brandfarliga ämnen, eller vid dåligt ventilerade platser. Rumstemperaturen ska inte överstiga 

40 grader C.

• Håll batteriet borta från vatten för att undvika kortslutning.

• Använd bara originalladdaren när du laddar ditt batteri.

• Plocka inte isär eller modifiera ditt batteri.

• Utsätt inte batteriet för stötar.

• Dra ut laddarsladden från vägguttaget först och sedan sladden i batteriet. Laddaren bör inte sitta kvar i väggen när du 

inte laddar ditt batteri.

• Skulle något onormalt hända, såsom exempelvis överhettning eller lukt, sluta ladda omedelbart och kontakta oss på 

Kringla, eller en fackman.

• Ladda och förvara ditt batteri utom räckhåll för barn.

• Ladda inte batteriet i direkt soljus.



TA BORT OCH SÄTTA FAST BATTERI

För att ta bort batteriet vrider du nyckeln moturs och trycker nyckeln samtidigt inåt. Du behöver också vinkla up sadeln. Det 
gör du med den lilla spärren under sadelns bakre del. Sedan tar du i handtaget på batteriet och drar loss batteriet uppåt.

Du sätter fast batteriet genom att vinkla upp sadeln och håll i batterihandtaget och låt batteriet glida ner i sina skenor. Sedan 
när batteriet är på plats vrider du nyckeln medsols igen för att batteriet ska låsas. Se filmen nedan vid tiden 1.13.

HUR DU LADDAR BATTERIET

• Kontrollera så ditt vägguttag funkar för din laddare och ligger mellan 100V-240V.

• Stäng av din Kringla genom att vrida nyckeln moturs så batteri och displaylampor slocknar. Cykeln ska vara avstängd vid 

laddning.  

• Batteriet kan laddas fäst på cykeln eller borttaget.Sätt i laddarens sladd i batteriet och sätt i sladdens andra ända i ditt 

vägguttag. Se filmen nedan vid tiden 1.02. När den röda lampan på laddaren lyser startar din laddning. Det är klart när 

lampan på laddaren lyser grönt.

• En full laddning tar ca 4-6 timmar och den ger din Kringla EL en räckvidd på ca 40-50 km beroende på hur du kör.

Länk för videon: https://kringla.com/se/info/manual-kringla/

STARTA BATTERI OCH EL

Batteriet startas genom att vrida om nyckeln medurs. Kontrollera sedan så att elindikatorn (små gröna 
lampor) på batteriets ovansida lyser. Där kan du se hur mycket el som finns i batteriet. Se även så att 
displayen på styret lyser.



TIPS OCH RÄCKVIDD

Din elcykels kapacitet och räckvidd varierar beroende på batteriets kondition, temperaturen, terrängen, vinden, däcktrycket, 
cyklistens vikt mm. Du får som bäst kapacitet om du undviker ryckigt körande och använder benen så mycket du orkar.

Några faktorer som påverkar räckvidden negativt:

• Låg temperatur utomhus när du cyklar.
• Motvind.
• Backig terräng.
• Mjuk markyta.
• Ojämn hastighet (acceleration och bromsande).
• Lågt däcktryck.
• Hög hastighet.
• Inget eller dåligt underhåll.
• Trampar för lite.
• Hög vikt, elcykeln är tungt lastad.
• Batteriets litage och ålder har inverkan på räckvidden.

UNDERHÅLL AV BATTERI

• Ladda alltid batteriet direkt efter det har blivit helt eller nästan helt tomt. Batteriet tar skada av att vara sittande med noll 

laddning en längre tid.

• Batteriet ska förvaras torrt inomhus i normal rumstemperatur.

• Om du inte ska använda batteriet på ett tag är det bästa att ha det laddat på mellan 60-70% av sin kapacitet. Ladda sen 

batteriet minst var fjärde vecka så det kommer upp i en kapacitet av 60-70%. Det motsvarar 2 av 3 lysande prickar på 

batteriet.

• Förvara helst batteriet svalt när det inte används på en längre tid. Mellan 5-15 grader C är bäst.

• Använd inte batteriet på din cykel om det är kallare än minus 10 grader C utomhus.

• Ta alltid in batteriet inomhus om det är minusgrader utomhus.

EL OCH DISPLAY

Du kan välja mellan 3 olika hastigheters motorhjälp. LOW, MED och HIGH. Det är en liten lampa som lyser för varje nivå. Om 
du trycker på + knappen så ökar du hasttighetsnivån och tvärtom med - knappen. Om du trycker på - knappen tills ingen av 
lamporna lyser så får du ingen motorhjälp alls utan använder bara dina ben. 

Om du håller in 6 km/h knappen en liten stund så rullar cykeln igång av sig självt. Detta kan vara bekvämt vid start från stil-
lastående läge, exempelvis när du stått vid en ljussignal och ska starta snabbt och enkelt. 

Bromsarna fungerar som en “cut off switch” för elen så när du har dem intryckta så kan inte motorn gå igång.



6. GARANTI
Vi gör vårt yttersta för att du som kund ska vara helt nöjd. Om det är något du undrar över, eller något som inte uppfyller dina 
förväntningar, så kontakta oss gärna.

Din Kringla har 1 års garanti mot fabrikationsfel. Hör av dig till oss om du har några problem så hjälper vi dig så gott vi kan.

Använd originaldelar och läs igenom manualen noga.

När gäller inte garantin:

•  Vid normalt slitage

•  Vid bristfälligt underhåll.

•  Vid skador orsakade av externa orsaker.

• Vid felaktig laddning eller användning av batteriet.

•  Lampor, bromsklossar, däck, handtag och dylikt är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin

TACK!
Tack för att du läst manualen. Hör av dig till oss om du har några frågor!
Hälsningar, Kringla

WEB: www.kringla.com EMAIL: info@kringla.com
 
Kringla™
Arberg Group AB
Upplandsgatan 37
113 28 Stockholm
Org: 556938-6633
Vat: SE5569386633


