
  
  

 
Användningsinstruktioner för elcykel 

Crescent 
 

Denna elcykel är utlånad från Hela RESANs regionala cykelbibliotek under 
perioden __________ till ___________, för att ni ska få testa hur det är att ha 
en eltjänstecykel. När du använder den, fundera både på hur du tycker det är 

med eltjänstecykel överlag, vad du tycker om den enskilda cykeln och om 
användarinstruktionerna är tillräckliga. Efter låneperioden kommer en enkät 

skickas ut där vi tar tillvara på dina åsikter. Lokal kontaktperson är 
________________________. 

 

 

Vid lån 
1. Lås upp cykeln och dra ur laddaren om denna sitter i. 

2. Sätt på cykelns el genom startknappen på displayen på styret. På vissa 
modeller kan du via displayen även sätta på cykellamporna.  

3. Assistansnivån på elmotorn styr du genom displayen på vänstra sidan av 
styret. Till höger sitter den vanliga växeln, som fungerar som på en vanlig cykel. 

4. Cykla säkert – använd hjälm och är du ovan använd en lägre elassistans till en 
början. Tänk på att en elcykel lättare än en vanlig cykel kan få spinn på hjulen 
vid halt eller grusigt väglag.  

5. Lås cykeln med alla tillhörande lås när du stannar till. Batteriet behöver du ej 
ta loss och ta med dig så länge det är dagsljus ute. 

  

  



  
  
 

Vid tillbakalämning 
 

1. Ställ tillbaka cykeln, lås den, stäng av cykeln på displayen och sätt i laddaren 
(använd om möjligt timer som begränsar laddningen till max 8h). 

2. Om något är fel med cykeln, t.ex. lampor som inte fungerar, bromsar som tar 
dåligt, dålig luft i däcken eller punka, kontakta ______________________ 

____________________________________________________________. 

 

Förhållningsregler 
 

• Använd det bokningsförfarande som organisationen kommit överens om 
(information bör finnas tillgänglig vid cyklarna). 

• Cykeln ska alltid vara låst med alla tillhörande lås. Lånande arbetsgivare 
står för självrisken om cykeln skulle bli stulen eller utsättas för skada. 

• Under kvälls- och nattetid ska cykeln alltid parkeras i låst utrymme. 
• Cykeln används som tjänstecykel, och den medarbetare som lånar den 

cyklar varsamt och med hjälm. 
• Fotografera gärna användandet av cykeln och sprid för att marknadsföra 

cykelbiblioteket för fler! Länka då gärna till rjl.se/cykelbibliotek och vid 
inlägg på Facebook, tagga @Energikontornorrasmaland så hjälper vi er 
att sprida inlägget till fler! Ni får också gärna skicka foton till 
energikontoret@rjl.se  ihop med uppgifter om vilka som syns på bilden, 
vem som fotograferat och eventuella restriktioner i hur vi får använda 
fotot. 
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