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Guide til problemer/fejl på LCD – display (skærm) 

LCD display på cykler bliver, ligesom eksempelvis mobiletelefonskærme, udsat for meget f.eks.  
 

• De står ude i al slags vejr. Vinter, forår, sommer og efterår(nogle overnatter uden garage eller 
overdækning). Køb garage her: https://amladcyklar.se/produkt/garage/ 

• De bliver ofte udsat for ekstern vægt fra pakker, redskaber eller ting man flytter  

• Revet i ved et uheld. 

• Trykket på af andre end ejermand, hvis de står i offentlige miljøer f.eks. stationer, gårdmiljøer eller på 
vejen. 

• Ramt af andre cykler, der eksempelvis vælter, hvis de står i offentlige miljøer f.eks. ved stationer, 
centre m.m. 

• Måske forsøgt afmonteret m.m. 

• Og naturligvis brugt rigtig mange gang ofte hverdag…og slides dermed. 
 
Displayet trykprøves fra fabrikkens side og der er stor set aldrig fabriksfejl på disse.  
Men bliver LCD - displayet eksempelvis ridset eller udsat for et eksternt tryk udover normalen, overiset eller 
står uden overdækning, er der desværre risiko for vandindtrængning.  
 
Vi oplever derfor fra tid til anden, at LCD Display går i stykker. Dette er selvfølgelig ærgerligt, men et nyt 

koster kun kr. 500,- som reservedel. Nyt 9-pins display, kan købes her: https://amladcyklar.se/produkt/display-

for-el-ladcykel-9-pins/ 

 

Fugt /vand i LCD-display 

Har du et display hvor alt fungerer fint, men der er fugt/vand i displayet, er det vigtigt at kende forskel: 

Fugt 

Fugt er et udtryk for at der er forskel på ude- og inde temperaturen og eller fugtigheden. 

Se eksempel: 

 

Fugt fjernes ved at sætte cyklen et godt sted, hvor der er stabilt tørt og hvor temperaturen er over 15-18 

grader eller stil cyklen i et rigtigt varmt miljø f.eks. i solen i en time (solen skal ramme displayet).  
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Vand 

Vand i displayet er et udtryk for, at der er vand indtrængning i displayet og at displayet er utæt. Display med 

vand i bør udskiftes snarest. Nyt købes til kun 500 kr. (9-pins model), kan købes her: 
https://amladcyklar.se/produkt/display-for-el-ladcykel-9-pins/ 

Se eksempel: 

 

Guide ved reklamation 

Det er vigtigt at denne manual er gennemlæst inden indsendelsen.  

Alle displays trykprøves fra fabrikkens side og der er stor set aldrig fabriksfejl på disse, således ser vi meget få 

display med produktionsfejl. 

Indsendelse af afmonteret display: 

Vedlæg 

o Kopi af faktura 
o Kopi af mail der er indsendt til os (e-mail svar fra os skal være modtaget) 
o Tydelig afsenderadressen inkl. e-mail og telefonnummer 
o Beskrivelse af defekt  
o Den muligt defekte komponent 

 
Skal sendes til varemodtagelsen hos: 

Amladcykler  

Steen Blichers Vej 20,  

DK - 2000 Frederiksberg 

Indsend kun som pakke, da disse altid kan spores via tracking nummeret.  

Omkostninger i forbindelse med indsendelse dækkes ikke. 
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