
Amladcykler - Tlf. 71 99 77 99 - www.amladcykler.dk – info@amladcykler.dk 

 

Guide till problem/fel på LCD - display (skärm) 
 
LCD-skärmar på cyklar exponeras, som till exempel mobiltelefonskärmar, för mycket, till exempel: 
 

• De sticker ut i alla slags väder. Vinter, vår, sommar och höst (en del övernattar utan garage 
eller tak). Köp garage här: https://amladcykler.dk/produkt/garage/ 

• De utsätts ofta för yttre vikt från paket, verktyg eller saker du flyttar 
• Rivs in av misstag 
• Pressas av andra än ägaren om de befinner sig i offentliga miljöer t.ex. stationer, gårdsmiljöer 

eller på vägen 
• Påverkas av andra cyklar som till exempel välter om de står i offentlig miljö, t.ex. på stationer, 

centra osv. 
• Kanske försökte demontera m.m. 
• Och naturligtvis använd väldigt många gånger, ofta varje dag... och bärs med den. 

 
Displayen är trycktestad på fabrik och det är nästan aldrig några fabriksfel på dessa. 

Men om LCD-skärmen är repad eller utsätts för yttre tryck utöver det normala, överhettad eller utan 
lock finns det tyvärr risk för vatteninträngning. 

Vi upplever därför då och då att LCD-skärmen går sönder. Detta är förstås synd, men en ny kostar 
inte mycket som reservdel. Ny 9-stifts display, kan köpas här: 
https://amladcyklar.se/produkt/display-for-el-ladcykel-9-pins/ 
 

Fukt/vatten i LCD-display 

Om du har en display där allt fungerar bra, men det är fukt eller vatten i displayen, är det viktigt att 
veta skillnaden för att lösa problemet: 

Fukt 

Fuktighet är ett uttryck för skillnaden mellan ute- och innetemperatur eller luftfuktighet. Fukt 
avlägsnas genom att ställa cykeln på ett bra ställe där det är stabilt torrt och där temperaturen är över 
15-18 grader. Eller ställ cykeln i en varm miljö, t.ex. i solen, i en timme. Solen borde träffa displayen. 
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Vatten 

Vatten i displayen är en indikation på att displayen läcker och att det finns vatteninträngning i 
displayen. Display med vatten i bör snart bytas ut. Nytt kan köpas för endast 500 DKK (9-stifts 
modell) här: https://amladcykler.dk/produkt/display/ 

Se exempel: 

 

Vägledning vid reklamation 

Det är viktigt att denna manual läser innan, du lämnar in ett klagomål. 

Inlämning av borttagen display: 

Bilagor: 

• Kopia på faktura 
• Kopia av e-postmeddelande som skickats till oss (e-postsvar från oss måste tas emot) 
• Rensa avsändaradress inkl. mejl och telefonnummer 
• Beskrivning av defekt 
• Den möjliga defekta komponenten 

 

Måste skickas till varumottagningen på: 

Amladcyklar 

Steen Blichers Vej 20, 

DK - 2000 Frederiksberg 

Danmark 

Skicka endast in som paket då dessa alltid kan spåras via spårningsnumret. 

Kostnader relaterade till inlämning täcks inte. 
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