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KÄYTTÖOHJE
SÄHKÖPYÖRÄT
36V | 48V
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
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FI 2

TÄRKEITÄ OHJEITA
• L ue ehdottomasti käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttöä. Näin
pääset nopeasti tutustumaan sähköpyörääsi ja vältät käyttövirheet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja tai onnettomuuksia. Noudata erityisesti turvallisuusohjeita ja varoituksia.

VAARA

•S
 ähköpyörä on toimitettu esiasennettuna. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on siksi ehdottoman tarpeellista säätää sähköpyörä ja tarkistaa luvussa käyttöönotto ja
tarkastukset ennen ajoa (sivu 14) esitetyllä tavalla, että kaikki osat ovat lujasti kiinni. Tämä koskee erityisesti ohjaustankoa, polkimia, satulaa ja pyörien kiinnitystä.
Onnettomuus- ja vahingoittumisvaara!
• Säilytä

käyttöohje huolellisesti ja luovuta se sähköpyörän mukana myydessäsi tai
luovuttaessasi sen.

Tämä käyttöohje sisältää toimintakuvauksia, jotka koskevat erilaisia malleja ja varusteversioita. Sähköpyörääsi ei ole asennettu tai saatavilla kaikkia kuvattuja komponentteja tai funktioita. Tämän vuoksi ei voi esittää kyseisiä osia tai toimintoja koskevia oikeudellisia vaatimuksia.

SARJANUMEROT
RUNKONUMERO

	Katso runkonumero ohjauspäästä (rungon kohta ohjaustangon ja haarukan välissä)
ja merkitse tähän:
AKKU + VARA-AKKU (JOS ON)

MOOTTORINRO

TARKISTUSNRO (EI KESKIMOOTTORIJÄRJESTELMISSÄ)
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JOHDANTO
Hyvä asiakas,
kiitos, että olet valinnut sähköavusteisen polkupyörämme. Olet hankkinut laadukkaan tuotteen, joka tuottaa sinulle pitkään paljon iloa!
Sähköavusteinen polkupyörä tarkoittaa, että ajaja saa polkiessaan tukea sähkömoottorista
25 km tuntivauhtiin saakka ja moottorin teho on rajattu maksimissaan 250 wattiin.
Tämän käyttöohjeen selitysten ja kuvien perusteella ei voi esittää minkäänlaisia vaatimuksia. Oikeus varustuksen ja rakenteen muutoksiin pidätetään. Virheistä ei vastata.
Ystävällisin terveisin
Prophete GmbH u. Co. KG
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JOHDANTO

TÄRKEIDEN OHJEIDEN MERKINTÄ • YMPÄRISTÖOHJEITA

TÄRKEIDEN OHJEIDEN MERKINTÄ
Erityisen tärkeät ohjeet on merkitty tässä käyttöohjeessa seuraavasti:

VAARA

Tämä varoitusmerkki kertoo mahdollisesta vaarasta, joka voi syntyä sähköpyöriä käsiteltäessä tai käytettäessä ja joka uhkaa omaa tai muiden terveyttä
tai henkeä.

Tämä varoitusmerkki kertoo mahdollisista vahingoista, jotka voivat syntyä
sähköpyöriä käsiteltäessä tai käytettäessä.
HUOMIO

Tämä infomerkki antaa sinulle lisävinkkejä tai neuvoja.

YMPÄRISTÖOHJEITA
Sähköpyörän käyttäjän olet vain vieraana luonnossa. Käytä siksi aina jo tehtyjä, kiinteitä teitä. Älä koskaan aja suojellussa maastossa, jotta et vaaranna omaa tai muiden elävien olentojen turvallisuutta. Jätä luonto siihen tilaan, jossa se oli tullessasi. Vältä luonnon vahingoittuminen sopivalla ajotavalla ja käyttäytymisellä. Älä varsinkaan jätä jätettä luontoon.
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OSIEN NIMITYKSET | TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
AKKU
AEG
1

2

3

3

1 AEG DownTube-akku		
2 AEG SideClick-akku
3 AEG-runkoakku
SAMSUNG
4

5

4 SAMSUNG SideClick-akku
5 SAMSUNG tavaratelinakku
BLAUPUNKT
6

7

6 BLAUPUNKT DownTube-akku
7 BLAUPUNKT tavaratelineakku
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OSIEN NIMITYKSET | TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

SÄHKÖAVUSTEINEN POLKUPYÖRÄ
Kaavakuvat – todellinen varustus voi poiketa näistä
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OSA/KOMPONENTTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

vaihtaja/vaihdevipu vaihteiden vaihtamiseen
soittokello
jarrukahva
kaulaputki
etuvalo
vannejarru
haarukka
renkaat
venttiili
levyjarru
etumoottori
kampi/polkimen varsi ja poljin
keskimoottori

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
1 x sähköpyörä (sis. akku) 			
1 x akun latauslaite 				

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ketjuvaihtaja
napavaihtaja
seisontatuki
heijastin
LED-takavalo ja heijastin
tavarateline
runkolukko
satula
satulan kannatin
takaiskuvaimennin
taittorunko lukitusmekanismilla
akku
ohjausnäyttö/käyttöelementti

1 x käyttöohje
1 x työkalusarja
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OSIEN NIMITYKSET | TOIMITUKSEN SISÄLTÖ • TEKNISET TIEDOT

NÄYTTÖ/OHJAINLAITE

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

LED-ohjausnäyttö
LCD-monitoiminäyttö
Mini-led-näyttö
EasyControl-näyttö
LCD-näyttö

TEKNISET TIEDOT (TODELLINEN VARUSTUS RIIPPUU MALLISTA JA VERSIOSTA)
MOOTTORI

Moottorityyppi
Jännite

AEG
EasyDrive
EcoDrive /C ComfortDrive /C SportDrive etumoottori
36 V

36 V

48 V

Teho

36 V
250 W

Ajoa tuetaan

25 km/h saakka
BLAUPUNKT

Moottorityyppi
Jännite
Teho
Ajoa tuetaan
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Etupyörämoottori
36 V

Takapyörämoottori Keskimoottori
36 V
250 W
25 km/h saakka

36 V

EasyDrive ta- EasyDrive+
kamoottori
takamoottori
36 V

36 V

AKKU
Merkki

AEG

Akkutyyppi

Litium-ioni

Akkutyyppi

DownTube

SideClick

Runkoakku

Jännite

36 V

36 V

48 V

48 V

36 V

36 V

36 V

36 V

Kapasiteetti

10,4 Ah

16 Ah

10,4 Ah

12,8 Ah

11,6 Ah

14,5 Ah

11,2 Ah

13,6 Ah

Wattituntia

374 Wh

576 Wh

487 Wh

614 Wh

418 Wh

522 Wh

403 Wh

490 Wh

Paino

2,7 kg

3,2 kg

3,2 kg

3,3 kg

2,6 kg

3,6 kg

2,7 kg

3 kg

Latausaika (noin)

3,5 h

5h

4,5 h

5,5 h

4h

5h

9h

6h

Kennojen lkm.

40

50

52

52

40

40

40

40

Merkki

SAMSUNG

BLAUPUNKT

Akkutyyppi

Litium-ioni

Litium-ioni

Akkutyyppi

SideClick

Tavarat.akku

DownTube

Tavaratelineakku

Jännite

36 V

36 V

36 V

36 V

Kapasiteetti

11 Ah

13,7 Ah

10,4 Ah

8,8 Ah

Wattituntia

396 Wh

493 Wh

374 Wh

317 Wh

Paino

2,7 kg

3 kg

2,7 kg

2,5 kg

Latausaika (noin)

5h

6h

4,5 h

4h

Kennojen lkm.

40

50

40

40

LATURI
Malli
Virtalähde

STC-8108LC (36V) DZL(M)3710A0 (36V) STC-8108LD (48V) AEG 36V
230 VAC 50 Hz

100-240 VAC
50/60 Hz

100-240 VAC
50/60 Hz

210-240 VAC 210-240 VAC
50/Hz
50/Hz

Lähtöjännite
Latauksen lopetusjännite

3A

2A

2,5 A

4A

3A

42 V

42 V

54,6 V

42 V

54,6 V

AEG 48V

VALAISTUS
Etuvalo

LED (polttimo ei vaihdettavissa)

Takavalo

LED (polttimo ei vaihdettavissa)

SALLITUT ENIMMÄISPAINOT
suurin sallittu
kokonaispaino

150 kg

Tavaratelineen
maksimikuorma

25 kg (ellei tavaratelineessä mainita toisin)

140 kg (Geniesser e3.0)

130 kg
(taitettava sähköpyörä)

* = Suurin sallittu kokonaispaino sisältää sähköpyörän, ajajan ja kaiken lisäkuorman
(esim. kori ja sivulaukut sisältöineen, lastenistuin ja lapsi, perävaunu ja perävaunun kuorma jne.).
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TEKNISET TIEDOT

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•S
 uosittelemme, että sähköpyörää käyttävät vain 14 vuotta täyttäneet.

VAARA

• T utustu sähköpyörän käyttöön ja sen erityiseen ajokäyttäytymiseen ensin yleisten teiden
ulkopuolella. Harjoittele erityisesti liikkeellelähtöä, jarrutusta ja ajoa tiukoissa kaarteissa.
Sähköpyörän jarrutusmatka on sen suuremman oman painon vuoksi pitempi kuin polkupyörän. Onnettomuuden vaara!
•N
 oudata aina sen maan kansallisia määräyksiä ja liikennesääntöjä, jossa käytät pyörää.
[Suomessa ne ovat tieliikennelaki ja tieliikenneasetus.]

HUOMIO

• J okaisen tielläliikkujan on käyttäydyttävä siten, ettei kukaan muu joudu vaaraan, vahingoitu tai tule häirityksi tai estetyksi enempää kuin on olosuhteiden vuoksi väistämätöntä. Aja siksi aina ennakoiden ja harkiten. Ota muut tielläliikkujat huomioon.
•S
 aat ajaa sähköpyörälläsi yleisillä kaduilla ja teillä vain, jos siinä on varusteet, jotka ovat
lain mukaan pakollisia maassasi.
[Suomessa tästä säädetään tieliikennelaissa ja -asetuksessa.]
Tieliikennelain mukaan polkupyörässä/sähköpyörässä on oltava
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- kaksi toisistaan riippumatta toimivaa jarrua,
- selvästi kuuluva soittokello,
- toimiva etuvalo [ja takavalo tai heijastin],
- pinnaheijastimet tai vanteiden tai renkaiden sivulla oleva heijastava raita,
- poljinheijastimet,
- valkoinen, eteenpäin osoittava heijastin (ellei se ole integroituna etuvaloon),
- punainen, taaksepäin vaikuttava heijastin (laajapintainen Z-heijastin). Huomaa, että
valaistuksen virta tulee akusta, joten sitä on käytettävä ja sen on oltava ladattuna
aina ajettaessa.

• J os sääolot ovat erityisen huonot, on esimerkiksi märkää, lunta tai liukasta, aja erityisen
varovasti tai siirrä ajo myöhempään ajankohtaan. Erityisesti jarrujen teho voi heikentyä
huomattavasti huonoissa sääoloissa! Onnettomuuden vaara!
•K
 ytke valot aina päälle pimeällä ja jos näkyvyys on huono! Muista, että valaistuksen ansiosta et vain itse näe paremmin vaan myös muut tielläliikkujat näkevät sinut paremmin. Onnettomuuden vaara!
• L aki edellyttää pyöräilykypärän käyttöä. Käytä aina kypärää myös oman turvallisuutesi
vuoksi päävammojen välttämiseksi! Suosittelemme DIN EN 1078 -tarkastettujen PROPHETE-pyöräilykypärien käyttöä.
• Suosi näkyviä, kirkasvärisiä vaatteita, joissa on heijastinnauhat, jotta muut tielläliikkujat
näkevät sinut paremmin ja nopeammin. Onnettomuuden vaara!
•S
 ähköpyörässä on pyöriviä ja liikkuvia osia. Vääränlainen vaatetus, epäasianmukainen
käsittely ja tarkkaamattomuus aiheuttavat loukkaantumisvaaran.
− Käytä vartalonmukaista vaatetusta. Käytä tarvittaessa housunlahkeiden kiinnikkeitä.
− Huolehdi, etteivät riippuvat vaatekappaleet joudu pinnojen väliin, esim. kaulahuivit tai
ketjut.
− Käytä liukumattomia kenkiä, joissa on jäykät pohjat ja jotka antavat riittävästi tukea
jalalle.
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VAARA

HUOMIO

• T ekniset tiedot -luvussa mainittu sähköpyörän suurin sallittu kokonaispaino ei saa ylittyä. Kokonaispaino sisältää sähköpyörän lisäksi ajajan ja kaiken lisäkuorman (esim.
kori ja sivulaukut sisältöineen, lastenistuin ja lapsi, perävaunu ja perävaunun kuorma).
Painon ylitys voi aiheuttaa vahinkoja ja loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia!
• T eknisiä muutoksia saa tehdä vain tieliikennelain ja tyyppikilvessä ilmoitetun DIN EN
ISO -standardin mukaisesti. Tämä koskee erityisesti turvallisuuteen vaikuttavia osia,
kuten runkoa, haarukkaa, ohjaustankoa, kaulaputkea, satulaa, satulan kannatinta, tavaratelinettä (ISO 11243), kaikkia jarrujen osia (erityisesti jarrukahvoja ja jarrupaloja),
valaistuslaitteita, poljinkampia, pyöriä, perävaunun kiinnityksiä sekä ulko- ja sisärenkaita. Murtumisen, vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
• Säilytä

käyttöohje huolellisesti ja luovuta se sähköpyörän mukana myydessäsi tai luovuttaessasi sen.

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ
TREKKING | CITY | CARAVAN | TAITTORUNKO | URBAN
Nämä sähköpyörät sopivat suunnittelunsa ja varustelunsa puolesta käytettäviksi yleisillä kaduilla ja päällystetyillä teillä. Tähän tarvittavat turvavarusteet kuuluvat toimitukseen, ja käyttäjän on anettava ne säännöllisesti ammattilaisen tarkastettavaksi ja tarvittaessa huollettavaksi.
Valmistaja ja myyjä eivät vastaa tämän ylittävästä käytöstä eivätkä turvateknisten ohjeiden
laiminlyönnistä ja siitä seuraavista mahdollisista vahingoista. Tämä koskee erityisesti pyörän
käyttöä maastossa tai urheilukilpailuissa, ylikuormaa ja sitä, että puutteita ei korjata asianmukaisesti, sekä pyörän käyttöä liiketoiminnassa. Caravan-sähköpyörät ja taitettavat sähköpyörät eivät ole tarkoitettuja käytettäväksi perävaunun kanssa.
Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeiden noudattaminen
MTB
Nämä sähköpyörät on tarkoitettu käytettäviksi päällystetyillä pelto- ja metsäteillä, sorateillä
ja helpossa maastossa. Ne eivät kuitenkaan sovellu käytettäviksi yleisillä teillä. Tähän tarvittavat turvavarusteet eivät kuulu toimitukseen, ja käyttäjän tai ammattilaisen on tarvittaessa
asennettava ne jälkikäteen. Valmistaja ja myyjä eivät vastaa tämän ylittävästä käytöstä eivätkä turvateknisten ohjeiden laiminlyönnistä ja siitä seuraavista mahdollisista vahingoista.
Tämä koskee erityisesti pyörän käyttöä maastossa tai urheilukilpailuissa, ylikuormaa ja sitä,
että puutteita ei korjata asianmukaisesti, sekä pyörän käyttöä liiketoiminnassa. Näitä sähköpyöriä ei ole tarkoitettu käytettäväksi perävaunun kanssa. Käyttötarkoituksen mukaiseen
käyttöön kuuluu myös käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeiden noudattaminen.
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YLEISET TURVALLISUUSOHJEET • KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ • ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO &TARKASTUKSET ENNEN AJOA

KÄYTTÖÖNOTTO &
TARKASTUKSET ENNEN AJOA
•	Tarkasta ennen jokaista ajoa, että sähköpyöräsi on turvallinen käyttää. Ota myös huomioon, että sähköpyöräsi on saattanut kaatua huomaamattasi tai ulkopuoliset ovat voineet käsitellä sitä.
VAARA

• Suorita ennen jokaista ajoa alla kuvatut tarkastukset ja tarvittaessa säädöt.
Laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköpyörän vahingoittumisen tai tärkeiden osien
pettämisen! Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
HUOMIO

KÄYTTÖÖNOTTO
Sähköpyörä on toimitettu lähetysteknisisät syistä esiasennettuna. Tämä merkitsee, että
kaikkia osia ei ole asennettu paikoilleen ja ruuveja kiristetty tehtaalla. Ennen ensimmäistä
käyttöönottoa sinun on kiristettävä ja tarvittaessa myös säädettävä seuraavat osat:
• satulan kiinnitys 			
• polkimet
• valot					• runko
• ohjaustanko, ohjaustangon kannatin ja kaikki ohjaustankoon liittyvät osat (esim.
jarrukahvat, soittokello, vaihdevivut, kahvavaihtaja, näyttö/käyttöyksikkö
Lisätietoja säädöistä ja asennuksesta on seuraavissa sähköpyörän osia koskevissa luvuissa.
ENNEN AJOA
Ennen jokaista ajoa on tarkastettava, että seuraavat osat toimivat ja ovat lujasti kiinni:
• akku ladattava toimitukseen kuuluvalla laturilla
• valot			
• jarrut (myös hydr. jarrulaitteen tiiviys)		
• pinnat
• pikakiinnitys 					• soittokello
• satula					• jousitus/takaiskuvaimennin
• ohjaustanko					• vaihteet
• renkaat (tarkista vauriot ja ilmanpaine)		
• polkimet			
• vanteet (tarkastettava kuluminen ja tasainen pyörintä)
Lisäksi sinun on tehtävä huoltosuunnitelmassa mainitut tarkastukset säännöllisesti siinä
määrätyin väliajoin sekä noudattaa hoito- ja huolto-ohjeita (ks. luku Huolto ja hoito).
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POLKIMET
•	Poljinten on oltava aina tiukasti kiristettynä, muutoin ne voivat irrota kierteistä! Tarkista
siksi ennen jokaista ajoa, että molemmat polkimet ovat tiukasti kiinni. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Jos polkimet asennetaan väärille puolille, kierteet vahingoittuvat ja voivat jonkin ajan
kuluttua irrota polkimen varresta! Onnettomuuden vaara! Takuu raukeaa, jos ohjetta
laiminlyödään!
HUOMIO

POLJINTEN ASENNUS
1. Kierrä oikeaa poljinta myötäpäivään (oikea kierre!) ja vasen poljin
vastapäivään (vasen kierre!).
2. Kiristä molemmat polkimet 15 mm kiintoavaimella tai jos tämä ei
ole teknisesti mahdollista, 6 mm kuusiokoloavaimella tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaan ks. luku Vääntömomenttitiedot).

A

L

R

L = vasen kierre
R = oikea kierre

TAITTOPOLJINTEN TAITTAMINEN ESIIN JA POIS
•	Tarkista ennen jokaista ajoa, että polkimet ovat tiukasti paikoillaan.
Onnettomuuden vaara!
VAARA

1. Työnnä lukitus 1 (kuva B) sisään.
2. Taita poljin haluttuun asentoon 2 (kuva
B).

B

1

2
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ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO & TARKASTUKSET ENNEN AJOA • POLKIMET

OHJAUSTANKO

OHJAUSTANKO
•	Varmista ennen ajoa ja säädön jälkeen, että ohjaustanko, ohjaustangon kiinnityksen
ruuvit, lukitusmekaniikka ja ohjaustangon pikakiristin ovat lujasti kiinni! Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Ohjaustanko ei saa olla vinossa ajettaessa suoraan. Onnettomuuden vaara!
•	Älä ripusta ohjaustankoon kuljetettavia kasseja, koska se voi vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. Onnettomuuden vaara! Käytä sen sijaan vain tavanomaisia pyöränkoreja tai ohjaustankoon kiinnitettäviä pyörälaukkuja.

HUOMIO

JÄYKKÄ OHJAUSTANGON KANNATIN
•	Ohjaustangon kannatinta saa vetää ulos enintään kannattimen varressa olevaan enimmäismerkintään saakka! Vähimmäissyvyyden merkintä ei saa olla näkyvissä. Murtumisen ja onnettomuuden vaara! Takuu raukeaa, jos ohjetta laiminlyödään!
VAARA

Jäykässä ohjaintangon kannattinta voidaan versiosta riippuen säätää ohjaustangon korkeutta, sijaintia ja kallistuskulmaa.
SIJAINNIN JA KORKEUDEN SÄÄTÖ
1.	Irrota kiristysruuvi 1 (kuva C) 6 mm kuusiokoloavaimella.
2.	Säädä ohjaustangon tai sen kannattimen sijainti ja korkeus.
3.	Kiristä kiristysruuvi 1 (kuva C) taas tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).
OHJAUSTANGON KALLISTUKSEN SÄÄTÖ
1.	Avaa kiristysruuvi 2 (kuva C) 6 mm kuusiokoloavaimella.
2.	Säädä ohjaustangon kallistus kohdalleen.
3.	Käännä ohjaustankoon liittyvät osat (esim. jarruvivut) takaisin
alkuasentoonsa.
4.	Kiristä kiristysruuvi 2 (kuva C) ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot)
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C

1

2

KALLISTETTAVA OHJAUSTANGON KANNATIN
SIJAINNIN JA KORKEUDEN SÄÄTÖ
•	Ohjaustangon kannatinta saa vetää ulos enintään merkintään 2 (kuva D) saakka! Vähimmäissyvyyden merkintä 2 (kuva D) ei saa olla näkyvissä. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara! Takuu raukeaa, jos ohjetta laiminlyödään!
VAARA

1.	Irrota kiristysruuvi 1 (kuva D) 6 mm kuusiokoloavaimella.
2.	 Voit nyt säätää ohjaustangon tai sen kannattimen korkeutta.
Noudata ehdottomasti vähimmäissyvyyden merkintää.
3.	Kiristä kiristysruuvi 1 (kuva D) taas tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).

D

1
3

OHJAUSTANGON KANNATTIMEN KULMAN SÄÄTÖ
1.	Avaa sivulla oleva kiristysruuvi 3 (kuva D) 6 mm kuusiokoloavaimella.
2. Säädä kannatin haluttuun kulmaan.
E
3.	Kiristä sitten kiristysruuvi 3 (kuva D) ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).

2

1

1

1

1

OHJAUSTANGON KALLISTUKSEN SÄÄTÖ
1.	Avaa ensin ohjaustangon kiinnityksen kiristysruuvit 1 (kuva
E) 4/5 mm kuusiokoloavaimella.
2.	Säädä ohjaustangon kallistus kohdalleen.
3.	Kiristä ohjaustangon kiinnityksen kiristysruuvit 1 (kuva E)
taas tiukasti (ks. luku Vääntömomenttitiedot.
4.	Käännä ohjaustankoon liittyvät osat (esim. jarruvivut) tarvittaessa takaisin alkuasentoonsa.
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OHJAUSTANKO

OHJAUSTANKO

A-HEAD-KANNATIN
A-head-kannatinta käytettäessä voidaan säätää ohjaustangon sijaintia ja kallistusta ja joissakin malleissa myös kulmaa. Ohjaustangon korkeus ei kuitenkaan ole säädettävissä.
SIJAINNIN SÄÄTÖ
1.	Irrota sivulla olevat kannattimen kiristysruuvit
(kuva F) 4/5 mm kuusiokoloavaimella.
2.	Aseta ohjaustanko haluttuun asemaan.
3.	Kiristä kiristysruuvit taas tiukasti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).

1

F

1
1

2

KALLISTUKSEN SÄÄTÖ
1.	Avaa ensin ohjaustangon kiinnittimen kiristysruuvit 1 (kuva G) 5 mm kuusiokoloavaimella.
2.	Säädä ohjaustangon kallistus kohdalleen.
3.	Käännä ohjaustankoon liittyvät osat (esim. jarruvivut) takaisin alkuasentoonsa.
4.	Kiristä kiristysruuvit 1 (kuva G) taas tiukasti (ks.
luku Vääntömomenttitiedot).

G
1

1

1

OHJAUSTANGON KANNATTIMEN KULMAN SÄÄTÖ

H

1.	Avaa sivulla oleva kiristysruuvi 1 (kuva H/I) 5/6
mm kuusiokoloavaimella.
2. Säädä kannatin haluttuun kulmaan.
3.	Kiristä sitten kiristysruuvi 1 (kuva H/I) taas tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks.
luku Vääntömomenttitiedot).
OHJAUSTANGON VÄLISTYKSEN SÄÄTÖ
Säädä ohjauksen välys kiristämällä ylempää
säätöruuvia 2 (kuva F) 5 mm kuusiokoloavaimella. Säätöruuvia kiristetään niin kauan, että laakerissa ei ole välystä. Se on ehdottomasti kiristettävä
tiukasti.
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I
1

OHJAUSTANKO

suomalainen

TAITETTAVA OHJAUSTANGON KANNATIN
OHJAUSTANGON KOKOON TAITTAMINEN
1. Avaa ohjaustangon kannattimen siipimutteri
(kuva J).
2. Taita ohjaustangon kannatin sivulle.

2

J

1

2

OHJAUSTANGON KÄYTTÖKUNTOON TAITTAMINEN
1. Taita kaulaputki haarukan varren päälle. Huolehdi,
että kiristin 1 (kuva J) on syvennyksessään (vrt.
kuva J).
2. Kiristä siipimutteri 2 (kuva J) tiukasti.

K
1

OHJAUSTANGON SUORISTUS
1. Taita ohjaustanko luvussa Ohjaustangon kokoon
taittaminen kuvatulla tavalla.
2. Avaa nyt näkyvissä oleva kuusiokoloruuvi 1 (kuva K)
6 mm kuusiokoloavaimella. Ruuvia täytyy löystyttää
vain vähän.
3. Aseta ohjaustanko haarukan tangolle ja aseta se haluttuun asentoon.
4. Taita ohjaustanko luvussa Ohjaustangon kokoon taittaminen kuvatulla tavalla.
5. Kiristä kuusiokoloruuvi 1 (kuva K) tiukasti (ks. luku
Vääntömomenttitiedot).
6. Taita ohjaustanko luvussa Ohjaustangon esiin taittaminen kuvatulla tavalla.

L

1
1

OHJAUSTANGON KALLISTUKSEN SÄÄTÖ
1.	Avaa ensin ohjaustangon kiinnityksen kiristysruuvit 1
(kuva L) 5 mm kuusiokoloavaimella.
2.	Säädä ohjaustangon kallistus kohdalleen.
3.	Kiristä ohjaustangon kiinnityksen ruuvit 1 (kuva L) tiukasti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).
4.	Käännä ohjaustankoon liittyvät osat (esim. jarruvivut)
tarvittaessa takaisin alkuasentoonsa.
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OHJAUSTANKO

SPEED LIFTER
Speed Lifterin avulla voit säätää ohjaustangon hetkessä
toivotulle korkeudelle tai kääntää sitä kätevästi 90° kuljetusta tai säilytystä varten.

N

KORKEUDEN SÄÄTÖ
1. Avaa pikakiristimen vipu 1 (kuva N).
2. Aseta ohjaustanko halutulle korkeudelle.
3. Paina pikakiristimen vipu 1 (kuva N) kiinni perille asti (ks.
myös luku Pikakiristin).
OHJAUSTANGON KOKOON KÄÄNTÄMINEN
1. Avaa pikakiristimen vipu 1 (kuva N).
2. Paina varmistusvipu 2 (kuva N) ylös.
3. Taita ohjaustanko.
Halutessasi asettaa ohjaustangon taas ajoasentoon toimi seuraavasti:
1. Käännä ohjaustanko ajosuuntaan
2. Työnnä turvavipu 2 (kuva N) aivan alas.
3. Paina pikakiristimen vipu 1 (kuva N) kiinni perille asti (ks. myös
luku Pikakiristin).
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SATULA | SATULAN KANNATIN
•	Tarkasta ennen jokaista ajoa ja erityisesti satulan asennon säädön jälkeen, että kiinnitysruuvit ja pikakiristimet ovat lujasti kiinni. Onnettomuuden vaara!
VAARA

KORKEUDEN SÄÄTÖ

VAARA

•	Vedä satulan kannatinta ulos enintään vähimmäissyvyyden merkintään saakka. Merkintä ei saa olla näkyvissä. Murtumisen ja onnettomuuden vaara! Takuu raukeaa, jos ohjetta laiminlyödään!

O

Satulan korkeus tulisi säätää niin, että polvi ei ojennu täysin
ajon aikana mutta jalkaterät ulottuvat silti maahan istumaasennosta (kuva O).
1. Avaa satulan kiinnitys. Käytä 5 tai 6 mm kuusiokoloavainta
pyörän versiosta riippuen 1 (kuva P).
2. Säädä satula halutulle korkeudelle. Vedä satulan kannatinta
ulos enintään merkintään saakka.
3. Kiristä liitos taas tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).
Jos satulan kannatin kiinnitetään pikakiinnityksellä, avaa/
sulje luvussa Pikakiinnitys kuvatulla tavalla.

P

1

KALLISTUKSEN JA SIJAINNIN SÄÄTÖ
Satulan sijainti (etäisyys ohjaustangosta) ja satulan kallistus voidaan säätää yksilöllisesti. Satulan kallistuksen tulisi olla jokseenkin vaakasuora. Koska satulan ”oikea” kallistuskulma on täysin subjektiivinen kokemus, se voi olla eri ajajalla erilainen.
Satulan kallistuskulma ja sijainti voidaan säätää eri tavoin riippuen käytettävästä satulan kannattimesta ja satulasta:
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SATULA | SATULAN KANNATIN

SATULA | SATULAN KANNATIN

KIRISTIMELLÄ VARUSTETTU SATULAN KANNATIN (KUVA Q)

Q

1. Irrota satulan kiristimen sivulla oleva mutteri 13 mm kuusioavaimella 1 (kuva Q). Joissakin malleissa on pidettävä vastaruuvia kiinni 6 mm kuusiokoloavaimella.
2. Säädä kallistus ja satulan etäisyys ohjaustangosta.
3. Kiristä mutteri 1 (kuva Q) tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot.
PATENTTISATULANKANNATIN (KUVA R & S)

1

R

1. Avaa alempi kuusioruuvi 1 (kuva R & S) 5 tai 6 mm kuusiokoloavaimella.
2. Säädä satulan kallistus.
3. Kiristä kuusioruuvi 1 (kuva R & S) tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti
(vrt. luku Vääntömomenttitiedot).

1

S

1

JOUSITETTU SATULANKANNATIN
Jousitettu satulankannatin ottaa vastaan ajoreitin tai maaston epätasaisuudet ja minimoi ne. Tämä pienentää ajajan
selkärankaan ja välilevyihin kohdistuvaa kuormitusta.
Voit säätää jousituksen voimakkuuden yksilöllisesti.
JOUSITUKSEN SÄÄTÖ
Voit säätää jousitusta satulankannattimen alemmasta ruuvista 6 tai 8 mm kuusiokoloavaimella (kuva U).
tiukempi jousitus

käännä myötäpäivään (+)

mukavampi jousitus

käännä vastapäivään (-)

FI 22

U

1

PIKAKIRISTIN
•	Tarkasta aina ennen ajoa, että kaikki pikakiristimet on suljettu riittävän tiukasti. Osat
voivat irrota, jos pikakiristimet eivät ole riittävän tiukasti kiinni. Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Pikakiristimen vivun on oltava putken myötäisesti, ei ulkonevasti! Pyörien kiristimien
ja rungon pikakiristimen on turvallisuussyistä osoitettava aina taaksepäin (ajosuuntaan
nähden). Onnettomuuden vaara!
•	Jos pikakiristimen vipu menee erittäin helposti kokonaan kiinni-asentoon tai sitä voi pyörittää kiinni-asennossa, esijännitys ei ole riittävä. Säädä pikakiristin uudelleen. Onnettomuuden vaara!

Pikakiristin koostuu vivusta 2 (kuva V + W), jolla tuotetaan puristusvoima, ja vastaruuvista 1 (kuva V) tai sormimutterista 1
(kuva W), jolla voidaan säätää esikiristys.
Pikakiristin aukeaa kääntämällä vipua. Sulje pikakiristin painamalla vipu takaisin, kunnes se on aivan tangon myötäisesti.
Sulkemisliikkeen ensimmäisellä puoliskolla vivun tulee painua
kevyesti, toisella puoliskolla sen sijaan selvästi raskaammin. Jos
näin ei ole, pikakiristintä on säädettävä, kunnes se tuottaa riittävästi puristusvoimaa.
PIKAKIRISTIMEN SÄÄTÖ

V

1

2

W

1

2

1. Avaa pikakiristimen vipu 2 (kuva V + W).
2.	Säädä esikiristys kuusioruuvilla 1 (kuva V) 5 tai 6 mm kuusiokoloavaimen avulla. Jos pikakiristimessä on sormiruuvi 1 (kuva W),
voit tehdä säädön ilman avainta.
3.	Paina pikakiristimen vipu 2 (kuva V + W) riittävällä voimalla takaisin. Vivun on oltava aivan tangon myötäisesti.

AKSELIN PIKAKIRISTIMEN SÄÄTÖ
1. Avaa akselin pikakiristimen vipu 1 (kuva X).
2. Säädä esikiristys kiristysmutterilla 2 (kuva X).
3. Paina pikakiristimen vipu 1 (kuva X) takaisin. Vivun on oltava aivan tangon myötäisesti.

X

2

1
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PIKAKIRISTIN

TAITTORUNKO

TAITTORUNKO
•	Varmista aina ennen ajoa, että lukitusmekanismin vipu on täysin suljettu ja vivun varmistin on vivun vasteessa saakka. Muutoin runko voi taittua ajon aikana! Onnettomuuden vaara!
VAARA

• Huolehdi rungon taittamisen aikana, ettei rungon osien väliin jää johtoja. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!

HUOMIO

RUNGON KOKOON TAITTAMINEN
1. Käännä vivun varmistin ulos vivusta 1 (kuva Y).
2. Avaa rungon pikakiristimen vipu 2 (kuva Y) vetämällä
sitä takapyörää kohti.
3. Taita runko kokoon.

Y
1

RUNGON AJOKUNTOON TAITTAMINEN
1. Taita runko käyttöasentoon. Varo, ettei mikään johto tai
vaijeri jää puristuksiin.
2. Käännä rungon pikakiristyksen vipua etupyörän suuntaan
2 (kuva Y), kunnes vivun varmistin 1 (kuva Y) menee paikoilleen.

2

JOUSTOHAARUKKA
Monissa sähköpyörissä on joustohaarukka, joka tarjoaa ajajalle lisämukavuutta.
Joissakin malleissa jousen esikiristystä voi säätää yksilöllisesti. Siinä tapauksessa haarukka
voidaan sopeuttaa ajajan ja kuorman painoon.
Urheilullisissa sähköpyörissä, kuten maastopyörissä, alusta ja maasto vaikuttavat tähän ratkaisevasti. Jousien kiristys voidaan siten sovittaa optimaalisesi maaston mukaan.
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JOUSITUKSEN ESIKIRISTYKSEN SÄÄTÖ
•	Älä koskaan kierrä säätöruuvia vastetta pitemmälle, koska haarukka saattaa
muutoin vahingoittua! Vahingoittumisen vaara!
HUOMIO

Voit säätää haarukan esikiristyksen kiertämällä ohjainlaakerin sivulla olevaa säätöruuvia (kuva Z).
Varustuksesta riippuen säätöruuvi voi olla haarukan vasemmalla tai oikealla sivulla tai molemmilla.
Tiukempi jousitus

käännä myötäpäivään (+)

Mukavampi jousitus

käännä vastapäivään (–)

Z

LUKITUS
Lukitustoiminnalla voidaan lukita haarukan jousitus kokonaan. Tämä on paikallaan erityisesti silloin, kun maastopyörällä ajetaan asfaltoiduilla tai hyvin päällystetyillä teillä tai rinnettä
ylös.
JOUSITUKSEN LUKITUS/VAPAUTUS
Käännä vipua 1 (kuva AA) LOCK-suuntaan, jolloin jousen liike lukittuu. Ota jousitus taas
käyttöön kääntämällä vipua OPEN-suuntaan.
AA
1

TAKAISKUVAIMENNIN
FI 25

TAKAISKUVAIMENNIN

Voit säätää vaimennuksen yksilöllisesti kehonpainosi ja maaston mukaan.
Ilmajousen jäykkyyttä voidaan säätää ilmanpaineen avulla. Painauma (sag) ilmaisee vaimentimen kokoonpainumisen, joka tapahtuu pelkästään ajajan painon ja istuma-asennon sekä
rungon geometrian vuoksi.
Sag-arvon tulisi olla 15–25 % koko joustomatkasta (38 mm). Tämä vastaa pyörässä olevilla
vaimentimilla n. 6–8 mm painaumaa. Jos sag-arvo ylittyy tai alittuu, vaimentimen ilmanpainetta on säädettävä.
SAG-ARVON MITTAUS
1.
2.
3.
4.

Aseta nippuside mäntään 3 (kuva AB) ja työnnä se pölytiivisteeseen 2 (kuva AB) saakka.
Asetu pyörälle ajoasentoon. Ole paikoillasi, jotta painauman arvo ei vääristy.
Nouse varovasti pyörältä.
1
AB
Mittaa painauma (sag-arvo) vaimentimen pölytiivisteen 2
(kuva AB) ja nippusiteen väliltä.

VAIMENTIMEN SÄÄTÖ

3

2

Älä ylitä vaimentimelle ilmoitettua enimmäispainetta (20,7 bar/300psi). Muutoin vaimennin tai runko voivat vaurioitua.
Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
VAARA

Käytä ilmanpaineen tarkistukseen ja säätöön pumppua, jossa on manometri.
1. Poista venttiilin suojus 2 (kuva AC).
2. Aseta pumppu vaimentimen venttiiliin ja tarkista ilmanpaine manometrista.
3. Korjaa ilmanpainetta tarvittaessa.
AC

JOUSITUKSEN LUKITUS/VAPAUTUS
Käännä vipua 1 (kuva AC) LOCK-suuntaan, jolloin jousen
liike lukittuu. Ota jousitus taas käyttöön kääntämällä vipua
OPEN-suuntaan.

1
2
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VALAISTUS
•K
 ytke valot aina päälle pimeällä ja jos näkyvyys on huono! Muista, että valaistuksen
ansiosta et vain itse näe paremmin vaan myös muut tielläliikkujat näkevät sinut
paremmin. Onnettomuuden vaara!
VAARA

• J os näkyvyys on huono tai on hämärää tai pimeää, on käytettävä akkua. Tarkista myös, että akku on ladattu riittävän täyteen. Onnettomuuden vaara!
• T arkasta jokaisen ajokerran yhteydessä, että valokeila on oikein suunnattu. Se ei saa
missään tapauksessa suuntautua liian ylös, koska muutoin muut tielläliikkujat voivat
häikäistyä. Onnettomuuden vaara!
• [Kaikkien sähköpyörien valojen on oltava määräysten mukaisia.] Muut kuin virallisesti
hyväksytyt valot voivat olla liian heikkotehoisia tai toimia epäluotettavasti.
Onnettomuuden vaara!

Etu- ja takavalot saavat virran akusta. Tämä merkitsee parempaa turvallisuutta, koska valot
palavat myös pyörän seistessa. Jos pyörän sähkökäyttö sammuu akun tyhjentymisen vuoksi,
valaistusta voi käyttää vielä vähintään kahden tunnin ajan.
VALOJEN SYTYTTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN
Valot voi sytyttää ja sammuttaa painamalla painiketta
1 (kuva AD) noin 2–3 sekunnin ajan. Akun on tällöin
oltava kytkettynä sähköpyörässä.
Voit sammuttaa valot myös katkaisemalla virran pyörän sähkökäytöstä.
Jos järjestelmässä on EasyControl-näyttö, valo syttyy/
sammuu automaattisesti. Se voidaan tehdä myös manuaalisesti edellä kuvatulla tavalla.
TAKAVALO JA JARRUVALOTOIMINTO
Jos takavalossa on jarruvalotoiminto, se on varustettu
anturilla, joka laukaisee seis-signaalin jarrutettaessa.
Liiketunnistin toimii, kun pyörän nopeus hidastuu yli
1,6 m sekunnissa.

AD

1
1

1

1

1
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VALAISTUS

ETUVALON SÄÄTÖ
AE

Säädä etuvalo kuvassa AE esitetyllä tavalla. Huomaa, että valokeila ei saa missään tapauksessa suuntautua liian korkealle, jotta muut tielläliikkujat eivät häikäisty.
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JARRU
•	Jarrujen turvallinen käsittely on ratkaisevan tärkeää ajoturvallisuudellesi. Tutustu siksi
ehdottomasti sähköpyöräsi jarruihin ennen ensimmäistä ajoa. Onnettomuuden vaara!
VAARA

HUOMIO

•	Tarkasta jarrujen toiminta ennen jokaista ajoa. Jarrujen väärien säätöjen tai puutteellisten korjausten vuoksi jarruteho voi heikentyä tai jarrut voivat jopa lakata kokonaan
toimimasta. Onnettomuuden vaara!
•	Jarruteho riippuu monista tekijöistä. Se voi heikentyä huomattavasti esim. maaston
laadun (soratiet, irtosora jne.), lisäkuorman, alamäkiajon tai huonojen sääolojen vuoksi.
Märällä alustalla jarrutusmatka voi olla n. 60 % pitempi kuin kuivalla. Sopeuta siksi
ajotapaasi vastaavasti. Aja hitaammin ja erityisen varovasti. Onnettomuuden vaara!
•	Vältä äkillisiä ja voimakkaita jarrutuksia välttääksesi pyörien liukumisen ja lukkiutumisen. Onnettomuuden vaara!
•	Anna jarrujen huoltotyöt ja korjaustyöt aina riittävän ammattitaitoisen henkilöstön
tehtäväksi. Väärin säädetyt tai puutteellisesti korjatut jarrut voivat heikentää jarrutehoa ja jopa estää jarrujen toiminnan. Onnettomuuden vaara!
•	Vaihda jarrujen osien tilalle vain alkuperäisiä varaosia, koska vain se takaa asianmukaisen toiminnan. Onnettomuuden vaara!

Sähköpyörässä on vähintään kaksi toisistaan riippumatonta jarrua etu- ja takapyörässä. Mallista riippuen on asennettu erilaisia jarrutyyppejä:
• V-Brake-vannejarru (jarruvipu)
• Hydraulinen vanne-/levyjarru (jarruvipu)
• Jalkajarru (vain napavaihteisissa pyörissä, joissa on jalkajarrutoiminto)
Vannejarrut toimivat jarruvipua painamalla:
Oikea jarrukahva

Takajarru

Vasen jarrukahva

Etujarru

V-BRAKE-VANNEJARRU
•	Jarrupaloissa ei saa koskaan olla likaa, rasvoja eikä öljyjä, koska jarruteho voi
muutoin heiketä nopeasti tai kadota jopa kokonaan.
Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Tarkista jarrupalojen kuluminen ennen jokaista ajoa. Voimakkaasti kuluneilla jarrupaloilla ajettaessa jarruteho voi kadota kokonaan! Onnettomuuden vaara!
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JARRU

•	Vaihda jarrupalojen tilalle vain alkuperäisiä varaosia. Huolehdi ehdottomasti, että
käytät vain kyseiselle vanteelle sopivia jarrupaloja (teräs tai alumiini). Muutoin asianmukainen toiminta ei ole taattu. Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Vaihda jarrupalat aina pareittain, koska jarru ei muutoin toimi oikein ja jarruteho
heikkenee. Onnettomuuden vaara!

JARRUKAHVAN SÄÄTÖ
Jarrukahvan tyhjää matkaa säädetään jarruvaijerin kireydellä.

AH

1. Avaa vastarengas ja kierrä säätöruuvia 1 (kuva AH) jarruvivun tyhjän matkan säätämiseksi.
2. Pidä kiinni säätöruuvista ja kiristä vastarengas tiukasti, kunnes se painuu vivun runkoa vasten.
3. Paina jarruvipua säädön jälkeen n. 8–10 kertaa pyörän seisoessa, jotta jarruvipujen ja jarrupalojen pelivarat poistuvat.
4. Säädä jarruvivun tyhjä liike tarvittaessa uudelleen.

1

JARRUPALOJEN VAIHTO
Jarrupalat kuluvat käytössä. Tarkista siksi säännöllisesti kulumisaste ja vaihda ne välittömästi viimeistään jarruvoiman
vähentyessä:

AI

1. Avaa oikean- ja vasemmanpuoleinen jarrupalojen ruuvi 5
mm kuusiokoloavaimella 1 (kuva AI) .
2. Irrota jarruvaijeri 1 (kuva AJ).
3. Vaihda molemmat jarrupalat
4. Kiinnitä jarruvaijeri 1 (kuva AJ) paikoilleen.
5. Säädä sen jälkeen jarrupalat ja jarruvipu uudelleen.

2
1

AJ
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JARRUKENKIEN SÄÄTÖ
V-Brake-vannejarrujen säätö on sama sekä etu- että takapyörässä. Suuntaa ensiksi jarrupalat vanteen suuntaisesti:
1. Avaa jarrupalojen ruuvit 1 (kuva AI) 5 mm kuusiokoloavaimella, ellet ole vielä tehnyt sitä.
2. Suuntaa vapautetut jarrupalat vanteen suuntaisesti.
3. Kiristä jarrupalojen ruuvit 1 (kuva AI) tiukasti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).
Säädä sen jälkeen jarrupalojen etäisyys vanteeseen:
Jarrupalojen etäisyys vanteesta tulisi olla molemmin puolin n. 1 mm. Jarruvipua painettaessa molempien jarrupalojen on osuttava samanaikaisesti vanteeseen.
1. Säädä jarrupalojen etäisyys kiertämällä säätöruuvia
Etäisyyden kasvattaminen vanteeseen

myötäpäivään

Etäisyyden pienentäminen vanteeseen

vastapäivään

2

(kuva AI):

2. Säädä sen jälkeen jarruvipu luvussa ”Jarruvivut” kuvatulla tavalla.
3. Tee tämä kohta uudelleen, jos vivun sulkeminen onnistuu edelleen liian kevyesti.

HYDRAULINEN VANNEJARRU
•	Jarrupaloissa ei saa koskaan olla likaa, rasvoja eikä öljyjä, koska jarruteho voi muutoin
heiketä nopeasti tai kadota jopa kokonaan.
Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Tarkista jarrupalojen kuluminen ennen jokaista ajoa. Voimakkaasti kuluneilla jarrupaloilla ajettaessa jarruvoima voi kadota kokonaan! Onnettomuuden vaara!
•	Vaihda jarrupalojen tilalle vain alkuperäisiä varaosia. Huolehdi ehdottomasti, että
käytät vain kyseiselle vanteelle sopivia jarrupaloja (teräs tai alumiini). Muutoin asianmukainen toiminta ei ole taattu. Onnettomuuden vaara!
•	Vaihda jarrupalat aina pareittain, koska jarru ei muutoin toimi oikein ja jarruvoima
heikkenee. Onnettomuuden vaara!

HUOLTO
MAGURA-jarruöljy ei vanhene. MAGURA-vannejarrua ei siksi tarvitse normaalikäytössä ilmata
eikä täyttää uudelleen. Jos se on kuitenkin tarpeen esimerkiksi vioittuneen jarrujohdon vuoksi, tehtävä on annettava ammattilaiselle, jolla on tarvittavat erityistyökalut.
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JARRU

PAINEPISTEEN SÄÄTÖ / JARRUPALOJEN KULUMISEN TASAUS

AK

Voit säätää jarruvivun painepistettä. Tämä on tehtävä myös
jarrupalojen kulumisen huomioon ottamiseksi.
1. Vie jarrupaloja lähemmäs vanteen reunaa kiertämällä torxruuvia 1 (kuva AK) myötäpäivään. Jarruvivun painepiste tulee nyt vastaan aiemmin. Tähän tarvitaan torx 25 -avain.

1

JARRUPALOJEN VAIHTO
Vaihda MAGURA-jarrupalat välittömästi, jos jarrupalan lovien
syvyys on alle 2 mm (kuva AL):
1. Kierrä torx-ruuvia 1 (kuva AK) vastapäivään.
2. Avaa pikakiristimen vipu 3 (kuva AM) painamalla sitä alas
(OPEN).
3. Irrota jarrusylinteri 2 Cantilever-kannasta 1 (kuva AM) .
4. Irrota tarvittaessa pyörä.
5. Irrota kuluneet jarrupalat.
6. Puhdista jarrupalojen pidike.
7. Aseta uudet jarrupalat pidikkeeseen 1 niin, että ne menevät
paikoilleen (kuva AN) .
8. Aseta pyörä paikoilleen, jos se on irrotettu.
9. Aseta jarrusylinteri 2 Cantilever-kantaan 1 (kuva AM) .
10. Sulje pikakiristysvipu 3 (kuva AM) painamalla se ylös (CLOSE). Jos vipu menee kiinni liian kevyesti, pikakiristysruuvia on
säädettävä.

AL

AM
4

1

3

PIKAKIRISTIMEN SÄÄTÖ
1.
2.
3.
4.

Avaa pikakiristysvipu 3 (kuva AM) painamalla se alas (OPEN).
Kierrä pikakiristysruuvia 1/4 kierros myötäpäivään.
Sulje pikakiristysvipu 3 (kuva AM)painamalla se ylös (CLOSE).
Tee tämä kohta uudelleen, jos vivun sulkeminen onnistuu edelleen liian
kevyesti.

2

AN

1
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HYDRAULINEN LEVYJARRU
•	Täysi jarruteho saavutetaan uudella jarrulevyllä tai uusilla jarrupaloilla vasta muutamien jarrutusten jälkeen! Onnettomuuden vaara!
VAARA

HUOMIO

•	Jarrulevy kuumenee jarrutettaessa voimakkaasti ja voi aiheuttaa palovammoja. Lisäksi levyn reunat voivat olla teräviä ja aiheuttaa viiltohaavoja. Älä koske jarrulevyyn sen
ollessa kuuma tai sen pyöriessä. Onnettomuuden vaara!
•	Käytä Shimanon hydrauliseen jarrulaitteistoon vain Shimano-mineraaliöljyä, kaikkiin
muihin tyyppeihin DOT4 tai vastaavaa jarrunestettä. Muutoin seurauksena voi olla
vaurioita, virhetoimintoja tai jopa jarrujen pettäminen. Onnettomuus- ja vahingoittumisvaara!

LEVYJARRUN SÄÄTÖ
Hydraulista levyjarrulaitteistoa ei yleensä tarvitse säätää. Jarrupalojen keskitys tapahtuu automaattisesti, kun jarruvipuja painetaan.
JARRUPALOJEN VAIHTO
•	Vaihda jarrupalat, kun niiden paksuus on alle 0,5 mm. Muutoin jarruteho voi laskea tai
kadota jopa kokonaan ja jarrulaitteisto voi vahingoittua. Onnettomuus- ja vahingoittumisvaara!
VAARA

1. Avaa jarrusatulan ruuvit 1 (kuva AO) 5 mm kuusiokoloavaiAO
mella.
2. Irrota jarrusatula 2 (kuva AO) jarrulevystä.
3. Taivuta varmistussokan kaareva pää 1 (kuva AP) suoraksi.
Käytä sopivaa työkalua (esim. pihtejä).
4. Vedä varmistussokka 1 (kuva AP) ulos.
5. Vaihda jarrupalat 2 (kuva AP).
6. Työnnä varmistussokka 1 (kuva AP) takaisin ja taivuta avoin
pää niin, ettei sokka voi irrota pidikkeestä. Käytä sopivaa työka- AP
lua (esim. pihtejä).
7. Kiinnitä jarrusatula kiristämällä ruuvit 1 (kuva AP) 5 mm kuusiokoloavaimella.
8. Paina kyseistä jarrua useita kertoja, jotta uudet jarrupalat tulevat keskitettyä jarrusatulassa. Jos esiintyy vielä hankausääniä,
säädä jarru kuvatulla tavalla.

1

2

1

1

2
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JALKAJARRU
•	Jalkajarru toimii vain, kun ketju on paikoillaan oikein! Jos ketju on pudonnut paikoiltaan, jalkajarrulla ei voi jarruttaa! Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Voimakkaasti jarrutettaessa takapyörä voi lukkiutua ja voit menettää pyörän hallinnan. Onnettomuuden vaara!
•	Pitkissä alamäissä on ehdottomasti käytettävä myös vannejarruja jalkajarrun ylikuumenemisen välttämiseksi. Muutoin jalkajarru saattaa jarruttaa yhtäkkiä tai sen teho
voi heikentyä. Onnettomuuden vaara!

HUOMIO

Jalkajarrua käytetään polkemalla poljinta ajosuuntaan nähden päinvastaiseen suuntaan. Jalkajarru on huoltovapaa, eikä sitä tarvitse säätää.

SEISONTATUKI
• Jos seisontatukea käytetään väärin, vaarana on sähköpyörän kaatuminen ja
vahingoittuminen. Vahingoittumisen vaara!
HUOMIO

• Älä käytä seisontatukea viettävässä maastossa vaan ainoastaan tasaisella ja kiinteällä
alustalla. Sähköpyörä voi muutoin kaatua.
Vahingoittumisen vaara!

SEISONTATUEN KÄYTTÖ

1. Kun haluat käyttää sähköpyörää, aseta se pystyasentoon ja taita seisontatuki ylös.
2. Kun haluat pysäköidä sähköpyörän, pidä pyörästä kiinni ja aseta seisontatuki alas.
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SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
•	Tutustu sähköpyörän käyttöön ja sen erityiseen ajokäyttäytymiseen ensin yleisten teiden ulkopuolella. Harjoittele erityisesti liikkeellelähtöä, jarrutusta ja ajoa tiukoissa
kaarteissa. Aloita pienellä tukitasolla. Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Älä aja suurella tukitasolla tiukkaan kaarteeseen tai alhaisella nopeudella. Valitse sen
sijaan pieni tukitaso. Onnettomuuden vaara!
•	Sähköpyörän jarrutusmatka on sen suuremman oman painon vuoksi pitempi kuin
polkupyörän. Onnettomuuden vaara!

HUOMIO

•	Kun painat jompaakumpaa jarruvipua, moottori pysähtyy automaattisesti.
Tämä estää sen, että moottori vauhdittaisi pyörää ei-toivotulla tavalla vaaratilanteessa. (Vain malleissa, joissa on jarrukeskeytyskytkin!)
•	Jos lopetat ajon aikana polkemisen tai jarrutat jalkajarrulla, moottori pysähtyy lyhyen
viiveen jälkeen automaattisesti.
•	Sähköpyörä ei sovellu kilometrien pituisiin nousuihin, koska moottori voi muutoin ylikuumentua ja vaurioitua. Jos pääset pyörällä enää kävelyvauhtia, vaikka olet säätänyt
nopeuden suurimmalle mahdolliselle, sähkökäyttöjärjestelmä on säädettävä uudelleen.
•	Akun ollessa lähes tyhjä moottori saattaa käyttäytyä epätasaisesti ja alkaa nykiä.
Kytke siinä tapauksessa sähkökäyttöjärjestelmä pois, jotta se ei vaurioituisi.

Sähköpyörissä on erilaisia käyttökomponentteja eri malleissa ja varusteversioissa. Seuraavat
versiot ovat mahdollisia:
MOOTTORI (ks. myös luvut Tekniset tiedot sekä Osien nimet|Toimituksen osat)
- AEG EasyDrive Front
- AEG EasyDrive Heck, AEG EasyDrive+ Heck
- AEG ComfortDrive /C, AEG EcoDrive /C, AEG SportDrive (keskimoottori)
- BLAUPUNKT-etupyörämoottori
- BLAUPUNKT-keskimoottori
- BLAUPUNKT-takapyörämoottori
AKKU (ks. myös luvut Tekniset tiedot sekä Osien nimet|Toimituksen osat)
- SideClick-akku			
- tavaratelineakku			

- runkoakku
- Downtube-akku

OHJAUSNÄYTTÖ (ks. myös luvut Tekniset tiedot sekä Osien nimet|Toimituksen osat)
- LED-ohjausnäyttö (USB-/Bluetooth-toiminnolla tai ilman USB-/Bluetooth-toimintoa)
- LCD-monitoiminäyttö (Bluetooth-toiminnolla tai ilman Bluetooth-toimintoa)
- Mini-LED-näyttö
- EasyControl-näyttö
- LCD-näyttö
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LED-OHJAUSNÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmää käytetään ohjaustangon vasemmalla puolella olevan LED-ohjausnäytön avulla.
Siinä näkyvät kaikki tiedot, joit tarvitset sähköpyörän
käyttöön (kuva AQ):

AQ

2

3

4

1

5

6

1

Virtakytkin

Tällä painikkeella voit käynnistää ja sammuttaa sähkökäyttöjärjestelmän.

2

Plus-painike +

Tällä painikkeella voit nostaa ajotukea yksi taso kerrallaan. Kun pidät painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, talutustuki aktivoituu.

3

Nopeustaso

LED-valot kertovat, mikä ajotukitaso on parhaillaan käytössä.

4

Valotunnistin

Valotunnistin säätelee ohjausnäytön LED-valojen kirkkautta.

5

Akun lataustila

LED-valot kertovat akun lataustilan.

6

Miinus-painike –

Tällä painikkeella voit pienentää ajotukea yksi taso kerrallaan.
Kun pidät painiketta painettuna kahden sekunnin ajan, valot syttyvät/sammuvat.

SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ
• Jos sammutat sähkökäyttöjärjestelmän, myös valot sammuvat. Onnettomuuden
vaara!
HUOMIO

1. Paina LED-ohjausnäytön painiketta

1

(kuva AQ) n. 1,5 sekunnin ajan.

Voit sytyttää valot myös silloin, kun sähkökäyttöjärjestelmä on kytketty pois (ks. luku Valaistus). SAMSUNG-tavaratelineakku ja AEG-Downtube-akku kytkeytyvät automaattisesti pois,
kun niitä ei ole käytetty noin tuntiin. Aktivoi akku uudelleen painamalla akun painiketta.
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SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmä tukee sinua polkemisessa moottorin
lisävoimalla 25 km/h nopeuteen saakka. Voit valita 5 eri nopeustasoa (Abb AR):

AR Ajamisen tuki seuraavi-

1. Valitse haluamasi ajon aikainen nopeustaso plus- ja miinuspainikkeilla 6 (kuva AQ) (kuva AR).

		
		
		
		

Jos lopetat ajon aikana polkemisen, moottori pysähtyy lyhyen
viiveen jälkeen automaattisesti. Kun sähkökäyttöjärjestelmä
on poiskytkettynä, voit käyttää sähköpyörää tavallisen polkupyörän tapaan.

in nopeuksiin saakka:
11 km/h
15 km/h
19 km/h
22 km/h
25 km/h

AJOKÄYTTÄYTYMINEN MOOTTORIN TUKEMANA

Kun moottorin ajotuki on käytössä, sähköpyörän ajokäyttäytyminen eroaa osin huomattavasti polkupyörästä.
Sovita siksi moottorin ajotuki ulkoisen ympäristön (esim. ajoradan kulku, liikennetiheys,
ajoalusta), nopeuden sekä omien kykyjesi mukaan. Aja esimerkiksi tiukissa kaarteissa ja alhaisella nopeudella vain pienellä tukitasolla tai ilman moottorin tukea.
TALUTUSTUKI

Kun painat jatkuvasti plus-painiketta 2 (kuva AQ), pyörä liikkuu enintään 6 km/h nopeudella
ilman, että polkimia liikutetaan. Kun painike päästetään eikä polkimia liikuteta, moottori
sammuu automaattisesti.
USB-LATAUSLIITIN
-

•	Älä käytä USB-latausliitintä, jos se on märkä tai jos sataa vettä tai lunta, koska tällöin siihen liitetty laite tai sähköpyörä voi vaurioitua. USB-liittimen suojuksen on tällöin oltava
täysin kiinni. Vahingoittumisen vaara!
HUOMIO

•	Halutessasi liittää laitteen USB-latausliittimeen lue ehdottomasti laitteen käyttöohje. Näin
vältät käyttövirheitä (esim. liitettäessä), jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
• Käytä vain standardien mukaisia USB-johtoja ja johto-/sovitinyhdistelmiä, koska liitettävä
laite tai USB-latausliitin voi muutoin vaurioitua. Saattaa myös olla, että USB-johdon
liittäminen ei tällöin onnistu. Vahingoittumisen vaara!
• Älä kohdista liikaa voimaa USB-liittimeen tai irrottaessasi USB-johdon. Tarkista johtoa
liittäessäsi, että USB-liitin on oikeinpäin ja suorassa. Varmista, että liitin on perillä saakka.
Vahingoittumisen vaara!
• Älä työnnä vieraita esineitä USB-latausliittimeen. Vahingoittumisen vaara!

Jos sähköpyörässä on LED-ohjausnäyttö ja USB-latausliitin, voit käyttää tai ladata ohjausnäytön oikealta puolelta useimpia laitteita, jotka voivat saada virtaa USB-liitännästä (esim. älypuhelimet). Sähköpyörän akun on tällöin oltava paikoillaan ja siinä on oltava riittävästi vir-
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taa.

AS

USB-LATAUSLIITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Käynnistä sähkökäyttöjärjestelmä (ks. käyttöohje)
2. Avaa USB-latausliittimen suojakansi 1 (kuva AS).
3. Yhdistä ulkoisen laitteen USB-liitos standardien mukaisella MicroA/MicroB USB-2.0 -johdolla sähköpyörän
USB-latausliittimeen.
4. Aktivoi USB-latausliitin painamalla painiketta 2 (kuva
AS).

1

2

BLUETOOTH-TOIMINTO
Bluetooth-toiminnolla varustetut LED-näytöt voidaan liittää Bluetoothin proBike.-sovelluksella. proBike.-sovellus näyttää älypuhelimessasi tietoja, kuten hetkellisen nopeuden, akun tarkan tilan jne. Käyttöjärjestelmää voi myös käyttää kokonaan proBike.-sovelluksen avulla. Älypuhelin korvaa tällöin ohjausnäytön kokonaan. Huomaa, että sähköpyörää ei voi käyttää
samanaikaisesti sovelluksella ja ohjausnäytöllä.
Lataa proBike.-niminen sovellus Applen sovelluskaupasta iPhone-laitteille ja Google Play Storesta Android-laitteille. SAMSUNG Galaxy -laitteiden omistajat löytävät sovelluksen myös kohdasta
"Samsung Galaxy Apps". Jos sovellus ei näy etsiessäsi sitä, käyttöjärjestelmäsi versio ei ehkä ole riittävän uusi.
ÄLYPUHELIMEN YHDISTÄMINEN SÄHKÖPYÖRÄÄN
• Älä missään tapauksessa pidä älypuhelinta kädessä ajaessasi vaan pane se erityiseen älypuhelintaskuun (saatavana lisätarvikkeena kaupasta). Onnettomuuden vaara!
VAARA

• Käytä älypuhelimella ajon aikana yksinomaan proBike.-sovellusta.
Älä missään tapauksessa esimerkiksi kirjoita tekstiviestejä tai pelaa ajon aikana!
Onnettomuuden vaara!

1. Käynnistä sähkökäyttöjärjestelmä (ks. luku Sähkökäyttöjärjestelmän käynnistys/sammutus)
2. Käynnistä proBike.-sovellus älypuhelimestasi ja käynnistä Bluetooth.
Ensimmäistä kertaa Bluetoothilla yhdistettäessä on annettava seuraava parikytkentäkoodi,
jotta laitteet voivat muodostaa yhteyden:
proBike.-sovelluksen Bluetooth-yhteyksien pariliitoskoodi älypuhelimeesi on
12345678

proBike.-sovellus näyttää nyt sähköpyöräsi tilatiedot. Ohjaus tapahtuu edelleen ohjaustan-
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gon vasemmalla puolella olevalla kauko-ohjaimella.

ÄLYPUHELINOHJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

VAARA

• Suosittelemme, että käytät sähköpyörän hallintaan ohjausnäyttöä ja käytät
älypuhelinta vain tietonäyttönä. Näin voit pitää vasemman kätesi ohjaustangossa ja
ohjata sähköpyörää mukavasti ja turvallisesti.
Onnettomuuden vaara!

Voit käyttää sähköpyörää ohjausnäytön sijaan myös älypuhelimesi proBike.-sovelluksella. Sammuta tällöin ohjausnäyttö.
1. Paina ohjausnäytön painiketta
ajan. Ohjausnäyttö sammuu.

1

(kuva AT) n. 3 sekunnin

AT

1

ÄLYPUHELINOHJAUKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

1. Paina lyhyesti painiketta 1 (kuva AT), jonka jälkeen
voit hallita sähköpyörää taas ohjausnäytöllä. proBike.-sovelluksessa näkyvät edelleen kaikki sähköpyörän tiedot.
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LCD-MONITOIMINÄYTTÖ
Hallitset sähkökäyttöjärjestelmää ohjaustangon vasemmassa kahvassa olevalla ohjainlaitteella Ohjausnäytöstä näet selkeästi kaikki tiedot, joita tarvitset sähköpyörän käyttöön (AU)
AU

1

2

8

3
4

7

6

5

OHJAINLAITE
Virtakytkin

Sähkökäyttöjärjestelmän päälle-/poiskytkentä

Näyttöpainike

Vaihda näkymää (ODO, TRIP, TIMETRIP)

Vahvistuspainike

Vahvista valinta

Valintapainikkeet
Valopainike

Valon sytytys/sammutus

Talutustukipainike

Talutustuen aktivointi

LCD-MONITOIMINÄYTTÖ
1

Matkamittari/ajanotto

ODO: Kokonaiskilometrit
TRIP: Osamatkamittari (trippimittari)
TIMETRP: Matka-aika (TRIP)

2

Ajotila

Aktiivinen ajotila (ECO 1, ECO 2, TOUR, SPEED, BOOST)

3

Nopeusnäyttö

nykyinen nopeus (km/h)
AVG: keskinopeus
MAX: maksiminopeus

4

Akun lataustila

Akun jäljellä oleva lataus (>0/20/40/60/100 %)

5

USB-valvontanäyttö

USB-latausliitin (käytössä/ei käytössä)

6

Talutustuen valvontanäyttö

Talutustuki (käytössä/ei käytössä)

7

Valon valvontanäyttö

Valo (päällä / ei päällä)

8

USB-liitin

USB-liitin ja kansi
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SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ
Sähkökäyttöjärjestelmä kytketään päälle ja pois painamalla ohjainlaitteen painiketta
(kuva AU) n. 1,5 sekunnin ajan.
PROKEY

proKey-sirutekniikalla varustetun sähköpyörän sähkökäyttöjärjestelmä voidaan lukita ja vapauttaa elektronisesti. Käynnistä sähköpyörän järjestelmä seuraavasti:
1. Paina kaukosäätimen painiketta (kuva AU) vähän aikaa, jolloin LCD-ohjausnäyttöön tulee
proKey-symboli.
2. Aseta sitten transponder-avain (ei Masterkey-korttia!) kaukosäätimen vasemmalla puolella olevan tunnistinkentän eteen.
Sammuta Sähkökäyttöjärjestelmä painamalla kaukosäätimen painiketta
sekunnin ajan. Näin se on lukittu ja suojattu luvattomalta käytöltä.

(kuva AU) n. 1,5

•	Jos käytät käynnistäessäsi erehdyksessä Masterkey-korttia transponder-avaimen sijaan, sähkökäyttöjärjestelmää ei sen jälkeen voi enää käynnistää avaimella. Sinun on
ensin ”opetettava” avain uudelleen. Lisätietoja tarkasta menettelystä on kotisivullamme.

PROLOCK

proLock vapauttaa runkolukon automaattisesti, kun sähkökäyttöjärjestelmä käynnistetään.
Sulje lukko perinteisen rengaslukon tapaan painamalla vipu alas.
SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmä tukee sinua polkiessasi moottorilla 25 km/h nopeuteen saakka. Jos
lopetat ajon aikana polkemisen, moottori pysähtyy lyhyen viiveen jälkeen automaattisesti.
Suurin tukinopeus riippuu käytettävästä vaihteesta ja valitusta ajotavasta. Mitä suurempi
vaihde, sitä suurempi on keskimoottorin tukema nopeus.
Ajotapa valitaan kaukosäätimen painikkeilla (kuva AU).
-

ei moottoritukea, ohjausnäyttö käytössä, valot päällä

ECO

1

säästäväinen moottorituki

ECO

2

pieni moottorituki

TOUR

3

normaali moottorituki

SPEED

4

voimakas moottorituki

BOOST

5

suurin moottorituki

FI 41

SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

AJOKÄYTTÄYTYMINEN MOOTTORIN TUKEMANA

Kun moottorin ajotuki on käytössä, sähköpyörän ajokäyttäytyminen eroaa osin huomattavasti polkupyörästä.
Sovita siksi moottorin ajotuki ulkoisen ympäristön (esim. ajoradan kulku, liikennetiheys, ajoalusta), nopeuden sekä omien kykyjesi mukaan. Aja esimerkiksi tiukissa kaarteissa ja alhaisella nopeudella vain pienellä tukitasolla tai ilman moottorin tukea.
TALUTUSTUKI

Pidä painiketta (kuva AU) painettuna, jolloin pyörä liikkuu enintään 6 km/h nopeudella
ilman, että polkimia liikutetaan. Kun painike päästetään eikä polkimia liikuteta, moottori
sammuu automaattisesti.

SÄÄTÖTILA
Säätötilassa voit peräkkäisillä toimilla nollata matkamittarin (TRIP) ja säätää näytön kirkkautta. Säätötilaan siirrytään seuraavasti:
1. Säätötilaan pääset painamalla samanaikaisesti painikkeita (kuva AU) 2,5 sekunnin ajan.
MATKAMITTARIN (TRIP) NOLLAUS - ST1

1. Valitse painikkeilla (y), jos haluat nollata matkamittarin, tai valitse (n), jos haluat jatkaa matkan mittausta.
2. Vahvista valinta painamalla lyhyesti painiketta (kuva AU). Nyt voit säätää näytön kirkkautta
tai painaa painiketta n. 2 sekunnin ajan, jolloin poistut säätilasta.
NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ - ST2

1. Valitse sitten kirkkaus (1–3) painikkeilla (kuva AU).
2. Vahvista valinta painamalla lyhyesti painiketta (kuva AU). Nyt voit säätää näytön kirkkautta
tai painaa painiketta n. 2 sekunnin ajan, jolloin poistut säätötilasta.
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USB-LATAUSLIITIN
-

•	Älä käytä USB-latausliitintä, jos se on märkä tai jos sataa vettä tai lunta, koska tällöin siihen liitetty laite tai sähköpyörä voi vaurioitua. USB-liittimen suojuksen on tällöin oltava
täysin kiinni. Vahingoittumisen vaara!
HUOMIO

•	Halutessasi liittää laitteen USB-latausliittimeen lue ehdottomasti laitteen käyttöohje. Näin
vältät käyttövirheitä (esim. liitettäessä), jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
• Käytä vain standardien mukaisia USB-johtoja ja johto-/sovitinyhdistelmiä, koska liitettävä
laite tai USB-latausliitin voi muutoin vaurioitua. Saattaa myös olla, että USB-johdon
liittäminen ei tällöin onnistu. Vahingoittumisen vaara!
• Älä kohdista liikaa voimaa USB-liittimeen tai irrottaessasi USB-johdon. Tarkista johtoa
liittäessäsi, että USB-liitin on oikeinpäin ja suorassa. Varmista, että liitin on perillä saakka.
Vahingoittumisen vaara!
• Älä työnnä vieraita esineitä USB-latausliittimeen. Vahingoittumisen vaara!

LCD-ohjausnäytön oikealla puolella olevalla USB-latausliittimellä voit käyttää tai ladata
useimpia laitteita, jotka voivat saada virtaa USB-liitännästä (esim. älypuhelimet). Sähköpyörän akun on tällöin oltava paikoillaan ja siinä on oltava riittävästi virtaa.
USB-LATAUSLIITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä (ks. luku Sähkökäyttöjärjestelmän käynnistys/sammutus)
2. avaa LCD-ohjausnäytön sivulla oleva USB-latausliittimen suojakansi ja liitä ulkoinen laite USBjohdolla (MicroA/MicroB).
3. Kytke Sähkökäyttöjärjestelmän taas päälle (ks. luku Sähkökäyttöjärjestelmän päälle-/poiskytkentä).
AV

02

POIS

03

-

01

PÄÄLLE
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BLUETOOTH-TOIMINTO
• Älä missään tapauksessa pidä älypuhelinta kädessä ajaessasi vaan pane se
erityiseen älypuhelintaskuun (saatavana lisätarvikkeena kaupasta). Onnettomuuden
vaara!
VAARA

• Käytä älypuhelimella ajon aikana yksinomaan AEG Bike -sovellusta.
Älä missään tapauksessa esimerkiksi kirjoita tekstiviestejä tai pelaa ajon aikana!
Onnettomuuden vaara!

Bluetooth-toiminnolla varustetut LCD-ohjausnäytöt voidaan yhdistää älypuhelimeen AEG Bike-App-sovelluksella Bluetooth-yhteyden kautta. AEG Bike-App-sovellus näyttää älypuhelimessasi tietoja, kuten hetkellisen nopeuden, akun tarkan tilan jne. Käyttöjärjestelmää voi
myös käyttää kokonaan ADG Bike-App-sovelluksen avulla. Älypuhelin korvaa tällöin LCD-ohjausnäytön kokonaan. Huomaa, että sähköpyörää ei voi käyttää samanaikaisesti sovelluksella ja ohjausnäytöllä.
Lataa AEG Bike -niminen sovellus Applen sovelluskaupasta iPhonelaitteille ja Google Play Storesta Android-laitteille. SAMSUNG Galaxy
-laitteiden omistajat löytävät sovelluksen myös kohdasta "Samsung
Galaxy Apps". Jos sovellus ei näy etsiessäsi sitä, käyttöjärjestelmäsi
versio ei ehkä ole riittävän uusi.
ÄLYPUHELIMEN YHDISTÄMINEN SÄHKÖPYÖRÄÄN

1. Käynnistä sähkökäyttöjärjestelmä (ks. luku Sähkökäyttöjärjestelmän käynnistys/sammutus).
2. Käynnistä AEG Bike-App -sovellus älypuhelimestasi ja käynnistä Bluetooth.
Ensimmäistä kertaa Bluetoothilla yhdistettäessä on annettava seuraava parikytkentäkoodi,
jotta laitteet voivat muodostaa yhteyden:
AEG Bike -sovelluksen Bluetooth-yhteyksien pariliitoskoodi älypuhelimeesi on
12345678

AEG Bike-App -sovellus näyttää nyt sähköpyöräsi tilatiedot. Ohjaus tapahtuu edelleen ohjaustangon vasemmalla puolella olevalla kauko-ohjaimella.
ÄLYPUHELINOHJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

VAARA

• Suosittelemme, että käytät sähköpyörän hallintaan ohjausnäyttöä ja käytät
älypuhelinta vain tietonäyttönä. Näin voit pitää vasemman kätesi ohjaustangossa ja
ohjata sähköpyörää mukavasti ja turvallisesti.
Onnettomuusvaara!

Voit käyttää sähköpyörää ohjausnäytön sijaan myös älypuhelimesi AEG Bike-App -sovelluk-
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1. Paina kaukosäätimen painiketta

suomalainen

sella. Sammuta tällöin ohjausnäyttö.
(kuva AU) n. 1,5 sekunnin ajan. Ohjausnäyttö sammuu.

ÄLYPUHELINOHJAUKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

1. Paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta (kuva AU), jonka jälkeen voit taas hallita sähköpyörää ohjausnäytöllä ja kaukosäätimellä. AEG Bike-App -sovellus näyttää edelleen
sähköpyöräsi kaikki tilatiedot.

MINI-LED-NÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmää käytetään ohjaustangon vasemmalla puolella olevan LED-ohjausnäytön avulla.
Siinä näkyvät kaikki tiedot, joita tarvitset sähköpyörän käyttöön (kuva AW):

AW

1

2

7
3

6

5

4

1

Nopeusnäyttö

Näytöstä näet nykyisen nopeuden tai arvioidun jäljellä olevan käyttöajan.

2

Akun lataustila

LED-valot kertovat akun lataustilan (vihreä-keltainen-punainen)

3

Ajotaso

Näytöstä näet, mikä nopeustaso on parhaillaan käytössä.

4

Virtakytkin

Tällä painikkeella kytket sähkökäyttöjärjestelmän päälle/pois tai näet arvioidun jäljellä olevan käyttöajan.

5

Miinus-painike –

Tällä painikkeella voit pienentää ajotukea yksi taso kerrallaan.
Kun pidät painiketta painettuna kahden sekunnin ajan, valot syttyvät/sammuvat.

6

Plus-painike +

Tällä painikkeella voit nostaa ajotukea yksi taso kerrallaan. Kun pidät painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, talutustuki aktivoituu.

7

Talutustuen ilmaisin

Valo palaa talutustuen ollessa käytössä.
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SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ
1. Paina LED-ohjausnäytön painiketta

4

(kuva AW) n. 1,5 sekunnin ajan.

(Voit sytyttää valot myös silloin, kun sähkökäyttöjärjestelmä on kytketty pois (ks. luku Valaistus).)
SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmä tukee sinua polkiessasi moottorilla 25 km/h nopeuteen saakka.
Jos lopetat ajon aikana polkemisen, moottori pysähtyy lyhyen viiveen jälkeen automaattisesti.
Suurin tukinopeus riippuu käytettävästä vaihteesta ja valitusta ajotavasta. Mitä suurempi
vaihde, sitä suurempi on keskimoottorin tukema nopeus.
Voit valita tukitason painikkeilla

6

(+) ja

5

(-) (kuva AW).

ei moottoritukea, miniohjausnäyttö käytössä
1

säästäväinen moottorituki

2

keskitason moottorituki

3

voimakas moottorituki

4

suurin moottorituki

AJOKÄYTTÄYTYMINEN MOOTTORIN TUKEMANA

Kun moottorin ajotuki on käytössä, sähköpyörän ajokäyttäytyminen eroaa osin huomattavasti polkupyörästä.
Sovita siksi moottorin ajotuki ulkoisen ympäristön (esim. ajoradan kulku, liikennetiheys,
ajoalusta), nopeuden sekä omien kykyjesi mukaan. Aja esimerkiksi tiukissa kaarteissa ja
alhaisella nopeudella vain pienellä tukitasolla tai ilman moottorin tukea.
TALUTUSTUKI

Voit kiihdyttää sähköpyörän enintään 6 km/h nopeuteen ilman, että polkimia liikutetaan.
1. Pidä plus-painiketta 6 (kuva AW) painettuna, kunnes vihreä LED
syttyy. Talutustuki on aktivoitu.
2. Käynnistä talutustuki painamalla miinus-painiketta 5 (kuva AW).

7

(kuva AW) 		

Kun painike päästetään eikä polkimia liikuteta, moottori sammuu automaattisesti. Talutustuki poistuu käytöstä automaattisesti 5 sekunnin kuluttua, jos et käytä talutustukea.
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JÄLJELLÄ OLEVAN AJOMATKAN NÄYTTÖ

1. Saat näkyviin arvioidun jäljellä olevan tuetun ajomatkan painamalla mini-led-näytön painiketta
4 (kuva AW). (Sähköpyörän virran on oltava tällöin kytkettynä.)

EASYCONTROL-NÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmää voit käyttää EasyControl-ohjausnäytöllä, joka on ohjaustangon vasemmalla puolella (kuva AX).

AX

Valoisuusanturi säätää automaattisesti näytön kirkkautta. Se ohjaa automaattisesti myös valaistusta.

1
2

3
4

5
6

1

Plus-painike +

Tällä painikkeella voit nostaa ajotukea yksi taso kerrallaan.
Voit sytyttää/sammuttaa valot käsin painamalla painiketta painettuna n. 3
sekunnin ajan.

2

Nopeustaso

LED-valot kertovat, mikä ajotukitaso on parhaillaan käytössä.

3

Nopeusnäyttö

Näytöstä näet nykyisen nopeuden (km/h).

4

Akun lataustila

LED-valot kertovat akun lataustilan.

5

Miinus-painike –

Tällä painikkeella voit pienentää ajotukea yksi taso kerrallaan.
Kun pidät painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, talutustuki aktivoituu.

6

Virtakytkin

Tällä painikkeella voit käynnistää ja sammuttaa sähkökäyttöjärjestelmän.
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SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN PÄÄLLE-/

POISKYTKENTÄ

1. Vain järjestelmissä, joissa on runkoakku: Paina akun painiketta 1 (kuva AY), kunnes lataustilan merkkivalo syttyy.
2. Paina ohjausyksikön painiketta 6
(kuva AX) n. 1,5 sekunnin ajan.
Näyttö sammuu automaattisesti n. 10 minuutin kuluttua, kun
sähköpyörää ei enää käytetä.

AY

1

1

SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmä tukee sinua polkiessasi moottorilla 25 km/h nopeuteen saakka. Jos
lopetat ajon aikana polkemisen, moottori pysähtyy lyhyen viiveen jälkeen automaattisesti.
Suurin tukinopeus riippuu käytettävästä vaihteesta ja valitusta ajotavasta. Mitä suurempi
vaihde, sitä suurempi on keskimoottorin tukema nopeus.
Voit valita ajotason painikkeilla

1

(+) ja

5

(-) (kuva AX).

ei moottoritukea
1

säästäväinen moottorituki

2

pieni moottorituki

3

normaali moottorituki

4

voimakas moottorituki

5

suurin moottorituki

AJOKÄYTTÄYTYMINEN MOOTTORIN TUKEMANA

Kun moottorin ajotuki on käytössä, sähköpyörän ajokäyttäytyminen eroaa osin huomattavasti polkupyörästä.
Sovita siksi moottorin ajotuki ulkoisen ympäristön (esim. ajoradan kulku, liikennetiheys, ajoalusta), nopeuden sekä omien kykyjesi mukaan. Aja esimerkiksi tiukissa kaarteissa ja alhaisella nopeudella vain pienellä tukitasolla tai ilman moottorin tukea.
TALUTUSTUKI

Pidä miinus-painiketta 5 (kuva AX) painettuna, jolloin pyörä liikkuu enintään 6 km/h nopeudella ilman, että polkimia liikutetaan. Kun painike päästetään eikä polkimia liikuteta, moottori sammuu automaattisesti.
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Sähkökäyttöjärjestelmää voit käyttää LCD-näytöllä,
joka on ohjaustangon vasemmalla puolella (kuva AZ).

AZ

2

1

8

7

6

3

suomalainen

LCD-DISPLAY
4

5

1

Virtakytkin

Sähkökäyttöjärjestelmän päälle ja pois kytkeminen / vahvistuspainike valikossa

2

Akun lataustila

Akun jäljellä oleva lataus
(< 5 % [vilkkuu] / > 5 % / > 10 % / > 30 % / > 50 % / > 75 %)

3

Nopeusnäyttö

Sähköpyörän nykyinen nopeus km/h tai mph

4

Valon valvontanäyttö

Valot (päällä / ei päällä)

5

Toimintonäyttö

TRIP → ODO → MAX → AVG → POWER → TIME

6

Käyttötavan näyttö

Nykyisen tukitason tai talutustuen näyttö (0–5)

7

Miinus-painike –

Tällä painikkeella voit pienentää ajotukea yksi taso kerrallaan.
Kun pidät painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, talutustuki aktivoituu.

8

Plus-painike +

Tällä painikkeella voit nostaa ajotukea yksi taso kerrallaan.
Voit sytyttää/sammuttaa valot painamalla painiketta painettuna n. 2 sekunnin ajan (ks. myös luku Valaistus).

SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ
1. Paina ohjausyksikön painiketta

1

(kuva AZ) n. 2 sekunnin ajan.
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SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Sähkökäyttöjärjestelmä tukee sinua polkemisessa moottorin lisävoimalla 25 km/h nopeuteen saakka. Voit valita 5 eri nopeustasoa:
1. Valitse haluamasi ajon aikainen nopeustaso
Käyttötapanäytöstä näet valitun tason

6

8

plus- ja miinuspainikkeilla

7

(kuva AZ).

(kuva AZ) :

0

ei moottoritukea (LCD-näyttö käytössä)

-

1

säästäväinen moottorituki

11 km/h saakka

2

pieni moottorituki

15 km/h saakka

3

normaali moottorituki

19 km/h saakka

4

voimakas moottorituki

22 km/h saakka

5

suurin moottorituki

25 km/h saakka

Jos lopetat ajon aikana polkemisen, moottori pysähtyy lyhyen viiveen jälkeen automaattisesti. Kun sähkökäyttöjärjestelmä on poiskytkettynä, voit käyttää sähköpyörää tavallisen polkupyörän tapaan.
AJOKÄYTTÄYTYMINEN MOOTTORIN TUKEMANA

Kun moottorin ajotuki on käytössä, sähköpyörän ajokäyttäytyminen eroaa osin huomattavasti polkupyörästä.
Sovita siksi moottorin ajotuki ulkoisen ympäristön (esim. ajoradan kulku, liikennetiheys,
ajoalusta), nopeuden sekä omien kykyjesi mukaan. Aja esimerkiksi tiukissa kaarteissa ja alhaisella nopeudella vain pienellä tukitasolla tai ilman moottorin tukea.
TALUTUSTUKI

Pidä miinus-painiketta 7 (kuva AZ) painettuna, jolloin pyörä liikkuu enintään 6 km/h nopeudella ilman, että polkimia liikutetaan. Kun painike päästetään eikä polkimia liikuteta, moottori sammuu automaattisesti.
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TOIMINTONÄYTTÖ
Toimintonäytöstä saat seuraavat tiedot:
TRIP

Osamatkamittari (trippimittari)

ODO

Kokonaiskilometrit

MAX

Max. Matkanopeus

AVG

Keskimääräinen matkanopeus

POWER

Tehonkulutus

TIME

Matka-aika

1 (kuva AZ) .
1. Voit valita toiminnot painikkeella
		
TRIP  → ODO → MAX → AVG →  POWER → TIME → TRIP

SÄÄTÖTILA
Säätötilassa voit tehdä seuraavat säädöt:
TRIP RESET
UNIT
BRIGHTNESS
AUTO OFF
ASSIST MODE

Trippimittarin nollaus (YES = nollataan)
Valitaan kilometrit (METRIC) tai mailit (IMPERIAL)
Näytön kirkkauden säätö
Käyttämättömän sähköpyörän automaattinen sammuttaminen (minuutteina)
Talutustuen voimakkuustaso

Pääset säätötilaan (näyttöasetukset) painamalla samanaikaisesti plusta 7 (kuva AZ) 2 sekunnin ajan.
Valikkokohdat valitaan plus-

8

ja miinuspainikkeella

7

8

ja miinuspainiket-

ja vahvistetaan painikkeella

1

.
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AKKU
•	Käytä tässä sähköpyörässä vain toimitukseen kuuluvaa akkua! Oikosulku-, palo- ja
räjähdysvaara!
VAARA

•	Jos akun kotelo on vahingoittunut, sitä ei enää saa käyttää. Vaihda akku! Oikosulku-,
palo- ja räjähdysvaara!
•	Pidä akku kaukana tulesta ja liiasta lämmöstä. Älä koskaan pane akkua mikroaaltouuniin. Palo- ja räjähdysvaara!

HUOMIO

•	Älä koskaan pidä akkua veden alla. Älä koskaan puhdista sitä painepesurilla! Oikosulku-, palo- ja räjähdysvaara!
•	Älä aseta akkua alttiiksi voimakkaille iskuille tai jatkuvalle tärinälle! Oikosulku-, paloja räjähdysvaara!
•	Älä koskaan avaa tai korjaa akkua. Vaihda sen sijaan viallinen akku uuteen. Oikosulku-, palo- ja räjähdysvaara!
• Irrota akku sähköpyörän kuljetuksen ajaksi (esim. auton kuljetustelineessä). Älä
aseta akkua alttiiksi voimakkaille iskuille tai jatkuvalle tärinälle! Huolehdi autolla
		 kuljetettaessa akun turvallisesta sijoittamisesta. Oikosulku-, palo- ja räjähdysvaara!

Sähköpyörässä on tehokas litiumioniakku. Sähkökäyttöjärjestelmä ja valaistus saavat virran akusta.

BA

1
1

Akun teho riippuu sen iästä, lajista ja käyttötiheydestä sekä hoidosta. Akku saavuttaa täyden suorituskykynsä (kapasiteettinsa) vasta n. 2–5 täyden lataussyklin jälkeen. Täysi lataussykli tarkoittaa, että akun
lataustilan näytössä palaa ennen latausta enää yksi
LED eikä latausta keskeytetä ennenaikaisesti.
Akku on kuluva osa, ja sen kapasiteetti heikkenee
luonnollisesti sen käyttöiän kuluessa. Lisätietoja takuusta on tämän käyttöohjeen luvussa Takuu.

1

AKUN LATAUSTILA
Sähkökäyttöjärjestelmän ollessa käytössä näet akun
lataustilan ohjausnäytöstä ja suoraan akusta.
Paina akun painiketta 1 (kuva BA).

1

1

FI 52

AKUN LATAUS
•	Käytä lataamiseen vain toimitukseen kuuluvaa latauslaitetta! Räjähdysvaara!
•	Noudata latauslaitteen etiketin ohjeita, koska muutoin voi aiheutua käyttövirheitä.
Onnettomuuden vaara!
VAARA

HUOMIO

•	Latauslaitetta saa käyttää vain sähköpyörän lataamiseen. Lataa latauslaitteella
vain uudelleenladattavia akkuja äläkä lataa muiden valmistajien akkuja. Oikosulku-, palo- ja räjähdysvaara!
•	Latauslaite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, ja sen saa liittää vain sopivaan virtalähteeseen (ks. luku Tekniset tiedot). Oikosulku-, palo- ja räjähdysvaara!
•	Älä koskaan koske latauslaitteeseen tai pistokkeeseen märin käsin. Hengenvaara!
•	Huolehdi, ettei latauspistokkeen tai akun liitosten läheisyyteen joudu sähköä johtavia esineitä (esim. metalli)! Oikosulun vaara!
•	Älä koskaan käytä latauslaitetta voimakkaassa auringonsäteilyssä (lämmöntuotto!) tai ukkosella tai kun ilmassa on paljoon pölyä tai kosteutta. Oikosulku-, palo- ja
räjähdysvaara!
•	Huolehdi, että tilassa on latauksen aikana riittävä tuuletus. Palovaara!
•	Jos latausaika ylittää merkittävästi teknisissä tiedoissa ilmoitetun ajan, keskeytä
lataus ja ota yhteyttä asiakaspalveluun. Palo- ja räjähdysvaara!
•	Irrota latauslaite sähköverkosta heti kun lataus on päättynyt. Palovaara!
•	Peitä latausliitin latauksen jälkeen akun suojuksella. Oikosulun vaara!
•	Älä koskaan avaa tai korjaa latauslaitetta. Vaihda viallinen latauslaite uuteen. Oikosulku- ja palovaara!
•	Latauslaitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat normaalia heikommat tai joilla ei ole
riittävää kokemusta ja tietoa. Tästä poikkeuksena on tilanne, jossa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille ohjeet latauslaitteen käyttöön. Latauslaite on aina säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vääränlainen käyttö aiheuttaa hengenvaaran!

Lataa akku mieluiten jokaisen käytön jälkeen täyteen. Tässä akkutyypissä ei voi esiintyä ns.
muisti-ilmiötä. Sähköpyöräsi latausajan löydät teknisistä tiedoista. Voit ladata akun sen ollessa kiinni pyörässä tai irrotettuna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä edellä kuvatulla tavalla.
Työnnä akun latausliittymän suojus sivuun (kuva BB).
Työnnä latauslaitteen verkkojohto pistorasiaan.
Yhdistä latauspistoke akun latausliittymään 1 (kuva BB).
Akku alkaa latautua.
Lataustoiminto pysähtyy automaattisesti, kun akku on täyteen ladattu.

FI 53

suomalainen

SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

LAITTEEN TILA

LATAUSLAITTEEN NÄYTTÖ*

Latauslaite käyttövalmis

LED punainen

Lataus käynnissä

LED punainen

Lataus valmis

LED vihreä

BB

1

(*= AEG-latauslaite ilman lediä: tässä mallissa latauksen
tila on katsottava akusta)
1

AKUN IRROTTAMINEN
TAVARATELINAKKU

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä (ks. luku Sähkökäyttöjärjestelmän päälle-/poiskytkentä).
2. Työnnä avain akun lukkoon.
3. Vapauta akun lukko vääntämällä avainta vastapäivään.
4. Vedä akku takaapäin pois tavaratelineen akkupaikasta.

1

SIDECLICK-AKKU | DOWNTUBE-AKKU | RUNKOAKKU

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä (ks. luku Sähkökäyttöjärjestelmän päälle-/poiskytkentä).
2. Työnnä avain akun lukkoon.
3. Väännä avainta myötä- tai vastapäivään (vaihtelee malleittain) ja irrota akku toisella kädellä vetämällä sivulle.
1

AKUN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN
TAVARATELINAKKU

1. Aseta akku tavaratelineen akkupaikkaan.
2. Työnnä se perille saakka.
3. Varmista akku työntämällä avain lukkoon ja vääntämällä
sitä myötäpäivään.

1

SIDECLICK-AKKU | DOWNTUBE-AKKU | RUNKOAKKU

1. Työnnä akku akun uraan niin, että lukko lukittuu kuuluvasti.

1
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AKUN SÄILYTYS
•	Säilytä akkua aina täyteen ladattuna, muutoin akun kennot voivat vahingoittua tai jopa tuhoutua syväpurkautumisen sattuessa.
Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara! Takuu ei kata tällaista tapausta!
HUOMIO

•	Akkua on säilytettävä kuivassa ja viileässä, pakkaselta suojatussa tilassa. Oikosulkuja palovaara!

Litium-ioniakuilla on hyvin vähäinen itsepurkautuminen verrattuna muihin akkutyyppeihin.
Kuitenkin tämäkin akkutyyppi menettää lataustaan ajan mittaan. Lataa siksi myös täyteen
ladattua akkua viimeistään 3 kuukauden käyttämättömyyden jälkeen vähintään 2 tunnin
ajan.
•	Akun itsepurkautumisen minimoimiseksi säilytystilan lämpötilan tulisi olla mieluiten
7–10 °C.

TOIMINTAMATKA
Sähköpyöräsi toimintamatka riippuu monista erilaisista tekijöistä, jotka voivat pienentää teoreettista enimmäistoimintamatkaa:
– Akun lataustila 			
– akun ikä / jäljellä oleva kapasiteetti
– käytettävä polkemisteho 		
– kokonaispaino (ajaja + kuorma)
– ympäristön lämpötila			
– ajoradan/alustan ominaisuudet
– rengaspaineet				– vastatuuli
– valittu nopeustaso			
– nousu
Yleisesti ottaen toimintamatka on sitä pitempi, mitä pienempi on valittu tehostustaso ja mitä
enemmän poljet itse. Lisäksi toimintamatka riippuu merkittävästi ympäristön lämpötilasta.
Lämpötilan laskiessa nollan alapuolelle akun teho heikkenee ja toimintamatka lyhenee merkittävästi. Samoin akun kapasiteetti heikkenee ja siten toimintamatka lyhenee akun iän ja
käytön mukaan.
•	Saavutat pisimmän toimintamatkan, kun et käytä moottorin avustusta jatkuvasti. Käytä sitä pääasiassa vain kiihdytykseen, ylämäkiin ja vastatuulessa.
• Huolehdi, että renkaissa on aina riittävä ilmanpaine, koska muutoin toimintamatka voi
lyhentyä merkittävästi.
• Toimintamatka pitenee, kun valitset pienemmän tukitason ja poljet enemmän itse.
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PYÖRÄT

PYÖRÄT
• Tarkasta ennen jokaista ajoa, onko ulkorenkaiden profiili kulunut ja onko näkyviä
vaurioita. Epävarmoissa tapauksissa vaihda ulkorenkaat välittömästi alkuperäisvararenkaisiin. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Vaihda ulko- ja sisärenkaat vain vanteelle sopivaan kokoon, koska vain se takaa
asianmukaisen toiminnan. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
•	Ulkorenkaassa ilmoitettua enimmäispainetta ei saa missään tapauksessa ylittää,
koska sisärengas voi muutoin puhjeta! Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!

HUOMIO

•	Renkaissa on aina oltava riittävä ilmanpaine! Liian pieni ilmanpaine voi vaikuttaa negatiivisesti ajokäyttäytymiseen erityisesti kaarteissa. Lisäksi ulkorenkaat voivat painua esteen yli ajettaessa kasaan, jolloin vanteet voivat vahingoittua. Lisäksi ulkorenkaat kuluvat nopeammin. Onnettomuuden vaara!

ULKORENGAS | SISÄRENGAS
Rengaskoko on ilmoitettu renkaassa. Se ilmoitetaan millimetreinä (ETRTO-standardi) ja tuumakokona. Esimerkiksi 47-622 tarkoittaa, että renkaan leveys on 47 mm ja sisähalkaisija
622 mm.
Noudata renkaassa ilmoitettua minimi- ja maksimipainetta. Jos rengaspaine on ilmoitettua
vähimmäispainetta pienempi, kumirengas voi vahingoittua, koska se painuu liiaksi kasaan ja
reunoihin voi tulla halkeamia. Liian pieni rengaspaine lyhentää myös sähköpyörän suurinta
mahdollista toimintamatkaa.
Jos taas paine on ilmoitettua enimmäispainetta suurempi, sisärengas saattaa puhjeta.
Voit mitata tarkan rengaspaineen pumpulla, jossa on sisäänrakennettu manometri, tai ulkoisella ilmanpainemittarilla.
HEIJASTINNAUHAT
[Jos vanteissa/renkaissa on heijastinnauhat, ei lain mukaan tarvita erillisiä sivuheijastimia
(tieliikennelaki 19 §).]
PISTOSUOJA
Sisä- ja ulkorenkaiden pistosuojan ansiosta pienet tunkeumat (n. 3 mm saakka) eivät vaadi
paikkausta.
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PINNAT
•	Löysät pinnat on heti kiristettävä ja vahingoittuneet tai katkenneet pinnat vaihdettava
uusiin. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
HUOMIO

•	Anna pinnoihin kohdistuvat korjaustyöt (esim. pinnojen kiristäminen ja vaihtaminen
sekä pyörän keskittäminen) aina ammattilaiselle, jolla on sopivat työkalut. Vain niin
voidaan varmistaa oikeanlainen toiminta. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!

Pinnat yhdistävät vanteen napaan. Pinnojen tasainen kireys on tärkeää pyörän tasaisen ja
vakaan pyörinnän kannalta. Ajan myötä pinnat voivat löystyä, jolloin kiristäminen ja keskittäminen on tarpeen.

VANNE
• Vannejarrua käytettäessä vanteen sivuissa ei saa koskaan olla likaa, rasvoja eikä
öljyjä, koska jarruteho voi muutoin heiketä tai kadota jopa kokonaan. Onnettomuuden
vaara!
VAARA

• Vaihda kuluneet vanteet viipymättä uusiin, koska muutoin vanne voi murtua
rasituksessa. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!

Vannejarrua käytettäessä vanne kuluu ajan myötä. Siksi
vanteen sivulla on kulumisesta kertova ura tai piste (kuva
BC). Jos sitä ei enää näy, vanne on liian kulunut ja on vaihdettava viipymättä.

BC

ETUPYÖRÄ
•	Jos pyöriä ei ole asennettu oikein, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti jarrutus- ja ajokäyttäytymiseen. Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Kiristä kaikki avatut/irrotetut ruuvit ja mutterit tiukasti. Muutoin etupyörä voi irrota
ajon aikana! Suorita varovasti koeajo asennuksen jälkeen. Onnettomuuden vaara!

ETUPYÖRÄN IRROTTAMINEN
1. V-Brake-vannejarru: Irrota jarruvaijeri 1 (kuva BC), jotta voit myöhemmin irrottaa pyörän helpommin.
Hydraulinen vannejarru: Avaa vannejarrun pikakiristysvipu 3 (kuva BC) [OPEN].
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2. Hydraulinen vannejarru: Irrota jarrusylinteri 2 Cantilever-kannasta 1 (kuva BE), jotta voit myöhemmin irrottaa pyörän helpommin.
2. Vain malleissa, joissa on etunapamoottori: Irrota moottorijohto
1 (kuva BF) pistoliitoksesta 2 (kuva BF).
3. Vain malleissa, joissa on etumoottori: Irrota suojukset akselin
oikealta ja vasemmalta puolelta.
4. Avaa etupyörän tiukan istuvuuden takaavat mutterit 18 tai 15
mm avaimella (mallista riippuen).
5. Irrota mutterit ja aluslevyt akselilta.
6. Vedä etupyörä haarukan lehtien urista.
ETUPYÖRÄN KIINNITYS

BD

Takapyörän irrottamisessa toimintatapa riippuu vaihdejärjestelmästä (ks. luku Vaihteet).

FI 58

2

BE
4

1. Aseta etupyörä suoraan akselin pidikkeisiin siten, että moottorin johto on oikealla puolella (vain mallit, joissa on etupyörämoottori).
2. Aseta aluslevyt ja mutterit akselille.
3. Kiristä akselin mutterit tiukasti 18 tai 15 mm avaimella (ks.
luku Vääntömomenttitiedot).
4. Aseta molemmat suojukset akselimuttereihin.
BF
5. Vain malleissa, joissa on etunapamoottori: Aseta moottorin
johto 1 (kuva BF) liittimeen 2 (kuva BF).
6. V-Brake-vannejarru: Kiinnitä jarruvaijeri 1 (kuva BD) paikoilleen.
Hydraulinen vannejarru: Aseta jarrusylinteri 2 Cantilever-kantaan 1 (kuva BE).
7. Hydraulinen vannejarru: Sulje pikakiristysvipu 3 (kuva BE) [CLOSE]. Jos vipu menee kiinni liian kevyesti, pikakiristysruuvia on
säädettävä (ks. luku Jarrut).
8. Tarkista, että vannejarru toimii asianmukaisesti. Säädä tarvittaessa uudelleen (ks. luku Jarru).

TAKAPYÖRÄ

1

1
3

2

1
2

POLJINKAMPI
•	Tarkista säännöllisesti, että poljinkampi on tiukasti paikoillaan kierreliitoksessa. Poljinten varret voivat muutoin irrota ja koko poljinkampi sisälaakereineen vahingoittua. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
VAARA

POLJINKAMMEN KIRISTÄMINEN
1. Poista mahdollinen suojus molemmin puolin 1 (kuva BG)
esim. ruuvitaltan avulla.
2. Kiristä sen alla oleva ruuvi 2 (kuva BG) tiukasti mallista
riippuen joko 8 mm kuusiokoloavaimella tai erityisavaimella ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).
3. Aseta suojus 1 (kuva BG) paikoilleen.

BG

1

2

VAIHTEISTO
NAPAVAIHTAJAT
VAIHTAJAN KÄYTTÖ
Vaihteita vaihdetaan kääntämällä vaihdekahvaa. Vaihtaessasi lopeta hetkeksi polkeminen,
jotta vaihteisto pääsee vaihtamaan.
Seuraavassa on kuvaukset takapyörän erilaisten vaihdejärjestelmien säädöstä sekä tapapyörän irrotuksesta ja kiinnityksestä:
•	Jos pyöriä ei ole asennettu oikein, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti jarrutus- ja ajokäyttäytymiseen. Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Kiristä kaikki avatut/irrotetut ruuvit ja mutterit tiukasti. Tarkista, että lukituslaatta on
paikoillaan oikein. Muutoin takapyörä voi irrota ajon aikana! Suorita varovasti koeajo
asennuksen jälkeen. Onnettomuuden vaara!
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SHIMANO NEXUS INTER 3
VAIHTEISTON SÄÄTÖ
1. Siirrä vaihdekahva 1. vaihteelta 2. vaihteelle.
2. Tarkista, että keltainen merkitä 1 (kuva BH) on rajamerkintöjen 2 (kuva BH) välissä keskellä.
3. Jos vaihteistoa täytyy säätää, irrota ensin vastamutteri 2
(kuva BI).
4. Säädä sen jälkeen vaihteistoa säätöruuvilla 3 (kuva BI).
5. Kiristä säädön jälkeen vastamutteri 2 (kuva BI) taas tiukasti.
6. Vaihda useita kertoja kaikille vaihteille tarkistaaksesi, että
vaihteet toimivat oikein.

BH

1

2

BI

TAKAPYÖRÄN IRROTUS
1.
2.
3.
4.

Käännä vaihdekahva 1. vaihteelle.
Avaa vaihdinyksikön kiinnitysruuvi 1 (kuva BI).
Irrota vaihtaja.
Näkyviin tulee vaihtajan nasta. Vedä se ulos akselin aukosta.
5. Avaa polkupyörän vasemmalla sivulla oleva jarruvarren pitimen ruuvi 1 (kuva BJ) ruuvitaltalla.
6. Avaa takapyörän molemmilla puolilla olevat akselimutterit
15 mm avaimella.

TAKAPYÖRÄN KIINNITYS
1. Käännä vaihdekahva 1. vaihteelle.
2. Aseta ketju hammaspyörälle.
3. Aseta takapyörä haarukan lehtien uriin. Huolehdi, että pyörä on
suorassa haarukan lehtien urissa ja ketju sopivan kireällä.
(ks. luku Ketjun kireys).
4. Aseta varmistuslevy 2 (kuva BJ) vasemmalla puolella akselille
siten, että hammastus on sille tarkoitetussa aukossa.
5. Aseta aluslevy akselin oikealle puolelle.
6. Kiinnitä pyörä molemmin puolin akselimuttereilla. Kiristä ne tiukasti 15 mm avaimella (ks. luku Vääntömomenttitiedot).
7. Kiinnitä vasemmalla puolella oleva jarruvarsi kiinnittimen ruuvil-
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1
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la 1 (kuva BJ) runkoon.
8. Työnnä vaihtajan nasta oikealle puolelle akselin aukkoon vasteeseen asti.
9. Varmista, että 1. vaihde on valittuna.
10. Aseta vaihdinyksikkö kuvan mukaisesti (kuva BI ) oikeanpuoleiselle akselimutterille.
11. Kiinnitä vaihtaja alemmalla kiinnitysmutterilla 1 (kuva BI).
12. Säädä vaihteisto (ks. luku Vaihteisto).

SHIMANO NEXUS INTER 7
VAIHTEISTON SÄÄTÖ
1. Siirrä vaihdekahva 1. vaihteelta 4. vaihteelle.
2. Tarkista vaihteiston asento takanavan kahdesta keltaisesta
merkinnästä (kuva BK). Vaihteisto on säädetty oikein, kun
molemmat merkinnät ovat toisiaan vasten samalla tasolla.
3. Vaihteistoa säädetään kääntämällä vaihdekahvan säätöruuvia (kuva BL).
4. Vaihda useita kertoja kaikille vaihteille tarkistaaksesi, että
vaihteet toimivat oikein.

BK

BL

TAKAPYÖRÄN IRROTUS
1. Siirrä vaihdekahva 1. vaihteelle.
2. V-Brake-vannejarru: Irrota jarruvaijeri 1 (kuva BM), jotta
voit myöhemmin irrottaa pyörän helpommin.
Hydraulinen vannejarru: Avaa vannejarrun pikakiristysvipu
3 (kuva BN) [OPEN].
3. Hydraulinen vannejarru: Irrota jarrusylinteri 2 Cantilever-kannasta 1 (kuva BN), jotta voit myöhemmin irrottaa
pyörän helpommin.
4. Irrota sähköpyörän vasemmalla puolella olevan jarruvarren
kiinnike 1 (kuva BO).
5. Avaa takapyörän molemmilla puolilla olevat akselimutterit
15 mm avaimella.
6. Irrota akselimutterit ja varmistuslevyt 2 (kuva BO) akselilta.
7. Vedä takapyörä pois kiinnikkeistään.
8. Irrota takapyörä vaihdevaijerista kääntämällä varmistusrengasta (kuva BO) n. 45° vastapäivään. Nyt voit irrottaa varmistusrenkaan ja vaijerikasetin takapyörästä.

BM

1

2

FI 61

VAIHTEISTO

TAKAPYÖRÄN KIINNITYS
1. Aseta vaijerikasetti takapyörän navalle. Huolehdi, että kytkinvivun keltaiset merkinnät ovat samalla kohdalla kuin navan keltaiset merkinnät (kuva BQ).
2. Aseta kiinnitysrengas vaijerikasettiin ja kierrä sitä n. 45° myötäpäivään. (kuva BP ja BQ)
3. Aseta takapyörä takahaarukan lehtien uriin.
4. Aseta lukituslaatat akselille siten, että hammastus on lehden
urassa (kuva BR).
5. Kiinnitä takapyörä akselimuttereilla (kuva BO). Huolehdi, että
pyörä on suorassa haarukan lehtien urissa ja ketju sopivan
kireällä. (ks. luku Ketjun kireys).
6. Kiinnitä vasemmalla puolella oleva jarruvarsi 1 kiinnittimen
ruuvilla (kuva BO) runkoon.
7. V-Brake-vannejarru: Kiinnitä jarruvaijeri 1 (kuva BM) paikoilleen.
Hydraulinen vannejarru: Aseta jarrusylinteri 2 Cantilever-kantaan 1 (kuva BN).
Hydraulinen vannejarru: Sulje pikakiristysvipu 3 (kuva BN)
[CLOSE]. Jos vipu menee kiinni liian kevyesti, pikakiristysruuvia on säädettävä (ks. luku Jarrut).
8. Tarkista, että vannejarru toimii asianmukaisesti. Säädä tarvittaessa uudelleen (ks. luku Jarru).
9. Säädä vaihteisto (ks. luku Vaihteiston säätö).

BN
4

1
3

BO

2

1

BP

Zur Montage die gelben
Markierungen•aufeinander
ausrichten

Schaltrad
um 45°drehen

Befestigungsring

Die Halterung für den Schaltarm
richtig befestigen

BQ

Schaltrad

gelbe Markierungen

ausrichten

Schaltarm

Abdeckung
Richtung
beachten

gelbe Markierungen

BR
Sicherungsscheibe
Hutmutter
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KETJUVAIHTAJA
•	Älä polje taaksepäin vaihtaessasi, sillä ketju voi muutoin pudota paikoiltaan. Onnettomuuden vaara!
VAARA

VAIHTAJAN KÄYTTÖ
Vaihda vaihdetta ketjuvaihtajalla vasta, kun olet hieman keventänyt polkemista.

BS

OIKEIN

•	Vältä ketjun liian vinoa asentoa, koska tällöin voi
kuulua hankaavia ääniä ja rattaat ja ketju kuluvat
nopeammin. (kuva BS)

VÄÄRIN
RAPIDFIRE-VAIHDEVIPU

Voit vaihtaa vaihteita ketjuvaihteita tarkasti vasemmalla ja
oikealla vaihdevivulla. Oikealla vaihdevivulla ohjataan takavaihtajaa ja vasemmalla (jos sellainen on) etuvaihtajaa.
VAIHDEKAHVA

Vaihdetta vaihdetaan vaihdekahvaa kääntämällä. Vaihdekahvan
ikkunasta näet, mikä vaihde on käytössä
Oikealla vaihdevivulla ohjataan takavaihtajaa ja vasemmalla etuvaihtajaa.

SÄÄTÖ
Kaikkia ketjuvaihteistoja on aika ajoin säädettävä uudelleen. Jos näin ei tehdä, vaihtaminen
sujuu jäykemmin ja vaihteistojärjestelmä kuluu nopeammin ja saattaa lakata toimimasta kokonaan.
Huolehdi siis aina, että vaihtaminen toimii moitteettomasti. Jos vaihtaminen ei enää suju
moitteettomasti tai vaihdettaessa kuuluu epätavallisia ääniä, ketjuvaihteistoa on yleensä
säädettävä.
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VALMISTELU

Tarkasta ennen vaihteiden säätöä seuraavat asiat:
1.	Tarkista, etteivät vaihdevaijerit tai niiden kuoret ole kiertyneet.
2.	Takapyörän on oltava tiukasti kiinni, eikä siinä saa missään tapauksessa olla välystä.
3.	Vaihdeyksikkö ei saa olla vääntynyt. Tarkasta tämä katsomalla rissapyöriä takaapäin.
Niiden on oltava täsmälleen samassa linjassa niin, että ketju kulkee aivan suoraan ohjainrullalta toiselle.
VAIJERIEN KIREYDEN SÄÄTÖ

Jos ketjuvaihteet ovat säädön tarpeessa, usein riittää jo vaijerin kireyden säätö vasemmasta
tai oikeasta vaihdekahvasta:
1.	Kiristä ruuvia 1 kevyesti (kuva BT) .
2.	Tarkista, että vaihteet toimivat sujuvasti. Jos näin ei
ole, kiristä ruuvia lisää. Kierrä sitä tarvittaessa myös
vastakkaiseen suuntaan.

BT

1

Jos ketjuvaihteiden säätö ei onnistu vaijeria kiristämällä,
vaihteisto on säädettävä uudelleen.
VAIHTEISTON SÄÄTÖ

•	Jos vaihteisto ei ole oikein säädetty, tämä voi vahingoittaa ketjua ja vaihteistoa. Väärin
säädetty vaihteisto voi mennä pinnojen väliin. Onnettomuuden vaara!
VAARA

1. Siirrä ketju isoimmalle eturattaalle ja pienimmälle takarattaalle.
2. Kierrä nyt säätöruuvia H 3 (kuva BU), kunnes ohjausrulla 4
on tarkasti pienimmän takarattaan alla.
3. Siirrä ketju pienimmälle eturattaalle ja isoimmalle takarattaalle.
4. Nytkin ohjausrullan on oltava tarkasti takarattaan alla. Korjaa tarvittaessa säätöruuvilla L 2 (kuva BU). Huolehdi, ettei
ketju missään tapauksessa kosketa pinnoja.
5. Säädä vaijerin kireys säätöruuvilla 1 (kuva BU). Ketjun on
vaihdettaessa siirryttävä sujuvasti molempiin suuntiin.
6. Säätöruuvilla B 1 (kuva BU) säädetään rissapyörän ja takarattaan piikkien väliä. Isoimmalla takarattaalla ylemmän ris-
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BU

1

4

3
2

sapyörän hampaiden ja takarattaan hampaiden välin tulisi olla 5–7 millimetriä.
KETJUNOHJAIMEN SÄÄTÖ
•	Jos ketjunohjaimesta kuuluu ajon aikana hankaavia ääniä, tarkista heti ketjunohjaimen säätö. Ketju tai vaihteisto voivat muutoin vahingoittua.
Vahingoittumisen vaara!
HUOMIO

1. Ketjunohjaimen ulkolevyn tasaisen osan on oltava 2–3 millimetriä suurimman eturattaan hampaiden yläpuolella ja samassa linjassa suurimman eturattaan kanssa. (kuva BV)
Korjaa tarvittaessa ketjunohjaimen asentoa.
2. Ketjunohjaimen liikkumisalueen säätämiseksi vaihda pienimmälle eturattaalle ja suurimmalle takarattaalle.
3. Avaa ruuvia L niin paljon, että ketju kulkee hankaamatta sisärajoittimen ohi (kuva BW).
4. Vaihda suurimmalle eturattaalle ja pienimmälle takarattaalle.
5. Säädä ketju ruuvin H avulla siten, että se kulkee hankaamatta ulkolevyn ohi (kuva BW).

BV

BW
1

2
4
3

TAKAPYÖRÄN IRROTUS
1. V-Brake-vannejarru: Irrota jarruvaijeri 1 (kuva BX), jotta
voit myöhemmin irrottaa pyörän helpommin.
Hydraulinen vannejarru: Avaa vannejarrun pikakiristysvipu
3 (kuva BY) [OPEN].
2. Hydraulinen vannejarru: Irrota jarrusylinteri 2 Cantilever-kannasta 1 (kuva BY), jotta voit myöhemmin irrottaa
pyörän helpommin.
3. Irrota moottorijohdon pistoke (takapyörämoottorilla varustettu malli).
4. Avaa takapyörän molemmilla puolilla olevat akselimutterit 18
mm avaimella tai avaa pikakiristimen vipu (mallista riippuen).
5. Irrota akselimutterit ja aluslevyt.
6. Vedä takapyörä ulos haarukan lehtien urista.

BX

1

2
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VAIHTEISTO

VAIHTEISTO

TAKAPYÖRÄN KIINNITYS
1. Aseta ketju hammaspyörälle.
2. Aseta takapyörä takahaarukan lehtien uriin. Huolehdi, että
pyörä on suorassa haarukan lehtien urissa.
3. Aseta mahdollinen vaihtajan suojus sekä aluslevyt akselille.
4. Mallit, joissa ei ole pikakiristintä: Kiinnitä pyörä molemmin
puolin akselimuttereilla 18 mm avaimen avulla. Kiristä akselimutterit tiukasti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).
Mallit, joissa on pikakiristin: Sulje pikakiristysvipu asianmukaisesti (ks. luku Pikakiristin).
5. Työnnä moottorin johdon pistoke paikoilleen (takapyörämoottorilla varustettu malli).
6. V-Brake-vannejarru: Kiinnitä jarruvaijeri 1 (kuva BX) paikoilleen.
Hydraulinen vannejarru: Aseta jarrusylinteri 2 Cantilever-kantaan 1 (kuva BY).
7. Hydraulinen vannejarru: Sulje pikakiristysvipu 3 (kuva BY)
[CLOSE]. Jos vipu menee kiinni liian kevyesti, pikakiristysruuvia on säädettävä (ks. luku Jarrut).
8. Tarkista, että jarru toimii asianmukaisesti, ja säädä tarvittaessa (ks. luku Jarru).
9. Säädä vaihteisto (ks. luku Vaihteisto).
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BY
4

1
3

2

KETJU
•	Ketjun voitelun on aina oltava riittävä, muutoin ketju voi katketa. Mahdollinen jalkajarru ei tällöin enää toimi!
Onnettomuuden vaara!
VAARA

Puhdista ja öljyä ketju säännöllisesti (erityisesti sateella ajettaessa) polkupyöräöljyllä tai ketjusprayllä. Kuivaa ylimääräinen öljy painelemalla liinalla.

KETJUN KIRISTYS (VAIN NAPAVAIHTEISISSA MALLEISSA)
•	Liian löysä ketju voi mennä ajettaessa pois paikoiltaan. Jalkajarru ei tällöin enää toimi!
Onnettomuuden vaara!
VAARA

Koska ketju venyy käytössä, sen kireys on tarkistettava säännöllisesti.
KETJUN KIREYDEN TARKISTUS
1. Aseta sähköpyörä telineeseen.
2. Tarkista, voiko ketjua painaa enintään 10–15 mm
ylös- ja alaspäin (vrt. kuva BZ).

BZ

ca. 10 –15 mm

Väärin kiristetty ketju voi lisätä kulumista ja tuottaa ajon aikana häiritseviä ääniä.
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KETJU

KETJU

KETJUN KIREYDEN SÄÄTÖ
•	Takapyörän on oltava tiukasti paikoillaan haarukan lehtien urissa, koska muutoin jarrutusja ajokäyttäytyminen voi häiriintyä. Onnettomuuden vaara!
VAARA

•	Kiristä kaikki avatut/irrotetut ruuvit ja mutterit tiukasti. Tarkista, että lukituslaatta on paikoillaan oikein. Muutoin takapyörä voi irrota ajon aikana! Suorita varovasti koeajo asennuksen jälkeen. Onnettomuuden vaara!

NAPAVAIHTAJA ILMAN VAIHDINYKSIKKÖÄ

1. Avaa takapyörän molemmilla puolilla olevat akselimutterit 1
(kuva CA) 15 tai 18 mm avaimella.
2. Siirrä takapyörää ketjun kireyden säätämiseksi.
Huolehdi, että pyörä on suorassa haarukan lehtien urissa ja
ketju sopivan kireällä.
4. Kiinnitä pyörä molemmin puolin akselimuttereilla 15 mm avaimen avulla. Kiristä akselimutterit tiukasti ilmoitetun vääntömomentin mukaisesti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).

CA

1

SHIMANO NEXUS INTER 3

1.
2.
3.
4.

Käännä vaihdekahva 1. vaihteelle.
Avaa kiinnitysruuvi 1 (kuva CB).
Irrota vaihdinyksikkö.
Näkyviin tulee vaihtajan nasta. Vedä se ulos akselin aukosta.
5. Avaa jarruvarren pitimen ruuvi 1 (kuva CC) ruuvitaltalla.
6. Avaa takapyörän molemmilla puolilla olevat akselimutterit
15 mm avaimella.
7. Siirrä takapyörää ketjun kireyden säätämiseksi. Huolehdi,
että pyörä on suorassa haarukan lehtien urissa.
8. Kiinnitä jarruvarsi pitimen ruuvilla 1 (kuva CC) runkoon.
9. Työnnä vaihtajan nasta oikealle puolelle akselin aukkoon vasteeseen asti.
10. Aseta vaihdinyksikkö kuvan mukaisesti (kuva CB ) oikeanpuoleiselle akselimutterille.
11. Kiinnitä vaihtaja alemmalla kiinnitysmutterilla 1 (kuva CB).
12. Säädä vaihteisto (ks. luku Vaihteisto).
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CB

1

2

CC

1

2

3

KETJU

1. Avaa rungon molemmilla puolilla olevat ruuvit 1 (kuva AO) 5
mm kuusiokoloavaimella.
2. Avaa kiinnitysruuvi 2 (kuva CD) 5 mm kuusiokoloavaimella
molemmin puolin.
3. Siirrä takapyörää ketjun kireyden säätämiseksi (kuva CE). Kiristä kiinnitysruuvia 2 (kuva CD) niin paljon, että oikea asento on saavutettu. Huolehdi, että pyörä on suorassa haarukan
lehtien urissa ja ketju sopivan kireällä. (ks. luku Ketjun kireyden tarkistus).
4. Kiristä ruuvit 1 (kuva CD) tiukasti (ks. luku Vääntömomenttitiedot).

suomalainen

NAPAVAIHTEET JA LEVYJARRU
CD
1
2

1

3

CE
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HENKILÖIDEN/TAVAROIDEN KULJETUS

HENKILÖIDEN/TAVAROIDEN KULJETUS
•	Sähköpyörän ajo- ja jarrutuskäyttäytyminen muuttuu, kun siinä kuormaa. Lisäpaino
saattaa pidentää jarrutusmatkaa huomattavasti. Onnettomuuden vaara!
VAARA

HUOMIO

•	Tekniset tiedot -luvussa mainittu sähköpyörän suurin sallittu kokonaispaino ei saa ylittyä. Kokonaispaino sisältää sähköpyörän lisäksi myös ajajan ja kaiken lisäkuorman
(esim. kori ja sivulaukut sisältöineen, lastenistuin ja lapsi, perävaunu ja perävaunun
kuorma). Painon ylittäminen voi aiheuttaa vahinkoja, jopa osien rikkoutumista. Onnettomuuden vaara!
•	Tavaratelineessä tai korissa mainittua maksimikuormaa ei saa ylittää. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
•	Älä peitä pyörän valoja kuormalla, jotta muut tielläliikkujat näkevät sinut pimeällä ja
huonoissa sääoloissa. Onnettomuuden vaara!
•	Älä kuljeta kasseja tai muita tavaroita ohjaustangossa. Ohjaustanko voi muutoin murtua tai ajokäyttäytyminen häiriintyä. Onnettomuuden vaara!
•	Käytä kuljettamiseen erityisiä pyörälaukkuja, koreja tai kiinnitysvälineitä. Älä käytä
kiinnittämiseen löyhiä hihnoja, koska ne voivat mennä pinnojen väliin. Onnettomuuden vaara!
•	Huolehdi aina kuorman tasaisesta jakautumisesta, jotta ajokäyttäytyminen (erityisesti
kaarteissa) ei häiriinny tarpeettomasti. Onnettomuuden vaara!

LASTENISTUIN

VAARA

• [Lasta voi kuljettaa pyörällä, jos polkupyörässä on lasta varten sopiva istuin ja tarkoituksenmukaiset jalkojen suojukset. Kaksipyöräisellä pyörällä saa 15 vuotta täyttänyt
henkilö kuljettaa yhtä enintään 10-vuotiasta lasta ja 18 vuotta täyttänyt henkilö kahta enintään 6-vuotiasta lasta. (Liikenneturva)]. Lastenistuinta käyttäessäsi ota ehdottomasti huomioon suurin sallittu lapsen paino ja lue valmistajan käyttöohje huolellisesti läpi. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
•	Huolehdi lastenistuinta asentaessasi, että kaikki satulan alla olevat jousirenkaat ovat
täysin peitossa, koska muutoin sormet tai muut ruumiinosat voivat jäädä puristuksiin.

HUOMIO

• Älä asenna lastenistuinta satulan kannattimeen, koska se voi muutoin murtua
Myöskään lastenistuimen kiinnittäminen tavaratelineelle ei ole sallittua.
Käytä sen sijaan lastenistuinta, joka kiinnitetään istuinputkeen.
Onnettomuuden vaara!
•	Noudata ehdottomasti lastenistuimen valmistajan turvaohjeita ja lue lastenistuimen
käyttöohje huolellisesti läpi.
•	Käytä vain sopivia lastenistuimia, jotka täyttävät DIN EN 14344 -standardin vaatimukset.
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PERÄVAUNU
•	Lue perävaunun käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata ehdottomasti perävaunun valmistajan turvaohjeita.
VAARA

HUOMIO

•	Tutustu ensin tieliikenteen ulkopuolella sähköpyöräsi uuteen ajo- ja jarrutuskäyttäytymiseen perävaunun kanssa! Onnettomuuden vaara!
•	Tekniset tiedot -luvussa mainittu sähköpyörän suurin sallittu kokonaispaino ei saa ylittyä. Kokonaispaino sisältää sähköpyörän lisäksi myös ajajan ja kaiken lisäkuorman
(esim. kori ja sivulaukut sisältöineen, lastenistuin ja lapsi, perävaunu ja perävaunun
kuorma). Painon ylittäminen voi aiheuttaa vahinkoja, jopa osien rikkoutumista. Onnettomuuden vaara!

TREKKING | CITY | NOSTALGIE | URBAN E-BIKE
Näiden sähköpyörämallien kanssa on periaatteessa mahdollista käyttää perävaunua. Käytettävissä on monia erilaisia perävaunujen lajeja ja tyyppejä eri käyttötarkoituksiin. Varmista
erityisesti henkilökuljetuksiin tarkoitettujen perävaunujen turvallisuus. On aina hyvä suosia
perävaunuja, joilla on turvallisuusmerkintä.
CARAVAN | MTB | FALT E-BIKE
Nämä sähköpyörät eivät rakenteellisista syistä sovi perävaunun käyttämiseen.

VARKAUSSUOJA
Oman etusi vuoksi pidä aina varkaussuojaa mukanasi. Lukitse sähköpyörä aina, vaikka jättäisit sen vain hetkeksi vartioimatta. Käytä vain sellaisia lukkoja ja turvalaitteita, joiden turvallisuus on tarkastettu. Suosittelemme PROPHETE-merkkisiä lukkoja.
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PERÄVAUNU

HUOLTO | HOITO

HUOLTO | HOITO
•	Sammuta aina sähkökäyttöjärjestelmä ja irrota akku korjaus-, huolto- ja hoitotöiden
ajaksi. Vahingoittumisen ja onnettomuuden vaara!
VAARA

HUOMIO

• Sähköpyörä on tarkastettava ja sitä on hoidettava ja huollettava säännöllisesti. Vain
niin voidaan taata, että se täyttää jatkuvasti turvatekniset vaatimukset ja toimii
asianmukaisesti. Suorita siksi yksittäisissä luvuissa kuvatut tarkastus-, hoito- ja
huoltotoimet käyttötiheydestä riippuen (kuitenkin vähintään kerran vuodessa).
•	Sähköpyörässä olevat ruuvit ja mutterit on tarkastettava säännöllisesti (kuitenkin vähintään 3 kuukauden välein) ja kiristettävä tarvittaessa oikeaan kireyteen. Vain niin
voidaan taata, että sähköpyörä täyttää jatkuvasti turvatekniset vaatimukset ja toimii
asianmukaisesti. Tästä poikkeuksena ovat vaihteisto- ja jarruosien säätöruuvit.
•	Suorita korjaus-, huolto- ja säätötöitä itse vain, jos sinulla on riittävä ammattitietous ja
vastaavat työkalut. Tämä koskee erityisesti jarruihin liittyviä töitä. Virheelliset tai riittämättömät korjaus-, huolto- ja säätötyöt voivat vahingoittaa sähköpyörää ja aiheuttaa
virhetoimintoja ja siten onnettomuuksia.
•	Sähköpyörä ja sen yksittäiset osat kuormittuvat joskus voimakkaastikin käyttöikänsä
aikana, onnettomuuksien sattuessa tai epäasianmukaisen käsittelyn vuoksi. Kaikki
halkeamat, naarmut ja värin muutokset voivat viitata siihen, että kyseinen osa saattaa yhtäkkiä pettää. Tämä koskee erityisesti vääntyneitä ja vahingoittuneita turvallisuuteen vaikuttavia osia, kuten runkoa, haarukkaa, ohjaustankoa, ohjaustangon kannatinta, satulaa, satulan kannatinta, tavaratelinettä, kaikkia jarrujen osia (erityisesti
jarrukahvoja ja jarrupaloja), valaistuslaitteita, poljinkampia, pyöriä sekä ulko- ja sisärenkaita. Älä missään tapauksessa suorista näitä viallisia osia vaan korvaa ne välittömästi alkuperäisvaraosilla. Murtumisen ja onnettomuuden vaara!
•	Käytä vaihtaessasi pelkästään alkuperäisvaraosia, koska vain ne on tarkoitettu erityisesti sähköpyörälle ja voivat taata sen moitteettoman toiminnan. Tämä koskee erityisesti turvallisuuteen vaikuttavia osia, kuten runkoa, haarukkaa, ohjaustankoa, ohjaustangon kannatinta, satulaa, satulan kannatinta, tavaratelinettä, kaikkia jarrujen osia
(erityisesti jarrukahvoja ja jarrupaloja), valaistuslaitteita, poljinkampia, pyöriä sekä ulko- ja sisärenkaita. Jos käytät vaihtaessasi vieraita osia, se voi johtaa turvallisuuteen
vaikuttavien osien pettämiseen tai vahingoittumiseen. Onnettomuuden vaara!
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YLEISET HOITO-OHJEET
•	Huolehdi, ettei hoitoaineita, rasvaa tai öljyä joudu jarrupaloihin, jarrulevyyn eikä renkaisiin, koska jarruteho voi muutoin heikentyä tai pyörät voivat luistaa. Onnettomuuden vaara!
HUOMIO

•	Älä koskaan käytä puhdistukseen painepesuria, koska se voi aiheuttaa vaurioita
(esim. elektroniikan ja maalipinnan vaurioituminen, laakereiden suostuminen jne.).
Puhdista sähköpyörä sen sijaan käsin lämpimällä vedellä, polkupyörän puhdistusaineella ja pehmeällä sienellä.
•	Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa esim. maalia.
Käytä puhdistuksen jälkeen tavanomaisia polkupyörän suoja- ja kiillotusaineita, erityisesti korroosiovaarassa oleviin osiin.
•	Ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi sähköpyörää on hoidettava suolapitoisessa ilmastossa (rannikon läheisyydessä) useammin ja käytettävä ehdottomasti suojaavia hoitoaineita.

Puhdista sähköpyörä säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa) välttääksesi vauriot ja
lentoruosteen muodostumisen. Erityisesti sateella ja talvella ajettaessa roiskevesi ja suolapitoinen vesi voivat aiheuttaa ruostetta.

SÄHKÖPYÖRÄN SÄILYTYS
Jos sähköpyörää ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa irrottaa sen akku. Lataa akku
täyteen ja säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa. Viimeistään 3 kuukauden kuluttua akkua on taas ladattava vähintään 2 tunnin ajan.
Puhdista ja käsittele sähköpyörä ennen säilytystä luvussa Huolto/hoito kuvatulla tavalla. Säilytä sitä kuivassa tilassa, jossa ei ole suuria lämpötilan vaihteluja, koska nämä olosuhteet
voivat vaikuttaa negatiivisesti kromi- ja metalliosiin. Varmista lisäksi, että sekä sähköpyörä
että akku on suojattu ulkoisilta vaikutuksilta. Renkaiden kannalta on suositeltavaa säilyttää
sähköpyörää riippuvassa tilassa.

KEVÄTTARKASTUS
Pitemmän seisonta-ajan jälkeen suorita normaalien huoltotöiden lisäksi luvussa Käyttöönotto/tarkastukset ennen ajamista kuvatut kohdat. Tarkasta erityisesti jarrujen, vaihteiston ja
valojen toiminta, ilmanpaine sekä ruuvien, mutterien ja pikakiristinten kireys. Rasvaa tarvittaessa erityisesti ketju.
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HUOLTO | HOITO

HUOLTO | HOITO

HUOLTOTYÖT
Vain säännöllinen ja ammattitaitoinen huolto voi taata sähköpyörän optimaalisen ja turvallisen käytön.
Seuraavat työt on tehtävä huollon yhteydessä huoltosuunnitelmassa ilmoitetuin aikavälein.
Suosittelemme, että teetät nämä työt ammattilaisella, jolla on sopivat työkalut.

RENKAAT
Profiilin syvyys, ilmanpaine, huokoisuuden ja vaurioiden tarkastus, puhdistus, tarvittaessa
ilmanpaineen korjaus ja renkaiden vaihto.
PYÖRÄ | VANNE
Kiinnitys, vanteen kuluminen, tasainen pyöriminen, laakerien välykset, heilunta korkeus- tai
sivusuunnassa, tarvittaessa kiristys, säätö tai vaihto.
PINNAT
Pinnojen kireyden tarkistus, tarvittaessa kiristys ja vahingoittuneiden pinnojen uusiminen.
JARRUT
Tarkista jarruletkujen säätö, kuluminen, toiminta ja tiiviys, öljyä jarrukomponenttien liikkuvat
osat ja laakerit sekä jarruvaijerit, säädä tarvittaessa ja vaihda kuluneet ja vialliset jarrukomponentit.
VALAISTUS | HEIJASTIMET
Tarkista säädöt, toiminta, johtoliitokset ja pistoliitokset, säädä ja vaihda tarvittaessa
OHJAUSTANKO | KAULAPUTKI
Tarkista säätö ja kiinnityksen tiukkuus, puhdista, säädä tarvittaessa
OHJAUSPÄÄN LAAKERI
Tarkista toiminta, kevyt liikkuvuus ja välykset, rasvaa, säädä, vaihda tarvittaessa
SATULA | SATULAN KANNATIN
Tarkista säätö ja kiinnityksen tiukkuus, puhdista, rasvaa jousitettu satulan kannatin ja tarkista sen välys, rasvaa satulan kannatinputki ja säädä ja kiristä tai vaihda tarvittaessa
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RUNKO
Tarkista vauriot (halkeamat ja muodonmuutokset), puhdista, vaihda tarvittaessa
HAARUKKA
Tarkista vauriot (halkeamat ja muodonmuutokset) ja välys (vain joustohaarukka), puhdista,
rasvaa joustohaarukka, vaihda tarvittaessa
VAIHTEISTO
Tarkista säätö, kuluminen ja toiminta, puhdista, öljyä liikkuvien osien laakerit ja vaihdevaijerit, säädä tai vaihda tarvittaessa
KETJU
Puhdista ja rasvaa tarvittaessa, tarkista ketjun kireys ja kuluminen, vaihda tarvittaessa
POLJINLAAKERIT | POLKIMET | KETJUPYÖRÄT
Tarkista toiminto, laakerien välys, kuluminen ja kiinnityksen tiukkuus, puhdista, säädä tai
vaihda tarvittaessa
SÄHKÖKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
Tarkista toiminta, anturien säädöt, puhdista, säädä tai vaihda tarvittaessa
RUUVILIITOKSET | PIKAKIRISTIMET | MUUT RAKENNEOSAT | TARVIKKEET
Tarkista säätö sekä kiinnityksen tiukkuus ja toiminta, puhdista, säädä, kiristä tai vaihda tarvittaessa
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HUOLTOSUUNNITELMA
Huoltosuunnitelmassa ilmoitettuihin töihin sisältyy tarvittaessa kyseisten osien puhdistus,
voitelu ja säätö tai vaihto, jos ne ovat kuluneita tai vahingoittuneita. Lisätietoja esitetyistä
huoltotöistä on edellisessä luvussa.
Suosittelemme, että teetät nämä työt ammattilaisella, jolla on sopivat työkalut.
OSA

KÄYTTÖÖNOTTO

500 KM TAI
6 KUUKAUTTA*

1000 KM TAI
12 KUUKAUTTA*

1000 KM TAI
12 KUUKAUDEN
VÄLEIN*

Renkaat

x

x

x

x

Pyörä/vanne

-

x

x

x

Pinnat

-

x

x

x

Jarrut

x

x

x

x

Valaistus | Heijastimet

x

x

x

x

Ohjaustanko / Kaulaputki

x

x

x

x

Ohjauspään laakeri

-

x

x

x

Satula / satulan kannatin

x

x

x

x

Runko

-

x

x

x

Haarukka

-

x

x

x

Vaihteisto

x

x

x

x

Ketju

-

x

x

x

Poljinlaakerit / Polkimet /
Ketjupyörät

-

x

x

x

Sähkökäyttöjärjestelmä

-

x

x

x

muut osat/tarvikkeet

-

x

x

x

Ruuviliitos/pikakiristin

x

ennen jokaista ajoa

* Riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin (aika- vai kilometrimäärä). Jos pyörää käytetään paljon, on noudatettava
lyhyempiä huoltovälejä.
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SUORITETUT HUOLTOTYÖT
Takuu voidaan evätä, jos vauriot johtuvat siitä, että huoltosuunnitelmaa ei ole noudatettu
eikä sitä vastaavia huoltotöitä ole toteutettu.

Seuraavat huoltotyöt on suoritettu huoltosuunnitelman huoltovälien ja kuvattujen huoltotöiden mukaisesti:
1. HUOLTO

2. HUOLTO

3. HUOLTO

4. HUOLTO

Suoritettu:

Suoritettu:

Suoritettu:

Suoritettu:

(leima/
allekirjoitus)

(leima/
allekirjoitus)

(leima/
allekirjoitus)

(leima/
allekirjoitus)

5. HUOLTO

6. HUOLTO

7. HUOLTO

8. HUOLTO

Suoritettu:

Suoritettu:

Suoritettu:

Suoritettu:

(leima/
allekirjoitus)

(leima/
allekirjoitus)

(leima/
allekirjoitus)

(leima/
allekirjoitus)

FI 77

suomalainen

HUOLTO | HOITO

VÄÄNTÖMOMENTTITIEDOT

VÄÄNTÖMOMENTTITIEDOT

VAARA

•	Sähköpyörässä olevat ruuvit ja mutterit on tarkastettava säännöllisesti (ks. huoltosuunnitelma) ja kiristettävä tarvittaessa oikeaan kireyteen. Vain niin voidaan taata,
että polkupyörä täyttää jatkuvasti turvatekniset vaatimukset ja toimii asianmukaisesti.
•	Jos ruuvit ja mutterit kiristetään liian tiukkaan, ne voivat murtua. Vahingoittumisen ja
onnettomuuden vaara!
• Jos osissa on ilmoitettu vääntömomentti, sitä tulee noudattaa.

HUOMIO

•	Muille ruuviliitoksille ilmoitetut vääntömomentit eivät koske vaihteisto- ja jarruosien
säätöruuveja.

Momenttiavaimella voit noudattaa tarkasti annettuja kiristysmomentteja.
Pyöränmutterit, edessä (moottori edessä)
pyöränmutterit, takana (moottori edessä/keskellä)
Pyöränmutterit, edessä (moottori takana/keskellä)
pyöränmutterit, takana (moottori takana)

50
Nm
25–30 Nm
25-30 Nm
50
Nm

Poljinkammen varsi, terästä
Poljinkammen varsi, alumiinia

30
Nm
30–35 Nm

Polkimet

30–35 Nm

Ohjaustangon kiinnityksen ruuvi (M6)
Ohjaustangon kiinnityksen ruuvi (4xM5)
Kulmansäätöruuvi
Kaulaputken ja haarukan varren kiristysruuvi
Kaulaputken kiinnitys

10–14 Nm
6
Nm
18-30 Nm
15 Nm
20 Nm

Jarrupalat

5–7 Nm

Satulan kannattimen kiristysrengas
Satulan kiristin

8–12 Nm
18–22 Nm

Muut
VA-ruuvit A2/A4

Muut teräsruuvit
Koko/lujuusluokka

5,6

6,8

M3

0,7 Nm

M4

50

70

80

0,9 Nm 1,2 Nm 1,7 Nm

-

-

-

1,7 Nm

2,1 Nm 2,8 Nm 4,1 Nm

-

-

-

M5

3,4 Nm

4,3 Nm 5,5 Nm 8,1 Nm

1,7 Nm

3,5 Nm

4,7 Nm

M6

5,9 Nm

7,3 Nm 9,6 Nm 14 Nm

3 Nm

6 Nm

8 Nm

M8

14,3 Nm 17,8 Nm 23 Nm

7,1 Nm

16 Nm

22 Nm
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8,8

10,9

34 Nm

VIANKORJAUS

VIKA

Ohjausnäyttö ei toimi, kun se
on käynnistetty

SYY

KORJAUS

Akku on tyhjä

Lataa akku täyteen

Akku viallinen

Vaihda akku

Yhteys ohjausnäyttöön on katkennut

Tarkista ohjaustangossa oleva ohjausnäytön pistokeliitos

Ohjausnäyttö viallinen

Maksimiteho ei pysy yllä tai ohjaustangon näyttö ei reagoi

Moottori ei toimi, vaikka sitä
käytetään oikein

Vaihda ohjausnäyttö

Akku on lähes tyhjä

Lataa akku täyteen

Liitokset irronneet

Tarkista akun ja moottorin väliset
pistokeliitokset

Akun sulake viallinen

Vaihda sulake

Johdinnippu viallinen

Vaihda johdinnippu

Ohjausnäyttö viallinen

Vaihda ohjausnäyttö

Jarruvivun virrankatkaisin epäkunnossa

Tarkista johtojen liitokset, vaihda tarvittaessa jarruvipuyksikkö

Moottorin johto irti

Tarkista/korjaa
kontakti

Akun johto irti

Tarkista akun johto

Voimakas kuormitus esim. kuorman,
ylämäkien, vastatuulen ym. vuoksi

Polje kovemmin

Rengaspaine liian pieni
Akku liian vanha
Lyhyt toimintamatka täydellä
akulla

suomalainen

VIANKORJAUS

Akku viallinen
Ympäristön lämpötila matala
(alle 5° C)
Vannejarru laahaa

Lisää rengaspainetta
Vaihda akku
Vaihda akku
Polje kovemmin
Säädä jarru uudelleen
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VIANKORJAUS

VIKA

Latauslaite ei lataa akkua

SYY

KORJAUS

Liitokset irronneet

Tarkista akun ja latauslaitteen liitokset

Akku viallinen
Latauslaite viallinen

Akun lataustilan näyttö pimeänä

Valaistus
ei toimi

Ajon aikana esiintyy epätavallisia ääniä

Jarruteho heikkenee

Vaihteet eivät vaihdu sujuvasti
tai ollenkaan
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Vaihda akku
Vaihda latauslaite

Virhekäyttö

Paina akun lataustilan näytön painiketta

Akku on tyhjä

Lataa akku täyteen

Akku on viallinen

Vaihda akku

Akun sulake palanut

Vaihda sulake

Virhekäyttö

Kytke valot päälle

johto viallinen

Vaihda johto

Liitokset irronneet

Kiinnitä pistoliitokset

Polttimo viallinen

Vaihda lamppu

Akku tyhjä

Lataa akku

Ketjun voitelu riittämätön
Ketju liian kireällä

Voitele ketju

Poljinkammen kiinnitys liian löysällä

Kiristä ketju uudelleen
Kiristä poljinkampien kiinnitys

Kaulaputken/ohjainkannattimen ruuvit
liian löysällä
Kiristä kaulaputken/ohjainkannattimen ruuvit
Jarrupalat kuluneet

Vaihda jarrupalat

Jarru väärin säädetty

Säädä jarru uudelleen

Jarru kuumentunut liikaa jatkuvassa
Käytä vaihdellen kaikkia jarruja
kuormituksessa (esim. pitkässä alamäessä)
Vaihteisto väärin säädetty

Säädä vaihteisto uudelleen

Vaihtajan osa viallinen

Vaihda viallinen vaihtajan osa

VIKAKOODIT

suomalainen

VIKAKOODIT
LCD-monitoiminäytössä voi näkyä seuraavia vikakoodeja (ERROR)

VIKAKOODI

VIKA

KORJAUS

04

Ohjausvirhe

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä
2. Irrota akku ja kiinnitä uudelleen
3. Kytke sähkökäyttöjärjestelmä päälle

05

Jos vika näkyy edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.
06

Alijännitesuoja

07

Ylijännitesuoja

08

Moottorin häiriö

09

Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä ja ota yhteys asiakaspalveluun
1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä
2. Tarkista liitokset
3. Irrota akku ja kiinnitä uudelleen
4. Käynnistä sähkökäyttöjärjestelmä
Jos vika näkyy edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.

10

Valvontalämpötila
liian korkea

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä
2.	Käynnistä sähkökäyttöjärjestelmä uudelleen aikaisintaan
30 min kuluttua
Jos vika näkyy edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.

11

Anturihäiriö

12

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä
2. Irrota akku ja kiinnitä uudelleen
3. Kytke sähkökäyttöjärjestelmä päälle
Jos vika näkyy edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.

13

Akun lämpötila liian korkea

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä
2.	Irrota akku ja anna jäähtyä vähintään 30 min
3. Aseta akku paikoilleen ja käynnistä
sähkökäyttöjärjestelmä
Jos vika näkyy edelleen, irrota akku ja ota yhteys asiakaspalveluun.
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VIKAKOODIT

VIKAKOODI

VIKA

KORJAUS

14

Anturihäiriö

1. Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä
2.	Tarkista, että pinnamagneetit osoittavat anturiin, korjaa
tarvittaessa
3. Irrota akku ja kiinnitä uudelleen
4. Käynnistä sähkökäyttöjärjestelmä.

21

Nopeusanturin häiriö

22

Viestintävirhe (BMS)

30
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Viestintävirhe

Jos vika näkyy edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.

Sammuta sähkökäyttöjärjestelmä ja ota yhteys asiakaspalveluun

LAKISÄÄTEINEN VASTUU | TAKUU
1. TAKUU
Voit esittää lakisääteiseen vastuuseen perustuvia vaatimuksia 2 vuoden kuluessa ostopäivästä. Vastuu rajoittuu vahingoittuneen osan/polkupyörän korjaamiseen tai vaihtamiseen valintamme mukaan. Takuusuorituksemme ovat sinulle aina maksuttomia. Takuu ei kuitenkaan
koske tapauksia, joissa todetaan muita kuin materiaali- tai valmistusvirheitä.
RUNGON JA HAARUKAN MURTUMATTOMUUSTAKUU
Rungolle ja haarukalle annetaan 10 vuoden murtumattomuustakuu. Takuu alkaa ostopäivästä. Haarukka- tai runkomurtuman tapauksessa tarjoamme sinulle ostokuittia vastaan sähköpyörän vaihdon tai hyvityksen, josta on vähennetty käyttöä vastaava korvaus. Käyttökorvauksen suuruus riippuu sähköpyörän ostoajankohdasta. Takuu ei koske tapauksia, joissa
todetaan muita kuin materiaali- tai valmistusvirheitä.
AKUN TAKUU
Annamme 12 kuukauden takuun akun asianmukaiselle toiminnalle. Takuu alkaa ostopäivästä. Takuu rajoittuu akun korjaamiseen tai vaihtamiseen valintamme mukaan. Takuusuoritus
on sinulle aina maksuton. Takuu ei koske tapauksia, joissa todetaan muita kuin materiaali- tai
valmistusvirheitä. Kulumisesta johtuvat muutokset, esimerkiksi kapasiteetin heikkeneminen,
rajataan nimenomaisesti takuun ulkopuolelle.
2. Oikeus takuusuoritukseen on osoitettava esittämällä ostokuitti.
3. Asiakaspalvelumme tutkii aina häiriön ja sen syyt. Kun osia vaihdetaan takuusuorituksena,
vanhat osat ovat meidän omaisuuttamme.
4.	Jos takuuvaatimukset ovat oikeutettuja, vastaamme lähetyskuluista sekä osien irrottamisesta
ja asentamisesta aiheutuvista kuluista.
5.	Jos kolmannet osapuolet tai muiden valmistajien osien asentaminen ovat aiheuttaneet sähköpyörään muutoksia ja ilmenneillä vioilla tai puutteilla on yhteys muutoksiin, takuuvaatimukset
raukeavat. Takuu raukeaa myös, jos käyttöohjeissa esitettyjä polkupyörän käsittelyä ja käyttöä
koskevia määräyksiä ei ole noudatettu.
Tämä koskee erityisesti käyttötarkoituksen mukaista käyttöä sekä hoito- ja huolto-ohjeita.
6.	Takuu ei koske seuraavia osia tai tapauksia:
				 • Osat, joihin kohdistuu kulumista
		
(poikkeuksena yksiselitteiset materiaali- ja valmistusvirheet), esimerkiksi seuraavat:
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LAKISÄÄTEINEN VASTUU | TAKUU

LAKISÄÄTEINEN VASTUU | TAKUU

			
		
			
			
		

– renkaat
– jarrujen osat
– ketju		
– sulake 		
– johdot 		

– polttimot
– seisontatuki
– hammaskehät
– hammaspyörät 		
– vaijerit			

– satula 			
– akku/paristo
– kahvat/päälliset
– tarrat/koristeet
– jne.

		
• Vauriot, jotka johtuvat seuraavista syistä:
						
– ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia
						
– ostaja tai kolmas osapuoli on asentanut osia epäasianmukaisella tavalla.
						
– vauriot, jotka johtuvat kiveniskemistä, raesateesta, maantiesuolasta,
				
teollisuu den pakokaasuista, puutteellisesta hoidosta, epäsopivista
				
hoitoaineista jne.
			 • k äyttöaineet, jotka eivät liity todettujen häiriöiden korjaamiseen
		
• k aikki huoltotyöt ja muu työ, joka johtuu kulumisesta, onnettomuudesta tai käyttöolosuhteista, sekä ajaminen valmistajan määräysten vastaisesti
		
• k aikki ilmiöt, joista aiheutuu ääniä, tärinää, värinmuutoksia, kulumista jne. mutta jotka eivät vaikuta perus- ja ajo-ominaisuuksiin
		
• huolto-, tarkastus- ja puhdistustöiden kustannukset.
7.	Takuu oikeuttaa asiakkaan vaatimaan vain puutteen korjaamista. Oikeus palauttamiseen tai
kauppahinnan alentamiseen tulee kyseeseen vasta korjausten epäonnistuttua. Välitöntä tai
välillistä vahinkoa ei korvata.
8.	Tehty takuusuoritus ei uusi takuuaikaa eikä pidennä sen kestoa. Takuusuorituksen vaatiminen
ajanjakson päätyttyä on poissuljettu.
9.	Edellä esitetystä poikkeava sopiminen on pätevä vain, jos valmistaja vahvistaa sen kirjallisesti.
10.	Jos ostamassasi polkupyörässä on tekninen ongelma, ota yhteyttä myyjään tai maasi vastaavaan asiakaspalveluun:
FIN

Ju-Ka Trading oy/Sähköpyöräkeskus Suomi
Sahaajankatu 20-22 E 10
00880 Helsinki
Suomi
Puhelin: (+358) 0442422275
Internet: www.sahkopyorakeskus.fi
Jos huoltoteknikkomme toteaa, että kyse ei ole takuutapauksesta, sinun on varauduttava maksamaan korjaus.
Tarkasta siksi etukäteen, onko vaurio aiheutunut omasta toiminnastasi tai puutteellisesta hoidosta tai huollosta. Voit selvittää tämän etukäteen asiakaspalvelussamme.
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HÄVITTÄMINEN
SÄHKÖPYÖRÄN HÄVITTÄMINEN (AKKUA LUKUUN OTTAMATTA)
Sähköpyörää ei saa sen käyttöiän päätyttyä viedä normaaliin kotitalousjätteeseen. Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Akku on tätä ennen irrotettava sähköpyörästä ja hävitettävä erikseen.
Materiaalit ovat merkintänsä mukaisesti uudelleen käytettävissä. Teet ympäristömme kannalta tärkeän teon huolehtiessasi vanhojen laitteiden uudelleenkäytöstä, raaka-aineiden hyödyntämisestä tai muusta kierrätyksestä.
Kysy kaupungin-/kunnan viranomaisilta omasta jätehuoltopisteestäsi.

AKUN HÄVITTÄMINEN
Akut eivät kuulu talousjätteeseen. Kuluttajana sinulla on velvollisuus palauttaa käytetyt paristot ja akut. Kysy hävittämisestä asiakaspalvelustamme (ks.
luku Takuu).
Li-Ion = akku sisältää Litium-ioneja

PAKKAUSTEN KIERRÄTTÄMINEN
Pakkausmateriaali on osittain uudelleenkäytettävää. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti ja vie se raaka-aineiden kierrätykseen. Tuo se julkiseen keräyspisteeseen. Kysy kaupungin-/kunnan viranomaisilta omasta jätehuoltopisteestäsi.

FI 85

suomalainen

HÄVITTÄMINEN

FI 86

EBIKE-PASSI
EBike-passin avulla sähköpyörä voidaan kuvata varkaustapauksessa yksiselitteisesti poliisille tai
vakuutusyhtiölle. Täytä E-BIKE-passi siksi heti oston jälkeen ja säilytä se huolellisesti.
RUNKONRO.*
MALLI
RUNKOTYYPPI

miesten		

naisten		

TYYPPI
city
trekking
nostalgia/retro
						
		

MTB

MOOTTORI

etumoottori

KOKO

29"

VÄRI
VAIHTEISTO
		
ERITYISVARUSTUS

Urban

28"

Runko

unisex
taitettava
sähköpyörä

Caravan
takamoottori		

27,5" (650B)

26"

Haarukka

napavaihteisto

keskimoottori
24"

20"

Vanne

ketjuvaihteisto

Vaihteistotyyppi, vaihteiden lukumäärä
joustohaarukka

kori

OMISTAJA

MYYJÄ

OSTOPÄIVÄ
* = Runkonumero on rungossa ohjaustangon ja haarukan välissä.

etutavarateline

Prophete GmbH u. Co. KG
Lindenstraße 50 • 33378 Rheda-Wiedenbrück • Saksa
www.prophete.de

Paino- ja muut virheet mahdollisia. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
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