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JOHDANTO 
Ennen, kuin aloitat uuden sähköpyöräsi käytön, on tärkeää, että luet tämän ohjekirjan tarkasti. Pyörän oikeotteinen 
käyttö sekä ylläpito ovat olennaisen tärkeää hallita, jotta pyörä kestää pitkään, sekä toimii turvallisesti. Jos pidät 
pyörästäsi huolta ja huollat sitä säännöllisesti tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti, sähköpyöräsipyöräsi 
pysyy hyvässä käyttökunnossa useita vuosia. Kunnon ylläpito myös säilyttää pyörän käytettävyyden hyvänä, ja paran-
taa ajotuntumaa.

Pyörän säännöllisen ja oikean huollon itse hoitaminen ei välttämättä ole vahvoja puoliasi. Jos et ole täysin varma, 
miten pyörän asentamisen, säätämisen tai korjaamisen kanssa tulisi menetellä, on hyvin tärkeää, että käännyt 
ammattilaisen puoleen.

HUOM: Jotkin yksityiskohdat, kuten kuvat saattavat poiketa todellisesta tuotteesta tai suorituksesta. Kuvat ovat 
vain havainnollistamistarkoitukseen.

Tämä pyörä on valmistettu polkupyörille määrättyjen EU standardien mukaisesti:

• EN 15194: EPAC polkupyörät, joissa on sähköinen avustusmoottori.
• EN 14764: Polkupyörien normaali käyttötarkoitus, kaupunki- ja retkiajo.

RUNKONUMERO SEKÄ EVOBIKE-ID
Jos sinulla on epäonnea, ja pyöräsi varastetaan, poliisi kysyy pyöräsi runkonumeroa. Löydät pyöräsi runkonumeron 
rungon alaosasta, polkimien välistä tai hieman niiden takaa. Helpoiten löydät sen kääntämällä pyöräsi selälleen. 
Oheisen kuvan ”A” osittaa paikkaa, josta runkonumeron pitäisi löytyä. Kirjoitathan runkonumeron ylös tähän ohje-
kirjaan. 

A

RUNKONUMERONI:

Mikäli pyöräsi varastetaan, eikä sitä löydetä, useimmat kotivakuutusyhtiöt yleensä korvaavat vahingon. Yleinen vaa-
timus vakuutusyhtiöillä näissä tilanteissa on, että pyörä on ollut lukittu varkaushetkellä. Ota yhteyttä vakuutusyh-
tiöösi saadaksesi lisätietoja heidän vakuutusehdoistaan.
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LAINSÄÄDÄNTÖ 
Sähköavusteisen polkupyörän suurin teho saa olla enintään 250W, avustuksen on kytkeydyttävä pois päältä kun nopeus 
saavuttaa 25km/h, ja avustus saa toimia vain poljettaessa.

Moottorilla varustetun polkupyörän (L1e-a) suurin teho saa olla enintään 1000 w, moottori voi toimia ilman polkemis-
ta, mutta sen on kytkeydyttävä pois päältä kun nopeus saavuttaa 25km/h.

Sähköavusteisiin polkupyöriin sovelletaan polkupyörän teknisiä vaatimuksia eikä niille tarvitse ottaa liikennevakuu-
tusta. Kävelyteillä tai jalkakäytävillä polkupyörällä ei saa ajaa, jollei sitä ole erikseen sallittu liikennemerkillä.

Sähköpyörällä ajon tekniset vaatimukset ovat samat, kuin tavallisella polkupyörällä:

• Äänimerkinantolaite
• Etuvalo (esim. otsalamppu)
• Heijastimet edessä, takana ja sivuilla

SÄHKÖPYÖRÄSTÄ YLEISESTI
• Ennen pyörän käyttöönottoa, akkua tulisi ladata noin 10-12 tuntia. Ensimmäisten kolmen latauskerran suositel-

laan kestävän noin 10 tuntia. Tämän jälkeen akkua tulisi ladata vain niin pitkään, kunnes laturi ilmaisee akun
olevan täysi. On hyvin tärkeää, että kaikki, jotka pyörää käyttävät, lukevat tämän oppaan lopusta löytyvät akun
ja laturin käyttöohjeet huolellisesti.

• Kun olet saanut koottua pyöräsi, on tärkeää tarkistaa renkaiden ilmanpaine. Suositeltu paine on 4.2 BAR (61
PSI). Pyöräsi renkaat kestävät 3.4 ja 5.1 BAR välisen paineen.

• Sähköpyöräsi on tavallinen polkupyörä, joka on varustettu sähkömoottorilla. Moottori aktivoituu päälle auto-
maattisesti, kun pyörää aletaan polkea, ja lopettaa avustamisen 250W tilassa, kun 25 kilometrin tuntinopeus
saavutetaan. Moottorin saa myös asetettua High-mode -tilaan. Lue tästä lisää ”Pyörän High-mode” -kappaleesta
sivulla 9.

• Vältä pyörän sähkömoottorin ylikuormittamista. Jos moottori kuulostaa rasittuneelta, esimerkiksi pitkän ja jyr-
kän ylämäen aikana, tulisi sinun lopettaa polkeminen ja taluttaa pyörää.

• Akkukantama per lataus riippuu useasta tekijästä, kuten kuorman painosta, ajotavasta, ajoalustasta, akun ku-
lumisesta, ympäröivästä lämpötilasta, rengaspaineesta, avustustasosta jne. Arvioidut kantamalukemat saadaan
tehdastuoreella akulla 25 asteen lämpötilassa, kovalla, tasaisella alustalla, oikealla rengaspaineella sekä keskim-
mäisellä moottorin avustustasolla.

• Kaikkien akkujen suoritus heikkenee iän myötä. Optmaalinen suoritus saavutetaan noin 25 asteen lämpötilassa.
Kun lämpötila laskee nollaan, akun suoritus / kantama puolittuu.

• Sähköpyörää voi käyttää sateessa. Kuitenkin, kuten muidenkin sähkölaitteiden kanssa, usein sateelle tai kosteu-
delle altistaminen, saattaa aiheuttaa vahinkoa. On siis hyvä säilyttää pyörää suojattuna sateelta ja välttää ruis-
kuttamasta vettä suoraan pyörää kohti. Pidä erityisesti huolta, ettet altista pyörää vedelle, kun akku on kiinni-
tettynä siihen. ÄLÄ kiinnitä akkua pyörään, jos akkutelinen on märkä! Pidä myös mielessä, että elektroniikkaosat
eivät ole ainoat, jotka saattavat kärsiä märissä olosuhteissa säilyttämisestä. Myös pyörän muiden osien, kuten
jarru- ja vaihdesysteemien, ketjujen, johtojen ja vaijerien ym. toiminnallisuus saattaa kärsiä, ja niitä joutuu
vaihtamaan ennenaikaisesti. Lisäksi, metalliosien pintaruostuminen on mahdollista.

• Älä unohda, että kaikki pyörät on hyvä huoltaa ensimmäisen kerran, kun pyörä on ”ajettu sisään”. Suosittelemme
ensimmäisen huollon tapahtuvan noin 1-3 kuukauden sisällä käyttöönotosta. Ruuveja ja muttereita tulisi kiristää,
vaijereita hienosäätää sekä pyörien pinnoja kiristää. Jos pyörää ei huolleta näin ensimmäistä kertaa, saattaa
pyörän komponentteihin aiheutua kalliitakin vahinkoja. Jos pyörää haluaa huoltaa itse, löytyy ohjeita esimerkiksi
kirjakaupoista tai internetistä. Vaihtoehtoisesti voit huollattaa pyöräsi tavallisessa polkupyöriä huoltavassa liik-
keessä. Myös erityisesti sähköpyöriä huoltavia liikkeitä löytyy jo useita ympäri Suomea.

Sähköpyöriin sovelletaan tavallisten polkupyörien liikennesääntöjä. Lisää polkupyörien liikennesäännöistä voit lukea 
esim. PolkupyöräWikin nettisivuillaosoitteessa:

http://www.polkupyoraily.net/wiki/Liikennesäännöt
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PRODUKTÖVERSIKT

TEKNISET TIEDOT

AKUN JA LATURIN TEKNISET TIEDOT
Akkutyyppi Litium-Ioni
Määritelmä 432Wh (36V 12Ah), 540Wh (36V 15Ah)
Akkukennot 18650
Laturin tulojännite AC 230V/50Hz
Laturin työntöjännite DC 36V 2,0A
Latausaika* 4-6 tuntia*

* Akkukantama per lataus riippuu useasta tekijästä, kuten kuorman painosta, ajotavasta, ajoalustasta, akun kulu-
misesta, ympäröivästä lämpötilasta, rengaspaineesta, avustustasosta jne. Arvioidut kantamalukemat saadaan teh-
dastuoreella akulla 25 asteen lämpötilassa, kovalla, tasaisella alustalla, oikealla rengaspaineella sekä keskimmäisellä
moottorin avustustasolla.

PYÖRÄN TEKNISET TIEDOT
Mitat (pituus x poljivälin leveys) Noin: 1836 x 400 mm

Moottori CKeskisijoitettu harjaton AC sähkömoottori, Bafang Max Drive

Motoreffekt 250 Wattia

Drifts Käyttöjännite pänning 36 Volttia

Maksiminopeus 25 km/h +/- 10%

Nopeus ekonomisessa ajossa 17-18 km/h

Maksimikantama per lataus* 35-60 km*

Vaihdesysteemi Shimano Alivio

Jarrusysteemi Levyjarrut edessä ja takana 

Maksimikuorma 120 kg

* Latausaika riippuu lataustasosta ennen latauksen aloittamista. Älä koskaan lataa akkua kahtatoista (12) tuntia pi-
dempään kerralla. Kun lataus on valmis, irrota laturi sekä akusta että seinäpistokkeesta.

1 Ohjaustanko 8 Keskimoottori, Bafang 250 W 15 Satulatolppa 

2 Ohjaustankotolppa 9 Etuhaarukka 16 Satula 

3 Vaihteiden hallinta 10 Etuvalo 17 Ketju 

4 Käsijarrukahva 11 Levyjarru 18 Vaihdekampi 

5 LCD-näyttö 12 Poljinkampi 19 Tavarateline 

6 Kontrollipaneeli LCD-näytölle 13 Poljin 20 Akku 

7 Etunapa, pikakiinnike 14 Satulan korkeussäädin 21 Takavalo

7

6
5

4
3

2 1

8

9

10

11

12 13

1415

16

17

18

19

20
21
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KOKOAMINEN 
Sähköpyöräsi toimitetaan lähes kokonaan koottuna. Ennen pyörän käyttöönottoa kuitenkin tarvitaan viimeistelykoko-
aminen. HUOM: On hyvin tärkeää, että pyöräsi on koottu oikein sinun, ja pyöräsi turvallisuuden vuoksi. Myös pyörän 
takuun säilyttämiseksi on tärkeää, että puörä on oikein koottu ja asennettu. Jos siis olet epävarma pyörän kokoa-
misesta tai asentamisesta, käänny asiantuntijan puoleen. Ethän unohda, että pyörän ensihuolto tulisi tehdä 1 – 3 
kuukauden sisällä käyttöönotosta. Huoltoon kuuluu pyörän vaihteiden, jarrujen sekä pinnojen hienosäätö. Lisäksi 
huollon yhteydessä tulisi varmistaa, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat riittävän kireällä. Alla oleva taulukko kertoo 
vääntövoiman kunkin komponentin kiinnitykseen.

OHJAUSTANGON KIINNITYS
1. Aloita irrottamalla kuusiokoloruuvi (A) etuhaarukkaputken yläpää-

stä kokonaan. Poista myös suojamateriaalit etuhaarukkaputken
päästä.

2. Työnnä ohjaustankoputki etuhaarukkaputken sisään ja kiinnitä
kuusiokoloruuvi (A) ohjaustankoputken läpi menevään reikään oi-
kealla olevan kuvan mukaisesti. HUOM: Tätä ruuvia ei saa kiristää
liian kireälle! Jos tämä ruuvi on liian kireällä, ei ohjauslaakeri
pääse liikkumaan ja ohjaustangon kääntäminen on vaikeaa. Ruuvi
tulisi kiristää sen verran, että pyörän etuhaarukka ei heilu.

3. Säädä ohjaustanko suoraan linjaan renkaan kanssa. Lukitse asento
kiristämällä kuusiokoloruuveja (B). HUOM: Kiristä ruuveja vuoro-
tellen, kunnes ne ovat kireällä!

4. Ohjaustangon kulmaa voi säätää. Jos haluat vaihtaa ohjaustangon
kulmaa, löysää ruuvia (C). Säädä kulma haluamaasi asentoon, ja
kiristä ruuvi (C) uudelleen.

POLKIMIEN KIINNITYS
Polkimet tulee asentaa oikeille puolille pyörää. ”R”-kirjaimella mer-
kattu poljin asennetaan pyörän oikealle puolelle, ja ”L”-kirjaimella 
merkitty vasemmalle puolelle. Kaikissa pyörissä vasen poljin on jeng-
oitettu ”väärään suuntaan”, eli se tulee kiertää poljinkampeen vas-
tapäivään. Oikean puoleinen poljin kierretään kampeensa myötäpä-
ivään. Polkimien pyörimissuunnan voi mieltää samansuuntaiseksi, kuin 
renkaat pyörivät, kun pyörää poljetaan.

Huolehdithan, että ruuvaat polkimet täysin kohtisuoraan, aluksi kä-
sivoimin. Polkimen kiinnittäminen poljinkampeen pitäisi sujua helpos-
ti, jos tuntuu, että ruuvaaminen on raskasta, kannattaa aloittaa alusta 
hieman eri asennosta. Kun olet manuaalisesti kiinnittänyt polkimet 
koko kierteiden matkan, käytä 15 mm kiintoavainta, ja kiristä ruu-
vit niin kireälle, kuin mahdollista, jotteivät ne pääse löystymään, ja 
kierteet vahingoittumaan pyörää käytettäessä. Jälkikiristä polkimet 
jonkin ajan kuluttua pyörän käyttöönotosta varmistaaksesi, että ne 
ovat kunnolla kiinni.

SATULAN KIINNITYS
Rasvaa satulatolppa öljyllä, esim. kuulalaakeriöljyllä ennen sen asen-
tamista. Laske satulatolppa satulaputkeen, haluttuun korkeuteen asti. 
Kiristä satulakiinnikkeen ruuvilla (A).

Satulakiinnike saattaa olla hieman vinossa, tarkista, että kiinnikkeen 
aukko on linjassa pyörän rungon loven kanssa.

A

KOMPONENTTI VOIMA, N.M
Ohjaustanko 13-14

Ohjaustankotolppa 22-25

Satula 22-25

Satulatolppa 15-18

Etupyörä 25-30

Takapyörä 42-45

Tavarateline ja lokasuojat 15-18

Poljinkammet 42-45

Kiintoavain

B

A

C
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SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ
TARKISTA ENNEN PYÖRÄN KÄYTTÖÖNOTTOA
• Varmista, että pyörä on oikein koottu ja kaikki kompnentit on kiristetty hyvin.
• Varmista, että akku on ladattu täyteen.
• Varmista, että pyörän renkaissa on tarpeeksi ilmaa. Suositeltu rengaspaine on 4.2 BAR (61 PSI).

TOIMINNALLISUUS, SÄHKÖMOOTTORI
• Tämä sähköpyörä on varustettu nk. PAS-ominaisuudella (Pedal Assistance system), joka tarkoittaa, että sähkö-

moottori aktivoituu automaattisesti, kun pyörää aletaan polkea. Voit säätää moottorin avustustehotasoa kontrol-
lipaneelin (ks. seuraava kappale) +/- nappuloilla, mutta pyörää voi polkea myös ilman moottoriavustusta. Kun
lopetat polkemisen, moottori lopettaa avustamisen pääsääntöisesti välittömästi.

• Sähkömoottori lopettaa avustuksen, kun huippunopeus 25 km/h saavutetaan (+/- 10%), tämänhetkisten liiken-
nelakien ja -säännösten mukaisesti.

• Jos poljet huonommilla ajoalustoilla, kuten töyssyisellä, mutaisella tai jäisillä teillä, on suositeltavaa sammuttaa
sähkömoottori. Samaa suositellaan ahtaissa tai ruuhkaisissa ympäristöissä. Suositus on sitä varten. ettet menetä
pyörän kontrollia.

• Sähköpyöräsi on varustettu matalajännitesuojalla, joka sammuttaa sähköjärjestelmän, kun akun varaustaso on
riittämätön. Jos huomaat, että pyörän sähköjärjestelmä alkaa piiputtaa, on aika ladata akku.

PYÖRÄN AKKUKANTAMA
Akun latauskantama riippuu useasta tekijästä, kuten kuorman painosta, ajotavasta, ajoalustasta, akun iästä, ympär-
öivästä ilman lämpötilasta, käytetystä moottorin avustustasosta jne. Akkukantaman optimoimiseksi ota huomioon 
seuraavat asiat:

• Mitä enemmän moottoritehoa käytät, sitä lyhyempi kantama. Toisinsanoen, mitä enemmän poljet itse, sitä pi-
dempään akku kestää.

• Mitä nopeammin poljet, sitä enemmän energiaa kuluu. Suositeltu nopeus on noin 17-18 km/h.
• Energiaa kuluu enemmän, kun poljet epätasaista vauhtia tai pysähtelet usein, verrattuna tasaisella nopeudella

ajoon.
• Mitä painavempi kuorma, sitä lyhyempi kantama.
• Jos ajat mäkisessä tai epätasaisessa maastossa, esim. soralla tai nurmikolla, kuluu energiaa enemmän, kuin ta-

saisella ja kovalla alustalla.
• Tarkista rengaspaine säännöllisesti. Löysät renkaat vaikuttavat kantamaan negatiivisesti.
• Varmistathan, että pyörät pyörivät vapaasti. Jos jarrut hankaavat tavallista enemmän, kuluu myös energiaa

enemmän.
• Kylmä ympäristö vaikuttaa suuresti akun suoritukseen. Optimaalinen käyttölämpötila on noin 25 astetta Celsius-

ta. Nolla lämpötilassa kantama suunnilleen puolittuu. Jos aiot käyyttä pyörää talvella, on suositeltavaa säilyttää
akkua huoneenlämmössä kantaman kasvattamiseksi.

• Akun performanssi heikkenee ajan myötä. Uuden akun kantama on suurempi, kuin käytetyn.

PYÖRÄN VAIHDEJÄRJESTELMÄ
EvoBike sähköpyöräsi on varustettu Shimano Acera vaihdesysteemillä (kahdeksan vaihdetta, ulkoinen rataspakka). 
Vaihteita vaihdetaan ohjaustangon vivusta. Ulkoisen vaihdejärjestelmän kanssa on tärkeää, että pljet samaan aika-
an, kun vaihdat vaihdetta. Polje normaalilla painolla. Vältä vaihteiden vaihtamista, kun poljet hyvin hitaasti tai, kun 
poljet täydellä voimalla, esim. ylämäessä.

KÄYNNISTÄ SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Käynnistääksesi pyörän sähköjärjestelmän, paina ohjaustangolta löytyvän 
mustan kontrollipaneelin virta-nappia (B) noin 1-2 sekuntia. Virran kyt-
keytyessä ohjaustangolta myös löytyvä LCD näyttö menee päälle.

Sammuttaaksesi pyörän sähkösysteemin, paina virta-nappia uudelleen 1-2 
sekuntia. Lue LCD-näytöstä lisää sen erillisestä käyttöoppaasta. Systeemi 
sammuu automaattisesti noin 10 min käyttämättömyyden jälkeen. Lue  
kontrollipaneelin ja LCD-näytön toiminnoista lisää seuraavasta kappale-
esta.

B
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PYÖRÄN CLD-NÄYTTÖ
Evobike sähköpyöräsi on varustettu käytännöllisellä ja informatiivisella LCD-näytöllä, jonka avulla voit hallita säh-
kömoottoria. Näytöltä voit myös tarkastella ajonopeutta sekä matkamittaria. Näytön vasemmalta puolelta löydät 
kontrollipaneelin, jolla kontrolloit LCD-näyttöä.

NÄYTTÖ JA KONTROLLIPANEELI:
1. Akkuindikaattori - Kun kaikki palkit ovat näkyvissä, akku on ladattu täyteen. Kun akun varaustaso laskee, palkit

poistuvat näytltä yksitellen varaustason mukaisesti. HUOM: On normaalia, että indikaattori näyttää todellisuutta
korkeampaa varaustasoa pysähdyksissä sekä todellista matalempaa varaustasoa, kun moottori on kuormitettuna,
esim. ylämäissä. Saadaksesi mahdollisimman tarkan varaustasolukeman, polje pyörällä tasaista tahtia kuormitta-
matta moottoria, eli esim. keskimmäisellä avustustasolla tasaisella alustalla.

2. Pyörän valoindikaattori - Kun käynnistät pyöräsi virran, valot EIVÄT kytkeydy päälle automaattisesti. Kytkeäksesi
valot päälle, paina kontrollipaneelin C-nappia muutama sekunti.Valoindikaattori (2) ilmestyy näytölle, kun valot
on kytketty päälle. Samalla myös LCD-näytön taustavalo kytkeytyy päälle.

3. Tehotaso - Tässä sähköpyörässä on 6 (0-5) moottorin avustustehotasoa. Kun teho on asetettu tasolle 1, moottori
avustaa pienimmällä teholla. Jos asetat tehon tasolle 0, moottori ei avusta lainkaan. Lisätäksesi tehotasoa, paina
arvon lisäysnappia (A) ja vähentääksesi tehotasoa, paina arvon vähennysnappia (B). Pidäthän mielessä, että mitä
suurempaa tehotasoa käytät, sitä nopeammin akun varaustaso kuluu.

4. Nopeusmittari - Nopeusmittari aktivoituu, kun pyörä alkaa liikkua. Huomioithan, että nopeusmittari on kalibroitu
tietokoneella, ja ei välttämättä näytä 100% tarkkaa lukemaa.

5. Matkamittari/Trippimittari/Maksiminopeus/Keskinopeus - Pyöräsi on varustettu matka- ja nopeusmittareilla.
Painaessasi informaatio-näppäintä (E) näytöllä näkyvät informaatiotietueet vaihtuvat. NOLLAUS: Nollataksesi eli
resetoidaksesi nämä tiedot, paina informaatio-näppäintä (E) nopeasti kaksi kertaa. Näytölle ilmestyy kirjaimet
”tC”, sekä näytön alareunaan kirjain ”n”. Paina arvon lisäysnappia (A) kerran, jotta näytön alareunan ”n” kirjain
vaihtuu kirjaimeksi ”y”. Paina nyt informaatio-näppäintä uudelleen kaksi kertaa nopeasti vahvistaaksesi nollauk-
sen ja poistuaksesi asetuksesta.

KONTROLLIPANEELIN NAPPULAT
A - Kisää arvoa
B - Vähennä arvoa
C - Valot päälle/pois
D - Sähköjärjestellmä päälle/pois
E - Informaatio-näppäin

TALUTUSAVUSTUS: Taluttaessasi pyörää sinun on mahdollista asettaa moottori avustamaan kävelyvauhdilla. Paina 
arvon vähennysnappi (B) pohjaan. Tällöin moottori avustaa noin 5-6 km/h nopeudella.

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5
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AKUN JA LATURIN TURVALLISUUSOHJEET

LATURIN SYMBOLIEN SELITTEET

AKKU, LATURI JA LATAUS

XLR-kontaktisen laturin napaisuudet:
Tappi 1 = Plusnapa (+), Punainen
Tappi 2 = Miinusnapa (-), Musta
Tappi 3 = Ei toimintoa

Napaisuus tappiliitännäiselle laturille.

Jätä kierrätykseen.

CAUTION:
• Disconnect the supply before making or

breaking the connections to the battery.
• Before charging, read instructions.
• For indoor use, or do not expose to rain.

VAROITUS:
• Irrota laturi virtalähteestä (seinäpistoke) ennen

akkuun liittämistä tai siitä irrottamista.
• Lue ohjekirja huolellisesti ennen lataamista.
• Sisäkäyttöön, vältä sateelle/kosteudelle altis-

tamista.

Laturin varoitusteksti: Käännös laturin varoitustekstistä:

• Huomioithan, että saattaa kestää jopa 15 lataussykliä (lataus tyhjästä täyteen) ennen, kuin akku saavuttaa koko-
naiskantavuutensa. Jos uuden sähköpyöräsi kantama ei ole ei ole niin suuri, kuin toivoisit - käytä pyörää ja lataa
akkua muutamia kertoja ennen, kuin otat meihin yhteyttä! Sama pätee, kun akkua ei ole käytetty pidempään
aikaan.

• Huomioithan, että saattaa kestää jopa 15 lataussykliä (lataus tyhjästä täyteen) ennen, kuin akku saavuttaa koko-
naiskantavuutensa. Jos uuden sähköpyöräsi kantama ei ole ei ole niin suuri, kuin toivoisit - käytä pyörää ja lataa
akkua muutamia kertoja ennen, kuin otat meihin yhteyttä! Sama pätee, kun akkua ei ole käytetty pidempään
aikaan.

• Akun voi ladata jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä ei lyhennä sen elinikää.

• Akku on litium-ioni tyyppinen ja sitä saa ladata vain alkuperäisellä laturilla, joka on suunniteltu tämäntyyppisille
akuille. Vääränlaisen laturin käyttö saattaa vahingoittaa akkua.

• Vältä akun syvälatausta. Akkua ei tarvitse kuluttaa täysin tyhjäksi ennen lataamista.

• Vältä altistamasta akkua äärimmäisille lämpötiloille (alle -10 astetta tai yli +40 astetta). Älä säilytä akkua esim.
suorassa auringonvalossa.

• Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

• Lataa aina kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä.

• Laturi lämpenee latauksen ollessa käynnissä. Ethän koskaan peitä laturia herkästi syttyvillä materiaaleilla.

• Älä lataa akkua 12 tuntia pidempään.

• Irrota laturi seinäpistokkeesta sekä akusta, kun lataus on valmistunut. Aloita laturin irrottaminen aina seinäpis-
tokkeesta. • Akun voi ladata sekä sen ollessa kiinni pyörässä, tai irrotettuna.

• Pidä pyörää / akkua silmällä latausprosessin ajan.

• Akku tulee olla kytkettynä pois päältä aina latauksen ajan.

• Pidä huoli, että laturi / akku on poissa lasten ulottuvilta.

• Jos et käytä akkua pidempään aikaan, tulisi sitä silti ladata säännöllisesti. Lataa akku täyteen vähintään kerran
kahdessa kuussa. Vaikka akkua ei tarvitse ylläpitoladata, kuin lyijyakkua, mutta olisi hyvä pitää akun varaustaso
säilytyksen ajan 40-70% välillä. Säilytä akkua pimeässä ja viileässä ympäristössä.
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AKUN TOIMINNOT JA LATAAMINEN
Ei ole väliä, lataatko akun pyörääsi kiinnitettynä, vai kun olet irrottanut sen pyörästäsi. Kuitenkin, riippumatta missä 
aiot ladata akkua, on hyvin tärkeää lukea akun ja laturin turvallisuusohjeet aiemmasta kohdasta.

AKUN IRROTTAMINEN PYÖRÄSTÄ
Akku on lukittu pyörään varkauksien estämiseksi. Jos haluat ir-
rottaa akun, käytä mukana tulevaa avainta. Avaimen reiän löydät 
akun vasemmasta kyljestä (katsottuna pyörän takaa), ks. oheis-
ta kuvaa. Kun akun lukko on avattu, nosta akku varovasti teline-
estään. Älä käytä voimaa!

HUOM: On hyvin tärkeää, että akkutelinettä ei altisteta sateelle 
kun akku on irrotettuna. Huolehdithan siis, että pyörä on parkke-
erattu sateensuojaan suojellaksesi akkutelinettä. Älä IKINÄ liitä 
akkua telineeseen, jos liitännät ovat märät.

Kun asetat akun takaisin telineeseen, on tärkeää kokeilla akun 
päälle kytkemistä, varmistaaksesi, että se on oikein paikoillaan.

AKUN LATAAMINEN
Akun oikeaoppinen lataaminen on hyvin tärkeää, että pyörä ja 
laturi kestävät pitkään. On myös turvallisuusriski jättää toimimas-
ta aiemman kohdan turvallisuusohjeiden joka kohdan mukaisesti. 
Lataa akku seuraavassa järjestyksessä:

1. Varmista, että akku on kytketty pois päältä ennen lataamista.
2. Kytke laturi ensin akun latausliittimeen, joka on sijoitettu

akun oikealle sivulle (ks. oheinen kuva).
3. Seuraavaksi kytke laturi seinäpistokkeeseen.
4. Kun akku latautuu, palaa akun LED-indikaattori punaisena.

Kun akku on latautunut täyteen, akun LED-indikaattori vaihtuu
vihreäksi. Lataus kestää yleensä 4-6 tuntia, riippuen, miten
matalalla akun varaustaso on ennen latauksen aloittamista.

5. Irrota laturi. Aloita irrottaminen seinäpistokkeesta, ja sitten
vasta akusta.
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Maksimoidaksesi pyöräsi eliniän sekä ylläpitääksesi sen toimivuuden, on sen kunnosta huolehtiminen kaiken A ja O. 
Pyörä kestää sateessa ajon, mutta se tulisi kuitenkin pitää mahdollisimman kuivana ja suojassa. Jos altistat pyörän 
kosteudelle pitempiä aikoja kerrallaan, on olemassa riski, että kosteus läpäisee ja vahingoittaa pikkuhiljaa elektro-
niikkaosia. Myös pyörän ”tavalliset” osat, kuten vaihde- ja jarrusysteemit, ketjut, ruuvit, mutterit ym. on parasta 
pitää kuivana. Muutoin riskeeraat osien ja yksityiskohtien ruostumisen ja vaijerit ja pinnoitteet saattaa joutua vaih-
tamaan enneaikaisesti.

HUOM: Kunnolla hoidetut huollot ovat olennainen osa pyörän mahdollisimman pitkään elinikään sekä jotta pyörä 
toimisi oikein. Huollata pyörä aina ammattilaisella, jos olet epävarma, miten huolto tehdään.

VOITELU JA PUHDISTUS
• Kannattaa ottaa tavaksi puhdistaa ja voidella pyörän ketjut ja vaijerit säännöllisesti. Puhdista hiekka ja pöly ke-

tjuista juoksevalla öljyllä tai ketjujen puhdistusaineella. Vältä käyttämästä öljynpuhdistusaineita, sillä ne saatta-
vat vahingoittaa laakereita. Kun ketju on puhdas, voitele se polkupyörä- tai ompelukoneöljyllä. On hyvin tärkeää
pitää ketjut puhtaina ja voideltuina, jottei niitä joudu vaihtamaan ennenaikaisesti. Tee tämä huoltotoimenpide
usein erityisesti, jos ajat usein hiekka- tai sorateillä, tai käytät pyörää talvella.

• Vaijerit ja vaijerikuoret pitäisi voidella polkupyöräöljyllä, jotta kosteus pysyy poissa. Pudota öljyä vaijerikuoren
sisään vaijerin molemmista päistä niin, että se valuu hieman. Voit myös painaa jarrukahvasta muutaman kerran,
jotta öljy pääsee pidemmälle. Laita öljyä myös hieman jarrusatulan niveliin, mutta varo päästämästä öljyä jar-
rupaloille.

• Pienet metalliosat, kuten ruuvien kannat, joutuvat usein alttiiksi vedelle pyörää polkiessa. Kun metalliruuvit
altistuvat pitkäaikaisesti kosteudelle, pintaruostuvat ne helposti. Pintaruosteesta ei suoranaisesti ole käytön kan-
nalta haittaa, mutta se saattaa ärsyttää. Jos haluat välttää pintaruosteen, suosittelemme voitelemaan myös ruu-
vien kannat, mutterit sekä prikat esimerkiksi teflonspraylla. Tämä hylkii vettä, estäen pintaruosteen syntymisen.

• Pesethän pyöräsi usein, mutta vältä ruiskuttamasta vettä suoraan kohti pyörää ja äläkä koskaan käytä voimak-
kaita puhdistusaineita. Nämä lääsevät helposti pyörän elektroniikkaosien sekä laakereiden sisään hajottaen ne.
Käytä ennemmin kosteaa rättiä lian pyyhkimiseen sekä  mietoa puhdistusainetta, kuten saippuaa. On hyvä myös
vahata pyörän runko tavallisella autovahalla.

HUOLTO JA YLLÄPITO
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VAIHDEJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ
Pyörän vaihdejärjestelmä kaipaa välillä hieman säätöä toimiakseen kunnolla. Jos huomaat, että vaihde ei oikein 
tykkää vaihtua, hidastuu, nykii tai vaihtuu itsekseen, on aika säätää järjestelmää. Kun pyörä on uusi, on yleistä, että 
vaihteita joutuu säätämään noin viikon käytön jälkeen, kun vaijerit pääsevät mukautumaan.

B

VAIHTEIDEN SÄÄTÖ, ULKOINEN VAIHDEJÄRJESTELMÄ
Sinulla, joka olet ostanut EvoBike Sport-8 sähköpyörän, on ulkoinen 
vaihdejärjestelmä. Ulkoinen vaihdejärjestelmä toimii vaihtamalla 
ketjujen paikkaa vaihdepakalla. Tällainen vaihdejärjestelmä tuo 
sporttista karaktääriä pyörälle, sekä laajemman vaihdeskaalan.

Jos huomaat, että ulkoinen vaihdejärjestelmäsi kaipaa säätöä, on 
tärkeää ensin varmistaa, ettei vaihtaja ole saanut osumaa ja vään-
tynyt. Seiso pyörän takana, ja varimsta, että vaihtaja sekä ham-
maspyörät ovat linjassa keskenään. Jos vaihteet ovat alkaneet oik-
utella yllättäen, on mahdollista, että vaihtaja on vääntynyt. Ehkä 
pyörä on kaatunut epäonneksi vaihteiden puolelle. Tällaisessa ta-
pauksessa on ehdottoman tärkeää lopettaa pyörän käyttö, kunnes 
se on korjattu. Jos käytät pyörää vahingoittuneella vaihdejärjestel-
mällä, saattaa tästä seurata vakavia uusia vahinkoja.

Kun olet todennut, ettävaihdejärjestelmä ei ole vahingoittunut, on 
aika säätää vaihteita.

• JOS KAIKKI VAIHDEASENNOT EIVÄT OLE SYNKRONOITU: Jos sinun
on vaikea vaihtaa pienemmille vaihteille, esim. jos olet vaih-
tanut vaihteelle nro. 1 vaihdevivusta, mutta ketju pysyy edel-
lisellä rattaalla (nro 2), on vaihdevaijeri liian löysällä.  Ratka-
isu on kiertää muovinuppia ”E” VASTAPÄIVÄÄN, kunnes vaihteet
vaihtuvat samaan aikaan, kun vaihdevipua käytetään. Kierrä
vähän kerrallaan, ½ kierrosta ensimmäisellä kerralla, ja pyöritä
polkimia, takarengas ilmassa, samanaikaisesti, kun testaat vaih-
teiden vaihtoa. Jos ongelma on toisinpäin, eli on vaikea saada
vaihdettua vaihdetta suuremmalle vaihteelle (siirrettyä ketjua
pienemmälle rattaalle), täytyy muovinuppia ”E” kiertää MY-
ÖTÄPÄIVÄÄN, jotta vaijeri löystyy.

• Jos ”E” säätö ei riitä, on mahdollista karkeasäätää vaijeria va-
pauttamalla se kuusiokoloruuvista ”D”, ja vetää vaijeria käsin.
Jos käytät tätä metodia, aloita vaihteiden vaihto suurimmalta
vaihteelta ja ruuvaa ”E” säätönuppi pohjaan.

• KETJU HYPPII POIS TAKARATTAILTA SIVUSUUNNASSA: Jos ketju
pääsee liikkumaan liikaa sivusuunnassa ja hyppäämään rataspa-
kan ulkopuolelle pienimmältä tai suurimmalta rattaalta, tulee
sinun säätää vaihtajan ääripisteitä ”B” tai ”C” ruuvilla. Ruuvi,
joka on pyörässä merkitty kirjaimella ”H” säätelee vaihtajan
suurimman vaihteen ääripistettä (pienimmän rattaan päässä),
kun taas ruuvi, jonka merkintä on kirjain ”L” säätää pienimmän
vaihteen ääripistettä (suurimman vaihteen päässä). Näiden ruu-
vien vääntäminen MYÖTÄPÄIVÄÄN estää vaihtajaä liikkumasta
liian pitkälle. Jos kierrät ruuvia, joka on merkitty kirjaimella
”L”, estät vaihtajaa myös viemästä ketjua sivusuunnassa kohti
takapyörän pinnoja. Jos väännät ”B” tai ”C” ruuvia liian paljon,
vaihtaja ei pääse liikkumaan sivusuunnassa tarpeeksi, vaihtaak-
seen vaihdetta alimmalle tai ylimmälle vaihteelle.

• Ruuvi ”A” säätää etäisyyden vaihderattaan ja vaihteiden vaih-
tajan ylemmän rattaan välillä. Tätä ruuvia ei yleensä tarvitse
vääntää normaalissa vaihteiden säätötilanteessa.

A

B

C

D

E

Vaihteiden vaihtaja katsottuna pyörän takaa
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RENGAS JA SISÄKUMI
Tämä pyörä on varustettu 28 tuumaisilla renkailla, koko on usein nimetty myös 622. Vanteeseen sopii hyvin myös 
vaihtaa halutessa kapeampi tai leveämpi rengas. Tarkat mitat on merkitty renkaan kylkeen.

On tärkeää tarkistaa pyöräsi renkaiden paine säännöllisesti, mieluiten ennen jokaista ajokertaa. Liian pienen reng-
aspaineen vuoksi akkukantama pienenee huomattavasti, pyörän polkeminen on raskaampaa, ja kanttikivet ja 
montut osuvat renkaan läpi vahingoittaen pyörän vanteita. Rengaspaineen tulisi olla 3,5 – 5,1 BAR tässä pyörässä.

SUOSITELTU RENGASPAINE ON 4,2 BAR (6,1PSI)

Kun renkaita pumpataan, on tärkeää tarkistaa, että rengas on keskellä vannetta, erityisesti silloin, kun renkaiden 
paine on vähäinen ennen ilman pumppauksen aloittamista. Jos rengas ei ole keskitetty kunnolla, saattaa 
renkaaseen syntyä patti, joka on polkiessa epämukava. Pahimmassa tapauksessa, keskittämätön rengas luisuu 
vanteelta, kun se täyttyy ilmalla, saaden sisäkumin puhkeamaan. Tämän vuoksi suosittelemme pumppamista 
jaksoissa, ja välillä pyör-äyttämään rengasta ilmassa nopeasti, jolloin näkee helposti, että rengas on tasaisesti 
vanteella.

LEVYJARRUJEN SÄÄTÖ
Ensimmäiseksi, on hyvä tietää, että jarrulevy ei ole lähes koskaan täysin suora, vaan vaaputtaa aavistuksen pyöries-
sään. Jos kuitenkin renkaan pyöriessä tästä aiheutuu vastusta, pitää jarruja säätää.

Huomioithan, että pyöräsi hydraulisessa jarrusysteemissä ei ole vaijereita. Jarrupalat liikkuvat öljypaineella, kun 
painat jarrukahvaa. Ei siis ole vaijeria, jonka säätämisen voit unohtaa, vaan ainoa, mitä voit itse säätää jarruista, 
on keskittää  jarrusatulan suhteessa jarrulevyyn. Älä yritä kiertää, ruuvata tai vetää jarrukaapelia, jottei se rupea 
vuotamaan!

Jos yksi jarrupala ottaa kiinni jarrulevyyn, kun pyörä pyörii kun taas 
toinen jarrupala ei kosketa levyä lainkaan, koko jarrusatulaa saa siir-
rettyä aavistuksen vaakasuunnassa.

1. Aloita tarkistamalla, että pyörä on kiinnitetty kunnolla haarukka-
an. Jos pyörää ei ole kiristetty tarpeeksi, saattaa jarrupalan kiin-
niotto levyyn johtua siitä.

2. Jos pyörä on kunnolla kiinni, aloita löysäämällä ”A” ruuveja, jot-
ka pitävät jarrusatulan kiinni pyörän rungossa. Älä avaa ruuveja
kokonaan, vaan löysää niitä vain sen verran, että saat liikutettua
jarrusatulaa vapaasti käsivoimin.

3. Paina nyt jarrukahvaa niin paljon, että pyörää ei saa pyöritettyä.
4. Kun jarrupalat on painettu tiukasti jarrulevyyn, kiristä ”A” ruuvit

uudelleen. Älä kiristä ruuveja tiukalle kerralla yksitellen, sillä sa-
tat rikkoa jarrusatulan. Kiristä ruuvit vuorotellen vähän kerrallaan,
kunnes ne ovat kireällä.

Nyt jarrusatula pitäisi olla keskitetty suhteessa jarrulevyyn.

Jos sinulla on muita ongelmia levyjarrun kanssa, kuten esim. vuoto, 
otathan yhteyttä asiantuntijaan. 

A
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ONGELMA MAHDOLLISET SYYT TOIMENPITEET 

Polkupyörä ei käynnisty. Kumpikaan, 
LCD-näyttö tai moottori ei toimi.

1. Akku on tyhjä.
2. Akku on pois päältä.
3. LCD-näyttö ei ole päällä tai sen liitän-
tä ei ole kunnolla kiinni.

1. Lataa akku.
2. Kytke akku päälle.
3. Irrota ja kytke liitäntä uudelleen.
Liitäntä löytyy n. 15 cm päästä näytöstä

LCD-näyttö on päällä, mutta moottori ei 
toimi.

1. Moottorin avustustaso ”0” on asetettu
käyttöön.
2. Moottoriliitäntä ei ole kunnolla kiinni.

1. Vaihda moottorin avustustasoksi 1-5.
2. Tarkista moottoriliitäntä. Liitäntä
löytyy moottorikaapelista, n. 20 cm
päässä moottorista.

LCD-näyttö on päällä, mutta nopeusmit-
tari ei toimi.

1. Magneettisensori pyörän rungossa ei
ole oikeassa asennossa.
2. Magneettisensori takapyörässä ei ole
oikeassa asennossa.

Tarkista, että takapyörän tai rungon 
takaosan magneettisensori on oikeassa 
asennossa.

Akun kantama on heikentynyt. 1. On kylmä ilma.
2. Alhainen rengaspaine.
3. Jokin muu normaalisti kantavuuteen
vaikuttava syy.
4. Kuluminen.

1. Kylmä sää vaikuttaa huomattavasti
kantavuuteen. Optimaalinen käyttöläm-
pötila +25 astetta.
2. Tarkista rengaspaineet sekä edestä
että takaa. Suositeltava rengaspaine on
4,2 BAR.
3. Lue lisää luvusta SÄHKÖPYÖRÄN
KÄYTTÖ.
4. Akun normaali kuluminen on vähen-
tänyt normaalin kulutuksen kantamaa.

Pyörän polkeminen on epätavallisen 
raskasta.

1. Jarru aiheuttaa vastusta.
2. Liian alhainen rengaspaine.

1. Säädä jarruja.
2. Pumppaa renkaat.

Käsijarrun jarrutusteho on heikko. 1. Jarrulevy on likainen.
2. Jarrupalat ovat kuluneet.

1. Puhdista jarrulevy.
2. Säädä jarrupalojen asentoa tai vaihda
ne.

Vaihteet rutisevat, tai muu vaihteiden 
vaihto ongelma

1. Vaihto tapahtuu suuren kuorman alla.
2. Vaihdejärjestelmä on asennettu
väärin.
3. Vaihteen vaihtaja on vahingoittunut.

1. Vaihda vaihdetta kun poljet kevyem-
min.
2. Säädä vaihteita, lueohjeet kappalees-
ta HUOLTO JA YLLÄPITO
3. Tarkista vaihteiden vaihtaja sekä
vaihdevipu. Onko niissä naarmuja, hal-
keamia tai muita vahinkoja? Näyttääkö
jokin vääntyneeltä tai vinolta? Jos jokin
osa näyttää vioittuneelta, ota yhteyttä
asiantuntijaan korjauttaaksesi pyörän.

Pyörän etuosa heiluu, tuntuu epävakaal-
ta tai klonksuu.

1. Jokin ohjaustangon ruuvi ei ole tar-
peeksi kireällä.
2. Ohjauslaakeri kaipaa säätöä.

1. Kiristä kaikki ruuvit kunnolla.
2. Säädä ohjauslaakeria.

Jompikumpi rengas on vinossa tai heiluu 
sivuttain.

1. Rengas ei ole keskellä vannetta.
2. Pinnat on jännitetty epätasaisesti.

1. Pyöritä rengasta hitaasti nähdäkse-
si, onko renkaassa ”pattia”. Jos löydät
epätasaisia kohtia, olisi kyvä päästää
renkaasta ilmaa, jotta pääset oikaisema-
an epätasaisuudet käsin.
2. Pinnat saattavat löystyä ajan mitta-
an. Löystyminen tapahtuu usein, kun
pinnamutterit löystyvät esim. tärinästä
ajon aikana. Tasaa pyörä jännittämällä
pinnat tasaisesti. Tällainen huolto kan-
nattaa hoidattaa ammattilaisella.

VIANETSINTÄ
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