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Onnittelut uudesta sähköpyörästäsi!
Jotta voit nauttia siitä mahdollisimman pitkään, lue tämä käyttöohje huolellisesti.
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Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Katso myös oheinen
englanninkielinen käyttöohje.
Sähköpyöräsi on periaatteessa esiasennettu. Sinun tarvitsee vain kiertää polkimet kiinni ja kääntää
ohjaustanko oikeaan asentoon.

Polkimien asennus
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Tutustu merkintöihin ennen kuin aloitat polkimien
asennuksen!

Merkinnät ovat polkimien akseleissa, "L" (vasen) ja "R"
(oikea). Vasen ja oikea tarkoittavat aina ajosuuntaan
katsottuna.

R tai L

Oikea poljin kiinnitetään myötäpäivään (oikealle)
kiertämällä niin kuin tavalliset ruuvit.
Vasen poljin kiinnitetään vastapäivään (vasemmalle)
kiertämällä eli siinä on ns. vasenkätinen kierre.
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Ohjaustangon säätö
Ohjaustangon tolppa:
Ohjaustangon tolppa on kiinnitetty etuhaarukkaan 6
mm kuusiokoloavaimella. Löysää ruuvia varovasti,
kunnes tolppa liikkuu etuhaarukassa.

Säädä ohjaustanko ja kiristä ruuvi (A). Älä nosta
ohjaustangon tolppaa yli max-merkin.
Voit säätää ohjauskannattimen kulmaa ruuvilla (B).
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Turvallisuus
Tarkasta seuraavat ennen sähköpyörän käyttöä:
•
•
•
•
•
•

Kaikki ruuvit ovat tiukalla.
Satula on mukavassa asennossa ja sinulle sopivalla korkeudella.
Jarrut toimivat oikein.
Pyörät ovat kunnolla kiinni ja pyörivät vapaasti.
Polkimet ovat kunnolla kiinni.
Heijastimet ovat oikeilla paikoillaan.

Kun pyöräilet, muista:
•
•
•

Pyöräile turvallisesti ja vastuullisesti.
Käytä aina kypärää.
Älä ripusta mitään (esimerkiksi laukkuja) ohjaustankoon, koska ne voivat tarttua pyörien
pinnojen väliin.

Huolto
•
•
•
•

Tarkista säännöllisesti, että renkaat on pumpattu täyteen.
Öljyä ketju tarvittaessa.
Tarkista, etteivät mitkään tärkeät osat (jarrupalat, renkaat) ole kuluneet.
Älä huuhtele polkupyörää vedellä pesun yhteydessä, koska se voi vahingoittaa elektronisia
osia. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa maalia, vaan pyyhi
pyörä kostealla liinalla.

Turvallisuussyistä käy pyöräkorjaamossa kolmen kuukauden kuluttua ja sen jälkeen vuosittain
varmistaaksesi, että polkupyörä on käyttökunnossa.
HUOM!
• Ohjaustanko on säädettävä niin, että yllät helposti jarrukahvoihin ja vaihteisiin.
• Ohjaustangossa on merkintä, joka osoittaa ohjaustangon maksimikorkeuden. Tämä merkintä
ei saa olla näkyvissä - silloin ohjaustanko on liian korkealla. Vastaava merkintä löytyy
satulapylväästä; jos se on näkyvissä, satula on liian korkealla. Säädä satula sellaiselle
korkeudelle, että yllät istuessasi maahan molemmilla jaloilla.
• Polkimet on merkitty "L" (vasen) ja "R" (oikea) ja ne asennetaan vastaaville puolille. Oikea
poljin kierretään kiinni myötäpäivään ja vasen vastapäivään.
• Etujarrukahva on ohjaustangon vasemmalla oleva kahva ja takajarrukahva on oikealla
puolella.
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•

Sähköpyörällä on viisi erilaista avustustasoa; tasolla 1 moottori avustaa vähiten ja tasolla 5
eniten. Mitä enemmän moottori avustaa sinua, sitä enemmän akkua käytät. Yhdellä
latauksella voit ajaa jopa 60 kilometriä sen mukaan, kuinka paljon moottori joutuu
työskentelemään.

Akku

•

Akun kapasiteetti: 36 V / 10,4 Ah

•

Käytä akun lataamiseen ainoastaan mukana toimitettua laturia.

•

Avaa akun vasemmalla puolella oleva kumisuojus (A) ja kytke akkuliitin (B). Kytke akkukaapeli (C)
latauskoteloon ja kytke virtajohto pistorasiaan. Akun merkkivalo (D) palaa punaisena, kun akkua
ladataan, ja muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.

•

Lataa akkua 24 tuntia kerrallaan kolmella ensimmäisellä kerralle sen käyttöiän pidentämiseksi. Älä
sen jälkeen lataa akkua enemmän kuin on tarpeen (täyteen lataamiseen tarvitaan noin 5-9 tuntia,
lopeta lataaminen, kun akun merkkivalo palaa vihreänä).

•

Lataa akkua 24 tuntia vähintään kerran kolmessa kuukaudessa silloin, kun et käytä sähköpyörääsi.
Tämä varmistaa, että akku pysyy hyvässä kunnossa.
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•

Voit ladata akun kiinni polkupyörässä, tai voit irrottaa akun mukana toimitetulla avaimella ja ladata
sen muualla. Tästä voi olla hyötyä etenkin huoltolatauksen yhteydessä silloin, kun et käytä
polkupyörää.

•

Tarkista ensin, että akku on ladattu, jos sähköpyörässäsi esiintyy ongelmia. Esimerkiksi jos näyttö tai
valot eivät toimi. Varmista, että kaikki liittimet on oikein kytketty.

Näyttö/Ohjauspaneeli

Tarkista sähköpyörän näyttöversio.

KM529-LCD

Komponentit/hallintalaitteet

Toiminto/tiedot

A

Päälle/Pois-painike

Käynnistää tai sammuttaa näytön ja
sähkömoottorin, kun pidät painiketta painettuna 2
sekunnin ajan

A+B

Pidä molempia painikkeita
painettuna 2 sekunnin ajan

Kentässä D näytettävä vaihtuu: nopeus,
keskinopeus (AVG) tai enimmäisnopeus (MAX)

A

Paina A nopeasti

Kenttä H: Vaihtaa osamatkan (TRIP) tai
kokonaisajomatkan (ODO) välillä

B (+)

Pidä painettuna 2 sekuntia

Kytkee valot ja näytön taustavalon päälle/pois

B (+)

Paina B (+) nopeasti

Suurentaa sähkömoottorin avustusta

C (-)

Paina C (-) nopeasti

Pienentää sähkömoottorin avustusta
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C (-)

Pidä painettuna 2 sekuntia

Sähköinen talutusavustus, moottori avustaa sinua
pyörän taluttamisessa

D

Näyttää nopeuden

Nykyinen/keskinopeus/enimmäisnopeus

E

Akkukenttä (5 tasoa)

Täysi: Akku täyteen ladattu Jos akkukuvake vilkkuu
ja näyttöön tulee E, akku on ladattava

F

Näyttää sähkömoottorin antaman avustustason

G

Sähkömoottorin avustus (5
tasoa)
Ajovalot

H

Matkamittari

Näyttää kuinka pitkälle olet pyöräillyt yhteensä tai
tällä pyöräretkellä

Näyttää ovatko valot päällä vai pois

Ohjauspaneelin käyttäminen
Testaa laitteen toiminnot ennen ensimmäistä pyöräilykertaa, jotta tunnet sen toiminnan. Sivulla 3
olevan komentotaulukon lisäksi voit muuttaa joitain sähköpyörän asetuksia. Pidä B (+) ja C (-)
painettuna samanaikaisesti kahden sekunnin ajan päästäksesi asetusvalikkoon. Painamalla A
(virtapainike) voit selata asetuksia tai vahvistaa tekemäsi muutokset ja siirtyä seuraavaan
asetukseen.
1. Valitse rengaskoko. Oikean koon on oltava ennalta asetettu. Selaa painikkeilla B (+) ja C (-).
2. Aseta sähkömoottorin avustuksen enimmäisnopeus. Kun tämä nopeus ylittyy, moottori
kytketään pois turvallisuutesi vuoksi. Oletusasetus on 25 km/h. Selaa painikkeilla B (+) ja C ().
3. Säädä näytön kirkkautta. Kolme eri tilaa, oletustila on 1 (heikko kirkkaus). Selaa painikkeilla B
(+) ja C (-).
Poistu asetusvalikosta pitämällä A (virtapainike) painettuna vähintään kahden sekunnin ajan.
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Ananda D13

•

Kytke näyttö ja sähkömoottori päälle ja pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 2
sekunnin ajan. Järjestelmä kytkee itsensä pois päältä, jos pyörää ei käytetä 10 minuuttiin.

•

Suurenna avustustasoa painamalla plus-painiketta. Pienennä avustustasoa painamalla
miinus-painiketta. Tasoja on viisi, valittu taso näkyy yllä olevassa kuvassa oikealla "Pas" kentässä. Taso 1 valitaan automaattisesti, kun käynnistät sähköpyörän.

•

Nykyinen nopeus näkyy oletuksena, kun käynnistät näytön. Vaihda nykyisen
nopeuden/keskinopeuden/enimmäisnopeuden välillä pitämällä "Päälle/pois" ja "Plus"
painikkeita samanaikaisesti painettuna kahden sekunnin ajan.

•

Oletusarvoisesti matkamittari näyttää nykyisen pyöräretkesi osamatkan. Paina nopeasti
"Päälle/pois" painiketta näyttääksesi pyörällä kulkemasi kokonaismatkan.
Aktivoi talutusavustus pitämällä "Miinus"-painiketta painettuna.

•
•

Sammuta näytön taustavalo ja sytytä ajovalot pitämällä "Plus"-painiketta painettuna kahden
sekunnin ajan, sammuta valot samalla tavalla.
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Ananda D15

•

Kytke näyttö ja sähkömoottori päälle ja pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 2
sekunnin ajan. Järjestelmä kytkee itsensä pois päältä, jos pyörää ei käytetä 10 minuuttiin.

•

Suurenna avustustasoa painamalla plus-painiketta. Pienennä avustustasoa painamalla
miinus-painiketta. Tasoja on viisi, valittu taso näkyy yllä olevassa kuvassa oikealla "Pas" kentässä. Taso 1 valitaan automaattisesti, kun käynnistät sähköpyörän.

•

Aktivoi talutusavustus pitämällä "Miinus"-painiketta painettuna.

•

Kytke valot päälle ja pois pitämällä Plus-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
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Ananda D16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Näyttää akun varaustason
Näyttää USB-tilan
Näyttää virheilmoituksen
Näyttää Wifi:n tilan
Näyttää etuvalon tilan
Näyttää nykyisen nopeuden
Näyttää nopeuden yksikön
Matkamittari
Näyttää avustustason
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•

Käynnistä painamalla virtapainiketta ja sammuta pitämällä samaa painiketta painettuna.

•

Näyttö siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä muutaman minuutin ajan. 30 minuutin
käyttämättömyyden jälkeen näyttö ja sähkömoottori sammuvat kokonaan.

•

Paina MODE-painiketta vaihtaaksesi näytössä näkyvää seuraavassa järjestyksessä: Matkamittari,
osamatka, osamatkan aika, osamatkan enimmäisnopeus, osamatkan keskinopeus, osamatkan
keskiavustustaso, teho (W), jäljellä oleva matka, polkemistaajuus.

•

Voit käyttää kävelytilaa, jolloin moottori avustaa sinua, kun talutat pyörää nopeudella 6 km/h.
Käynnistä kävelytila pitämällä “WALK”-painiketta painettuna ja poistu painamalla uudelleen.

Asiakaspalvelu
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Ruotsi
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