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TURVALLISUUSOHJEET

TAKUU EI KATA SEURAAVIA TILANTEITA:
• Pyörää on käytetty muuhun kuin tavalliseen pyöräilyyn.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen vaarantaa oman
turvallisuutesi ja muiden turvallisuuden. Noudata siksi aina näitä
turvallisuusohjeita, niin minimoit sähköiskuvaaran ja henkilöva-

• Pyörän sähköjärjestelmään on tehty muutoksia.
• Pyörän akkua ei ole hoidettu tämän käyttöohjeen määräysten mukaisesti.

hinkojen vaaran.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai

• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää

välillisesti tuotteen vääränlaisesta käytöstä. Mekaaniset ja

sähköpyörääsi. Näin opit tuntemaan pyörän ja ymmärrät,

elektroniset osat kuluvat käytössä. Kuluvia osia täytyy vaihtaa aika

miten se toimii.

ajoin eivätkä ne kuulu takuun piiriin.

• Suosittelemme, että tarkastat pyörän silmämääräisesti ennen

Jos havaitset ongelmia pyörän sähköjärjestelmässä, ota yhteyttä

jokaista ajokertaa. Varmista, ettei mikään osa ole löysällä tai

paikalliseen Crescent-jälleenmyyjään.

vaurioitunut.

Lataussuositukset:
Akun optimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi älä aja akkua täysin
tyhjäksi, lataa pyörä, kun 20% akun kapasiteetista on jäljellä. Akkua
ei tarvitse ladata täyteen useammin kuin kerran kuukaudessa.
Jos sinusta tuntuu, että akun kapasiteetti heikkenee, pyöräile kun-

AVAIMEN NRO

nes akku on tyhjä 3-5 kertaa ja palaa sitten lataukseen säännöllisten

RUNGON NRO

HUOMAA! Jos pyörää säilytetään piemmän aikaa, varmista, että

suositusten mukaisesti.

akku on ladattu 60-80%, säilytä akku ittoitettuna pyörästä ja ylläpidä
akkua 3-4 kuukauden välein lataamalla 2h kerrallaan. Älä koskaan
säilytä akkua lataamatta sitä.
Pidätämme oikeuden kirjoitusvirheisiin ja teknisten tietojen muutoksiin.
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PYÖRÄN KÄYTTÖÖNOTTO
1

AKUN VARKAUDENESTO JA AJOTYYLIN VALINTA
Crescent-pyöräkauppiaasi sopeuttaa pyörän sähköjärjestelmän ajotyyliisi ja määrittää akun
niin, että se toimii vain sinun pyörässäsi, mikä pienentää varkauksien riskiä.
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LATAA CRESCENT KOPPLA -SOVELLUS
Lataa sovellus sovelluskaupasta. Rekisteröidy ja rekisteröi pyöräsi sovelluksessa.
Crescent-pyöräkauppiaasi auttaa sinua tarvittaessa.
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RENTOUDU - PYÖRÄSI ON KYTKETTY!
Sinä ja pyöräsi olette nyt yhteydessä Bluetoothin kautta ja voit käyttää älykkäitä ja turvallisia toimintoja, joita Koppla -tekniikka sisältää.
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LATAA AKKU
Lataa akku täyteen ensimmäisen kerran ennen pyöräilyä.
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PYÖRÄILYN ALOITTAMINEN
1

KYTKE JÄRJESTELMÄ PÄÄLLE
Paina ja pidä on/off -painiketta painettuna parin sekunnin ajan.

2

VALITSE AVUSTUSTASO
Valitse avustustaso näppäimistön (+)- ja (-)-painikkeilla.
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ALOITA PYÖRÄILY
Moottori avustaa, kun alat polkea. Muista kypärä!
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SÄHKÖPYÖRÄN RAKENNE
Poljinanturi, Keskimoottori (momentti)

Akku

Poljinanturi on tärkeä osa pyörää. Siinä on sisäänrakennettu

Käytämme litiumioniakkuja, jotka ovat pienikokoisia ja pystyvät

momenttianturi. Momenttianturi tunnistaa polkimiin kohdistamasi

varastoimaan paljon energiaa. Akku on ladattava sähköpyörän

paineen, jonka perusteella avustustaso määräytyy. Anturi reagoi

mukana toimitetulla latauslaitteella. Lataa akkua kahdella ensim-

ketjun kiristymiseen ja käynnistää avustuksen siten jo ensimmäisellä

mäisellä latauskerralla 24 tuntia. Näin akku saavuttaa täyden

polkaisulla. Mitä enemmän voimaa polkimiin kohdistat, sitä enem-

kapasiteettinsa. Suosittelemme, että lataat akkua jatkossa normaali-

män apua saat moottorilta.

latausten lisäksi 24 tuntia yhtäjaksoisesti kerran joka toinen kuukausi. Muuten riittää, että lataat akkua tarpeen mukaan, kunnes

Poljinanturi, Etumoottori (kadenssi)
Kadenssiin perustuva poljinanturia käytetään vain etumoottorissa.
Sensori on sisäänrakennettu kampiakseliin. Sensori tunnistaa liik-

lataustason osoittimen kaikki palkit palavat vihreinä.
Ohjausyksikkö

keen ja antaa käskyn moottorille ja valitusta avustustasosta riippuen

Ohjausyksikkö on järjestelmän aivot. Se yhdistää kaikki sähköiset

moottori aloittaa avustuksen.

osat ja määrittää, kuinka paljon moottori kulloinkin avustaa.

Nopeusanturi

Näyttö

Tämä anturi on takahaarukan alaputkessa. Ohjausyksikkö saa signaa-

Ohjaustangossa on näyttö, joka näyttää akun lataustason ja valitun

leja nopeusanturilta ja analysoi moottorin toimintaa. Se kytkee avus-

avustustason.

tuksen pois päältä, kun nopeus ylittää 25 km/h.
Moottori
Moottori muuntaa energian liikkeeksi.
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ONNITTELUT
UUDEN
SÄHKÖPYÖRÄN
OMISTAJALLE!
Sähköpyörä on monella tapaa viisas valinta. Sydän ja ympäristö voivat hyvin, kun jätät auton kotiin tai valitset sähköpyörän bussin sijaan. Toivottavasti tulet huomaamaan, että sähköpyörän käyttö säästää myös aikaa.
Vastatuuli ja ylämäet eivät enää ole ongelma. Saat edelleen liikuntaa, mutta sinun ei tarvitse hikoilla. Haluatko
kuntoilla matkalla töistä kotiin? Kytke avustus pois päältä, niin päivän kuntoilu tulee hoidetuksi.
Sähköpyöräsi on Ruotsin Varbergin innokkaiden pyöräilyharrastajien suunnittelema. Pyörä on koottu omalla
tehtaallamme osista, jotka on valittu kestämään lukuisia upeita pyöräilykilometrejä Pohjolan sääoloissa.
Onnea matkaan uuden sähköpyöräsi kanssa!
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SÄHKÖPYÖRÄ ON ÄLYKÄS VALINTA
Se toimii kuten tavallinen polkupyörä: mitä kovemmin poljet,
sitä nopeammin se kulkee. Älykään sähköpyörän merkittävänä
etuna avustamisen ja hikoilun välttämisen lisäksi on sen turvallisuus. Niin varkauksien kuin onnettomuuksienkin riski pienenee.
Sähköisen EGOING-järjestelmän ansiosta huomaat, kuinka kevyesti
polkeminen sujuu, kun saat vähän apua moottorilta. Avustus käynnistyy heti, kun olet polkenut puolisen kierrosta. Valittavana on viisi
avustustasoa. Avustuksen teho määräytyy valitsemasi tason
mukaan.

TURVALLISUUTTA PYÖRÄILYYN JA OMISTAMISEEN
Turvallisuutesi on meille tärkein asia. Siksi sähköpyörämme on
varustettu edistämään niin ajoturvallisuutta kuin omaisuuden suojaa.
Kun rekisteröidyt itse ja rekisteröit pyöräsi Crescent Koppla -sovelluksemme avulla, voit hyödyntää kaikkia älykkäitä ja turvallisia toimintoja, joita olemme pyörääsi ladanneet. Koppla älykäs polkupyöräteknologia tarjoaa käyttöösi ainutlaatuisen varkaudenestojärjestelmän ja useimmissa malleissa myös automaattisen jarruvalon.
Lisäksi pystyt sen avulla tarkkailemaan paremmin pyörääsi, pyöräi-

Huomaa, että valitsemasi avustustaso vaikuttaa kantamaan.

lyäsi sekä sen vaikutuksia terveyteesi ja ympäristöön.

Voimassa olevien eurooppalaisten standardien mukaisesti avustus

RUOTSALAISTA LAATUA KAIKISSA TOIMITUSKETJUN

kytkeytyy pois päältä, kun saavutat nopeuden 25 km/h. Tämä on

VAIHEISSA

edellytys sille, että tuote voidaan luokitella polkupyöräksi. Moottorin
maksimiteho on 250 W. Moottori lakkaa avustamasta, kun lopetat
polkemisen.
Halutessasi voit käyttää sähköpyörää myös ilman moottorin avus-

Sähköpyöräsi on koottu Varbergin tehtaallamme Ruotsissa. Panostamme Crescent-sähköpyörien kehityksessä ja valmistuksessa
laatuun. Materiaalit, osat ja järjestelmät on valittu huomioiden Pohjolan ilmasto ja voimassa olevat laatu- ja turvallisuusmääräykset.

tusta. Tällöin pyörä toimii täysin tavallisen polkupyörän tavoin.
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EGOING-sähköpyöräjärjestelmä ja älykäs Koppla-polkupyöräteknologia ovat itse kehittämiämme. Sen vuoksi koko toimitusketju aina
tuotekehityksestä valmistuksen ja testauksen kautta pyörän käyttövalmiiksi saattamiseen on täysin hallinnassamme
Suosittelemme, että noudatat tässä käyttöohjeessa annettuja
ohjeita ja neuvoja, niin voit nauttia pyöräilystä turvallisesti.
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KOPPLA ÄLYKÄS POLKUPYÖRÄTEKNOLOGIA
Meidän visiomme Crescentillä on, ettei yksikään sähköpyörä joudu
tulevaisuudessa varkaiden käsiin eikä yhdenkään pyöräilijän tarvitse
joutua liikenneonnettomuuteen sellaisesta syystä, joka olisi voitu
estää polkupyörän suunnittelulla ja tekniikalla. Tämä visio edistää
turvallisuustyötämme.

Sovelluksesta löydät lisätietoja siitä, mihin kaikkeen sitä voi käyttää.
Voit esimerkiksi tarkastella pyöräilytietojasi tai pyöräsi kuntoa ja
miten pyöräily edistää terveyttäsi. Jos pyöräsi on yhdistetty mobiiliverkkoon, tiedät GPS-paikannuksen ansiosta aina, missä pyörä
milloinkin on. Saat ilmoituksen, jos joku liikuttaa pyörääsi. Voit aset-

Koppla älykäs polkupyöräteknologia on syntynyt vision tuloksena ja

taa omia maantieteellisiä aluerajoituksia (Geofence) ja saada ilmoi-

sen tavoitteena on luoda markkinoiden turvallisimmat sähköpyörät.

tuksia, kun pyörä liikkuu määrittelemälläsi alueella tai siltä pois.

Kun otat Koppla-sovelluksen käyttöön pyörissämme, voit pyöräilijänä
tuntea olosi turvallisemmaksi ja varmemmaksi.

Tämä antaa lisäturvaa esimerkiksi silloin, kun lapsesi käyttävät pyörää. Sovelluksella voit yhdellä painalluksella myös lukita pyöräsi
sähköjärjestelmän, jolloin pyörä ei enää kiinnosta varkaita. Kun

NÄIN SE TOIMII

käytät Koplaa, et ole enää koskaan yksin liikkeellä, jos kaadut,

Kun ostat pyörän Crescent-jälleenmyyjältä, myyjä auttaa sinua

viestin sovelluksessa valitsemillesi yhteyshenkilöille. (Vain

yhdistämään pyörän matkapuhelimeesi Crescent Koppla -sovelluksella, jonka voit ladata App-storesta tai Google play -sovelluskaupasta. Näin pääset hyödyntämään kaikkia Kopplan tarjoamia älytoimintoja.
Pyöräsi ja pyörän akku on yhdistetty toisiinsa jo tehtaalla. Näin ne

älykäs Crash-raportti hälyttää ja Koppla lähettää SOS-tekstiKoppla 2G malleissa)
Lisätietoja Koppla-älypyöräteknologiasta ja älypyöräsi toiminnoista
löydät osoitteesta www.koppla.crescent.fi/ Sieltä löydät myös
takuuhuolto-ohjelman ehdot.

toimivat vain yhdessä ja varkaiden kiinnostus niitä kohtaan vähenee.
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POLKUPYÖRÄN OSAT
Takavalo

Värinäyttö
Takavalo

Akku

Etuvalo

LCD-näyttö

Akku

Etuvalo

Nopeusanturi

Takavalo

Moottori

Ohjainyksikkö

Ohjainyksikkö

Poljinanturi

LCD-näyttö
Etuvalo

Akku

Nopeusanturi
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Moottori

Ohjainyksikkö

Poljinanturi

Poljinanturi

Nopeusanturi

Moottori

AVUSTUSTASOT JA VAIHTEIDEN VAIHTO
AVUSTUSTASON VALINTA
Kun näyttö on päällä, voit valita haluamasi avustustason. Avustustasoja on viisi. Kaikilla viidellä
tasolla moottori avustaa nopeuteen 25 km/h asti. Erona on, että kun valitset tason 1, sinun on
käytettävä enemmän omaa voimaa saavuttaaksesi nopeuden 25 km/h. Kun valitset tason 5, moottori auttaa sinua enemmän ja tarvitset nopeuden 25 km/h saavuttamiseen vähemmän omaa voimaa.

VAIHTEIDEN VAIHTO
Napavaihteiset pyörät
Vaihda aina hyvissä ajoin ennen ylämäkeä. Kun vaihdat vaihdetta, muista liikuttaa polkimia kevyesti
eteenpäin ilman kuormitusta. Tarvittaessa voit myös liikuttaa polkimia aavistuksen taaksepäin, jotta
vaihde menee kunnolla sisään, ennen kuin alat taas kuormittaa napaa. Muuten vaihdemekanismi
voi vaurioitua.

Ketjuvaihteiset pyörät
Vaihteiston ohjausrullien on oltava samassa linjassa ketjurattaiden kanssa. Varmista siksi aina
ennen pyöräilyn aloittamista, ettei vaihteistoon kohdistu mitään ulkoista painetta.
Kevennä polkimiin kohdistamaasi voimaa vaihtamisen aikana, niin vaihteiston käyttöikä pitenee.
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NÄYTTÖ
Sähköpyörän ohjaustangossa on näyttö, jolla pyörän sähköjärjestelmää ohjataan.

VÄRINÄYTTÖ
Näytön osat:
1. Avustustaso
2. Trippi-/Kokonaismatkamittari/Jäljellä oleva käyttömatka/Ajoaika
3. Nykyinen nopeus/keskinopeus/maksiminopeus
4. ABS-jarrut (lisävaruste)
5. USB
6. Talutusavustus
7.

Valot

8. Näytön yhteysvirhe
9. Bluetooth
10. Valittu ajotyyli (D=dynaaminen, S=normaali, C=rauhallinen)
11. Km/h tai MPH
12. Akun lataustason osoitin
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VÄRINÄYTÖN TOIMINNOT
Näytöstä löydät seuraavat toiminnot:
• Nopeus. Näyttö näyttää nykyisen nopeuden (SPD), maksiminopeuden (MAX), keskinopeuden (AVG) tai jäljellä olevan käyttömatkan (GO)
• Näytöstä voit valita yksikön: km/h tai MPH
• Älykäs akun lataustason osoitin. Edistyksellinen algoritmi varmistaa, että lataustason
osoitin näyttää oikein.
• Etu- ja takavalo syttyvät hämäräkytkimen ansiosta automaattisesti. Näytön taustavalon
kirkkaus säädettävissä 5-portaisesti.
• Viisi avustustasoa, 1–5
• Matkamittari. Näyttää ajetun kokonaismatkan, enint. 99999

NÄPPÄIMISTÖ
Näppäimistö sijaitsee vasemman kädensijan vieressä. Sillä ohjataan

A
B

C
D
E

näytön toimintoja.
A. Avustustaso kasvaa yhdellä
B. Avustustaso laskee yhdellä (Talutusavustus)
C. Valo päälle/pois päältä (etu- ja takavalolla varustetut sähköpyörät)
D. Sähköjärjestelmä päälle/pois
E. Näytössä näkyvien tietojen valinta
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NÄYTÖN YHTEYSVIRHE
Jos näyttö ei toimi oikein, symboli

syttyy. Ota yhteys jälleen-

myyjään.

JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS
PÄÄLTÄ
Kun haluat kytkeä järjestelmän päälle, paina ja pidä

-paini-

ketta painettuna kahden sekunnin ajan. Näyttö kytkeytyy päälle.
Kun haluat kytkeä järjestelmän pois päältä, paina ja pidä
-painiketta painettuna. Näyttö kytkeytyy pois päältä. Jos unohdat

Nykyinen nopeus

Keskinopeus

Maksiminopeus

Trippimittari

Trippimittari

Trippimittari

Nykyinen nopeus

Nykyinen nopeus

Nykyinen nopeus

Kokonaismatkamittari

Jäljellä oleva

Matka-aika

näytön päälle, kun lopetat pyörän käytön, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä viiden minuutin kuluttua.

NOPEUS/TRIPPIMITTARI/AIKA
Kun kytket näytön päälle, se näyttää sen hetkistä nopeutta.
Painamalla lyhyesti

-painiketta voit vaihtaa näytössä näkyvää

tietoa: nykyinen nopeus/trippimittari

keskinopeus/trippimit-

tari

nykyinen nopeus/

maksiminopeus/trippimittari

kokonaismatkamittari
tömatka

nykyinen nopeus/jäljellä oleva käyt-

nykyinen nopeus/matka-aika

käyttömatka
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VALOT
Valot kytkeytyvät päälle ja pois automaattisesti, mutta voit myös itse
kytkeä ne päälle ja pois päältä.
Automaattisesti
Sähköpyörän näytön alapinnassa on hämäräkytkin. Se kytkee valot
päälle automaattisesti, kun tulee riittävän pimeää.
Manuaalisesti

Valot päällä

Voit kytkeä valot päälle painamalla

-painiketta kahden sekunnin

ajan. Voit kytkeä valot pois päältä painamalla

-painiketta uudelleen

kahden sekunnin ajan. Jos olet kytkenyt valot pois päältä manuaalisesti, ne eivät samalla ajokerralla enää kytkeydy päälle automaattisesti.
Automaattinen päälle kytkentä toimii taas seuraavalla ajokerralla.
Näytön taustavalo
Voit säätää näytön taustavalon kirkkautta 5-portaisesti. Katso lisätietoja
sivulta 25.

TALUTUSAVUSTUS
Kun avustustaso 0 on valittuna, paina

-painiketta. Talutusavustuksen

symboli alkaa vilkkua. Paina ja pidä painettuna

-painiketta, kun hal-

uat käyttää talutusavustusta. Talutusavustus kytkeytyy pois päältä heti,
kun vapautat

Talutusavustus

-painikkeen.
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AVUSTUSTASO
Muuta avustustasoa painamalla

- tai

-painiketta. Alin taso on 1 ja

korkein 5. Kun näytössä näkyy 0, avustus ei ole käytössä.
Kun kytket näytön päälle, avustustasona on 0.

Avustustaso 1

Avustustaso 5

Akun lataustason

Akku on tyhjä

AKUN LATAUSTASON OSOITIN
Näytön oikeasta alanurkasta näet akun lataustason. Jos akku on tyhjä
ja osoittimen kehys vilkkuu, akku täytyy ladata.

osoitin, 100 %
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USB
USB-liitännän vakioasetus on lataus. Kun liität siihen matkapuhelimen
pyörän näytön ollessa kytkettynä pois päältä, se alkaa ladata puhelinta
heti, kun kytket näytön päälle. Näyttöön syttyy vihreä USB-symboli.
Kun irrotat johdon liitännästä, symboli sammuu neljän sekunnin kuluttua.

Jos sen sijaan liität puhelimen USB-liitäntään näytön ollessa päällä,
sinun on käynnistettävä lataustoiminto painamalla

-painiketta. Kun

irrotat johdon liitännästä, symboli sammuu neljän sekunnin kuluttua.
Jos lataus ei toimi, katso USB-asetukset.

USB-lataus

Tiedonsiirto USB-liitännän kautta
(vain jälleenmyyjien
käyttöön)

TIEDONSIIRTO USB-LIITÄNNÄN KAUTTA
Vain jälleenmyyjien käyttöön, keltainen symboli.

19

ABS-JARRUT (lisävaruste, ei kaikissa malleissa)
Kun näyttö kytketään päälle, keltainen ABS-symboli syttyy (ABS-järjestelmän tarkastus). Kun aloitat pyöräilyn ja saavutat yli 5 km/h vauhdin,
paina kevyesti jarrukahvaa. ABS-symbolin väri vaihtuu vihreäksi. Toiminto on nyt käytössä. Jos ABS-järjestelmään tulee jokin toimintahäiriö, sen symboli muuttuu keltaiseksi ja näytön oikeaan alanurkkaan
tulee näkyviin virhekoodi.
ABS käytössä

ABS ei käytössä

Normaali

Dynaaminen

AJOTYYLIN VALINTA (vain jälleenmyyjien käyttöön)
Jälleenmyyjäsi voi sopeuttaa pyöräsi valitsemaasi ajotyyliin.
Dynaaminen (D) aktiiviselle pyöräilijälle,
normaali (S) normaalikäyttöön ja
rauhallinen (C) sinulle, joka suosit rauhallista ajotyyliä.

Rauhallinen
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VIRHEKOODIT
Kun järjestelmä havaitsee jonkin virheen, näytön oikeaan alanurkkaan
ilmestyy virhekoodi. Kun näyttöön on tullut jokin virhekoodi, järjestelmä ei sen jälkeen toimi oikein. Virhekoodin voi poistaa näytöstä
vasta, kun sen aiheuttanut vika on korjattu.
Asetukset
Kytke järjestelmä päälle. Siirry asetusvalikkoon painamalla
-painikkeita. Jatka sitten eteenpäin painamalla
gaskoko
MPH

Nopeus
USB

Hämäräkytkin

Trippimittarin nollaus

Ohjelmistoversio
Taustavalo

- ja

-painiketta. RenYksikkö km/h tai

Virhekoodi 30

Automaattinen poiskytkentä
Avustustilat.

Kun haluat poistua asetusvalikoista, paina ja pidä

- ja

-painikkeita

painettuna kahden sekunnin ajan.

BLUETOOTH
Näytössäsi voi olla Bluetooth-toiminto. Jos symboli 9 palaa, näytössäsi
on Bluetooth, joka on aina käytössä. Katso lisätietoja osoitteesta
www.koppla.crescent.fi

Bluetooth
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ASETUKSET

NOPEUS

Kytke järjestelmä päälle. Siirry asetusvalikkoon painamalla
-painikkeita. Jatka sitten eteenpäin painamalla
Rengaskoko
km/h tai MPH
nen poiskytkentä

Nopeus
USB

Hämäräkytkin

Lukittu nopeus 25 km/h

-painiketta.

Trippimittarin nollaus
Ohjelmistoversio

- ja

Yksikkö
Automaatti-

Taustavalo

Avus-

tustilat.
Kun haluat poistua asetusvalikoista, paina ja pidä

- ja

-pai-

nikkeita painettuna kahden sekunnin ajan.
Nopeusrajoitus

RENGASKOKO
Lukittu koko 28”

Rengaskoko
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TRIPPIMITTARIN NOLLAUS

YKSIKÖN VALINTA

Paina

-painiketta, niin pääset trippimittariin. Nollaa mittari paina-

Voit valita nopeuden yksiköksi km/h tai MPH. Vakioasetus on km/h.

malla

- tai

-painiketta. Vahvista valitsemalla kyllä (YES) tai peru

valitsemalla ei (NO). Vahvista valintasi painamalla
haluat poistua tästä asetuksesta, paina ja pidä

-painiketta. Kun
- ja

-painikkeita

Paina

-painiketta, niin pääset muuttamaan asetusta. Vaihda kilo-

metrit (km/h) maileiksi (MPH) tai päinvastoin painamalla
-painiketta. Vahvista valintasi painamalla

- tai

-painiketta.

painettuna kahden sekunnin ajan.

Trippimittarin nollaus

Yksikön valinta
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USB

OHJELMISTOVERSIO

USB-liitännän asetuksena voi olla lataus (vakioasetus) tai tiedon-

Tästä näet, mikä ohjelmistoversio laitteeseen on asennettu.

siirto (vain jälleenmyyjän käyttöön, tiedonsiirtoon tietokoneen
kanssa). Paina

-painiketta, niin pääset muuttamaan asetusta.

Vaihda lataus tiedonsiirroksi tai päinvastoin painamalla
-painiketta. Vahvista valintasi painamalla

- tai

-painiketta. USB:n ase-

tusta ei voi vaihtaa, jos esim. matkapuhelimen lataus on käynnissä.

Ohjelmistoversio

USB-liitännän asetus
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AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ

HÄMÄRÄKYTKIN

Vakioasetuksena näyttö kytkeytyy pois päältä viiden minuutin kulut-

Hämäräkytkin sijaitsee näytön takapuolella. Se kytkee pyörän valot

tua pyöräilyn lopettamisesta. Paina

päälle automaattisesti, kun on riittävän pimeää. Voit säätää

-painiketta, niin pääset muut-

tamaan asetusta. Muuta aikaa (0–9 min) painamalla
-painiketta. Vahvista valintasi painamalla

-painiketta.

- tai

hämäräkytkimen herkkyyttä. Herkkyyden säätöväli on 0–5, jossa 5
on suurin herkkyys. Vakioasetus on 3. Paina

-painiketta, niin

pääset muuttamaan asetusta. Muuta asetusta painamalla
-painiketta. Vahvista valintasi painamalla

- tai

-painiketta.

Automaattinen poiskytkentä

Hämäräkytkin
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NÄYTÖN TAUSTAVALO

AVUSTUSTASOT

Taustavalo määrää näytön kirkkauden. Sitä voi säätää. Säätöväli on
0–5, jossa 5 on kirkkain. Vakioasetus on 3. Paina

pääset muuttamaan asetusta. Muuta asetusta painamalla
-painiketta. Vahvista valintasi painamalla

Avustustasoksi on lukittu 5

-painiketta, niin
- tai

-painiketta.

Avustustasot

Näytön taustavalo

ASETUSTEN TALLENNUS JA
VALIKOSTA POISTUMINEN
Kun olet asetusvalikossa, paina ja pidä

- ja

-painikkeita painet-

tuna kahden sekunnin ajan, niin tekemäsi asetukset tallentuvat ja
palaat normaalinäyttöön.
Näyttö palaa automaattisesti normaalitilaan ja viimeisin asetus
tallentuu, jos et paina asetusvalikossa mitään painiketta 20
sekuntiin.
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LCD-NÄYTTÖ
Sähköpyörän ohjaustangossa on LCD-näyttö, jota käytetään pyörän sähköjärjestelmän ohjaukseen.
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LCD-NÄYTÖN TOIMINNOT
LCD-näytöstä löydät seuraavat toiminnot:
• Nopeus. Näyttö näyttää nykyisen nopeuden (SPD), maksiminopeuden (MAX),
keskinopeuden (AVG) tai jäljellä olevan käyttömatkan (GO)

A

• Näytöstä voit valita yksikön: km tai maili

B

• Älykäs akun lataustason osoitin. Edistyksellinen algoritmi varmistaa, että

C

lataustason osoitin näyttää oikein.
• Etu- ja takavalo syttyvät hämäräkytkimen ansiosta automaattisesti. Näytön
taustavalon kirkkaus säädettävissä 5-portaisesti. Viisi avustustasoa, 1–5
• Matkamittari. Näyttää ajetun kokonaismatkan, enint. 99999

NÄPPÄIMISTÖ
Näppäimistö sijaitsee näytön vasemmassa reunassa. Sillä ohjataan LCD-näytön
toimintoja.
A. Avustustaso kasvaa yhdellä (Valot päälle/pois)
B. Näytössä näkyvien tietojen valinta
C. Avustustaso laskee yhdellä (Talutusavustus)
D. Sähköjärjestelmä päälle/pois
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D

LCD-NÄYTTÖ
Näytön osat, joiden avulla voit valita eri vaihtoehtoja:
1. Asetukset
2. Bluetooth
3. Talutusavustus (Walk assist)
4. Valot
5. Ajotyylin valinta (D=dynaaminen, S=normaali, C=rauhallinen)
6. Avustustason näyttö (0–5).
7. Aika (näyttää, kuinka kauan olet ajanut)
8. Trippimittari (näyttää kuinka pitkän matkan olet ajanut)
9. Kokonaismatkamittari
10. Jäljellä oleva käyttömatka
11. Maksiminopeus
12. Keskinopeus
13. Akun lataustason osoitin
14. Nopeus

29

JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS
PÄÄLTÄ
Kun haluat kytkeä järjestelmän päälle, paina ja pidä

-paini-

ketta painettuna kahden sekunnin ajan. Näyttö kytkeytyy päälle.
Kun haluat kytkeä järjestelmän pois päältä, paina ja pidä
-painiketta painettuna. Näyttö kytkeytyy pois päältä. Jos unohdat
näytön päälle, kun lopetat pyörän käytön, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä viiden minuutin kuluttua.

Nykyinen nopeus, trippimittarin

Keskinopeus, matkamittarin

lukema

lukema

Maksiminopeus, ajoaika

Nykyinen nopeus, jäljellä oleva

NÄYTTÖTILAN VALINTA
Kun kytket näytön päälle, se näyttää sen hetkistä nopeutta ja
trippimittarin lukemaa. Paina

-painiketta, kun haluat vaihtaa

näytössä näkyviä tietoja. Valittavana on nykyinen nopeus/trippimittarin lukema, keskinopeus/matkamittarin lukema, maksiminopeus/ajoaika, nykyinen nopeus/ jäljellä oleva käyttömatka.

käyttömatka
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VALOT
Valot kytkeytyvät päälle ja pois automaattisesti, mutta voit kytkeä ne
päälle ja pois päältä myös manuaalisesti.
Automaattisesti
Sähköpyörän näytön alapinnassa on hämäräkytkin. Se kytkee valot
päälle automaattisesti, kun tulee riittävän pimeää.
Valot päällä
Manuaalisesti
Voit kytkeä valot päälle painamalla

-painiketta kahden sekunnin

ajan. Voit kytkeä valot pois päältä painamalla

-painiketta uudelleen

kahden sekunnin ajan. Jos olet kytkenyt valot pois päältä manuaalisesti, ne eivät samalla ajokerralla enää kytkeydy päälle automaattisesti.

TALUTUSAVUSTUS
Kun avustustasona on ”0”, paina
alkaa vilkkua näytössä. Pidä nyt

-painiketta, niin talutuksen symboli
-painiketta painettuna, niin talutuk-

Talutusavustus

sen symboli jatkaa vilkkumista ja talutusavustus tulee käyttöön. Kun
haluat kytkeä talutusavustuksen pois, vapauta

-painike. Talutuksen

symboli sammuu näytöstä muutaman sekunnin kuluttua.
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AVUSTUSTASON VALINTA
Muuta avustustasoa painamalla

- tai

-painiketta. Kun näyttö

kytketään päälle, avustustasona on ”0”. Moottori ei tällöin avusta
pyöräilyä lainkaan. Alin avustustaso on ”1”ja korkein ”5”.

Avustustaso 2

Avustustaso 0

Akku on lähes tyhjä

Akku on tyhjä

AKUN LATAUSTASON OSOITIN
Kun akku on täyteen ladattu, viisi palkkia palaa. Kun kaikki palkit
ovat sammuneet ja kehys vilkkuu, akku on lähes tyhjä ja se täytyy
ladata.
Palkkeja

Akun kapasiteetti %

1

5–20 %

2

20–40 %

3

40–60 %

4

60–80 %

5

≥80 %

Akku on täynnä
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VIRHEKOODIT
Kun järjestelmä havaitsee virheen, näytön alareunaan tulee virheilmoitus. Kun näyttöön on tullut jokin virhekoodi, järjestelmä ei sen jälkeen
toimi oikein. Virhekoodin voi poistaa näytöstä vasta, kun sen aiheuttanut vika on korjattu.

(Error 30) Virhekoodi 30

USB-LATAUS
Näytön USB-liitäntää voidaan käyttää esim. matkapuhelimen lataukseen. Kun näyttö on pois päältä, voit liittää USB-johdon USB-liitäntään.
Kytke sen jälkeen näyttö päälle, niin lataus käynnistyy. Näytössä vilkkuu USb 10 sekunnin ajan.

USB-lataus
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ASETUSTEN MUUTTAMINEN VALIKOSSA
Paina ja pidä

- ja

-painikkeita painettuina samanaikaisesti vähin-

tään kahden sekunnin ajan, niin valikko avautuu.
Valikossa voit siirtyä asetuksesta toiseen painamalla lyhyesti
ketta. Kun haluat muuttaa jotain asetusta, pidä

-paini-

-painiketta painet-

tuna vähintään kahden sekunnin ajan. Nyt voit muuttaa perusasetuksia
painikkeilla

ja

.Tallenna muuttamasi asetus pitämällä

-paini-

ketta painettuna vähintään kahden sekunnin ajan. Poistu asetuksista
pitämällä

-painiketta painettuna vähintään kahden sekunnin ajan.

NÄYTÖN TAUSTAVALO
Taustavalo on aina päällä ja se määrää näytön kirkkauden. Se sopeutuu
ulkona vallitseviin valaistusoloihin. Tätä varten näytön takapuolella on
hämäräkytkin. Se kytkee pyörän valot päälle automaattisesti, kun on
riittävän pimeää, ja säätää samalla näytön kirkkautta.
Taustavalon kirkkauden säätöväli on 1–5, jossa 1 on himmein ja 5
kirkkain. Vakiona kirkkaudeksi on asetettu 3 ja taustavalo on aina
päällä, jotta näyttö näkyy hyvin joka säällä.
Muuta asetusta painamalla
mäsi asetukset pitämällä
ajan.
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- tai

-painiketta. Tallenna sitten teke-

-painiketta painettuna kahden sekunnin

”BL”(backlight) tarkoittaa taustavaloa

TRIPPIMITTARIN NOLLAUS
Nollaa trippimittari pitämällä

-painiketta painettuna vähintään

kahden sekunnin ajan.
Jos haluat poistua asetuksesta nollaamatta trippimittaria, pidä
-painiketta painettuna vähintään kahden sekunnin ajan.
”CL” (Clear) tarkoittaa trippimittarin nollaamista

USB
Muuta asetusta painamalla
pitämällä

- tai

-painiketta. Poistu asetuksesta

-painiketta painettuna.

Y= Usb-lataus, N=huoltotila (vain jälleenmyyjien käyttöön).

”US” tarkoittaa USB:tä
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KM/H TAI MPH
Tästä voit valita yksiköksi km/h tai MPH. Jos näytössä näkyy km/h, se
on valittuna. Jos näytössä ei näy km/h, MPH on valittuna.
Muuta asetusta painamalla

- tai

tekemäsi asetukset pitämällä

-painiketta. Tallenna sitten

-painiketta painettuna.

Km/h

BLUETOOTH
Näyttösi voi olla varustettu Bluetooth-toiminnolla. Jos symboli 2 palaa,
näytössäsi on Bluetooth, joka on aina käytössä. Katso lisätietoja osoitteesta www.koppla.crescent.fi/

Bluetooth
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Miles

VIRHEKOODIT
KAIKKI SÄHKÖPYÖRÄMALLIT (PAITSI ELIS JA ELLY)
Kun järjestelmä havaitsee virheen, näyttöön tulee virhesymboli

ja jokin seuraavista virhekoodeista.

Virhekoodi

Selitys

Korjaustoimenpide

7

Ylijännitesuoja on lauennut

1. Irrota akku.
2. Aseta akku takaisin.
3. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

10

Moottori on kuumennut maksimilämpötilaan

1 Kytke järjestelmä pois päältä ja anna moottorin jäähtyä.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

14

Ohjausyksikön kotelon maksimilämpötila

1 Kytke järjestelmä pois päältä ja anna kotelon jäähtyä.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

21

Vika nopeusanturissa

1. Kytke järjestelmä pois päältä ja takaisin päälle.
2. Varmista, että magneetti on paikallaan takapyörän pinnassa, 10–20 mm:n
etäisyydellä anturista.
3. Varmista, että nopeusanturiin menevä johto on kunnolla kiinni liitännässä.
4. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.
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Vika vääntömomenttianturissa

1. Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

26

Vääntömomenttianturi ei saa yhteyttä
nopeusanturiin

1. Varmista, että nopeusanturiin tuleva johto on kunnolla kiinni liitännässä.
2. Tarkasta nopeusanturi näkyvien vaurioiden varalta.
3. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.
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Yhteysongelma

1. Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

33

Vika jarruanturissa

1. Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

C3

ABS ei toimi

1. Irrota akku.
2. Aseta akku takaisin.
3 Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Muut
C-koodit

ABS ei toimi

Jarrut toimivat normaalisti, mutta ABS-toiminto ei toimi. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Katso muut virhekoodit Crescent Koppla -sovelluksesta tai ota yhteys jälleenmyyjään.
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VIRHEKOODIT
ELIS JA ELLY
Kun järjestelmä havaitsee virheen, näyttöön tulee virhesymboli
Virhekoodi Selitys

ja jokin seuraavista virhekoodeista.

Korjaustoimenpide

1

Ylijännitesuoja on lauennut

1. Kytke järjestelmä pois päältä ja takaisin päälle.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

2

Ohjausyksikkö saa virhesignaalin

1. Kytke järjestelmä pois päältä ja takaisin päälle.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

5

Ohjausyksikön kotelon maksimilämpötila

1 Kytke järjestelmä pois päältä ja anna kotelon jäähtyä.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

6-7

Moottori on kuumennut maksimilämpötilaan

1 Kytke järjestelmä pois päältä ja anna moottorin jäähtyä.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

8

Ohjausyksikön yhteysongelma

1. Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.
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Talutusavustus ei toimi tai vika akussa

1. Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.
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Näytön yhteysongelma

1. Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni.
2. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Katso muut virhekoodit Crescent Koppla -sovelluksesta tai ota yhteys jälleenmyyjään.
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AKKU
RUNGON ALAPUTKESSA SIJAITSEVAT AKUT
Hybridisähköpyörissä akku on asennettu pyörän rungon
alaputkeen. Seuraavassa luetellaan akun osat ja kerrotaan,
miten akku irrotetaan.

KAHVA
RUNGON ALAPUTKESSA
SIJAITSEVA AKKU

AKKU

AKUNPIDIKE

TAKAPUOLI

ETUPUOLI

AVAIMET

AKUN LATAUSTILAN
OSOITIN

LUKITUSTOIMINTO
39

AKUN PAIKALLEEN ASETTAMINEN

AKUN IRROTUS

1. Aseta akku akunpidikkeeseen.

1. Kytke näyttö pois päältä.

2. Paina akkua alaspäin (ks. kuva) niin, että se tulee oikeaan

2. Kierrä avainta vastapäivään ja paina akkua oikealle.

asentoon.

3. Irrota akku vetämällä kahvasta.

3. Paina akun yläosaa vasemmalle (ks. kuva).
4. Lukitse akku paikalleen kiertämällä avainta myötäpäivään.
Ota avaimet pois, etteivät ne vahingossa putoa ajon aikana.

2

3
4
1&2
40

3

TAVARATELINEESEEN INTEGROITU AKKU
Citysähköpyörissä akku on sijoitettu pyörän tavaratelineeseen integroidun ohjausyksikön yhteyteen. Kierrä
avainta vastapäivään, kun haluat irrottaa akun tai asentaa sen paikalleen. Irrota akku ohjausyksiköstä
vetämällä / asenna akku ohjausyksikköön painamalla.
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SUOSITUKSIA AKUN KÄYTTÖÖN
AKUN KAPASITEETTI / AJOMATKA
Seuraavat asiat vaikuttavat yhdellä latauksella saavutettavan
ajomatkan pituuteen:
• Tien pintamateriaali, tien epätasaisuus, tuulen suunta, pysähdys-

Akku pysyy kunnossa parhaiten, kun sen lataustaso säilytyksen
aikana on 60–80 %. Akku vaurioituu, jos se pääsee täysin purkautumaan. Tarkista akun lataustaso kuukausittain. Jos lataustaso laskee
alle 20 %:n (vain kaksi lataustason osoittimen palkkia palaa), lataa
sitä, kunnes lataustaso on 60–80 %.

ten/liikkeellelähtöjen määrä, kaupunkiajo useine jarrutuksineen
jne.
• Sää: kylmällä ilmalla akku saattaa tyhjentyä nopeammin.
• Pyöräilijän ja mahdollisen kuorman paino (suuri kokonaispaino =
lyhyempi ajomatka)
• Yhdellä latauksella saavutettavan ajomatkan pituuteen vaikuttaa
myös käytettävä akku (suuri kapasiteetti = pitempi ajomatka)

TURVALLISUUSOHJEITA AKUN KÄYTTÖÖN
Liitä akku latauslaitteeseen tunniksi ja tarkista lataustaso sen
jälkeen. Lue lisää ajomatkasta ja säilytyksestä osoitteesta
www.crescent.fi.
• Huolehdi siitä, ettei mikään metalliesine pääse kytkemään
latauslaitteen (+)- ja (-)-napoja oikosulkuun.

Eri akkutyyppien keskimääräinen ajomatka täyteen ladatulla

• Älä altista akkua iskuille.

akulla, ks. crescent.fi

• Käytä akun lataamiseen vain mukana toimitettua latauslaitetta.

• Akun lataustaso/kapasiteetti (lataustaso 100 % = optimaalinen
ajomatka)
• Valittu avustustaso (korkea avustustaso = lyhyempi ajomatka)
• Akku on kuluva osa. Akun kuluminen ja sen ikä vaikuttavat yhdellä
latauksella saavutettavaan ajomatkaan.
Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, akkua ja latauslaitetta on säilytettävä kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 5–25 °C.
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• Älä altista akkua kuumuudelle tai säilytä sitä liian lämpimässä
tilassa.
• Älä upota akkua mihinkään nesteeseen tai heitä sitä tuleen.
• Älä koske akkuun märin käsin latauksen aikana.
• Älä missään tapauksessa avaa akkua muutoksia tai korjauksia
varten.
• Vaurioitunutta akkua ei saa käyttää.

LATAUSLAITTEEN OSAT
• Käytä akkua vain Crescent-sähköpyörässä.
• Jos akku haisee oudolta, on epätavallisen kuuma tai vaikuttaa
muuten epänormaalilta, älä käytä sitä.
• Älä anna lasten käsitellä akkua.

Pistotulppa (AC in),

Pistoke (DC out),

liitetään pistorasiaan

liitetään akkuun

• Akkua ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Toimita akku ongelmajätteiden vastaanottoon tai jälleenmyyjälle.

AKKUJEN SÄILYTYS
Ennen kuin viet akun säilytykseen, varmista, että sen
lataustaso/kapasiteetti on 60–80 % (lataustason osoittimen 4 tai
5 palkkia palaa). Säilytä akku irroitettuna pyörästä ja huolto lataa
akkua 3-4 kuukauden välein 2h kerrallaan. Älä koskaan säilytä
akkua lataamatta sitä.
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NÄIN LATAAT AKUN
Voit ladata akun sen ollessa paikallaan polkupyörässä tai ottaa sen irti pyörästä latausta varten.
HUOMAA! Kun lopetat akun lataamisen, irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta. Varmista ennen lataamisen aloittamista, että
akun lämpötila on vähintään 5 °C. Tämä on tärkeää akun tehon säilyttämisen kannalta.

1. Avaa akun päällä oleva muovisuojus.
2. Liitä latauslaitteen johdon viisinastainen pistoke akun liitäntään.
3. Pistokkeen nuolen tulee olla näkyvissä.
4. Liitä latauslaitteen verkkoliitäntäjohdon pistotulppa pistorasiaan.

LATAUSLAITTEEN TOIMINNOT
Punainen merkkivalo palaa = Akkua ladataan.
Vihreä merkkivalo palaa = Akku on täyteen ladattu tai irrotettu
latauslaitteesta.
Vihreä/punainen merkkivalo vilkkuu = Virhe latauksessa. Irrota
latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään.
Kun akku on täyteen ladattu, irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta ja latausjohdon pistoke
akusta.
Optimaalinen latauspaikan lämpötila on 10–25 °C.
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TURVALLISUUSOHJEITA LATAUSLAITTEEN
KÄYTTÖÖN
• Huolehdi siitä, ettei mikään metalliesine pääse kytkemään
latauslaitteen (+)- ja (-)-napoja oikosulkuun.
• Älä altista latauslaitetta iskuille.
• Älä missään tapauksessa avaa latauslaitetta muutoksia tai
korjauksia varten.

YHDEN AVAIMEN JÄRJESTELMÄ
Osassa EGOING-keskiömoottorilla varustetuissa Crescent-sähköpyörissä on ns. Single-key-järjestelmä, eli sama avain lukitsee
sekä akun että pyörän lukon.
Kirjaa avaimeen kaiverrettu numero ylös. Jos avain katoaa, voit
tilata uuden osoitteesta www.axabikesecurity.com

• Älä upota latauslaitetta mihinkään nesteeseen tai heitä sitä
tuleen.
• Älä koske latauslaitteeseen märin käsin latauksen aikana.

HUOMAA! Numero on välttämätön, kun tilaat uutta avainta.

• Älä lataa akkua, jos latauslaitteen johdot ovat vahingoittuneet.
• Älä käytä latauslaitetta kosteassa paikassa.
• Älä peitä latauslaitetta latauksen ollessa käynnissä.
• Käytä latauslaitetta vain Crescent-sähköpyöräsi akun lataamiseen.
• Älä anna lasten käsitellä latauslaitetta.
• Älä hävitä latauslaitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Toimita latauslaite SE-romun vastaanottoon tai jälleenmyyjälle.
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SÄHKÖPYÖRÄN KUNNOSSAPITO
PUHDISTUSOHJEET
Pyyhi mekaaniset osat, kuten runko, etu- ja takapyörä, polkimet,
ketjunsuojus ja lokasuojat kostutetulla, kuivaksi puristetulla

MUITA OHJEITA KUNNOSSAPITOON
Käytä sähköpyörääsi oikein, niin vältät sähköisten osien vauriot ja
pidennät niiden käyttöikää.

sienellä. Pyyhi sähköiset osat, kuten moottori, näyttö, jarruanturi,

Älä jätä pyörää ulos pitkäksi aikaa. Järjestelmä on luonnollisesti

nopeusanturi, näppäimistö ja akku kostutetulla, kuivaksi väännetyllä

vesitiivis, mutta voi silti vaurioitua, jos pyörä seisoo pitkään ulkona

liinalla.

sään armoilla.

HUOMAA! Älä missään tapauksessa pese sähköpyörää
painepesurilla tai vesiletkulla! Sähköiset osat voivat
vahingoittua, jos niiden sisään pääsee suuria määriä
vettä.
Varoitus: Älä koske akun latausliitännän nastoihin tai kytke akun
(+)- ja (-)-napoja oikosulkuun.

46

Älä koskaan yritä itse korjata Crescent-sähköpyörääsi. Jos jokin ei
toimi, ota yhteys Crescent-jälleenmyyjään.
Kaikki pyörät hyötyvät säännöllisestä huollosta. Asiantunteva
jälleenmyyjäverkostomme on laaja, lähimmän Crescent-sähköpyörien jälleenmyyjän tiedot löydät osoitteesta www.crescent.fi.

SÄHKÖPYÖRÄN HUOLTO
Vie sähköpyöräsi huoltoon lähimmälle jälleenmyyjälle 5000 km:n, 100 latauskerran tai vuoden välein (mikä ensin täyttyy). Huollossa koko pyörä ja sen sähköjärjestelmä käydään läpi.
Näin pyöräsi kestää käytössä pitkään ja saat nauttia pyöräilystä tuhansia kilometrejä.

HUOLTO

1.

VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN LEIMA

HUOMAUTUKSIA

PÄIVÄMÄÄRÄ

3 KUUKAUTTA
12 KK

2.

5 000 KM
100 LATAUSTA
24 KK

3.

10 000 KM
200 LATAUSTA
36 KK

4.

15 000 KM
300 LATAUSTA

48 KK

5.

20 000 KM
400 LATAUSTA
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HUOLTO

6.
7.
8.
9.
10.
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VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN LEIMA

HUOMAUTUKSIA

PÄIVÄMÄÄRÄ

MUISTIINPANOJA
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MUISTIINPANOJA
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
CYCLEUROPE SVERIGE AB vakuuttaa täten, että kehittämämme seuraavassa luetellut,
tuotemerkillä CRESCENT myytävät sähköavusteiset polkupyörät ovat seuraavien eurooppalaisten polkupyöriä koskevien turvallisuusstandardien ja EU-direktiivien mukaisia:
Sähköavusteiset polkupyörät – EPAC:
EU-konedirektiivi:

SS-EN 15194-2017

2006/42/EC

Mallit:
Kraft K30

Elwin 7-v

Elda 10-v

Elly 8-v

Kraft K50

Ella 3-v

Ellie 7-v

Elne 789 9-v		

Elsa 7-v

Elton 10-v

Salto 789 9-v

Elmi 3-v

Elsa 8-v

Eloise 10-v

Nikka 799 9-v

Elia 799 9-v		

Elmo 7-v

Elis 9-v

Elis 8-v

Elora 7-v

Elly 9-v

Eli 10-v

Elina 7-v

Elder 10-v

Elta 10-v

Varbergissa 5.3.2021

Martin Silberg
Tuoteturvallisuuspäällikkö
0340-86000
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