Kona E-Ute
KÄYTTÖOHJE

Huomioithan nämä ennen kuin lähdet
liikkeelle
• Käsittele akkua varoen.
• Lyhyen pysähtymisen ajaksi (esim. kaupassa
käynti) akun voi jättää paikoilleen, mutta
sammuta virta pyörästä. Otathan akun yöksi
sisälle, ellet säilytä pyörää sisätiloissa.
• Muista AINA LUKITA pyörä!
• Tavaratilan penkki on tarkoitettu vain lapsille.
Se ei kestä aikuisen painoa.

Tärkeimmät painikkeet ja ominaisuudet
Nopeusnäyttö

Akun varaustaso

Pyörä kytketään
päälle ja pois
virtanapista

Sähköavustuksen tason näyttö
• Turbo (suurin avustustaso)
• Sport
• Tour
• Eco (pienin avustustaso)
• OFF (avustus on pois päältä)

Sähköavustuksen voimakkuuden säätö:
+ nappi lisää avustusta
- nappi keventää avustusta

Pyörän valot
kytketään päälle ja
pois tästä napista,
nappi kytkee valot
sekä eteen että
taakse

Käsijarrut

Sähköavustuksen, vaihteiden ja jarrujen toiminta
•
•
•

Avustus toimii vain polkiessa ja 25 km/h nopeuteen saakka. Kovempaan
nopeuteen pääsee vain lihasvoimalla.
Pyörässä on 9-portainen vaihteisto. Vaihteet vaihtuvat tangon oikeassa
kahvassa olevista vivuista, kun kevennät hetkeksi polkemista.
Pyörässä ei ole jalkajarruja, vaan tehokkaat käsijarrut, jotka toimivat
ohjaustangossa olevista jarrukahvoista. Testaa jarruja varovasti liikkeelle
lähtiessäsi!

Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
•
•

IRROTA akku avaamalla lukko avaimella ja nostamalla akku yläreunasta irti.
KIINNITÄ akku laittamalla ensin akun alalaita paikalleen, käännä sitten avainta akun suuntaan ja paina yläreunaa
paikalleen napakasti, kunnes kuuluu naksahdus. Varmista, että akku lukittuu paikalleen!

Akun irrotus

Akun kiinnitys
-> varmista, että akku lukittuu!

Akun lataaminen
•
•
•

Irrota akku latausta varten ja lataa se sisätiloissa
Lataa akkua tarvittaessa. Yhdellä latauksella ajat noin 15-40 km
lastin ja avustuksen määrästä sekä maastosta riippuen.
Täysin tyhjästä täydeksi akku latautuu noin neljässä tunnissa.

HUOMIOITHAN, ETTÄ:
Akkua ei saa sijoittaa tulen tai
minkään kuuman kohteen
läheisyyteen.
Sijoita laturi ja akku latauksen
ajaksi mielellään
palamattomalle alustalle.

•
•
•

Akun latausjohdon kiinnitys sijaitsee akun kahvattomassa
päässä.
Kiinnitä laturi akkuun ja laturin johto seinäpistokkeeseen.
Akun kyljessä olevat vihreät valopalkit ilmoittavat latauksen
määrän.

Huolehdi, että akkua
ladattaessa ilma pääsee
kiertämään ja että akku ei
kuumene liikaa.

Irrota akku latauksesta, kun sen
varaus on täysi.
Lataa akkua vain päiväsaikaan
ja valvotuissa olosuhteissa.

Pyörän seisontatuki
•
•

•

Pyörässä on tukeva kaksipuolinen seisontatuki
Pyörän laitto seisontatuen varaan: laske jalalla seisontatuki alas, paina jalallasi seisontatuen takaa ja vedä samalla pyörää
taaksepäin -> seisontatuki lukittuu paikoilleen ja pyörä jää sen varaan (hieman koholleen, etupyörä irti maasta)
Pyörän laskeminen pois seisontatuelta: pidä jalkaa seisontatuen edessä ja työnnä pyörää voimakkaasti eteenpäin -> pyörä
”laskeutuu” alas seisontatuen päältä ja voit nostaa jalallasi seisontatuen takaisin yläasentoon

Seisontatuen laitto: paina jalalla seisontatuen
takaa ja vedä pyörää taaksepäin

Seisontatuelta poisotto: pidä jalkaa seisontatuen
edessä ja työnnä pyörää eteenpäin

Satulan säätö
•

Satulan korkeutta voit säätää pyörän mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.

Renkaiden täyttö
•

Pyörän renkaita voi tarvittaessa täyttää pyörän mukana tulevalla pienellä pumpulla. Irrota ensin
muovinen venttiilihattu ja kierrä sen jälkeen venttiilin päässä oleva pientä ruuvia muutama kierros
(huom. älä irroita), jotta saat pumpattua ilmaa renkaaseen. Ennen kuin laitat venttiilihatun takaisin
paikoilleen, muista kiertää ruuvi uudestaan kiinni pumppaamisen jälkeen, jotta ilma ei pääse
karkaamaan renkaasta!

Pyörän lukitseminen

Yhteystiedot

•

Pyörässä on taittolukko sekä jatkovaijeri

•

Kiinnitä pyörä kiinteään telineeseen: mikäli mahdollista,
kiinnitä pyörä kiinteään telineeseen taittolukolla.
Varmista, että lukko kiertää sekä pyörän rungon, että
kiinteän telineen rungon ympäri. Varmista, että lukko
lukittuu kunnolla! Jos taittolukko ei ylety sekä pyörän
että kiinnitystelineen ympäri, käytä siinä tapauksessa
jatkovaijeria apuna.
Taittolukon
avain

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
Valtuustotalo, Suokatu 42
Puhelin
(ilmaislinja) 0800 918 511
tai 017 185 044
kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

Avoinna pääsääntöisesti
ma-to klo 8.00-15.00
pe klo 8.00–14.00
Huom. tarkista aukioloajat osoitteesta:
https://www.kuopio.fi/fi/asiointi-ja-palvelupisteet1

Huom. jos pyörään tulee isompi vika ja saat ohjeistuksen
viedä pyörän huoltoon, alla ovat huoltoliikkeen
yhteystiedot:

Taittolukko

Jatkovaijeri

Akun avain

Iikan Pyörävarikko
Puh. 0400 219 025
Sähköposti: info@iikanpyoravarikko.fi
Osoite: Tehdaskatu 10, Kuopio (Haapaniemen Lidlin
lähellä)
Avoinna: ma-pe 11:00-18:00, la 10:00-14:00

