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Kiitos uuden polkupyöräsi ostosta. 
Uskomme pyöräilyyn. Valmistamme laadukkaita polkupyöriä, jotka on tehty kestämään.  
Tämän vuoksi jokaisella valmistamallamme polkupyörällä on rajoitettu takuu. 
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jälleenmyyjäsi koska tahansa. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme  
ratkaisun löytämiseksi.
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Tärkeää tietoa ennen ensimmäistä ajokertaa 

Täydentäviä tuotetietoja 

Tärkeimmät asiat, joihin sinun on kiinnitettävä huomiota

1. Vaikka olisitkin ajanut polkupyörää vuosien ajan, jokaisen on tärkeä lukea 
yleinen ”Pyöränomistajan opas” ja erityinen ”Sähköpyöränomistajan opas” 
huolellisesti ennen kuin ajat uudella sähköpyörälläsi.
• Molemmat käsikirjat sisältävät yksityiskohtaista tietoa ja hyödyllisiä ehdotuksia 

uuteen pyörääsi liittyen.
• Varmista, että ymmärrät, kuinka uutta sähköpyörääsi on käytettävä ja huollettava 

sekä kuinka pyörän sähköjärjestelmän komponentteja on käsiteltävä.

2. Ajattele turvallisuutta. Sinun ja muiden tielläliikkujien turvallisuus on hyvin 
tärkeää.
• Tarkista ennen ajamista, että polkupyörä toimii normaalisti ja ettei siinä ole löysiä 

osia tai minkäänlaisia vikoja. Jos havaitset ongelman, vie pyöräsi valtuutettuun 
korjaamoon korjattavaksi ennen ajamista.

• Ota huomioon, että muut tielläliikkujat (henkilöautot, rekat, moottoripyörät) eivät 
välttämättä osaa odottaa sähköpyörän pystyvän liikkumaan tavallista pyörää 
nopeammin. Suurempi nopeus lisää myös onnettomuusriskiä. Etäisyydet lyhenevät 
nopeasti ja jarrutusmatkat pitenevät.

• Älä aja varomattomasti. Aja polkupyörääsi vain sille määritellyissä käyttöolosuhteissa. 
Sähkökäyttöiset kaupunki-/retkipyörät on hyväksytty olosuhdeluokkaan 1 (päällystetyt 
tiet ja renkaat pysyvät maassa).

3. Uuden pyöräsi sähköjärjestelmä vaatii erityishuomiota.
• Älä puhdista sähköpyörääsi painepesurilla. Sähköjärjestelmä on herkkä vedelle. 

Paineella ruiskutettu vesi voi osua liittimiin tai muihin sähköjärjestelmän osiin.
• Älä anna sisäänrakennetun litiumioniakun (alaputkessa) saada mitään mekaanisia 

tai fyysisiä iskuja äläkä tee mitään sisäisiä muutoksia. Erittäin harvinaisissa 
tapauksissa lujan iskun saanut akku tai muuten väärin käsitelty akku voi syttyä 
tuleen. Jos epäilet akun vaurioituneen, vie se heti tarkistettavaksi paikalliseen 
valtuutettuun pyöräliikkeeseen.

4. Huolehdi akun säilytyksestä sähköpyöränomistajan käsikirjan ohjeiden 
mukaisesti. 
Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa akun vaurioitumiseen ja saattaa vaatia korvaamisen 
uudella akulla.
• Lataa akkua vain mukana toimitettavalla laturilla.
• Lataa akku sisätiloissa tai autotallissa huoneenlämmössä, jotta se ei altistu sateelle 

tai tuulelle.
• Kun et käytä sähköpyörää pitkään aikaan, lataa akku 80% tasolle optimaalisen 

säilytystilan saavuttamiseksi. Tarkista latauksen tila uudelleen kuuden kuukauden 
kuluttua. Jos akun jäljellä oleva virta on alle 30%, lataa se uudelleen 80%:iin. 
Kun akun lataus on valmis, kytke akku irti laturista ja laturi irti pistorasiasta.



• Sähköpyörässäsi on sisäänrakennettuna litiumioniakku. Litiumioniakku purkautuu 
itsestään ajan kuluessa. Jos akku jätetään lataamatta ja sitten varastoidaan lataamatta, 
se voi purkautua niin alhaiseen tilaa, että akkua ei voi enää ladata, vaan se pitää 
vaihtaa.

• Säilytä sähköpyörää kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa. Suojaa akku kosteudelta 
ja vedeltä.

• Sähköpyörää voidaan säilyttää -20 – +50°C lämpötilassa.  
Akun käyttöajan pidentämiseksi sähköpyörää on kuitenkin paras säilyttää noin 20°C  
lämpötilassa.

5. Ole varovainen, kun kuljetat sähköpyörää.
• Sähköpyörä on painavampi kuin tavallinen polkupyörä. Jos kuljetat sähköpyörää 

ajoneuvolla, ota huomioon ajoneuvon katon, vetokoukun ja/tai pyörätelineen suurin 
mahdollinen kantokyky. Lue lisätietoja ajoneuvon ja polkupyörän käsikirjoista.

• Noudata aina paikallisia lakeja, jotka liittyvät sähköpyörän kuljettamiseen. 
Koska sähköpyörässä käytettäviä litiumioniakkuja pidetään kuljetuksissa luokan 9 
vaarallisina aineina, säädökset voivat rajoittaa erillisten litiumioniakkujen kuljetusta 
joillain alueilla. Muista tarkistaa lentoyhtiöltäsi tai kuljetusliikkeeltäsi ennen matkan 
varaamista, onko kokonaisen sähköpyörän kanssa matkustaminen mahdollista.

6. Noudata paikallisia määräyksiä. 
Useimmissa maissa sähköpyörän käyttöä koskevat samat määräykset kuin tavallisia 
polkupyöriä. Voi kuitenkin olla paikallisia eroja, kuten, missä ajaminen on sallittu, mikä 
on ajajan minimi-ikä tai mitä varusteita ja rekisteröintejä vaaditaan.  
Ajajan vastuulla on tuntea sähköpyöriä koskevat paikallismääräykset ja noudattaa 
niitä.

7. Vie uusi polkupyörä säännöllisesti huoltoon pyöräliikkeeseen. 
Pyöräliikkeellä on sähköpyörän huoltamiseen tarvittava osaaminen ja työkalut. 
Jos sinulla on kysyttävää uudesta sähköpyörästäsi, kysy paikallisesta valtuutetusta 
pyöräliikkeestäsi!

Rajoitettu takuu 
Pyörälläsi on rajoitettu takuu.   
Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.



Tämä käsikirja koskee vain Hyena-sähköavustusjärjestelmää.

Tämä omistajan käsikirja on ensisijaisesti tarkoitettu sähköpyörän käyttöä varten.

Copyright © 2021 HYENA INC. Kaikki oikeudet pidätetään.
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1. Johdanto
Kiitos, että valitsit uuden sähköpyöräsi ja sen Hyena-sähköavustusjärjestelmän!  
Toivomme vilpittömästi, että nautit ajostasi.

• Tämä omistajan käsikirja on ensisijaisesti tarkoitettu tuotteen käyttöä varten. 
• Säilytä tämä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Katso viimeisimmät päivitykset 

verkkokäsikirjasta verkkosivuillamme.

1.1. Tärkeitä huomautuksia

•  Lue huolellisesti kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet oppaassa. Näiden varoitusten 
ja ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

•  Käyttäjien, jotka eivät ole saaneet ammattikoulutusta polkupyörien kokoamisesta, ei pidä 
yrittää asentaa, purkaa tai muutella komponentteja.

•  Jos sinulla on huolenaiheita sähköavustusjärjestelmän tai sen komponenttien toiminnasta 
tai jos epäilet akun vioittuneen, käy välittömästi paikallisessa valtuutetussa Electra-
pyöräliikkeessä tarkastusta varten.

  ► Varoitussymboleista
Lukiessasi tätä opasta näet seuraavanlaisia harmaita varoituslaatikoita:

⚠ VAROITUS 
Harmaassa laatikossa olevat teksti ja turvallisuusvaroituksen symboli varoittavat sinua 
tilanteesta tai käyttäytymisestä, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. 

► Kuvista
Tässä käsikirjassa näytetty sähköpyörä voi olla visuaalisesti erilainen kuin oma Hyena-
varustettu sähköpyöräsi.  
Kaikki tässä käsikirjassa esitetyt tiedot kuitenkin koskevat edelleen omaa sähköpyörääsi.

1.2. Turvallisuusohjeet

Tulipalo-, sähköisku- tai henkilövammaa koskevat ohjeet

⚠ VAROITUKSET
Kun Hyena-sähköavustusjärjestelmällä varustettuja sähköpyöriä käytetään, tulee aina 
noudattaa perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:
• Tapaturmariskin vähentämiseksi tarkka valvonta on välttämätöntä, kun sähköpyörää 

käytetään lasten lähellä.
• Älä laita sormia tai käsiä minkään sähköpyörän komponentin sisään tai kosketa johtojen 

päätettä paljain käsin.
• Älä käytä sähköpyörää, jos mikään taipuisa virtajohto tai ulostulojohto on rispaantunut, 

kulunut eristeiltään tai siinä näkyy muita vaurioiden merkkejä.
• Tarkista aina laturi, johdot ja virtajohto vaurioiden varalta ennen akun lataamista.
• Lataa akkua ainoastaan alkuperäistä Hyena-laturia käyttäen.
• Älä upota sähköpyörää tai mitään sähköpyörän komponenttia veteen.
• Älä aseta sähköpyörää tai mitään sähköavustusjärjestelmän komponenttia (kuten laturi) 

lähelle kuumia tai syttyviä esineitä tai materiaaleja.
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⚠ VAROITUKSET, jatkuu. 
• Sähköavustusjärjestelmän osia ei ole tarkoitettu käytettäviksi ympäristön lämpötiloissa, 

jotka ovat alle -10°C tai yli 45°C.
• Käytä vain aitoja Hyena-varaosia. Jos käytät muita kuin aitoja Hyena-varaosia, saatat 

vaarantaa sähköpyörän turvallisuuden, suorituskyvyn ja takuun.
• Älä muuttele sähköavustusjärjestelmää sen tehon tai maksiminopeuden lisäämiseksi.

1.3. Ajoturvallisuus

• Varmista, että tunnet uuden sähköpyöräsi ennen kuin ajat sitä useita ajoneuvokaistoja 
sisältävillä teillä ja kävelyteillä.

• Älä aloita heti nopeimmalla asetuksella. Aloita alhaisella avustustasolla parilla 
ensimmäisellä ajokerrallasi.

• Älä keskity konsoliin ajon aikana. Huomion herpaantuminen lisää onnettomuusriskiä.
• Kun avustusjärjestelmä on pois päältä, sähköpyöräsi toimii samoin kuin tavallinen 

polkupyörä.
• Sähköavustusjärjestelmä on suunniteltu tukemaan ajoa enintään paikallismääräysten 

mukaisilla ajonopeuksilla (esim. 25 km/h EU:n alueella ja 20 mph Yhdysvaltojen/Kanadan 
alueella). Älä muuttele sähköavustusjärjestelmää tai sovita mitään muita laitteita 
avustusjärjestelmän tehon tai maksiminopeuden lisäämiseksi, tämä tekee pyörästä 
laittoman ja mitätöi sen takuun.

⚠ VAROITUKSET
• Kun sähköavustusjärjestelmä kytketään päälle ja avustustaso valitaan, ajon tuki 

aktivoituu heti, kun alat polkea.  
Sinun tulee istua sähköpyörällä ja kytkeä ainakin yksi jarru päälle ennen polkemisen 
aloittamista.

• Avustusjärjestelmän ollessa kytkettynä päälle älä laita yhtä jalkaa polkimelle ja vie toista 
jalkaa pyörän yli, sillä sähköpyörä voi kiihdyttää odottamatta.  
Tämän varoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
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2. Sähköavustusjärjestelmän yleiskuvaus
Hyena-avustusjärjestelmä sisältää sähköisen voimansiirron ja ohjausyksikön. 
Sen ominaisuuksia ovat:
• hiljainen ja tehokas sähkömoottorin suorituskyky.
• monta sensoria hyödyntävää tekniikkaa, joka tarjoaa tarkan ja luonnollisen tuntuisen 

ajotuen.
• helppokäyttöisen ja ergonomisen konsolin, joka kertoo visuaalisesti selkeästi 

avustusjärjestelmän tilan. 

A.  Takanapamoottori
B.  Konsoli
C.  Vääntö- ja kadenssisensori

D.  Putken sisäinen akku
E.  Akkulaturi

A

C D E

B
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3. Vetoyksikön ohjeet
Sähköpyörä on varustettu 250 watin sähkömoottorilla, joka muodostaa takapyörän navan 
ja antaa lisäksi sähköistä ajoavustusta.

⚠ HUOMIO 
Napamoottoria ei saa purkaa. Napamoottoria saa huoltaa ainoastaan sertifioitu mekaanikko 
käyttäen alkuperäisiä Hyena-varaosia.

3.1. Moottorin turvallisuusohjeet

• Älä anna moottorin saada mitään mekaanisia tai fyysisiä iskuja äläkä tee mitään sisäisiä 
muutoksia.

• Moottori voi toimia turvallisesti sateessa ja muissa huonoissa sääolosuhteissa.  
Älä kuitenkaan upota takapyörää veteen tai puhdista sitä painevedellä. 
Lisäksi varmista, että sähköpyöräsi kuivuu täysin märässä kelissä ajon jälkeen. 

⚠ VAROITUKSET
• Älä muuta tai muokkaa mitään sähköavustusjärjestelmän komponentteja tai mitään 

komponentteja, jotka ovat osa polkupyörän voimansiirtoa. Komponenttien muuttelu 
voi vioittaa tai ylikuormittaa napamoottoria, mikä voi aiheuttaa vakavan vamman tai 
kuoleman.

• Älä estä polkimia, kampia tai pyöriä, jotka saavat moottorin pysähtymään. Väärä käyttö 
voi vioittaa tai ylikuormittaa napamoottoria ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. 

• Moottori voi lämmetä ajon aikana. Ajon jälkeen älä kosketa napamoottorin metallikuorta 
paljain käsin tai jaloin.

3.2. Napamoottorin tekniset tiedot

Osa Tekniset tiedot
Mallinumero MRT-A250
Nimellisjännite 36 V
Nimellisteho 250 W
Enim.vääntö voimansiirron kohdalla 40 Nm
Käyttölämpötila -10 – +45°C 
Säilytyslämpötila -20 – +50°C 
Suojaustaso IP54
Paino, noin 2,9 kg
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4. Akun käsittelyohjeet
⚠ HUOMIO
Hyena-sähköavustusjärjestelmän voimanlähde on litiumioniakku. Lue aina käyttöopas ja 
noudata sitä ennen akun käsittelyä tai lataamista tai sähköpyörän käyttöä.

⚠ VAROITUKSET
• Jos akussa tai laturissa näkyy merkkejä vaurioista, älä käytä sähköpyörää, vaan tuo se 

välittömästi paikalliseen valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen tarkastusta varten.
• Kytke aina sähköavustusjärjestelmä pois päältä, kun se ei ole käytössä ja/tai kun sitä 

käsitellään.
• Jos alaputkessa näkyy vaurioita, lopeta sähköpyörällä ajaminen välittömästi. 

Sähköpyörän ajaminen vaurioituneen akun kanssa voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, 
mikä puolestaan voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

4.1. Akun turvallisuusohjeet

Osa Tekniset tiedot
Nimellisjännite 36 V
Nimelliskapasiteetti 7 Ah
Energia 250 Wh
Käyttölämpötila -10 – +45°C 

Säilytyslämpötila
1 kuukausi -20 – +50°C  
3 kuukautta -20 – + 40°C  
1 vuosi -20 – +20°C 

Sallittu latauslämpötilaväli 0–45 °C 
Suojaustaso IPX5
Paino, noin 1,74 kg

4.2. Akun tekniset tiedot

• Älä anna sisäisen akun saada mitään mekaanisia tai fyysisiä iskuja äläkä tee mitään 
sisäisiä muutoksia.

• Akku voi vuotaa nestettä vaurioituneena. Älä kosketa akkunestettä. Kontakti nesteen 
kanssa voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä. Jos joudut kontaktiin akkunesteen 
kanssa, pese kätesi välittömästi saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä joutuu silmään, 
huuhtele silmä välittömästi vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

• Säilytä sähköpyörää kuivassa ja hyvin tuuletetussa ympäristössä.
• Pidä akun latauspistorasia poissa kontaktista paperiklemmarien, kolikoiden, avainten, 

ruuvien tai muiden sellaisten esineiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa metallin puoleensa 
vetämistä, oikosulun välttämiseksi napojen välillä.
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5. Sähköavustusjärjestelmän käyttö
⚠ HUOMIO 
Ennen ajoa:
• Kokemustasostasi riippumatta sinun tulee lukea tämän omistajan käsikirjan luku 

”Johdanto” ja suorittaa kaikki tärkeät turvallisuustarkistukset.
• Sähköavustusjärjestelmä voidaan aktivoida vain, kun akku on riittävästi ladattu.

5.1. Konsolin yleiskuvaus

Voit hallita sähköavustusjärjestelmää konsolin avulla, mukaan lukien avustusjärjestelmän 
kytkeminen päälle / pois päältä, ajotuen tason valinta, valojen kytkeminen päälle / pois 
päältä (jos varustuksessa) ja talutusavustustoiminnon käyttö. 

A
B D

A. UP (+) -painike (lisää tuen tasoa ja 
kytkee valot päälle // pois päältä (jos 
varustuksessa))

B. Virta PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -painike

C. DOWN (-) -painike (vähentää tuen tasoa 
ja talutusavustus)

D. Akun varaustilan merkkivalo

E. Avustuksen tason merkkivalo 

C E

5.2. Konsolin tekniset tiedot

Osa Tekniset tiedot
Käyttölämpötila -10 – +60°C 
Säilytyslämpötila -20 – +50°C 
Suojaustaso IPX5
Paino, noin <0,05 kg
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Huomautuksia 
• Kytke avustusjärjestelmä aina pois päältä ajon jälkeen tai kun pysäköit sähköpyörän.
• Jos sähköpyörää ei käytetä ja mitään painikkeita ei paineta, avustusjärjestelmä 

kytkeytyy automaattisesti pois päältä kuuden minuutin kuluttua virran säästämiseksi.

5.3. Sähköavustusjärjestelmän kytkeminen päälle / pois päältä

• Kytke järjestelmä päälle painamalla virtapainiketta kerran.
• Kytke järjestelmä pois päältä painamalla virtapainiketta yli 2 sekunnin ajan.

Kun avustusjärjestelmä on pois päältä, sähköpyöräsi toimii samoin kuin tavallinen polkupyörä.

< 0,5 sekuntia PÄÄLLÄ > 2 sekuntia POIS PÄÄLTÄ

5.4. Avustustason valinta

⚠ HUOMIO  
Turvallisuussyistä aloita ajaminen aina tasolta 0 tai tasolta 1.

⚠ VAROITUS
Kun opettelet ajamaan sähköpyörällä, aloita alhaisimmalta avustustasolta ja nosta tasoa 
vähitellen.

Kun avustusjärjestelmä on kytketty päälle, järjestelmä kytkeytyy oletusarvoisesti tasolle 0.  
Yksi UP (+) / DOWN (-) -painikkeiden painallus valitsemaan haluttu tuen taso: Taso 0 (0%, 
ei avustusta), taso 1 (enint. 140%), taso 2 (enint. 250%), taso 3 (enint. 390%).

Taso 0 
tuki pois päältä (0%)

Taso 1
(Enint. 140%)

Taso 2
(Enint. 250%)

Taso 3
(Enint. 390%)

Valitse haluamasi avustustaso painikkeilla UP (+) ja DOWN (-).
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Huomautuksia
• Kun sähköavustusjärjestelmä kytketään päälle ja avustustaso valitaan, avustusjärjestelmä 

aktivoituu heti, kun alat polkea.
• Avustustuen tilat vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukea avustusjärjestelmä tarjoaa 

polkemisen perusteella.
• Yleisesti, suurempi tuki mahdollistaa paremman kiihtyvyyden ja helpomman nousun 

lyhyemmän kantaman kustannuksella. Alemmat avustustasot, jotka antavat vähemmän 
tukea, saavat aikaan pidemmän akun käyttöajan, pidemmän ajomatkan ja paremman 
hallinnan tilanteissa, joissa pito on rajoitettu.

• Jos sähköpyörässäsi on vaihteet, vaihda vaihteita asianmukaisesti, jotta saat akustasi 
mahdollisimman hyvän hyödyn.

• Sähköpyörän voimansiirron tukee ajoa enintään paikallismääräysten sallimien 
enimmäisnopeuksien mukaisesti (esim. 25 km/h EU:n alueella, 20 mph Yhdysvaltojen/
Kanadan alueella).  
Heti kun olet saavuttanut tämän nopeusrajoituksen, avustusjärjestelmä keskeyttää tuen 
ja aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun nopeus on alle nopeusrajoituksen.

⚠ VAROITUS  
Älä käytä avustustasoa 2 tai 3, kun käännyt jyrkässä mutkassa. Tämä voi saada ajajan 
menettämään sähköpyörän hallinnan ja kaatumaan, mikä voi aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman.

5.5. Varaustason merkkivalo

Konsolin jokainen palava vihreä LED-valo edustaa noin 20%:n kapasiteettia. 

• 100% ladattu. Enimmäiskantama.
• 21–40% ladattu. Lataa akku.
• 10–20% ladattu. Akku on lähes tyhjä. Lataa akku mahdollisimman pian.
• < 9% ladattu. LED vilkkuu varoittaakseen käyttäjää lataamaan akun välittömästi. 

≤ 9% 
Vilkkuu

10–21% 21–40% 41–60% 61–80% 81–100%

Huomautus  
4%:n varaustasolla ajotuki päättyy. Jäljellä oleva varauskapasiteetti on varattu virran 
antamiseksi valoille enintään kahdeksi tunniksi.
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5.6. Talutusavustus

Kävelyavustuksen tila auttaa työntämään sähköpyörää helpommin, esimerkiksi mäkeä 
ylös, enimmäisnopeudella 3 km/h (2 mph). 
Kävelyavustuksen tila voidaan ottaa käyttöön vain, kun järjestelmä on kytketty päälle ja 
työnnät sähköpyörää.
• Paina ja pidä pohjassa kahden sekunnin ajan konsolin painiketta DOWN (-) aktivoidaksesi 

kävelyavustuksen tilan.
• Kun talutusavustus on aktivoituna, avustustason merkkivalot konsolissa vilkkuvat 

vesiputouskuviona pyörän etuosaa kohti.

• Ajaaksesi sähköpyörää eteenpäin hitaalla nopeudella, paina ja pidä pohjassa painiketta 
UP (+).

• Vapauta painike UP (+) pysäyttääksesi sähköpyöräsi kävelyavustustoiminnon.
• Kytke kävelyavustuksen tila pois päältä painamalla lyhyesti painiketta DOWN (-).

Huomautus  
Kävelyavustuksen tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos painikkeita ei paineta  
5 sekunnin aikana.

> 2 sekuntia aktivoimaan

< 0,5 sekuntia kytkemään pois päältä  Käynnistä talutusavustus painamalla 
ja pitämällä painettuna

Aktivoitu
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5.7. Valojen kytkeminen päälle / pois päältä (jos varustuksessa)

Kun järjestelmä on kytketty päälle, paina ja pidä pohjassa painiketta UP (+) kahden sekunnin 
ajan kytkeäksesi valot päälle tai pois päältä (jos avustusjärjestelmä antaa virtaa etu- ja 
takavaloille).

• Jos varauksen merkkivalo vilkkuu (<9% varaus), akku on melkein tyhjä.  
Lataa akku.

• 4%:n varaustasolla ajotuki päättyy. Jäljellä oleva varaus on varattu virran antamiseksi 
valoille (jos varustuksessa) enintään kahdeksi tunniksi.

> 2 sekuntia

Huomautus
Jos akku on tyhjä, sähköpyörän valot eivät välttämättä 
toimi, ennen kuin akku on ladattu uudelleen.

⚠ VAROITUKSET
• Talutusavustuksen toimintoa saa käyttää vain, kun sähköpyörää työnnetään. Varmista, 

että olet valmis ja seisot tukevasti, ennen kuin aktivoit talutusavustuksen.
• Älä aktivoi talutusavustusta, kun ajat sähköpyörällä tai jos pyörät eivät ole kosketuksissa 

maahan.
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6. Latausohjeet
Sähköpyörän rungossa on latauspistorasia integroidun akun lataamista varten.

6.1. Lataamisen turvallisuusohjeet

⚠ HUOMIO  
Varmista, että sähköpyörän akku on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Lataa akkua ainoastaan noudattaen kaikkia turvallisuuskuvauksia.  
Lue ohjeet akkulaturin käyttöohjeet ja noudata niitä.

► Lataamisesta
• Lataa akku sisätiloissa tai autotallissa huoneenlämmössä, jotta se ei altistu sateelle tai 

tuulelle. Älä käytä laturia ulkona tai ympäristöissä, joissa on paljon kosteutta.
• Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa. Kun akku on täysin ladattu, irrota se heti 

latauskaapelista. 
• Älä yritä käyttää sähköpyörää tai ladata akkua, jos akun kiinnityskohdassa (alaputki) 

näkyy merkkejä vaurioista.
• Kun sähköpyörän akkua ladataan, älä liikuta akkulaturia. Akkulaturin verkkovirtapistoke  

voi irrota pistorasiasta ja muodostaa tulipalovaaran. 
• Älä jätä laturia kytkettynä sähköpyörään yli 24 tunnin ajaksi.  

Jos sähköpyörän akku ei lataudu täyteen 24 tunnin aikana, pyydä apua ottamalla yhteyttä 
paikalliseen valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen. 

► Laturista
• Käytä vain alkuperäistä sertifioitua Hyena-laturia lataamaan Hyena-akkua. 

Sertifioimattoman akkulaturin käyttö muodostaa tulipaloriskin, joka voi aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman.

• Älä aseta akkulaturia paikkaan, joka on helposti lasten ulottuvilla.
• Älä aseta akkulaturia lattialle tai muuhun pölyiseen paikkaan, kun se on käytössä.
• Aseta akkulaturi vakaalle lämmönkestävälle pinnalle, kuten pöydälle, kun se on käytössä.
• Älä peitä akkulaturia tai aseta sen tai sen johdon päälle mitään esineitä.
• Älä käytä akkulaturia kaupallisesti saatavilla olevien ulkomailla käytettäviksi tarkoitettujen 

sähkömuuntimien kanssa (matkamuuntajat). Ne voivat vioittaa akkulaturia.
• Estä laturin kastuminen. Jos laturi on märkä, älä kosketa mitään laturin osia, koska 

vaarana on sähköiskun saaminen.
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► Pistorasiasta ja virtajohdosta
• Älä laita virtajohtoa ja sen verkkopistoksetta liian kireälle.
• Käytä vain 100–240 V pistorasiaa. 
• Älä ylikuormita pistorasiaa sen nimelliskapasiteetin yli kytkemällä siihen liian monta 

laitetta. Pistorasian ylikuormitus voi aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon.
• Muista pidellä pistokkeesta kiinni, kun laturi kytketään pistorasiaan tai irrotetaan siitä. 

Älä kytke laturia irti vetämällä virtajohdosta. Tämän laiminlyönti voi vioittaa virtajohtoa 
ja/tai pistoketta ja aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskun tai tulipalon.

• Kun sähköpyörän akkua ladataan, varo kompastumasta laturin johtoon.  
Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai kaataa sähköpyörän sekä vioittaa sen komponentteja.

• Laturi on varustettu virtajohdolla, joka on varustettu maadoitetulla johtimella ja pistokkeella. 
Verkkopistoke on kytkettävä pistorasiaan, jossa on piirikatkaisin ja joka on oikein 
asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten määräysten mukaisesti.  
Jos latauksessa on toimintahäiriö, maadoitus tarjoaa pienimmän vastuksen reitin 
sähkövirralle sähköiskuvaaran vähentämiseksi.

⚠ VAROITUS 
Laitteiston maadoitusjohtimen väärä kytkeminen voi aiheuttaa sähköiskun.  
Tarkista asia pätevältä sähköasentajalta, jos epäilet, onko tuote oikein maadoitettu.  
Älä muuttele tuotteen mukana toimitettu virtapistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan,  
anna pätevän sähköasentajan asentaa asianmukainen pistorasia.

► Toimintahäiriöistä
Jos seuraavia oireita havaitaan, lopeta laitteen käyttö, kytke se välittömästi irti pistorasiasta 
ja ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen. 

• Jos  lämpöä tai savua tulee sähköpistokkeesta.
• Jos sähköpistoke tai laturin pistoke on silmämääräisesti vioittunut.
• Jos laturin LED-merkkivalo ei syty, kun laturi on kytketty pistorasiaan. 
• Jos laturin punainen LED vilkkuu latausprosessin aikana osoituksena latausvirheen 

tapahtumisesta. 
• Jos epäilet jotain muuta toimintahäiriötä.
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6.2. Laturin tekniset tiedot

Osa Tekniset tiedot
Latausvirta (enint.) 2 A
Nimellinen tulojännite 100–240 VAC
Tulovirran taajuusalue 47–63 Hz
Nimellinen lähtöjännite 42 ± 0,2 V
Latausaika, noin 3 tuntia 30 minuuttia (tyhjästä täydeksi)
Sallittu latauslämpötilaväli 0–40 °C
Säilytyslämpötila -20 – 55°C

Sähköpistoke Latauspistoke

6.3. Akun lataaminen

► Ennen lataamista
• Tarkista säännöllisesti latauspistorasia ja laturi vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä 

akkua tai sähköpyörää, kun epäilet sen olevan vioittunut tai hajalla.
• Varmista, että pistorasia ja sähköpistoke ovat ehjiä ja kuivia ennen kytkemistä ja akun 

lataamista.

► Laturin merkkivalo
• Latausprosessin aikana laturin LED-merkkivalo palaa punaisena. 
• Kun akku on ladattu täyteen, laturin LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Lataaminen

Täyteen ladattu

⚠ HUOMIO 
Jos punainen LED-merkkivalo vilkkuu latauksen aikana, latausvirhe on tapahtunut.  
Siinä tapauksessa irrota laturi heti pistorasiasta. Lopeta sähköavustusjärjestelmän käyttö 
ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen.
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Huomautuksia
• Akku on varustettu akun hallintajärjestelmällä (BMS). Se on suunniteltu suojaamaan 

täysin purkautunutta akkua vaurioilta.  
Akun parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja käyttöajan ylläpitämiseksi Hyena kuitenkin 
suosittelee akun säännöllistä lataamista ainakin 80% tasolle täydestä kapasiteetista.

• Litiumioniakut menettävät vähitellen kapasiteettiaan iästä ja käytöstä riippuen.  
Huomattavasti vähentynyt käyttömatka latauksen jälkeen voi olla merkki siitä, että akku 
on tulossa hyödyllisen käyttöikänsä päähän ja pitää vaihtaa.

► Latausmenettely
• Akku voidaan aina ladata sen nykyisestä varaustasosta riippumatta. 
• Lataus voidaan keskeyttää koska tahansa. Latausprosessin keskeyttäminen ei vioita 

akkua. 
• Suorita lataaminen ympäristöissä, joiden lämpötila on 0–40°C.

⚠ HUOMIO
Kytke aina avustusjärjestelmä pois päältä latauksen ajaksi.

1.  Avaa latauspistorasian kansi sähköpyörässä.
2. Kytke latauspistoke akun latauspistorasiaan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kytke laturin AC-pistoke pistorasiaan (100–240 V). Laturin LED-valo palaa punaisena 
latauksen aikana.

4. Latauksen aikana konsolin varaustason ilmaisin näyttää akun varaustason.  
Kukin palava vihreä LED konsolissa vastaa noin 20%:ia kapasiteetista.  
Akku on täysin ladattu, kun laturin merkkivalo muuttuu vihreäksi ja kaikki vihreät LED:t 
konsolin varaustason merkkivalossa syttyvät. 

Huomautus.  
Sähköpyöräjärjestelmä kytkeytyy pois päältä, kun akku on ladattu täyteen (noin kuuden 
minuutin kuluessa).

5. Irrota latauksen jälkeen AC-pistoke pistorasiasta ja latauspistoke akusta. 
6. Sulje kansi latauspistokkeen suojelemiseksi.
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Arvioitu latausaika/latausprosentti*
1 tunnin kuluttua 30%
2 tunnin kuluttua 60%
3 tunnin kuluttua 85%
3,5 tunnin kuluttua 100 %

*Tyhjästä

► Latausaika
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7. Säilytys- ja kuljetusohjeet
7.1. Säilytystila
• Säilytyksen aikana ei ole suositeltavaa pitää akkua pysyvästi kytkettynä laturiin.
• Säilytä sähköpyörää seuraavissa paikoissa: kuivassa, hyvin ilmastoidussa huoneessa,  

jossa on savuhälytin, poissa palavista tai helposti syttyvistä esineistä ja lämmönlähteistä.
• Säilytä sähköpyörää tulenkestävällä pinnalla ja pois kontaktista veden, lämmönlähteiden 

tai hiekan kanssa. Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
• Älä säilytä sähköpyörää ympäristössä, jonka lämpötila on alle -20°C tai yli 50°C.  

Akun käyttöajan pidentämiseksi sähköpyörää on kuitenkin paras säilyttää noin 20°C  
lämpötilassa.

• Suojaa sähköpyörä suoran auringonvalon aiheuttamalta vauriolta, jos säilytät sitä.
• Älä aseta mitään raskaita esineitä sähköpyörän tai sen komponenttien päälle.

7.2. Akun lataaminen ennen säilytystä ja sen aikana

• Kun et käytä sähköpyörää pitkään aikaan, lataa akku 80% tasolle optimaalisen säilytystilan 
saavuttamiseksi.

• Tarkista latauksen tila uudelleen kuuden kuukauden kuluttua. Jos akun jäljellä oleva virta 
on alle 30%, lataa se uudelleen 80%:iin.

⚠ HUOMIO  
Litiumioniakku purkautuu itsestään ajan kuluessa. Jos akku jätetään lataamatta ja  
varastoidaan sitten lataamatta, se voi purkautua niin alhaiseen tilaan (”syväpurkaus”),  
että akkua ei voi enää ladata, vaan se pitää vaihtaa.

7.3. Sähköpyörän kuljettaminen

• Sähköpyörä on painavampi kuin tavallinen pyörä. Kun kuljetat sähköpyörää ajoneuvolla, 
ota huomioon ajoneuvon katon, vetokoukun ja/tai kiinnitetyn pyörätelineen suurin 
mahdollinen kantokyky. Lue lisätietoja ajoneuvon ja pyörätelineen käsikirjoista.

• Kunnioita paikallisia lakeja, jotka liittyvät sähköpyörän kuljettamiseen.
• Koska sähköpyörässä käytettäviä litiumioniakkuja pidetään kuljetuksissa luokan 9 

vaarallisina aineina, säädökset voivat rajoittaa erillisten litiumioniakkujen kuljetusta 
joillain alueilla. Muista tarkistaa lentoyhtiöltäsi tai kuljetusliikkeeltäsi ennen matkan 
varaamista, onko kokonaisen Sähköpyörän kanssa matkustaminen mahdollista.

• Sähköpyörä, sen akut mukaan lukien, on vaarallisten tavaroiden kuljetusta koskevan 
lainsäädännön alaista. Yksityishenkilöt voivat kuljettaa vain ehjiä akkuja tiekuljetuksena 
joutumatta noudattamaan lisämääräyksiä.  Jos sinulla on kysyttävää sähköpyörän 
kuljettamisesta, ota yhteyttä valtuutettuun pyöräliikkeeseen.

⚠ HUOMIO 
Kaikenlaisten (erillisten) akkujen, mukaan lukien litiumakut ja litiummetallityypit, 
lähettäminen voi edellyttää erikoispakkauksia, erityisiä vaaramerkintöjä ja asiakirjoja, 
joissa osoitetaan sovellettavien paikallismääräysten vaatimusten noudattaminen.
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8. Vianmääritys
Kun sähköpyörässäsi on ongelmia, voit tarkistaa seuraavat ohjeet perusvianmääritystä 
varten. Jos ongelmaa ei voi tunnistaa tai ratkaista, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun 
Electra-pyöräliikkeeseen.

8.1. Järjestelmän ongelmat

► Järjestelmää ei voi kytkeä päälle
 - Tarkista akun varaustila: jos akun varaus on alhainen tai jos akku on tyhjä, lataa akku.
 - Tarkista johtojen liitännät: tarkista kaikki johtojen liitännät niiden oikeiden kytkentöjen 
varmistamiseksi. Jos kaikki johdot on kytketty oikein ja ongelmaa jatkuu, ota yhteyttä 
paikalliseen valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen.

► Ei avustustehoa
 - Varaustaso: tarkista varauksen taso. 4%:n ja sitä alemmalla varaustasolla ajotuki 
päättyy. Jäljellä oleva varauskapasiteetti on varattu virran antamiseksi valoille 
enintään kahdeksi tunniksi.

 - Tarkista ajoavustuksen taso konsolissa: tunnet ajotuen vain t ason 1 ja tason 3 välillä.
 - Polje sähköpyörää: sähköpyörä antaa ajotukea vain, kun jatkat polkemista. 
Ajotuki sammuu välittömästi, kun lopetat polkemisen.

 - Järjestelmän ylikuumeneminen: Jos ajat pitkiä mäkiä tai sähköpyöräsi kuormitus on 
liiallinen, sähköpyörän avustusjärjestelmä voi ylikuumentua. Sammut järjestelmä ja 
anna sen jäähtyä ainakin 10 minuuttia.

 - Nopeusrajoitus: Avustusjärjestelmä antaa tukea vain paikallismääräysten sallimaan 
maksiminopeuteen saakka. Heti kun olet saavuttanut tämän nopeusrajoituksen, 
avustusjärjestelmä keskeyttää tuen, ja aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun 
nopeus on alle nopeusrajoituksen.

► Valot (jos varustuksessa) eivät syty 
 - Tarkista akun varaustila, lataa tarvittaessa. 
Kun akun varaus on alle 4%, jäljellä oleva latauskapasiteetti on varattu virran 
antamiseksi valoille enintään kahdeksi tunniksi. 0% varauksessa valot eivät enää syty.

 - Tarkista, ovatko kaikki sähköjohtojen liittimet kytketty oikein. 
Jos et ole varma, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen.

8.2. Akun ja lataamisen ongelmat

► Akku menettää energiaa äkillisesti
 - Akku voi olla saapumassa käyttöikänsä päähän, ota yhteyttä paikalliseen 
valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen saadaksesi lisäpalvelua.

 - Ympäristön lämpötila, erityisesti kylmä sää, voi vaikuttaa akun kapasiteettiin.

► Akkua ei voi ladata
 - Tarkista, että laturin pistoke ja latausportin liitäntä ovat puhtaita. Jos eivät ole, pyyhi 
puhtaaksi kuivalla liinalla.

 - Kytke latausadapteri hyvin akun latausporttiin ja lataa uudestaan. Jos akku ei vieläkään 
lataudu, käänny paikallisen valtuutetun Electra-pyöräliikkeen puoleen.



FI-19HYENA-SÄHKÖPYÖRÄJÄRJESTELMÄT 

► Laturin LED-merkkivalo ei syty.
 - Kytke avustusjärjestelmä päälle. Jos akku latautuu asianmukaisesti, konsolin 
lataustason merkkivalot välähtävät ja näyttävät sen hetkisen varaustilan.

 - Irrota ja kytke takaisin laturin sähköpistoke ja toista sitten lataustoiminto. 
 - Jos laturin LED-merkkivalo ei vieläkään syty, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun  
Electra-pyöräliikkeeseen.

8.3. Muut ongelmat
Jos sähköpyöräsi ei toimi oikein johtuen mekaanisista ongelmista, avustusjärjestelmän 
ongelmista tai mistään muusta ongelmasta, jota ei voi tunnistaa tai ratkaista, ota yhteyttä 
paikalliseen valtuutettuun Electra-pyöräliikkeeseen.
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9. Puhdistaminen
• Sähköiskun välttämiseksi sähköpyörän puhdistamisen aikana kytke sähköpistoke irti 

pistorasiasta ja latauspistoke irti akusta. 
• Älä upota avustusjärjestelmää tai mitään sähköpyörän yksittäistä komponenttia veteen.
• Älä puhdista mitään avustusjärjestelmän komponenttia painevedellä.
• Puhdista tuote vain veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
• Älä puhdista mitään avustusjärjestelmän komponenttia millään pesuaineella tai 

orgaanisella liuottimella.
• Järjestelmä on suunniteltu toimimaan sateessa ja muissa huonoissa sääolosuhteissa. 

Painepesun tai muiden raskaiden puhdistusmenetelmien aiheuttamat vahingot voivat 
kuitenkin mitätöidä avustusjärjestelmän takuun.

10. Hävittäminen
• Sähköpyörän avustusjärjestelmän voimansiirtoyksikkö, mukaan lukien moottori, vetolaite,  

akku, nopeussensori, konsoli, johdot, lisävarusteet ja pakkaukset tulee hävittää ympäristön 
kannalta oikealla tavalla paikallisten määräysten mukaisesti.

• Älä hävitä sähköpyöriä ja niiden komponentteja kotitalousjätteiden mukana.
• EU:n säännöistä: Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaan sähkölaitteet, jotka 

eivät ole enää ole käyttökelpoisia, ja vialliset/tyhjät akut tulee kerätä erikseen ja kierrättää 
ympäristöystävällisellä tavalla.

Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionin sisällä.  
Noudata paikallisia määräyksiä käytettyjen akkujen ja muiden 
sähköosien hävittämisessä.  
Jos et ole varma, ota yhteyttä ostopaikkaan tai pyöräliikkeeseen.

⚠ VAROITUS  
Tämän osion ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa vahinkoja sähköpyöräsi 
komponenteille ja mitätöidä sen takuun, mutta ennen kaikkea voi aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman.
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Yhteyshenkilö

US pääkonttori
Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA

Puhelin: 1.800.261.1644

Euroopan pääkonttori
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Puhelin: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

Rajoitettu takuu
Pyörälläsi on rajoitettu takuu.  
Lisätietoja saat verkkosivustoltamme. 
 
Huolto- ja takuuasioita varten ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun pyöräliikkeeseen.
Katso tämän käyttöoppaan uusin versio Electran verkkosivuilta (Support):
Uudet ominaisuudet, siten kuin ne on kuvattu viimeisimmässä käyttöoppaassa, eivät ehkä 
koske sähköpyörääsi.

Osanro 5270512 – FI versio 1, toukokuu 2021
© 2021 Trek Bicycle Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

https://www.electrabike.com
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