
IFD

Quick Start 
ELECTRIC 
BICYCLE

epowered by

FI



A

B

Vaihtoehto: akku



C

D



E

F



FI-1

TERVETULOA PERHEESEEN!

Tämä on pikaopas uuteen sähköpyörääsi. 
Omaa sähköpyörämalliasi koskeva kattava sähköpyörän käyttöopas on luettavissa 
verkkosivustoltamme kohdasta ”Käsikirjat ja käyttöoppaat” tai voit lukea sen 
napsauttamalla tämän oppaan QR-koodia. Jos sinulla ei ole pääsyä tietokoneeseen 
tai internetiin, voit pyytää painetun oppaan paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Vaikka olisit ajanut pyörällä vuosia, sinun tulisi lukea tämä sähköpyörän mukana 
tullut omistajan käsikirja ja sähköpyörän käyttöopas ennen ensimmäistä 
ajoasi. Käsikirjat sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja ja hyödyllisiä ehdotuksia 
sähköpyörän asianmukaisesta käytöstä ja huollosta sekä sähkökomponenttien 
asianmukaisesta hävittämisestä.
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VIISI ASIAA, JOTKA SINUN TULEE TIETÄÄ UUDELLA 
SÄHKÖPYÖRÄLLÄ AJAMISESTA

1. Aloita hitaasti

Tiedämme, että on hauska liikkua nopeasti. Mutta sähköpyörät vaativat 
totuttelua. Sähköpyörän säätäminen heti nopeimpaan asetukseen voi olla 
houkutteleva ajatus, mutta suosittelemme hidasta aloitusta, kun ajat ensimmäisiä 
kertoja. Aloita matalammalla avustuksella ja tutustu vauhtiin.

2. Jarruta aiemmin

Sähköpyörät ovat tavallisia polkupyöriä raskaampia ja liikkuvat nopeammin. 
Enemmän tehoa, enemmän nopeutta ja enemmän painoa tarkoittaa, että 
kun liikut, tarvitset enemmän aikaa reagoidaksesi. Aloita siis sähköpyörällä 
hidastaminen aiemmin kuin tavallisella pyörällä.

3. Vahvemmat jarrut nopeampaan pyörään

Sähköpyörääsi on asennettu viimeisimmän teknologian mukaiset jarrut, jotka toimivat 
erittäin hyvin – ehkä jopa paremmin kuin voisit kuvitella. Aloita jarruttaminen varovasti 
ja paina jarruja vaiheittain, kun totuttelet uuteen sähköpyörääsi. Jarruta aina etu- ja 
takajarruilla tasaisesti – älä koskaan jarruta pelkällä etujarrulla.

4. Olet nopeampi kuin miltä näytät

Sähköpyörät näyttävät tavallisilta polkupyöriltä, joten muut eivät välttämättä osaa 
odottaa sellaisia nopeuksia, joita sähköpyörällä voi kulkea. Aja sähköpyörällä 
erityisen varovaisesti ja kiinnitä tarkasti huomiota ympäristöösi, koska muut eivät 
vielä tottuneita sähköpyörien ulkonäköön ja nopeuteen.

5. Kaikki polkupyöriä koskevat säännöt pätevät myös sähköpyöriin

Pääset uuden sähköpyöräsi myötä kokemaan uuden vapauden ja hauskuuden, 
mutta muista silti noudattaa polkupyörällä liikkumisen yleisiä sääntöjä. Pidä 
hauskaa, mutta muista, että suuremman nopeuden myötä sinulla on myös 
suurempi vastuu.
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BOSCHIN SÄHKÖAVUSTUSJÄRJESTELMÄN PERUSKÄYTTÖ

Katso tämän oppaan ensimmäisiltä sivuilta alla mainitut kuvat.

1. Kytke sähköpyörä päälle / pois päältä (kuva A)

 • Paina päälle/pois-painiketta lyhyesti kytkeäksesi avustusjärjestelmän päälle 
tai pois käytöstä käytön jälkeen.

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

 • Avustusjärjestelmä on kytkettävä päälle, jotta pyörään mahdollisesti 
tehtaalla asennettuja valoja voi käyttää.

2. Avustustason valinta (kuva B)

 • Paina lyhyesti toista +/−-painikkeista lisätäksesi/vähentääksesi avustuksen 
tasoa ajon aikana.

 • Valitse viiden tason väliltä: OFF (0 %), ECO (40 %), TOUR (100 %), SPORT/E-
MTB (150 %), TURBO (250 %). E-MTB-avustustason tarjoama parannettu 
suorituskyky on käytettävissä vain maastosähköpyörissä. Se korvaa SPORT-
avustustason.

 • Kun opettelet ajamaan sähköpyörällä, aloita alimmalta avustustasolta ja 
nosta tasoa vähitellen.

 • Ajon aikana näyttöön tulee todellinen nopeus kilometreinä tai maileina 
tunnissa.

 • Saat akusta parhaan mahdollisen hyödyn, kun säädät avustustiloja ja 
vaihdat vaihteita asianmukaisesti.
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3. Kävelyavustuksen aktivointi (jos asennettu pyörään) (kuva C)

 • Kävelyavustuksessa on kaksi vaihetta, ja sitä voidaan käyttää kuorman 
keventämiseen aina, kun talutat sähköpyörääsi:
○ Paina lyhyesti ”Walk”-painiketta.
○ Paina ja pidä pohjassa ”+”-painiketta, jolloin näytössä näkyy ”Walk +”.

 • Sähköpyöräsi liikkuu eteenpäin hitaalla nopeudella, kun pidät ”+”-painiketta 
painettuna.

 • Kävelyavuststa ei voi aktivoida, jos avustusjärjestelmä on pois päältä.

4. Integroitujen valojen hallinta (jos tehdasasennettu pyörään) (kuva D)

 • Jotkin sähköpyörät on ohjelmoitu pitämään valot aina päällä. 
Nämä ”aina päällä” -mallit on varustettu valosensorilla, joka säätää 
valaistusta (vilkkuva tai tasainen valo) automaattisesti ajo-olosuhteiden 
mukaan. Valaistusjärjestelmä on päällä, kun kytket sähköpyöräsi päälle.

 • Voit kytkeä valot pois päältä tai uudestaan päälle painamalla ja pitämällä 
”+”-painiketta lyhyesti painettuna.  
Ohjaimessa näkyy valokuvake, kun valot ovat päällä. 

 • Jos sähköpyörässäsi on lähivalokytkin, huomioi vastaantulevat pyöräilijät ja 
autoilijat käyttämällä lähivaloasetusta. 

5. Lataustaso

 • Kun akkua ei käytetä pitkään aikaan, lataa se noin 60 prosentin 
lataustasoon ennen varastointia ja tarkista akun lataustila vähintään kuuden 
kuukauden välein.

 • Kun latausilmaisimessa palaa vain yksi LED-valo, lataa akku taas noin 
60 prosenttiin.



FI-5

Lataustason ilmaisin ohjaimessa Lataustason ilmaisin akussa

100-prosenttisesti ladattu, mak-

simiajoetäisyys

Akun lataaminen Tarkista lataustaso painamalla akun 
painiketta.
• 0-1 LED-valoa palaa: lataa akku.
• 5 LED-valoa palaa: 100-prosenttis-

esti ladattu, maksimiajoetäisyys.

• Akku on lähes tyhjä, lataa akku
välittömästi.

• Ei avustusvirtaa (vilkkuva merk-
kivalo)

• Valaistus päällä enintään 2 tuntia

6. Akun lataaminen (kuvat E ja F)

• Sähköpyöräsi on varustettu tukemaan yhtä tai kumpaakin seuraavista akun
lataustavoista:
○ Akku sähköpyörässä (kuva E)

►	 Kytke sähköpyöräsi mukana toimitettu latauskaapeli  runkoon
integroituun latausporttiin. Kun virta on kytketty, näkyviin tulee
lataussymboli, joka ilmaisee, että lataus on aktiivinen. Kun akku on
täysin ladattu, näyttö sammuu automaattisesti.

○ Akku irrotettu sähköpyörästä (kuva F)
► Avaa ja irrota sähköpyörän akku mukana toimitetulla avaimella.
► Liitä sähköpyörän mukana toimitettu latauskaapeli akun integroituun

latausporttiin. Kun virta on kytketty, akun latauksen merkkivalot
vilkkuvat latauksen aikana. Kun akku on täysin ladattu, LED-valot
sammuvat välittömästi.

• Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa. Kun akku on täysin ladattu,
irrota se heti latauskaapelista.
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KÄSITTELYN JA HUOLLON PERUSTEET

1. Käsittele akkua huolellisesti.

 • Käsittele akkua varovaisesti. Akussa on paljon virtaa. Akun sisäosan 
vaurioitumisella tai puhkeamisella voi olla vakavia seurauksia. Jos epäilet 
pyöräsi akun vaurioituneen, vie se heti tarkistettavaksi jälleenmyyjällesi.

 • Kysy sertifioidulta sähköpyöräteknikolta neuvoa ennen lisävarusteiden 
asentamista. Väärän pultin käyttäminen väärässä paikassa voi vahingoittaa 
sähköpyöräsi sähköjärjestelmää.

VAROITUS.  
Sähköjärjestelmän oikosulku ja/tai 
akun vahingoittuminen voi aiheuttaa 
ylikuumenemisen. Vakavasti vaurioitunut 
akkuyksikkö voi syttyä palamaan.

2. Huolehdi akkuyksiköstä asianmukaisesti.

 • Lataa akku vain sähköpyöräsi mukana tulleella laturilla. Väärän laturin käyttö 
vaarantaa akkuyksikön käyttöiän ja voi aiheuttaa mahdollisen palovaaran.

 • Älä jätä akkua ilman valvontaa latauksen aikana. Käytä maadoitetulla 
katkaisusuojalla varustettua pistorasiaa, jos mahdollista. Irrota laturi 
välittömästi latauksen jälkeen.

 • Säilytä sähköpyörän akku kuivassa, ilmastoidussa paikassa, erossa 
kosteudesta, lämmönlähteistä ja palavista tai helposti syttyvistä esineistä. 

 • Tarkista akun lataustila vähintään kuuden kuukauden välein. Lataa tarvittaessa 
vähintään 60 prosenttiin. Akku voi vaurioitua syväpurkauksen seurauksena.

3. Ole varovainen, kun kuljetat sähköpyörääsi.

Kun kuljetat sähköpyörääsi autotelineellä, irrota ohjainyksikkö ja akku 
sähköpyörästä ja laita ne matkustamoon. Tämä on turvallisempaa ja keventää 
kuormaa autotelineessä.
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4. Varmista, että maastosähköpyörä (e-MTB) on oikein jousitettu.

Varmista ennen maastosähköpyörällä ajamista, että jousitus on säädetty oikein, 
jotta saat kaiken irti pyöräsi maasto-ominaisuuksista. Osoitteessa https://
suspension.trekbikes.com on käytettävissäsi jousituslaskuri.

SÄHKÖPYÖRÄÄSI KOSKEVIA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

K: Voinko ajaa uudella sähköpyörälläni ilman akkua?
V:  Kyllä, voit ajaa sähköpyörällä ilman, että akku on asennettu, mutta sinun  
 kannattaa ehkä suojata sähkökomponentit vedeltä tai roskilta. Paikallinen  
 pyöräliike voi auttaa sinua tilaamaan tarvittavat osat. Huomaa, että ilman  
 akkua sähköpyörään mahdollisesti esiasennettu valaistus ei toimi.  
 Jos ajat pimeässä ilman akkua, sinun on käytettävä lisävalaistusta.

K: Mihin tarvitsen avaimia? Mitä voin tehdä, jos kadotan ne?
V: Lukot suojaavat sähköpyörääsi ja akkuasi varkaudelta. Jos sähköpyörässäsi  
 on  rengaslukko, avain sopii sekä rengaslukkoon että akkuun. Kirjoita  
 avainnumero itsellesi muistiin. Jos avaimesi katoavat, vara-avaimet voi tilata  
 valtuutetulta jälleenmyyjältä.

K: Mitä teen, jos sähköpyöräni jokin osa ei toimi?
V:  Sähköpyöräsi on hienosäädetty laite. Jätä korjaukset aina päteville  
 ammattilaisille. Paikallisen pyöräliikkeesi korjaajat  
 osaavat parhaiten paikantaa ja korjata sähköpyöräsi järjestelmien viat.

K: Voinko vaihtaa tai päivittää sähköpyöräni näyttökomponentteja?
V: Alkuperäinen näyttö voidaan korvata toisella näytöllä.  
 Tällaisia korjauksia saa tehdä vain sertifioitu sähköpyöräteknikko.
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YHTEYSTIEDOT

US pääkonttori

Trek US
Customer Service
801 W. Madison Street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

Puhelin: +1 920 478 4678

Euroopan pääkonttori

Bikeurope B.V. /
Trek Benelux
Customer Service
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Puhelin: +31 (0)88-4500699

Trek Sweden AB

Karlsrovägen 77
302 41 Halmstad
Sweden

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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US pääkonttori

Electra Bicycle Company

1010 South Coast Highway 
101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Puhelin: +1 800 261 1644

Euroopan pääkonttori

Electra Bicycle Company GmbH
Klosterallee 100
20144 Hamburg,  
Germany

Puhelin: +49 4055006060

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
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