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Kiitos, että valitsit Greencycle muunnossarjan. Toivomme että 
vietät antoisia hetkiä uuden sähköpyöräsi kanssa.

Ohessa muunnossarjan käyttöohjeet ja hyödyllisä vinkkejä , joiden ansiosta saat 
kaiken hyödyn irti sähköpyörästäsi. 
Suosittelemme, että luet ohjeet kokonaan ennen käyttöönottoa. Ohje sisältää tärkeää 
tietoa pyörän oikeaoppisesta käytöstä.

Asennus:
Lue erilliset asennusohjeet ennen muunnossarjan asennusta. Jos sinulla tulee kysyttävää 
asennuksesta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme

asiakaspalvelu@greencycle.fi

Ennen käyttöönottoa:

-Akku toimitetaan esiladattuna. Akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue 
akun käyttöohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
-Asennuksen jälkeen tarkasta, että sarja on varmasti asennettu oikein, eikä mikään johto pääse 
hankaamaan mihinkään ja että kaikki liitokset on kiinnitetty ja suojattu asianmukaisesti. 
-Tarkasta myös, että kaikki irroittamasi ruuvit,mutterit yms. on huolellisesti kiristetty ja että kaikki 
pyörän hallintalaitteet toimivat normaalisti
-Ennenkuin lähdet ajamaan liikenteen sekaan, suosittelemme että harjoittelet ja tutustut pyörän 
toimintaan suljetulla alueella riittävästi .
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Pyörän käyttö:

-Pyörään asennetun poljinanturin ansiosta sähköavustusta ei voi käyttää pyörää polkematta. (koskee 
250w sarjoja)
-Kytke päävirta akussa olevasta virta-avaimesta.
-Ohjaustankoon asennetusta led -ilmaisimen on/off napista kytketään virta muunnossarjalle.
-Led -ilmaisimesta valitaan haluttu ns.perusavustuksen määrä. Tämä tarkoittaa avustuksen määrää 
silloin, kun kaasukahva ei ole käytössä.
-Kun polkimet pyörivät riittävän nopeasti, lähtee moottori avustamaan polkemista perusavustuksen 
voimalla. Mitä nopeampaa polkimet pyörivät, sitä enemmän moottori avustaa mukana. 
Kaasuvivusta voidaan lisätä tarvittaessa avustuksen määrää portaattomasti. Kuitenkin max.25 km/h 
saakka, jolloin avustus kytkeytyy itsestään pois päältä (250w sarjat).
-Kun lopetat polkemisen, moottori saattaa jatkaa pyörimistä vielä muutaman sekunnin 
kymmenesosan ajan. Tähän ominaisuuteen kannattaa totuttautua etukäteen, jottei se liikenteessä tule 
yllätyksenä.
-Jarrukahvat on varustettu hätäkatkaisijalla, joka pysäyttää moottorin välittömästi kahvaa 
painettaessa 

Vinkkejä ja varoituksia: 

LUE HUOLELLISESTI, SILLÄ TÄMÄ SISÄLTÄÄ OLEELLISTA TIETOA MOOTTORIN JA 
AKUN PITKÄIKÄISYYDEN KANNALTA. LUE MYÖS AKUN KÄYTTÖ JA SÄILYTYSOHJEET 
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA!

-Koska pyöräsi paino on lisääntynyt, sinun täytyy ajaa varovaisemmin kuopista, kynnysten yli yms.
-Lisääntyneen painon vuoksi pyörä pysähtyy hitaammin kuin ennen. Paino vaikuttaa myös muuhun 
pyörän käyttäytymiseen. Ota nämä seikat huomioon kun lähdet ajamaan.
-Pyri rasittamaan moottoria ja akkua mahdollisimman vähän. ELÄ KOSKAAN LÄHDE 
PAIKOILTAAN PELKÄN MOOTTORIN AVULLA! Polje aina pyörä liikkeelle,ennenkuin käytät 
moottoria. 
 -Vältä ylämäessä liiallista moottorin käyttöä. Polje ylämäessä aina itse mukana. Vältä pitkiä, yli 15 
asteen nousuja.
-Tarpeeton ja kova moottorin rasitus voi lyhentää akun elinikää ja voi pahimmillaan jopa rikkoa 
moottorin/akun.
-Pitkiä aikoja "kaasu pohjassa" ajamista tulee välttää.
-Akkua ei saa koskaan päästää tyhjäksi (eikä myöskään liian täydeksi). Normaalisti akun BMS 
katkaisee virran, ennenkuin akku kerkeää tyhjentyä. Varmuuden vuoksi suosittelemme kuitenkin 
lataamaan akun aina ennenkuin BMS katkaisee virran. Litiumakulla ei ole ns. muisti-ilmiötä ja se 
voidaan ladata huoletta täyteen, vaikka se ei olisi tyhjä.
-Elä säilytä akkua kuumalla ilmalla auringon paisteessa.
-Elä koskaan säilytä akkua pakkasessa tai lähde ajamaan kylmällä akulla. Akkua voidaan 
käyttää jopa -20 asteen pakkasella, koska akun käyttö lämmittää sitä. Jos kylmällä akulla lähdetään 
ajamaan, se menettää kapasiteettiään ja voi hajoittaa kennon/kennoja pysyvästi. Joten pakkasilla 
akku tulee ottaa sisälle esim.työpäivän ajaksi.
-Lue akun käyttö -ja säilytysohjeet huolellisesti. Oikein käytettynä Litiumakku on turvallinen ja 
pitkäikäinen käyttää. 
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Mahdollisia vikatilanteita:

Rengas pyörii väärinpäin moottorin avustamana. 
-Poljinanturin magneettikiekko on asennettu väärinpäin. Käännä kiekko ja kokeile uudestaan. 

Asensin sarjan, mutta moottori ei lähde pyörimään.
-Tarkasta ensin seuraavat asiat:
  -Onko päävirta kytketty päälle akusta ja led -ilmaisimesta? Ilmaisimeen pitäisi syttyä valot jos 
virta on kytketty.
  -Jos ilmaisimessa palaa valot, on vika jossain muualla. Tarkasta, ettei jarrukahvat ole vahingossa 
painettua yhtään ja ettei kahvan välissä ole mitään joka voisi jumittaa kahvoja. 
  -Tarkasta seuraavaksi, että kaikki johdot ovat päällisin puolin kunnossa ja että kaikki liittimet ovat 
kunnolla kiinnitetty.
  -Seuraavaksi kannattaa tarkastaa, että poljinanturi ja magneettikiekko oikein päin. Anturin ja 
magneettikiekon väli pitäisi olla n.0,5-3mm. Anturi ei saa kuitenkaan koskea kiekkoon. Anturi ja 
kiekko pitää olla asennettuna suoraan. Jos esim kiekko on "kallellaan", voi moottori toimia 
pätkimällä tai olla kokonaan toimimatta.

- yli 90% tapauksissa toimimattomuus johtuu jostain edellämainitusta asiasta. Jos et kuitenkaan 
vieläkään saa moottoria toimimaan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kaasu ei  toimi
-Sähköavusteiset muunnossarjat on varustettu polkutunnistimella, joka antaa moottorille käskyn 
pyöriä, kun polkimet pyörivät riittävän nopeasti. Joten jos polkimet eivät ajaessa pyöri riittävän 
nopeasti, ei moottorikaan rupea pyörimään. Toinen syy voi olla jarrukahvassa. Ne ovat varustettu 
katkaisijalla, joka lopettaa moottorin pyörimisen heti, kun jarrua painetaan. Katso ettet vahingossa 
paina jarrukahvaa ajaessasi.
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