Samsung tarakka-akku Asennusohje
(voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin)

Kiinnitysosat:
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Asennus:
Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi
ennen asennusta. Joissain tapauksissa asennus voidaan tehdä myös eri järjestyksessä.
Esim. ohjausyksikön asentamisen (vaiheet 11-13) voi tehdä jo asennuksen alussa.
1. Aloita asennus kiinnittämällä virtaterminaali ja kisko kiinni tarakkaan (Huom. Ne saattavat olla jo valmiiksi
kiinnitettynä. Jos ne ovat jo valmiiksi kiinnitettynä, hyppää suoraan vaiheeseen 6)
2. Avaa virtaterminaalin pääty aukaisemalla 2 ristipääruuvia virtaterminaalin päädystä.
3. Laita 2 mukana tulevaa pientä pulttia virtaterminaalin sisällä oleviin reikiin alakautta ja kiinnitä mutterit pultteihin
virtaterminaalin sisällä. Kiinnitä terminaali tarakkaan myös kahdella päädyn kiinnitysrautojen pulteilla, jolloin
terminaali tulee yhtyeensä 4 pultilla kiinni terminaalin sisältä. Älä kiristä muttereita vielä täysin, jotta terminaalin
asentoa voi vielä tarvittaessa säätää myöhemmin.

4 pulttia terminaalin sisällä

yhteinen pultti virtaterminaalille ja kiskolle

*Vinkki: jos sinulla on kierrelukitetta, niin voit laittaa sitä tipan pultteihin estääksesi niiden aukeamisen ajan mittaan
tärinästä
4. Kiinnitä liukukiskon ensimmäinen osa yhdessä virtaterminaalin kanssa yhdellä pultilla kiinni tarakkaan. Mutteri pulttiin
kiinnitetään alapuolelta. Jätä mutteri vielä löysälle
5. Sovita liukukiskon toinen osa osittain ensimmäisen osan päälle ja kiinnitä kiskot toisiinsa sekä tarakkaan usealla
pultilla. Mutterit tulevat alapuolelle. Jätä nämäkin mutterit vielä hieman löysälle
6. Sovita nyt akkua kiskoon työntämällä se varovasti pohjaan saakka. Katso että akku tulee suoraan ja asettuu
virtaterminaaliin perille asti esteettä. Koeta myös lukkoa, että avain pyörii kunnolla ja että akku lukkiutuu telineeseen.
Säädä virtaterminaalin ja kiskojen asentoa tarvittaessa. Kiristä sitten kaikki mutterit kohtuudella.
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7. Seuraavaksi kiinnitetään tarakka pyörään. Asenna ensimmäiseksi tankojen kiinnityspalat (3) tarakan etuosaan
virtaterminaalin alapuolelle kuvan mukaisesti. Samsung tarakka-akussa tankojen kiinnityspalat (3) ovat jo valmiiksi
asennettu kiinteästi tarakkaan. Seuraavaksi asenna tankojen kiinnityspultit (4), työnnä kiinniketanko (1) kiinnityspultin
(4) reiän läpi ja laita mutteri (6) kiinnityspultin (4) kierteille. Jätä kiinnitysmutterit (6) vielä löysälle myöhempää säätöä
varten. (Joissain malleissa tarakan alla olevat kiinnikkeet voivat olla toisinpäin kuin kuvissa.

Yläkiinniketangot ja tankojen kiinnityspalat

Alakiinnikkeet kiinnitettynä pyörään

8. Kiinnitä pyörän alkuperäisiin tarakan kiinnitysreikiin uuden tarakan alakiinnikkeet (2) siten, että kiinnikkeen yläosaan
jää reikiä tarakan korkeussäätöä varten. Käytä pyörän alkuperäisiä kiinnityspultteja. Jätä kiinnityspultit vielä löysälle.
9. Seuraavaksi aseta tarakka alakiinnikkeisiin (2) ja säädä korkeus sopivaksi. Kiinnitä alakiinnikkeet (2) tarakkaan
mukana tulevilla pultilla ja muttereilla (6). Mutteri tulee sisäänpäin tarakassa olevaan koloon, joka estää mutterin
”läpipyörimisen”
10. Yläkiinnikkeiden (1) avulla säädetään tarakan kallistuskulmaa. Säädä kallistuskulma mahdollisimman suoraan, ja kun
tarakka on suorassa, niin kiristä tankojen kiinnityspultin mutterit virtaterminaalin alta. Yleensä tarakan
etukiinnityspisteet on rungossa sivuilla. Joissain tapauksissa kiinnikerautoja voi joutua taivuttamaan, jotta se tulevat
oikeaan kohtaan tarakan kiinnityspisteisiin nähden. Joissain pyörissä kiinnityspisteet ovat keskellä, jolloin
kiinniketankoa voi joutua taivuttamaan 90 asteen kulmaan litteästä päästä. Tämä on tehtävä erittäin varovasti, sillä
kiinnike on alumiinia ja katkeaa helposti jos sitä taivuttaa liian kovakouraisesti. Vaihtoehtoisesti jos yläpään
kiinnikkeet ovat keskellä, voi kiinnitykseen keksiä jonkin muun tukevan kiinnikkeen.
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Tarakka kiinnitettynä alakiinnikkeisiin

Tarakka kiinnitettynä yläkiinnikkeisiin

11. Tässä vaiheessa on hyvä laittaa ohjausyksikkö virtaterminaalin sisälle. Ennen teminaalista lähtevien virtajohtojen

(musta ja punainen johto) yhdistämistä ohjausyksikön vastaaviin liittimiin on hyvä laittaa johtojen päälle palaset
sopivaa kutistesukkaa ja liitinten yhdistämisen jälkeen kutistaa se liitinten päälle. Näin liittimet eivät pääse irtoamaan
ajan saatossa. HUOM. kytkökset ja ohjausyksikön laittaminen virtaterminaalin sisään on tehtävä hyvin
huolellisesti ja varoen, jotta virtajohtojen liitokset virtaterminaaliin eivät vahingoitu. Huomaa myös, ettei
liitinten päällä oleva kuminen suoja jää liitinten väliin, estäen kontaktin.

12. Ohjausyksikköä on hyvä pehmustaa ja kiinnittää terminaalin sisään esim. kaksipuolisella teipillä, jottei se pääse
heilumaan/tärisemään ajon aikana. Pehmustamiseen voi käyttää vaikka tavaraoiden mukana tulevaa
pakkausmateriaalia. (esim. vaahtomuovia tai styroksia)

13. Seuraavaksi johdot ohjataan varovasti tulemaan ulos terminaalista keskellä takaosaa olevasta reiästä. Lopuksi
takakansi kiinnitetään paikoilleen kahdella ruuvilla ja asennus on valmis.
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Akun takavalon paristojen vaihtaminen (2xAA)
-Avaa akun päädyssä oleva takavalon kotelo vääntämällä kuvassa näkyvää klipsiä varovasti ylöspäin.

Irroita päätykotelo akusta vetämällä suoraan ulospäin. Vaihda paristot. Huomioi että paristot tulevat
oikeinpäin. Varmista, että takavalokotelon kuminen tiiviste ei ole irronnut ja että se on paikoillaan kunnolla.
Työnnä kotelo suorassa takaisin kiinni akkuun ja varmista että se napsahtaa paikoilleen ja on tukevasti kiinni.
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