
 Greencycle 1000w ja 1500w 48V Muunnossarjan asennusohje

Greencyclen 1000w ja 1500w muunnossarjat ovat suoravetoisia pienemmistä sarjoista poiketen. 
Isompien virtojen vuoksi niissä ei voida myöskään käyttää pienemmissä sarjoissa käytettyjä Plug ´n
play -liittimiä, jonka vuoksi näiden sarjojen asentaminen on hieman työläämpää ja asennus täytyy 
tehdä huolellisesti. 

Yleiset huomiot asennuksessa:
-Asenna ja kytke akku vasta viimeiseksi. Kun akku kytketään ohjausyksikköön, latautuu 
ohjausyksikön kondensaattoreihin virtaa. Mikäli ohjausyksikön liittimet pääsevät osumaan toisiinsa 
asennuksen aikana ja ohjausyksikön kondensaattoreissa on virtaa, voi virta päästä purkautumaan 
aiheuttaen pienen kipinän. Tämä voi vahingoittaa ohjausyksikköä. Siksi akku tulee asentaa vasta 
viimeisenä, kun kaikki johdot on kytketty oikein ja asianmukaisesti siten,etteivät ne pääse osumaan 
toisiinsa. 

-Moottorista lähtevät 5 pientä johtoa on moottorin hall-antureiden johdot. Nämä 5 pientä liitintä 
tulee asentaa mukana tulleeseen valkoiseen liitinrasiaan oikeassa järjestyksessä. Ohjausyksikössä on
hall -antureiden johdoille vastaava valkoinen liitinrasia. Kytke ensin irrallinen moottorin hall 
-antureiden liitinrasia ohjausyksikössä olevaan, jotta näet minkävärinen johto kytketään mihinkin. 
Moottorin hall -antureiden johdot tulee kytkeä väri-väriin ohjausyksikön vastaavaan liittimeen.  

-Kaikkien johtojen/kaapeleiden asennus tulee tehdä siten, että niillä on riittävästi liikkumavaraa. 
Esim. ohjaustankoon menevät johdot tulee asentaa niin, että ne eivät ole tiukalla vaikka rengas 
käännetään kumpaan tahansa ääriasentoon.
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Moottorin asennus:

-Asenna vanteeseen vannenauha, sisuskumi ja rengas

-Asenna moottorin kierteille takaratas 

-Kiinnitä moottori/vanne pyörän takahaarukkaan tukevasti ja varmista, että rengas pyörii suorassa ja
että kiinnitysmutterit/prikat kiinnittyvät suoraan pyörän haarukkaan nähden. Akselissa olevat 
”hahloprikat” tulee asentaa niin, että hahlo tulee takahaarukassa olevaan hahloon. 

-Mikäli moottorin kaapeli tulee ulos akselin päästä (eikä moottorin juuresta), tulee akselin 
  päässä olevan uurteen osoittaa alaspäin, jotta vesi ei sateella pääse valumaan johtoa pitkin 
 akselin sisään.
-Mikäli moottorin kaapeli tulee ulos suoraan moottorin kuoren vierestä, tulee asennettaessa 
  katsoa ettei kaapeli pääse hankaamaan mihinkään eikä siten ajan mittaan vaurioitumaan.

Ohjausyksikön asennus:

-Kytke ohjausyksikön johdot oheisen kaavion mukaan. 3 paksumpaa moottorin johtoa (sininen, 
vihreä ja keltainen) kytketään jakoblokkiin (keltainen rasia). Ohjausyksikön vastaavat johdot 
kytketään moottorin johtoihin jakoblokissa. Akun johdot (punainen ja musta) kytketään myös 
samaan jakoblokkiin. Huolehdi, että ohjausyksikön suojaamattomat liittimet eivät osu toisiinsa, 
varsinkaan sen jälkeen kun akku on  kytketty ensimmäisen kerran. Ohjausyksiköön voi jäädä virtaa 
(joka ajan mittaan purkautuu itsestään) kun akku kytketään. Jos suojaamattomat liittimet osuvat 
toisiinsa kun yksikössä on vielä virtaa tai se on kytketty akkuun, voi yksikkö pahimmassa 
tapauksessa vioittua. 
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-Asenna ohjausyksikkö haluamaasi paikkaan pyörässä. Yleensä se asennetaan satulalaukkuun, jossa
se on suojassa suoralta vesisateelta yms. Avonaiset liittimet on syytä suojata sateelta, kosteudelta 
yms. Muutoinkin yksikkö kannattaa laittaa mahdollisimman suojaisaan paikkaan

Ohjainlaitteiden asennus:

-Asenna LCD -näyttö, kaasukahva (ei pakollinen) ja jarrukahvat (ei pakolliset) ohjaustankoon.

Polkutunnistimen asennus:

-Asenna halutessasi poljintunnistin poljinkeskiöön. Yleensä polkuanturi asennetaan pyörän 
vasemmalle (ketjujen vastakkaiselle) puolelle. Polkuanturin asennusta suositellaan, sillä se lisää 
ajomukavuutta ja pienentää moottoriin, ohjausyksikköön ja akkuun kohdistuvaa rasitusta, etenkin 
paikoiltaan lähdettäessä. Poljinkeskiöstä riippuen itse anturi asennetaan joko keskiössä olevan 
huulloksen ja pyörän rungon väliin (vaati poljinkeskiön irroitustyökalun) Mikäli kyseisessä 
poljinkeskiössä ei ole tätä huullosta, asennetaan poljintunnistin kestävällä liimalla (Suosittelemme 
metallille tarkoitettua 2-komponentti epoksia)

Mukana tuleva magneettikiekko asennetaan poljinkeskiön akseliin niin, että se pyörii 
polkuanturin ohitse n.1-5mm etäisyydellä anturista. Huomioi, että magneettikiekon tulee olla 
asennettuna oikeinpäin akseliin. Väärinpäin asennettuna poljinanturi ei toimi (jos se on asennettu 
väärinpäin, voi moottori pyöriä taaksepäin poljettaessa)

Liittimet ja kaapelointi:

Lopuksi vedä kaikki johdot/kaapelit siististi pyörän runkoa pitkin siten, että kaikki johdot/kaapelit 
pääsevät ”elämään” pyörän liikkeiden mukaan eikä mikään johto ole puristuksissa, hankaa 
mihinkään eikä ole liian tiukalla. Kiinnitä lopuksi kaikki liittimet toisiinsa. Suojaamattomat liittimet
on hyvä asentaa esimerkiksi satulalaukun sisään, jotta ne ovat suojassa kosteudelta. 

-Vältä liitinten suojaamista teipillä, sillä se ei koskaan ole täysin kosteuden pitävä suojaus, 
mutta estää kosteuden haihtumisen, joka pidemmän päälle voi aiheuttaa liitinten vaurioitumista. 
Samasta syystä emme suosittele myöskään kutistesukan käyttämistä (etenkään liimakutistesukan, 
sillä mikäli liitos täytyy joskus purkaa, voivat johdot/liittimet vaurioitua liimakutistesukkaa 
poistaessa) Paras tapa suojata liitokset on laittaa ne jonnekin ilmavaan tilaan, jossa niihin ei pääse 
suoraan esim. sadevettä, mutta jossa niihin mahdollisesti päässyt kosteus pääsee kuitenkin 
haihtumaan.   
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Lopputarkastus:

Tarkasta, että kaikki oleelliset ruuvit, mutterit yms. on kunnolla kiinni ja että jarrut ja muut 
ohjainlaitteet toimivat kuten pitää.

LCD näytön ohjelmointi:

Laita päävirrat päälle akusta sekä LCD -näytöstä. Ohjelmoi haluttu huippunopeus ja  pyöräkoko 
yms. erillisen LCD -näytön ohjeen mukaan 

Käy koeajolla ja totuttele pyörään varovasti. 

Huomaa, että suoravetoinen moottori on suht painava ja tämä tulee ottaa huomioon ajettaessa. 
Ylimääräinen paino voi vaikuttaa pyörän ohjattavuuteen, pysähtyvyyteen jne. Myös kaikki kuopat, 
katukiveytyksen ylitykset yms. tulee tehdä hitaassa vauhdissa ja varoen.

       

Hauskoja ajoja!
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