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-info_03 tarkoittaa, että moottorin sisällä olevat hall -anturit eivät toimi tai 
saa virtaa. Yleisin syy tähän on moottorista ohjausyksikölle menevässä 
kaapelissa ja/tai kaapelin liitoksissa. Jos näyttöön tulee info_03 teksti, 
tarkasta ensimmäisenä että moottorin kaapelissa olevat 2 erillistä liitosta 
ovat kunnolla pohjassa (urosliittimessä oleva vaakaviiva naarasliittimen 
reunan tasalla). Jos liitokset on varmasti tarpeeksi syvällä, niin tutki 
moottorin johto tarkoin näkyykö siinä vaurioita. Kiinnitä erityistä huomiota moottorin johto tarkoin näkyykö siinä vaurioita. Kiinnitä erityistä huomiota 
kaapelin aivan akselin juuressa. Tarkasta huolellisesti että kaapelin 
suojakuori ei ole vahingoittunut.

Vian kuvaus / Oire Syy / Ratkaisu

Akku ei lataudu. Laturiin
ei syty punainen valo kun
laturi kytketään akkuun.

Moottori ei pyöri, vaikka 
polkuanturi  ja kaasu on 
kytketty.

Tarkasta ensin että näyttöön tulee virrat. Jos ei tule, tarkasta akulta ohjaus-
yksikköön menevät johdot, että ne ovat kunnolla kiinni ja saavat hyvän 
kosketuksen. Varmista myös että akun johdot on kytketty oikeinpäin niin, 
että punainen(+) ja musta (-) on kytketty toisiinsa. Punaista ja mustaa ei 
koskaan saa kytkeä ristin niin että punainen on kytkety mustaan ja musta
punaiseen.
       Jos näyttöön tulee virta, kytke (vain LCD -näytölliset sarjat) suorakaasu       Jos näyttöön tulee virta, kytke (vain LCD -näytölliset sarjat) suorakaasu
päälle (katso erilliset LCD -näytön lisäasetukset) ja koeta pyöriikö moottori 
kaasun avulla. Jos moottori pyörii kaasulla, mutta ei polkimia pyöritettäessä,
on polkuanturissa jotain väärin. Jos pyörällä voi polkea taaksepäin, kokeile
pyöriikö moottori taaksepäin poljettaessa. Jos pyörii, niin silloin polkunatu-
rin magneettikiekko on väärinpäin. Käännä magneettikiekko toisinpäin.
Jos moottori ei vieläkään pyöri, niin varmista ettei avustusteho ole asetettu
nollaan, jolloin avustus ei ole päällä lainkaan. Varmista myös ettei jarukahvanollaan, jolloin avustus ei ole päällä lainkaan. Varmista myös ettei jarukahva
ole yhtään painettuna. LCD näytöllisessä sarjassa jarrukuvake syttyy näytön
ylälaitaan. Voit myös kokeilla kytkeä jarrukahvat (tai jarrutunnistimet 
mikäli semmoiset on käytössä) kokonaan irti pistokkeistaan, jolloin suljetaan
pois jarrukahvojen mahdollisuus toimimattomuuden syynä.

Varmista ensin ettei akku ole jo täynnä. Tämän voi tarkastaa akun varaus-
tilan näytöstä. Akun jännitteen näkee myös LCD -näytön alalaidasta näyttö-
tila 3:ssa. 36V akku on täynnä, kun akun jännite on n. 42V ja akku on tyhjä
kun jännite on n.30V. 48V Akku on täynnä kun jännite on n.54V ja tyhjä kun 
jännite on n. 40V. Jos akku ei ole täynnä mutta se ei kuitenkaan lähde 
latautumaan, tarkasta ja vaihda tarvittaessa akun sulake. Jos sinulla on 
käytössä yleismittari, voit myös mitata laturin jännitteen kytkemällä senkäytössä yleismittari, voit myös mitata laturin jännitteen kytkemällä sen
pistorasiaan ja mittaamalla laturin antaman jännitteen (pistokkeen keskiosa
on + napa ja pistokeen ulkokuori on - napa)  Mikäli laturin antama jännite
on alle 30V, on laturissa jotain vikaa. Joissain, yleensä erillisellä tuuletuksel-
la varustetuissa alumiinikoteloiduissa latureissa, on erillinen ulkoinen sula-
kepesä. Tarkasta ja vaihda laturin sulake tarvittaessa.

-LCD -Näyttöön tulee 
vikakoodi info_03  kun 
käynnistän näytön tai 
koetan lähteä ajamaan


