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Esipuhe 
Käyttäjälle 

Kiitos, että olet päättänyt hankkia Jiabao E-Vehicle Co. Ltd:n sähköisen 

hybridipyörän. Toivomme, että nautit uudella sähköpyörällä ajamisesta. 

Jinhua Jiabao E-Vehicle Co. Ltd. on teollisuusyritys, joka suorittaa 

sähköiseen hybridipyörään liittyvää tutkimusta ja kehitystä, valmistaa ja 

vie ko. pyöriä. Tuotteitamme viedään ympäri maailmaa, pääasiassa 

Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Australiaan. 

 

Tämä käsikirja on ainoastaan opas, ei täydellinen pyörän huoltoa ja 

korjausta käsittelevä käsikirja. Suosittelemme ottamaan yhteyttä 

pyöräkorjaamoon, jos sinulla on epäselvyyksiä koskien pyörän 

kokoamista, korjausta tai huoltoa. 

 

LATAA AKUT ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA – Akut tulee ladata täyteen heti kun ne saadaan ja 

välittömästi jokaisen käytön jälkeen suositeltavan latausajan (katso alla). 

- Li-lon (Litium lon) akut 4-6 h 

- NiMH (Nikkeli metallihybridi) 4-6 h 

- SLA (sinetöity lyijyakku) 6-8 h 

Hyvällä hoidolla ja huollolla sähköinen hybridipyörä tarjoaa käyttömukavuutta ja ajamisen iloa. Alla on 

annettu kohdat, jotka tekevät sähköisestä hybridipyörästäsi saamastasi nautinnosta mahdollisimman 

hyvän, 

 

 

 

 

 



TEKIJÄT, JOTKA TEKEVÄT SÄHKÖISEN HYBRIDIPYÖRÄSI ALASTA MAHDOLLISIMMAN SUUREN 

- AJAJAN SYÖTTÖ – mitä enemmän ajaja polkee, sitä kauemmaksi hän pääsee. Jatkuva ajaminen 

toisin kuin jatkuva pysähtyminen ja liikkeelle lähteminen, tuottaa pisimmän mahdollisimman 

matkan. 

- KORKEUDESTA HYÖTYMINEN – mitä tasaisempi tie, sitä pidemmälle pääsee. 

- SÄÄ – kylmä sää saattaa heikentää akkujen suorituskykyä. 

- TUULI -   Myötätuuli pidentää matkaa, vastatuuli lyhentää puolestaan. 

- MAASTO – Mitä pehmeämpi maasto (maantiet vs. metsätiet), sitä pidemmälle pääsee 

- AJAJAN PAINO – Mitä kevyempi ajaja, vähemmän akut tyhjenevät ja sitä pidemmälle pääsee 

- PYÖRÄN HUOLTO – Hyvin huollettu pyörä tuottaa pisimmän matkan 

- RENGASPAINE – Oikein täytetyt renkaat tuottavat vähemmän rullausvastusta ja helpottavat 

polkemista 

- AKUT  -  Oikein ladatut ja huolletut akut tuottavat pisimmän matkan. Kylmässä säilytetyt akut (alle 

50 F / 10 C) tuottavat lyhyemmän matkan. Älä ikinä anna akkujen jäätyä (alle 32 F), koska tämä 

vaurioittaa niitä pysyvästi.  Akut, joita ei ole pidetty parhaassa mahdollisessa kunnossa, tuottavat 

lyhyemmän matkan ja kestävät vähemmän aikaa. 
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MAASTOPYÖRÄT. Maastopyörät on suunniteltu tarjoamaan korkealuokkaista mukavuutta mitä 

erilaisimmilla teillä. Leveämmät kahvat ja kätevä vaihdevipu tekevät niistä helpot ohjata. Leveämmät 

vanteet ja renkaat tekevät ajamisesta pehmeämpää ja antavat paremman pidon karkeilla pinnoilla. 

Maastopyörien runko ja etuhaarukka ovat yleensä jäykemmät kuin kilpapyörissä. 

Top tube = Yläputki 

Seat = Satula 

Seat Post = Satulatolppa 

Quick release = Pikairrotus 

Seat stay = Satulan tuki 

Rear reflector = Takaheijastin 

Wheel reflector = Renkaassa oleva heijastin 

Freewheel = Vapaapyörä 

Battery Pack = Akkupakkaus 

Handlebar Stem = Ohjainkannatin 

Head Set = Ruotoputki 

Head Tube = Eturungon putki 

Seat Tube = Satulan putki 

Down Tube = Alaputki 

Gear Control Cable = Vaihteen ohjauskaapeli 

Front Derailleur =  Etuvaihteisto 

Bottom Bracket Axle = Akselin alatuki 

Rim = Vanne 

Tire = Rengas 

Chain wheel = Ketjupyörä 

Crank Arm = Vipuvarsi 

Pedal = Poljin 

Chain stay = Ketjun tuki 

Chain = Ketju 

Gear Control Cable = Vaihteen ohjauskaapeli 



Rear derailleur = Takavaihteisto 

Tire Valve = Renkaan venttiili 

Shift lever = Vaihdevipu 

Handlebar = Kahva 

Brake Lever = Jarruvipu 

Rake Control Cables = Jarrujen ohjauskaapelit 

Front reflector = Etuheijastin 

Front Brake = Etujarru 

Front Fork = Etuhaarukka 

Wheel Reflector = Renkaassa oleva heijastin 

Front Hub = Eturenkaan napa 

Spokes = Pinnat 

 

KOKOONTAITETTAVAT POLKUPYÖRÄT – Helposti kannettavat ja kokoontaitettavat. Sopivat erinomaisesti 

retkeilyyn ja sopivat täydellisesti huviveneisiin ja auton tavaratilaan. 

 

Seat = Satula 

Seat Post = Satulatolppa 

Quick release = Pikairrotus 

Battery Pack = Akkupakkaus 

Rear reflector = Takaheijastin 

Rear Brake = Takajarru 

Handlebar Quick Release = Ohjaustangon pikairrotin 

Handlebar Stem = Ohjainkannatin 

Handlebar Hinge = Ohjaustangon sarana 

Framefold quick release = Rungon taiton pikairrotin 

Wheel Reflector = Renkaassa oleva heijastin 

Freewheel = Vapaapyörä 



Controller = Ohjain 

Hub Motor = Napamoottori 

Pedal = Poljin 

Crank Arm = Vipuvarsi 

Chain guard = Ketjujen suojakotelo 

Chain = Ketju 

Handlebar = Ohjaustanko 

Throttle = Kaasuvipu 

Brake Lever = Jarruvipu 

Throttle Cable = Kaasuvivun kaapeli 

Brake Cable = Jarrukaapeli 

Front Brake = Etujarru 

Front Fender = Etulokasuoja 

Front Fork = Etuhaarukka 

Front Hub = Eturenkaan napa 

Spokes = Pinnat 



ENNEN AJAMISTA 

TIETOJA TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA 

On tärkeää, että tunnet uuden pyöräsi. Lukemalla tämän käsikirjan ennen ensimmäistä käyttökertaa, tiedät 

miten saada paras mahdollinen suorituskyky, mukavuus ja nautinto pyörästäsi. 

On tärkeää, että suoritat ensimmäisen ajokerran turvallisessa ympäristössä kaukana autoista, esteistä ja 

muista pyöräilijöistä. 

YLEISVAROITUS 

Pyöräily voi olla vaarallista hyvissäkin olosuhteissa. Pyörän hyvä huolto on sinun vastuullasi, koska se 

vähentää loukkaantumisen vaaraa. Käsikirja sisältää ”Varoituksia” ja ”Huomautuksia” koskien huollon ja 

tarkistuksen laiminlyönnin aiheuttamia seurauksia. Monissa varoituksissa ja huomautuksissa sanotaan 

”saatat menettää pyörän hallinnan ja kaatua”. Koska kaatuminen saattaa aiheuttaa vakavan 

loukkaantumisen ja jopa kuoleman, emme toista tätä kun mainitsemme kaatumisvaaran. 

 

HUOMAUTUS VANHEMMILLE 

On traaginen tosiasia, että pyöräonnettomuuksissa ovat useimmiten osallisina lapset. Vanhempana tai 

holhoojana kannat vastuun alaikäisen lapsen toiminnoista ja turvallisuudesta. Varmista, että lapsesi pyörä 

on hänelle sopiva, ehjä ja hyvässä kunnossa. Noudata yhdessä lapsesi kanssa voimassa olevia 

liikennesääntöjä ja turvallista ja vastuullista pyöräilyä koskevia sääntöjä. Vanhempana sinun tulee lukea 

tämä käsikirja ennen kuin annata lapsesi ajaa pyörällä. Varmista, että lapsesi käyttää ANSI, ASTM, SNELL 

hyväksyttyä pyöräilykypärää ajaessaan pyörällä. 



AJOASENTO 

Satulan korkeus 

Mukavan ajoasennon ja tehokkaan poljennan takaamiseksi, satulan korkeuden tulee olla oikeassa 

suhteessa ajajan jalkojen pituuteen.  Satulan korkeus tulee olla sellainen, etteivät jalat yliojennu. Lisäksi 

lantion ei tule liikkua puolelta toiselle poljettaessa. Istuessasi satulassa toisen polkimen ollessa alhaalla, 

aseta päkiäsi tuolle polkimelle. Oikea satulan korkeus jättää polven hieman koukkuun tässä asennossa. Jos 

ajaja asettaa kantapään polkimelle, jalan pitäisi olla lähes suora. 

 

Kuva 1: Maksimikorkeus / minimisisäänpanomerkki (ei saa näkyä) 

Kuva 2: Käsivarret eivät yliojennu 

Ohjaustangon runko suunnilleen satulan korkeudella 

 

Missään olosuhteissa satulan pylväs ei  saa olla yli sen ”minimisisäänpano” tai ”maksimiulostulo” merkkien 

yli. Jos satula on yli näiden merkkien, satulatolppa tai runko saattaa rikkoutua, joka saattaa aiheuttaa 

hallinnan menetyksen ja kaatumisen. Ennen ensimmäistä ajokertaa varmista, että satulan kiinnitin on 

kunnolla kiinni. Löysä kiinnitin saattaa vaurioittaa pyörää tai saatat menettää pyörän hallinnan ja kaatua. 

Tarkista kiinnittimen kireys säännöllisesti. 

 

Etäisyys 

Mukavuuden vuoksi, ajajan ei pidä yliojentaa käsiään ajon aikana. 

Etäisyyden säätämiseksi satulan asentoa voidaan muuttaa suhteessa satulatolppaan. (katso s. 29 satulan 

asennon säätäminen) 

Ohjaustangon korkeus 

Paras mahdollinen mukavuus saavutetaan, kun ohjaustangon korkeus on sama kuin satulan. Suosittelemme 

kokeilemaan eri korkeuksia mukavimman asennon löytämiseksi. 

 

Kuva: Kahvan kiinnityspultti 

Ylittää 2 ½” (64mm) 

Pylvään kiilapultti 

Maksimikorkeus/minimisisäänpano –merkki 

 



Ohjainkannattimen ”minimi sisäänpanomerkki” ei saa näkyä ruotoputken yläpuolella. Jos kannatin on 

tämän merkin yli, se saattaa rikkoutua tai vaurioittaa etuhaarukan ohjausputkea. Tämä saattaa aiheuttaa 

hallinnan menetyksen ja aiheuttaa kaatumisen. 

Pylvään, ohjaustangon kiinnityspultin tai tangon pidennyksen kiinnitysmuttereiden kiristäminen 

vaillinaisesti vaikeuttaa ohjausta ja saattaa aiheuttaa hallinnan menetyksen ja aiheuttaa kaatumisen. Aseta 

pyörän eturengas jalkojesi väliin ja yritä vääntää ohjaustankoa/ohjainkannatinta kohtalaisella voimalla. Jos 

pystyt vääntämään kannatinta eturenkaaseen nähden, käännä ohjaustankoa suhteessa ohjainkannattimeen 

tai tangon pidennyksiä suhteessa ohjaustankoon. Ennen ajamista sinun on kiristettävä pultit. 

TURVATARKASTUKSET 

Ennen pyörällä ajamista suorita seuraavat turvatarkastukset: 

1. Jarrut 

– Varmista, että etu- ja takajarrut toimivat kunnolla. 

- Varmista, että polkimet eivät ole kuluneet ja tarkista niiden asento pinnoihin nähden. 

- Varmista, että jarrujen ohjauskaapelit on voideltu, oikein säädetyt ja ettei niissä näy kulumisen 

merkkejä. 

- Varmista, että jarrujen ohjausvivut on voideltu ja kiinnitetty kunnolla ohjaustankoon. 

 

2. Renkaat 

- Varmista, että renkaissa on ilmaa renkaan sivussa ilmoitettujen raja-arvojen puitteissa. 

- Varmista, että renkaissa on kulutuspintaa ja ettei niissä ole pullistumia tai kulumia. 

- Varmista, että vanteet pyörivät hyvin ja ettei niissä ole heittoa tai mutkia. 

- Tarkista, että pinnat ovat kireät ja ehjät. 

- Tarkista, että akselin mutterit ovat kireät. Jos pyöräsi on varustettu pikairrotusakseleilla, varmista 

että lukitusvivut ovat kireät ja kiinni-asennossa. 

3. Ohjaus 

- Varmista, että ohjaustanko ja ohjainkannatin ovat oikein säädetyt ja kiristetyt ja mahdollistavat 

oikeanlaisen ohjauksen. 

- Varmista, että ohjaustanko on oikein suhteessa haarukoihin ja kulkusuuntaan. 

- Varmista, että etuosan lukitusmekanismi on oikein säädetty ja kiristetty. 

- Jos pyörässä on varusteena ohjaustanko ja jatko-osia varmista, että ne ovat oikeassa paikassa ja 

kiristetyt. 



4. Ketju 

- Varmista, että ketju on öljytty ja kulkee pehmeästi. 

- Märällä tai pölyisellä kelillä vaaditaan ylimääräistä huoltoa. 

5. Laakerit 

- Varmista, että kaikki laakerit on voideltu, ne liikkuvat esteettömästi eivätkä liiku liikaa, hinkkaa 

tai kolise. 

- Tarkista ruotoputki, renkaan laakerit, polkimen laakeri ja alatuen laakerit. 

 

6. Kammet ja polkimet 

- Varmista, että polkimet on kiinnitetty kampiin. 

- Varmista, että kammet on kiristetty akseliin ja etteivät ne ole taittuneet. 

7. Vaihteisto 

- Tarkista, että etu- ja takamekanismit on säädetty oikein ja että ne toimivat moitteettomasti 

- Varmista, että vaihto-ja jarruvivut on kiinnitetty kahvaan, vaihteistoon ja jarruun. 

- Varmista, että vaihteisto, vaihtovivut ja vaihde ja jarrukaapelit on voideltu. 

 

8. Runko ja haarukka 

- Tarkista, että runko ja haarukka ovat suorat ja ehjät. 

- Jos jompikumpi on taittunut tai rikki, on ne vaihdettava. 

 

9. Lisävarusteet 

- Varmista, että heijastimet ovat paikoillaan näkyvissä. 

- Varmista, että pyörän kaikki kiinnittimet on kiinnitetty kunnolla ja että ne toimivat. 

- Varmista, että ajaja käyttää kypärää. 

10. Moottorin voimansiirto ja kaasuvipu 

- Varmista, että moottorin voimansiirto-osat on asennettu oikein ja että ne toimivat. 

11. Akkupakkaus 

- Varmista, että akut ovat toimintakunnossa ja pidä ne täysin ladattuina. 



Kypärät 

Suosittelemme käyttämään hyvin istuvaa, ANSI tai SNELL hyväksyttyä pyöräilykypärää aina kun 

ajat pyörällä. Lisäksi jos kyydissäsi on lapsi turvaistuimessa, myös lapsen on käytettävä kypärää. 

 

Oikeanlaisen kypärän tulee olla: 

- Mukava 

- Kevyt 

- Siinä tulee olla hyvä ilmanvaihto 

- Istua hyvin 

- Peittää otsan 

 

Käytä aina otsan peittävää, hyvin istuvaa kypärää ajaessasi polkupyörällä. Monet maat vaativat 

erityisiä turvavarusteita. Velvollisuutesi on tutustua maasi lakeihin ja noudattaa niitä. Tähän 

kuuluu myös, että varustat itsesi ja pyöräsi lakien vaatimalla tavalla. Heijastimet ovat tärkeät 

turvavarusteet, jotka muodostavat kiinteän osan pyörää. Tieliikennesäännössä sanotaan, että 

polkupyörässä tulee olla etu-, sivu-, poljin- ja takaheijastimet. Näiden heijastimien tehtävänä on 

heijastaa katuvaloja ja auton valoja niin, että näyt paremmin ja sinut tunnistaa liikkuvaksi 

pyöräilijäksi. Tarkista heijastimet ja niiden kiinnitys säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat 

puhtaat, suorassa, ehjät ja kunnolla kiinni. Pyydä jälleenmyyjää vaihtamaan heijastimet ja 

suoristamaan tai kiristämään mahdollisesti vinossa olevat tai löystyneet. 

AJAMINEN TURVALLISELLA TAVALLA 

Yleissäännöt 

Ajaessasi noudata samoja liikennesääntöjä kuin muutkin ajoneuvot, jalankulkijat. Pysähdy 

punaisiin valoihin ja STOP-merkkien kohdalla. 

Lisätietoja saat poliisilta. 

Aja ennakoivasti ja suoraan. Älä ikinä aja teitä väärään suuntaan. 

Käytä käsimerkkejä osoittaaksesi kääntymisen tai pysähtymistä. 

Aja turvallisesti. Muiden tienkäyttäjien saattaa olla vaikea havaita sinua. 

Keskity edessäsi olevaan reittiin. Vältä kaivonkansia, märkiä tiemerkintöjä, reunakiviä, 

hidastusesteitä ja muita mahdollisia esteitä. 

Ylitä junanraiteet 90° kulmassa tai kävelytä pyörä raiteiden yli. 



Varaudu odottamattomiin tapahtumiin kuten auton ovien aukeamiseen tai piiloisilta ajoteiltä 

peruuttaviin autoihin. 

Ole erityisen varovainen risteyksissä ja ohittaessasi ajoneuvoja. 

Tutustu pyörän ominaisuuksiin. Harjoittele vaihtamista, jarruttamista ja käytä klosseja tai 

kiristysremmejä, jos varusteena. 

Jos käytät leveälahkeisia housuja, käytä lahkeen sitojia tai kuminauhaa estääksesi niiden 

sotkeentumisen ketjuihin. Käytä pyöräilyyn sopivaa asua ja vältä varvasosasta avonaisia 

jalkineita. 

Älä kuljeta pakkauksia tai henkilöitä, jotka häiritsevät näkyvyyttäsi tai pyörän ohjausta. Älä 

käytä asioita, jotka saattavat rajoittaa kykyäsi kuulla. 

Älä lukitse jarruja. Jarruttaessa käytä aina ensin takajarrua ja sitten etujarrua. Etujarru on 

tehokkaampi ja jos sitä käytetään virheellisesti saattaa ajaja menettää pyörän hallinnan ja 

kaatua. 

Pidä sopiva ajoetäisyys muista ajajista, ajoneuvoista ja esineistä. Turvallinen jarrutusetäisyys ja 

jarrutusvoima riippuvat kelistä ja tien kunnosta. 

Käytä pyöräteitä, jos mahdollista. 

Märkä keli 

EMME SUOSITTLELE PYÖRÄILEMÄÄN MÄRÄLLÄ KELILLÄ. Sähköistä hybridipyörää ei ole 

tarkoitettu käytettäväksi vesikelillä (kosteat tiet, sade, purot, lätäköt jne.). Älä ikinä upota 

pyörää veteen, koska sähköjärjestelmä saattaa vaurioitua. 

- Märällä kelillä ole varovainen. 

- Jarruta aikaisemmin, sinulta kestää 6 kertaa kauemmin pysähtyä. 

- Alenna ajonopeutta, vältä äkkijarrutuksia ja aja mutkat varovaisesti. 

- Paranna näkyvyyttäsi tiellä. 

- Käytä heijastavia vaatteita ja turvavaloja. 

- Kuopat ja liukkaat pinnat kuten reunaviivat ja junanraiteet saattavat muuttua vaarallisemmiksi 

ja vaikeammiksi havaita märällä kelillä. 

Ajaminen yöllä 

EMME SUOSITTELE AJAMISTA YÖLLÄ. 

- Varmista, että pyörässä on kaikki tarvittavat heijastimet ja että ne ovat puhtaat. 

- Katso s. 1 ja 101 tässä käsikirjassa. 

- Käytä toimivia valoja niin, että etulamppu on valkoinen ja takalamppu punainen. 



- Jos käytät paristolla toimivia valoja, varmista paristojen lataustaso. 

- Joissakin takavaloissa on vilkkumekanismi, joka parantaa näkyvyyttä. 

- Käytä heijastavia ja vaaleanvärisiä asusteita. 

- Aja yöllä vain tarvittaessa. Hidasta nopeutta ja aja valaistuilla, tutuilla teillä mahdollisuuksien 

mukaan. 

Polkemistekniikka 

- Aseta päkiä polkimen keskelle. 

- Poljettaessa varmista, että polvet ovat pyörän rungon kanssa samassa suunnassa. 

- Iskujen vaimentamiseksi, pidä kyynärpäät hieman taivutettuina. 

 

Mäkitekniikka 

- Vaihda pienempi vaihde ennen nousua ja pienennä vaihdetta tarvittaessa säilyttääksesi 

polkemisnopeuden. 

- Jos sinulla on jo pienin vaihde ja sinulla on vaikeuksia, nouse seisomaan polkimilla. Näin saat 

lisävoimaa polkemiseen. 

- Laskettaessa mäkeä käytä isompia vaihteita välttääksesi polkemasta liian nopeasti. 

- Älä ylitä mukavaa nopeutta. Säilytä ja hallinta ja ole erittäin varovainen. 

Mutkatekniikka 

Jarruta hieman ennen mutkaa ja valmista nojaamaan kehosi mutkaa kohti. Pidä sisempi poljin klo 12 

asennossa ja käännä sisäpolvea hieman kääntymissuuntaan. Pidä toinen jalka suorana äläkä polje nopeissa 

tai tiukissa mutkissa. Ollessasi mutkassa pidä katseesi horisontin suuntaisesti ja katso mahdollisimman 

kauas eteenpäin. 

 

Lapsia koskevat säännöt 

Onnettomuuksien välttämiseksi opeta lapset ajamaan niin, että he oppivat panostamaan turvallisuuteen jo 

nuorella iällä. Aikuisten tulee aina valvoa lapsia. 

1. Käytä hyvin istuvaa kypärää. 

2. Älä leiki ajoväylillä tai teillä. 

3. Älä aja vilkkaasti liikennöidyillä teillä. 

4. Älä aja öisin. 



5. Noudata liikennesääntöjä, erityisesti STOP-merkkejä ja punaisia valoja. 

6. Varo takana tai lähellä olevia muita ajoneuvoja. 

7. Enne tielle menemistä: pysähdy, katso vasemmalle, oikealle ja vielä kerran vasemmalle. Jos tiellä ei 

ole liikennettä, mene tielle. 

8. Jos ajat alamäkeen, ole erittäin varovainen. Hidasta jarruilla ja säilytä ohjauksen hallinta. 

9. Älä ikinä irrota käsiäsi tangosta tai jalkojasi polkimilta ajaessasi alamäkeen. 

Kuluttajan suojatoimikunta neuvoo, että ajettaessa kovilla nopeuksilla pienikokoisilla pyörillä ajo saattaa 

muuttua epävakaaksi. Siksi se ei ole suositeltavaa. Lasten on tunnettava vaaratekijät ja osattava ajaa 

sääntöjen mukaan ennen tiellä ajamista. Älä jätä sitä kokeilun ja erehdyksen varaan. 

 

PYÖRÄN HUOLTO 

Perushuolto 

Seuraavat toimenpiteet auttavat sinua säilyttämään sähköisen hybridipyöräsi ajokunnossa monta vuotta. 

Huolla akkuja pitämällä ne ladattuina, kun ne eivät ole käytössä. 

Älä aja sähköisellä hybridipyörällä vedessä (kosteat tiet, lammikot, sade, purot jne.) älä ikinä upota veteen 

pyörää, koska sähköosat saattavat vaurioitua. 

Tarkista säännöllisesti johdot ja liitokset varmistaaksesi, etteivät ne ole vaurioituneet ja että liittimet 

johtavat hyvin. 

Rungon maalatuille osille riittää, että pyyhit pinnan ja irrotat irtolian kuivalla rievulla. Puhdistaaksesi pyyhi 

kostealla rievulla, joka on kostutettu laimeaan pesuaineliuokseen. Kuivaa rievulla ja kiillota auton tai 

huonekalujen vahaukseen tarkoitetulla aineella. Käytä vettä ja saippuaa muoviosiin ja kumirenkaisiin. 

Kromatut pyörät tulee pyyhkiä ruosteenestoaineella. 

Säilytä pyörääsi katoksen alla. Älä jätä sitä sateeseen tai altista syövyttäville aineille. 

Rannalla tai rannikolla ajaminen altistaa pyöräsi suolalle, mikä on erittäin syövyttävää.* (Ei Suomessa). Pese 

pyöräsi säännöllisesti ja pyyhi tai käsittele ruosteenestoaineella maalamattomat osat. Varmista, että 

vanteet ovat kuivat niin, ettei jarrutus heikkene. Sateen jälkeen kuivaa pyörä ja laita ruosteenestoainetta. 

Jos maalipinta on naarmuuntunut tai lohkeillut, käytä korjausmaalia estääksesi ruosteen syntymisen. 

Ehkäisevänä aineena voidaan käyttää myös väritöntä kynsilakkaa. 

Puhdista ja voitele kaikki liikkuvat osat säännöllisesti, kiristä ja säädä tarvittaessa osia. Lisätietoja löytyy 

tämän käsikirjan kappaleista 5 ja 6). 

Metalliseososien ja BED, SATIINI JA TITANIUM käsittely pinnalle pienentävät minimiin kohdat, joihin 

ruostetta voi syntyä. 



Säilytys 

Säilytä pyörääsi kuivassa paikassa suojassa säätekijöiltä ja auringolta. Suora auringonpaiste saattaa 

aiheuttaa maalin haalenemisen tai kumi- ja muoviosien halkeamisen. Ennen pyörän asettamista 

säilytykseen pidemmäksi aikaa, puhdista ja voitele kaikki osat ja vahaa runko. Tyhjennä puolityhjiksi renkaat 

ja ripusta pyörä roikkumaan. Älä peitä muovilla, koska se aiheuttaa ”hikoilua”, joka saattaa aiheuttaa 

ruostetta. Huomioi, että takuu ei kata maalipinnan vahinkoja, ruostetta, syöpymistä, turmeltumista tai 

varastamista.  

Turvallisuus 

Suosittelemme tekemään seuraavat seikat varastamisen ehkäisemiseksi. 

1. Säilytä pyörän sarjanumero, joka yleensä löytyy rungosta alatuen alta tai pääputkesta. 

2. Rekisteröi pyörä paikallisella poliisiasemalla. 

3. Hanki korkealuokkainen pyöränlukko, joka kestää rautasahat ja pultin katkaisimet. Lukitse pyörä 

kiinteään rakenteeseen, jos jätät sen vartioimattomaan paikkaan. 

ELEKTRONISET OSAT 

Akkumittari 

Kun kaasuvipu tai anturi on käytössä (tehoa moottoriin) ja pyörä liikkuu, akkumittarissa olevat ledit 

(kaasuvivussa tai erillisessä yksikössä) osoittavat hetkellisen linjajännitteen, jonka akun 

päätekappaleet mittaavat – ei akkupakkauksessa saatavana olevaa energiaa. 

Linjajännite heilahtelee sen mukaan mikä moottorin hetkellinen kuormitus on. Esimerkiksi kun 

lähdetään paikaltaan tai kiivetään jyrkkää ylämäkeä, moottorilla on kova kuormitus ja saattaa näkyä 

pienenä määränä ledejä tai näyttää ”keltaista” tai jopa ”punaista” lediä. 

Kun kaasuvipua ei käytetä (eli ei tehoa moottoriin, koska pyörä on paikoillaan tai rullaa) 

kaasuvivussa olevat ledit osoittavat akkupakkauksen jännitettä. Akkupakkauksen jännite nousee, 

kun moottorissa ei ole kuormitusta. Paras keino tietää paljonko akussa on latausta, on tarkistaa 

kaasuvivun ledit kulkunopeuden saavuttamisen jälkeen tasaisella tiellä, koska tämä antaa 

akkujännitteelle mahdollisuuden tasoittua ja antaa näin ollen tarkemman lukeman. 

Kuva 1: TAG kaasuvipu akkumittarilla 

Kuva 2: PAS/TAG akkumittarilla 

Kuva 3: Akkumittari 



Kaasuvivut 

Joissakin sähköpyörämalleissa on kaasuvivut. Ne toimivat kääntämällä kaasuvipua kohti ajajaa 

kuten moottoripyörissä. Yleensä ne sijaitsevat oikeanpuoleisen kahvan sisäpuolella ja ne saattavat 

sisältää myös akkumittarin. Mitä enemmän käännät kaasuvipua sitä nopeammin moottori kuljettaa 

pyörää eteenpäin.  

TAG (Käännä ja mene) 

Ennen ajamisen aloittamista käännä virta päälle ja ala pyöräilemään kuten tavallisesti pyöräilet 

ilman moottorin apua. Kun olet alkanut ajaa käännä kaasuvipua hitaasti (malleissa, joissa 

varusteena) kohti itseäsi. Mitä enemmän käännät kaasuvipua, sitä enemmän pyöriin tulee 

moottoritehoa. Saatat tuntea polkimien tulevan ”kevyemmiksi” kuin ajettaessa ilman moottorin 

apua. Kun olet kääntänyt täysillä kaasuvivun moottori kiihdyttää sinut huippunopeuteen, joka on 

noin 15 mph (24 km/h). 

PAS (Pedal Activated System) 

Sähköpyörissä, joissa on tämä järjestelmä, on kaasuvipu, joka toimii ainoastaan poljinten liikkuessa 

eteenpäin. Alatuen tapissa oleva anturin rengas pyörii ja anturi lukee tämän liikkeen. 

Aloita ajamalla kuten tavallisella pyörällä. Kun polkimet ovat liikkeessä, käännä kaasuvipua hitaasti 

kohti itseäsi aktivoidaksesi moottorin tehon. 

 

PAS / TAG kaasuvivun katkaisin (jos varusteena) 

Järjestelmä antaa ajajalle mahdollisuuden valita PAS ja TAG toimintojen kesken punaisella 

peukalopainikkeella. Lisätietoja löytyy kappaleista, joissa käsitellään TAG ja PAS toimintoja. 

Huomio: Kun käytät TAG toimintoa, käytät enemmän akkutehoja ja lyhennät näin pyörän 

ajomatkaa.  

 

Kuva 1: Tag kaasuvipu 

Kuva 2: PAS anturi 

Kuva 3: PAS /TAG valintakytkin 

 

Yleisimmät akkua koskevat kysymykset 

K: Onko minun ladattava akut ennen niiden käyttämistä? 

V: Kyllä, sinun on ladattava akut täyteen ennen niiden käyttämistä. 

 

K: Mitä varaaminen tarkoittaa (NiMH-akut ainoastaan)? 



V: Varaaminen tarkoittaa, että ensin akut tyhjennetään ja sitten ladataan täyteen. Suosittelemme 

suorittamaan varaamisen joka 10-20 latauskerta. 

 

K: Pitääkö akut ”ajaa sisään”? 

V: Kyllä, Currie sähköisissä hybridipyörissä tarvitaan ”sisäänajo”, joka koostuu noin kolmesta 

tyhjennys/lataussyklistä ennen kuin ne saavuttavat parhaimman mahdollisen suoritustason. Tähän 

kuuluu 3 täydellistä tyhjentämistä ja 3 täydellistä latausta. Tämän alussa tapahtuvan ”sisäänajon” 

jälkeen akut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja vähimmällä linjajännitteen heilahtelulla 

kuormituksen alla. 

 

K: Miten kauan akut pysyvät ladattuina? 

V: Kaikki akut tyhjenevät itsestään, jos niitä ei käytetä. Itsestään tyhjenemisen aste riippuu 

säilytyslämpötilasta. Liian kylmä tai kuuma säilytyslämpötila tyhjentää akut nopeammin kuin 

tavallinen lämpötila. Ihanteellinen säilytyslämpötila on huoneenlämpö. 

 

K: Miksi minun tulee ladata akut vähintään kolmen kuukauden välein (NimH & Li-lon) ja kerran 

kuukaudessa (SLA), kun en käytä niitä? 

V: Akut menettävät latauksen luonnollisesti ajan kuluessa. Pitääksesi akut huippukunnossa ja 

pidentääksesi niiden kestoa, suosittelemme tekemään täyttölatauksen vähintään kerran 3 

kuukaudessa NiMH & Li-lon akuille ja kerran kuukaudessa SLA akuille. 

 

K: Mitä tapahtuu, jos jätän virran päälle yli 5 minuutin ajaksi? 

V: Currie-pyörät on varustettu 5 minuutin sammutustoiminnolla. Jos mitään toimintoa ei havaita 5 

minuutin jälkeen, pyörä sammuu itsestään akkujen säästämiseksi. Käynnistääksesi pyörän 

uudelleen käännä virtakytkintä (OFF sitten ON). Jos olet jättänyt virtakytkimen päälle tai tuotettasi 

ei ole ladattu pitkään aikaan, akut saattavat mennä tilaan etteivät ne enää pidä latausta. 

 

K: Saanko pyörästäni enemmän irti, jos annan akkujen latautua kauemmin? 

V: Ei, kun akut ovat täynnä (kuten laturissa oleva valo osoittaa) ne kannattaa kytkeä irti laturista. 

Akkujen jättämistä latautumaan kauemmin kuin tarpeen kutsutaan ”ylilataamiseksi” ja tämä ei 

paranna akkujen suorituskykyä. Currien toimittamat laturit on suunniteltu estämään akkujen 

ylilatautuminen. Suosittelemme kuitenkin aina kytkemään laturin irti sen jälkeen kun yksikkö on 

latautunut. Näin ehkäistään ennakoimattomat tapahtumat kuten ylijänniteaalto salamaniskusta 

johtuen (tai muut voimalinjan häiriöt), jotka saattavat aiheuttaa vaurioita. Käytä ainoastaan Currien 

toimittamia latureita. 



 

K: Onko normaalia, että akut lämpenevät ladattaessa? 

V: Kyllä, on normaalia, että akut lämpenevät latauksen aikana. Tämä johtuu sisäisen resistenssin 

kasvamisesta ja pienemmästä energian muuntotehosta sähköenergiasta kemialliseksi energiaksi. 

 

K: Kuinka kauan akut kestävät ennen kuin ne pitää vaihtaa? 

V: Akkujen keskimääräinen kesto riippuu käytöstä ja olosuhteista. Hyvälläkään hoidolla, ladattavat 

akut eivät kestä ikuisesti. 

 

Johdotusdiagrammi – (TAG järjestelmä) 

(Diagrammi on ainoastaan mallia varten. Pyöräsi johdotus saattaa olla erilainen). 

 

YKSITYISKOHTAINEN HUOLTO 

Tarvittavat työkalut 

1. Avopäinen ruuviavain tai rengasavaimet: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm 

2. Avopäinen tai poljinruuviavain 15mm 

3. Kuusiotappiavaimet: 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm 

4. Jakoavain 

5. Standardi laakakanta ruuvimeisseli 

6. Standardi ristipääruuvitaltta 

7. Standardit liukuliitospihdit 

8. Rengaspumppu 

9. Renkaan korjausvälineet 

10. Renkaan irrotusvälineet 

Matkavarusteet 

1. Vararengas 

2. Paikkausvälineet 

3. Pumppu 



4. Renkaan irrotusvälineet 

5. Monitoimityökalu 

6. Vaihtorahat / Kännykkä (soittoa varten) 

 

Pyörät ja renkaat 

Pyörän tarkastus 

Pyörät on pidettävä hyvässä kunnossa. Pyörien hyvä huolto edesauttaa jarrutusta ja vakautta 

ajettaessa. Huomioi seuraavat mahdolliset ongelmat: 

- Likaiset tai rasvaiset vanteet: 

Varoitus: Nämä saattavat tehdä pyörästäsi tehottoman. Älä puhdista niitä öljyisillä tai 

rasvaisilla aineilla. Puhdistettaessa käytä puhdasta riepua tai pese saippuavedellä, huuhtele ja 

kuivaa. Älä aja niiden ollessa märkiä. Voidellessasi pyörää, älä voitele vanteiden jarrutuskohtia. 

 

- Pyörät eivät suorassa 

Nosta jokainen pyörä irti maasta ja pyöritä nähdäksesi ovatko ne mutkaiset tai pois 

suuntauksesta. Jos ne eivät ole suorassa, ne pitää korjata. Tämä on aika vaikeaa ja on parasta 

antaa asiantuntijan tehtäväksi. 

- Rikkinäiset tai irronneet pinnat: 

Tarkista, että kaikki pinnat ovat kireät ja ettei niitä puutu tai ettei yksikään ole vaurioitunut. 

Varoitus: Pinnan vaurioituminen saattaa aiheuttaa epävakautta ja mahdollisesti 

onnettomuuden, jollei sitä korjata. Pinnan korjaaminen on parasta antaa asiantuntijan 

tehtäväksi. 

 

- Löysät napalaakerit: 

Nosta jokainen pyörä irti maasta ja yritä liikuttaa pyörää sivulta toiselle. 

Varoitus: Jos akselin ja navan välillä on liikettä, älä aja pyörällä. Tarvitaan säätöä. 

 

- Akselin mutterit: 

Tarkista niiden kireys aina ennen ajamista. 

 



- Pikairrotus: 

Tarkista, että nämä ovat kiinni-asennossa ja oikein jännitetyt ennen ajamista. 

Varoitus: Säilytä kiinni-asento ja oikea säätö. Tämän laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavan 

loukkaantumisen. 

 

Kumin tarkastus  

Pyöränkumeja on huollettava, että niiden pitävyys ja vakaus voidaan taata. Tarkista seuraavat 

seikat: 

Täyttö: Tarkista, että kumit ovat täynnä ja niiden paine on kumin sivussa annettu. Parasta on 

käyttää rengasmittaria ja käsipumppua kuin huoltoaseman pumppua. 

Varoitus: Jos täytät huoltoaseman pumpulla pyöränkumit, huolehdi ettei äkillinen täyttö 

aiheuta renkaan räjähtämistä. 

Ulkorenkaan paikka: Täyttäessäsi rengasta tai asentaessasi sitä paikoilleen, varmista että 

ulkorengas on kohdallaan vanteessa ennen kumin täyttämistä täyteen. 

 

Kulutuspinta: Tarkista ettei kulutuspinta ole kulunut tai ettei siinä ole sileitä kohtia tai viiltoja 

muita vaurioita.  

Varoitus: Liian kulunut tai vaurioitunut pyöränkumi on vaihdettava. 

 

Venttiilit: Varmista, että venttiilin korkit ovat paikoillaan ja ettei venttiileissä ole likaa. 

Sisäänmenneen lian aiheuttama pieni vuoto saattaa tyhjentää kumin ja aiheuttaa mahdollisesti 

vaaratilanteen. 

 

OHJAUSTANKO JA OHJAINKANNATIN 

Ohjaustangon ohjainkannatin 

Ohjainkannatin sopii ohjausrunkoon ja sitä pitää paikoillaan sidepultti ja laajennuskiila, joka 

kiristettäessä sitoutuu haarukan ohjausputken sisäosan kanssa. Irrotettaessa 

ohjainkannattimen, löysää ohjainkannattimen pulttia 2-3 kierrosta. Taputa sitten sitä 

löysätäksesi sisällä olevaa kiilaa. 

 

Aloita voitelu puhdistamalla vanhan rasvan ja lian. Laita sitten ohut kerros rasvaa osaan, 

mukaan lukien kiila, joka laitetaan ohjainkannattimeen. Ohjaustangon korkeutta voidaan säätää 



haluamallasi tavalla. Jos ohjainkannatin irrotetaan ohjauspylväästä, huomaat noin 65 mm 

korkeudella sanat ”max. korkeus” tai ” minimi sisäänpano”. 

Kuva 1: Max. korkeus /Minimi sisäänpanomerkki 

Kuva 2: Handlebar Binder Bolt = Ohjaustangon sidepultti 

Stem Bolt = Ohjainkannattimen pultti 

Max. Heght / Min. Insertion Mark = Max. korkeus /Minimi sisäänpanomerkki 

Stem Bolt Wedge = Ohjainkannattimen kiilapultti 

Handlebar Clamp Bolts= Ohjaustangon kiinnityspultit 

Älä ikinä aja pyörällä, jos ohjainkannatinta on nostettu niin että Max. korkeus /Minimi 

sisäänpanomerkki näkyy. 

Varoitus: Ohjainkannattimen pultin tai vaihteiston liiallinen kiristäminen saattaa vaurioittaa 

polkupyörää ja/tai aiheuttaa ajajan loukkaantumisen. 

 

Asettaessasi takaisin ohjainkannatinta varmista, että ohjaustanko on kohdistettu ja kiristetty 

kuusiokoloavaimella tai kuusiotappiavaimella. 

Älä ylikiristä. 

Testaa, että ohjaustanko on ohjainkannattimessa ja ohjainkannatin haarukan ohjausputkessa 

asettamalla eturenkaan polviesi väliin ja yritä liikuttaa ohjaustankoa ylös-alas ja sivulta toiselle. 

Ohjaustangon ei pitäisi liikkua käännettäessä. 

 

Kuva 1:  

Grip = Kahva 

Handlebar = Ohjaustanko 

Stem Bolt = Ohjainkannattimen pultti 

Handlebar stem = Ohjaustangon ohjainkannatin 

Sten Bolt Wedge = Ohjainkannattimen kiilapultti 

MTB ohjaustangon kokoonpano 

 

Ohjaustanko 



Ohjaustangon tarkka sijainti riippuu käyttäjästä. MTB-pyörissä tangon tulee olla suunnilleen 

vaakasuorassa niin, että päät osoittavat taaksepäin ja vähän ylöspäin. BMX-pyörissä 

ohjaustangon tulee olla suunnilleen pystysuorassa, mutta sitä voidaan kallistaa hieman taakse- 

tai eteenpäin mukavuuden vuoksi. MTB- ja kilpapyörissä ohjaustanko kiinnitetään 

ohjainkannattimeen yleensä kuusiokolopultilla tai kuusiopultilla. BMX-pyörissä saattaa olla 4 

kiinnityspulttia. 

Huomioi, että jos haluat vaihtaa haarukan niin, suosittelemme ottamaan yhteyttä 

asiantuntevaan pyöräkorjaajaan. 

 

Kuva 2: 

Varmista, että ohjaustanko ja haarukka osoittavat eteenpäin. 

Huomioi, että haarukan kaareva kaltevuuskulma osoittaa eteenpäin. 

Älä ikinä aja ilman, että ohjaustangon kiinnitysmekanismi on kunnolla kiristetty. 

 

SATULA JA SATULATOLPPA 

Tarkistus 

Satulan kiinnityspultin ja satulatolpan sidospultin kireys ja säätö on tarkistettava  kerran 

kuukaudessa. Irrottaessasi satulatolpan rungosta näet noin 65 mm korkeudella merkin, jossa 

näkyy sanat ”max. korkeus” tai ”minimi sisäänpano”. 

Välttääksesi vaurioittamasta satulatolppaa tai runkoa, minimi sisäänpanomerkin on oltava 

rungon sisässä. 

Kuva 1: 

Seat fixing bolt: Satulan kiinnityspultti 

Micro adjustable seat post = Mikrosäädettävä satulatolppa 

Seat post binder bolt = Satulatolpan sidospultti 

Voitelu 

Irrota satulatolppa rungosta ja puhdista mahdollinen rasva, ruoste tai lika. Laita sitten ohut 

kerros uutta rasvaa osaan, joka menee rungon sisään. Laita takaisin paikoilleen, säädä ja kiristä 

satulatolppa runkoon. 

Kuva 2: 

Seat Clamp Nut = Satulan kiinnitysmutteri 

Standard Seat Post = Standardi satulatolppa 



Säätö 

Kuten mainittu osassa 2, satulan korkeutta, kulmaa ja etäisyyttä ohjaustangosta voidaan säätää 

yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Haluttu satulan kulma on henkilökohtainen mieltymys, mutta yleensä mukavin asento löytyy 

silloin, kun satulan yläosa on rinnakkain maan kanssa tai hieman nostettu etuosasta. 

Satulaa voidaan säätää myös liu’uttamalla sitä eteen- tai taaksepäin pitkin asennusraiteita. Näin 

saadaan toivottu ote ohjaustangosta. 

Kiinnitettäessä aseta satulapalkki istuimen alla olevaan kiinnikkeeseen ja aseta se runkoon 

ilman kiristämistä. Säädä se haluttuun kulmaan ja aseta ja kiristä kiristysmekanismi. 

Yleisessä käytössä kahdenlaisia satulakiinnikkeitä. Yleisimmin käytetty on teräskiinnike, jossa 

molemmilla puolilla on kuusiomutterit kiristämistä varten. Toinen tyyppi, joka tunnetaan 

nimellä mikrosäädettävä kiinnike käyttää pystysuoraan asennettua kuusiokolopulttia 

kiristämistä varten. Sen jälkeen kun satula on kiinnitetty haluttuun asentoon, säädä 

haluttukorkeus ja kiristä sidepultti. 

Huomioi, että sidepultti voi olla joko kuusiopultti tai kuusiokolopultti tai pikairrotusmekanismi. 

Satulan pikairrotusmekanismi toimii kuten pikairrotusnavat. 

Testaa turvallisuus tarttumalla satulaan ja kääntämällä sitä sivusuunnassa. Jos satula liikkuu, 

sinun on kiristettävä sidepulttia. 

Huomautus: Muista, että minimi sisäänpanomerkin on pysyttävä rungon sisäpuolella. 

 

Etujarrut 

Tarkista minkä tyyppiset jarrut pyörässäsi on ja katso asennusohjeet ko. mallille. Lisätietoja 

jarrujen säädöstä ja huollosta löytyy sivuilta 74-77. 

 

V-tyyliset jarrut 

Jos jarruja ei ole vielä asennettu, ota jarruneula osalaatikosta ja liu’uta kaapeli isomman aukon 

läpi. Kaapelin kotelo asettuu sitten neulan päähän. Liu’uta kaapeli vasemmassa jarrun varressa 

olevan jarrukaapelin ohjaimen läpi, tämä asettaa neulan ohjaimeen. Liu’uta jarrukaapelin kenkä 

kaapelin yli ja aseta jarrun varsien väliin. Seuraavaksi löysää 5mm ankkuripulttia, joka sijaitsee 

oikean jarrun varren päässä ja liu’uta kaapeli prikan alle. Vedä kaapelin säiettä ulos varmistaen, 

että ohjaimen ja ankkuripultin pään välinen etäisyys on vähintään 39 mm tai enemmän. Sen 

jälkeen kun kaapeli on kiinnitetty jarrun varsiin käytä jarruvipua useaan kertaan tarkistaen 

jarrukengän asennon vanteessa. Jarrukenkien tulee olla 1mm etäisyydellä vanteesta ollessaan 

vapautettuina. Kun jarruvipua käytetään, jarrukengän tulee osua vanteeseen (ei ikinä kumiin) 

niin, että etujarrun tyyny osuu vanteeseen hieman ennen kuin takajarrun tyyny. Tätä kutsutaan 

jarrukenkien ”aurauskulmaksi”. Jos tätä asentoa ei saavuteta, jarrukenkiä on säädettävä. 



Löysää jarrukenkää ja aseta jarrukenkä uudelleen paikoilleen. Tämä saattaa vaatia useamman 

kengän ja kaapelin säädön. 

Kuva: 

Brake Noodle = Jarruneula 

Outer Cable Lead = Ulompi kaapelin ohjain 

Brake Cable Boot = Jarrukaapelin kenkä 

Anchor Bolt = Ankkuripultti 

Brake Arm = Jarrun varsi 

Tension Screw = Kiristysruuvi 

Brake Shoe = Jarrukenkä 

Pivot Bolt = Olkatappi 

 

V-jarru 

1. Jos varusteena on V-jarrut, laita jarruosa rungon asennusnavan keskijousen aukkoon ja 

kiinnitä jarruosa runkoon nivelkiinnityspultilla. 

2. Samalla kun pidät kenkää vasten vannetta säädä kengän esiintyöntymää vaihtamalla B 

prikkojen paikkaa keskenään (eli 6mm ja 3mm) niin, että A mittana pysyy 39 mm tai 

enemmän. 

Kuva 1: 39 mm tai enemmän 

Kuva 2: 5 mm kuusiotappiavain 

Spring hole = Jousen aukko 

Spring pin = Jousen tappi 

Washer = Prikka 

Link fixing bolt = Nivelkiinnityspultti 

 

Kuva 3: 3mm prikka B 

6 mm prikka B 

Prikka A 

Shoe fixing link = Kengän kiinnitysnivel 



Washer = Prikka 

 

Pitämällä kenkää vasten vannetta, kiristä kengän kiinnitysmutteria.  

Shoe fixing nut = kengän kiinnitysmutteri 

5 mm Allen key = 5mm kuusiotappiavain 

 

3. Kuljeta sisäkaapeli sisäisen kaapeliohjaimen läpi. Aseta kaapeli niin, että jarrutyynyjen ja 

vanteen välinen etäisyys on 1mm. Kiristä kaapelin kiinnityspultti. 

5mm Allen key = 5mm kuusiotappiavain 

 

4. Säädä tasapaino jousen jännitteen säätöruuvien avulla. 

Spring tension adjustment screw = Jousen jännitteen säätöruuvi 

 

5. Paina jarruvipua alaspäin noin 10 kertaa mahdollisimman kauas tarkistaaksesi, että kaikki 

toimii kunnolla ja että kengän etäisyys on oikea. Tee tämä ennen pyörällä ajamista. 

Depress about 10 times = Paina alaspäin noin 10 kertaa. 

 

Tarkista jarrut 

Paina jokaista jarruvipua varmistaaksesi ettei jarrut ole estyneet ja että jarrutyynyt 

painavat tarpeeksi lujaa vanteisiin pyörän pysäyttämiseksi. Jarrutyynyt on säädettävä niin, 

että ne ovat 1-2 mm etäisyydellä vanteesta, kun jarruja ei käytetä. Jarrutyynyt on 

keskitettävä vanteeseen ja niiden ”aurauskulma” on asetettava niin, että jokaisen 

jarrutyyny takaosa on noin 0.5 – 1.0 mm kauempana vanteesta kuin jarrutyyny etuosa. 

Kuva: 

Jarrutyyny kohdistettu vanteen pinnan kanssa 

Tyyny ja vanteen tulee olla rinnakkain 

Vanteen pyörimissuunta 

Älä aja pyörällä ennen kuin jarrut toimivat kunnolla. Testaa ja käytä jarruja samalla kun 

yrität työntää pyörää eteenpäin varmistaaksesi, että jarrut pysäyttävät pyörän. Älä ikinä 

aja pyörällä, joka ei toimi kunnolla. 

 



Älä lukitse jarruja. Etujarrun äkillinen käyttö saattaa heittää ajajan ohjaustangon yli, 

aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Jarrutettaessa käytä aina ensin 

takajarrua ja sitten etujarrua. 

 

Levyjarrut (jos varusteena) 

 Jos pyörässä on varusteena etulevyjarru, osien pitäisi olla jo asennettuina. Tarkista 

kuitenkin kytkennät ennen pyörän ajamista. Kiristä hyvin 6 pulttia, jotka pitävät levyä 

eturenkaan navassa ja 2 pulttia, jotka pitävät jarrumekanismia haarukassa kiinni. Laita 

eturengas akselin aukkoon varmistaen, että levy sopii jarrumekanismiin mukana olevien 

jarrutyynyjen väliin. Kiinnitä eturengas pyörään kiristämällä pikairrotusmekanismia ja 

kiinnittämällä vivun suljettu-asentoon. Katso lisätietoja pikairrotusmekanismista 

kappaleesta 6. 

 

Kiinnitä seuraavaksi kaapeli jarruvipuun laittamalla kaapelin pään kaapelin pään pitimeen 

sen jälkeen kun hylsyn säädin ja lukkomutterin aukot on kohdistettu kaapelin pään pitimen 

kanssa. Sen jälkeen kun kaapeli on kiinnitetty vipuun, käännä hylsyn säädintä ja 

lukkomutteria niin etteivät aukot ole enää linjassa. Varmista, että kaapeli on suunnilleen 

hylsyn säätimen päässä ja tarkista näkyykö mutkia tai vaurioita. 

 

Liu’uta näkyvissä oleva kaapeli kaapelin ankkurin läpi ja työnnä säie ulos. Varmista kaapeli 

paikoilleen kiristämällä pultteja, jotka pitävät sisällään ankkuriosan. Joissakin levyjarruissa 

on keskityslaite kun taas toisissa vapaasti kelluva mekanismi. Jos levyjarrun ies on 

varustettu keskityspulteilla käytä jarruvipua sen jälkeen, kun kaapeli on kytketty. Samalla 

kun käytät vipua, kiristä keskityspultit tiukasti. Tämä keskittää jarrun ieksen levyyn. 

Kuva 1: 

Brake Cabel Housing = Jarrukaapelin kotelo 

Barrel Adjuster = Hylsyn säädin 

Lock nut = Lukkomutteri 

Brake lever = Jarruvipu 

Brake Type selector = Jarrutyypin valitsin 

Cable End Holder = Kaapelin pään pidin 

Brake Cable = Jarrukaapeli 

Cable Insertion Slot = Kaapelin laittoaukko 

 



Kuva 2: 

Caliper Mounting Bolt with spacers = Ieksen asennuspultti välikappaleilla 

”C” clip = ”C” –pidike 

Rotating rod = Pyörivä tanko 

Actuating Arm = Käyttövarsi 

Brake Pads = Jarrutyynyt 

Cable Anchor Bolt = Kaapelin ankkuripultti 

Caliper Mounting Bolt with spacers = Ieksen asennuspultti välikappaleilla 

LEVYT KUUMENEVAT! Kuumiin levyihin koskeminen saattaa aiheuttaa vakavan 

loukkaantumisen! Varo jalkojasi ja käsiäsi. 

 

Disc Mounting Bolts = Levyn asennuspultit 

Hub = Napa 

Fork Leg = Haarukan varsi 

Centering Bolt = Keskityspultti 

Brake Cable Housing = Jarrukaapelin kotelo 

Rotating Rod = Pyörivä tanko 

Caliper Body = Jarrun ies 

Cable Boot with Spring inside = Jarrukenkä sisäjousella 

Centering Bolt (inside) = Keskityspultti (sisäpuoli) 

Cable Anchor Bolt = Kaapelin ankkuripultti 

Actuating Arm = Käyttövarsi 

Caliper Mounting Bolts with spacers = Jarrun ieksen asennuspultit välikappaleilla 

Quick Release lever = Pikairrotusvipu 

Fork Drop Out = Haarukkaa varten oleva akselin aukko 

Disc = levy 

Jarrut vaativat sisäänajon! Käytä jarruja varovaisesti 13 mailia ennen kuin käytät niitä 

alasajossa, äkkipysähdyksissä tai muissa vakavissa jarrutustilanteissa. Huomioi, että 

jarrusysteemin suoritus muuttuu kulumisen myötä. Levyjarru tulee puhdistaa ennen 



ensimmäistä ajokertaa hieromalla alkoholilla. ÄLÄ IKINÄ käytä öljyä tai vastaavia 

tuotteita levyjarrujen puhdistukseen. 

Vältä koskemalla roottoriin (levyyn) sormillasi. Luonnostaan öljyiset sormet saattavat 

liata roottorin ja/tai jarrutyynyt ja näin heikentää jarrujen suorituskykyä. 

 

Vaihteisto 

Vaikka etu- ja takavaihteet on yleensä säädetty tehtaalla, sinun on tarkistettava ja 

säädettävä ne uudelleen ennen pyörällä ajamista. 

 

Takavaihde 

Aloita vaihtamalla takavaihteen suurimmalle vaihteelle, irrota kaapeli takavaihteiston 

kaapelin ankkuripultista ja aseta ketju pienimpään hammaspyörään. 

Säädä korkeuden säätöruuvia niin, että ohjausrulla ja pienin hammaspyörä ovat linjassa 

pystysuoraan. Kiinnitä kaapeli uudelleen, vedä ulos säie ja kiristä ankkuripultti. Vaihda läpi 

vaihteet varmistaen, että jokainen vaihde vaihtuu hiljaa ja vaivattomasti. Tarvittaessa käytä 

hylsyn säädintä hienosäätääksesi kaapelin jännitettä kääntämällä sitä siihen suuntaan kuin 

haluat ketjun menevän. Esimerkiksi myötäpäivään kääntäminen löysää kaapelin jännitettä 

ja siirtää ketjua kauemmaksi renkaasta kun taas vastapäivään kääntäminen kiristää 

kaapelin jännitettä ja vie ketjua lähemmäksi rengasta. Vaihda takavaihde 1. Vaihteelle ja 

aseta ketju suurimpaan hammasrattaaseen. 

Säädä alarajan ruuvia neljänneskierroksittain kunnes ohjausrulla ja suurin hammasratas 

ovat linjassa pystysuoraan. Vaihda taas läpi kaikki vaihteet useaan kertaan tarkistaen, että 

vaihteet vaihtuvat pehmeästi. Takavaihteiston ja kaapelin säätäminen saattaa vaatia 

useamman yrityksen. 

Varmista, että kaikki pultit ovat kiinni tiukasti ja ettei ketju hyppää pois paikoiltaan 

kumpaankaan suuntaan. 

Kuva 1: 

Freewheel = Vapaapyörä 

Guide Pulley = Ohjausrulla 

Pulley Adjustment Screw = Rullan säätöruuvi 

Adjustment Screws = Säätöruuvit 

Cable Barrel Adjuster = Kaapelin hylsyn säädin 

Tension Pulley = Kiristyspylpyrä 



 

Kuva 2: 

High Gear Adjustment Screw = Ylävaihteen säätöruuvi 

Low Gear Adjustment Screw = Alavaihteen säätöruuvi 

Barrel Adjuster = Hylsyn säädin 

Rear derailleur Side View = Takavaihteisto sivulta 

 

Etuvaihteisto 

Vaihda molemmat vaihteistot pienimmälle vaihteelle ja aseta ketju vastaavaan 

hammasrattaaseen ja ketjupyörään. Irrota etuvaihteiston kaapeli kaapelin ankkuripultista. 

Tarkista etuvaihteiston asento; sen tulee olla rinnakkainen ulomman ketjupyörän kanssa ja 

olla 1-3 mm etäisyydellä suurimmasta ketjupyörästä ollessaan käytössä. 

 

Ketjun ollessa pienimmässä ketjupyörässä edessä ja suurimmassa hammaspyörässä takana, 

säädä alarajan ruuvia niin, että ketju menee keskelle etuvaihteiston koteloa. Kytke kaapeli 

takaisin, vedä säikeet ulos ja kiristä ankkuripultti tiukasti. Vaihda etuvaihde suurimpaan 

ketjupyörään. Jos ketju ei mene suurimpaan ketjupyörään, käännä ylärajan ruuvia ¼ 

kierrosta vastapäivään kunnes ketju menee suurimpaan ketjupyörään. Jos ketju putoaa siitä 

pois polkimille, sinun on käännettävä ylärajaruuvia ¼ kierrosta kerrallaan myötäpäivään 

kunnes ketju ei enää tipu. 

Käy läpi kaikki vaihteet käyttämällä hylsyn säädintä hienosäätääksesi kaapelin jännitettä. 

Hylsyn säädin etuvaihteistolle sijaitsee etuvaihteessa, jossa kaapeli tulee ulos vaihteesta. 

Myötäpäivään löysää kaapelin jännitettä ja ohjaa ketjua lähemmäksi runkoa kun taas 

vastapäivään kiristää kaapelin jännitettä ja ohjaa ketjua kauemmaksi rungosta. 

 

Älä aja pyörällä, jonka vaihteet eivät toimi kunnolla. Säätöjen laiminlyönti saattaa 

vaurioittaa pysyvästi pyörää ja/tai aiheuttaa ruumiinvamman. Älä ikinä vaihda 

polkiessasi taaksepäin äläkä polje taaksepäin liikutettuasi vaihdetta. Tämä saattaa 

jumiuttaa ketjun ja aiheuttaa vakavia vaurioita pyörälle ja/tai ajajalle. 

Kuva: 

Cable Anchor Bolt = Kaapelin ankkuripultti 

Low Adjusting Screw = Alempi säätöruuvi 

High Adjusting Screw = Ylempi säätöruuvi 



Chainguide clearance of 1-3 mm = Ketjurulla, jonka väli 1-3mm 

Derailleur Cage = Vaihdekotelo 

 

VAIHTEISTO 

Vaihteisto koostuu etu- ja takavaihteistosta, vaihdevivuista ja vaihteiston 

ohjauskaapeleista, joiden kaikkien on toimittava moitteettomasti vaihteiden toimimiseksi 

sulavasti. On olemassa useita erilaisia vaihteistoja, mutta kaikki toimivat samojen 

periaatteiden mukaan. Uudessa pyörässäsi saattaa olla ”jakovaihteisto” tai ”napsaus”-

vaihteisto (SIS), joka niveltää jokaisen vaihteen asennon positiiviseen napsausmekanismiin 

vaihteessa ja tekee vaihtamisesta helppoa ja tarkkaa. SIS-järjestelmän kehittyneempi versio 

on täysin sisäänrakennettu järjestelmä (STI), jossa vaihdevipu ja jarruvipu muodostavat 

yhtenäisen yksikön ohjaustangossa. 

Tarkistus 

Vaihteiston toiminta tulee tarkastaa vähintään kerran kuukaudessa. Tarkista ensin 

takavaihteisto ja sitten etuvaihteisto. Takavaihteiston tulee vaihtaa ketju helposti yhdestä 

hammaspyörästä toiseen. SIS-järjestelmällä varustetuissa pyörissä, jokainen lovi vaihteessa 

vastaa uutta vaihteen asentoa. Vaihtamisen jälkeen takavaihteisto ei saa osua ketjuun. 

Vaihteisto ei saa ikinä aiheuttaa ketjun tippumista sisä- tai ulkohammaspyöristä. 

 

Etuvaihteiston tulee myös vaihtaa vaivattomasti eri ketjurenkaiden välillä. Jos pyörässäsi on 

edessä SIS niin jokainen napsahdus tai stoppi vaihteessa vastaa tarkalleen uutta vaihteen 

asentoa. Kun ketju on asettunut uuteen ketjurenkaaseen, se ei saa osua etuvaihteistoon. 

Ketju ei saa tippua missään vaiheessa. Vaihteiston ohjauskaapelit ovat keskeisiä ja niitä on 

ylläpidettävä tarkan vaihtamisen takaamiseksi. Tarkista onko niissä ruostetta, mutkia, 

rikkinäisiä kohtia tai lohkeamia ja onko kaapelin kotelossa vaurioita. Jos havaitset ongelmia, 

kaapelit on vaihdettava ennen ajamista. 

Kuva: 

Pre-strech the derailleur cables to remove slack = Esikiristä vaihteiston kaapelit poistaaksesi 

löysät kohdat. 

Stretch = Venytä 

 

Voitelu 

Kaikki etu- ja takavaihteiston kiertyvät kohdat on voideltava kevyellä öljyllä vähintään 

kerran kuussa. Pyyhi pois liika öljy estääksesi lian tarttumisen mekanismeihin. 

Vaihdekaapelit on puhdistettava ja peitettävä kevyesti rasvalla puolen vuoden välein tai 

kun asennetaan uudet kaapelit. 



 

Säätö – takavaihteisto 

Alarajaruuvi määrittää kuinka kauas takavaihteisto kulkee kohti rengasta, kun taas 

ylärajaruuvi määrittää kuinka kauas kotelo kulkee kohti runkoa. 

1. Vaihda takavaihde suurimmalle vaihteelle, irrota takavaihteiston kaapeli kaapelin 

ankkuripultista ja aseta ketju pienimpään hammaspyörään.  

2. Säädä ylärajaruuvia niin, että ketju ja ylähammasratas ovat linjassa pystysuoraan. 

Poista kaapelista löysyys vetämällä sen kireäksi, kiinnitä sitten uudelleen kaapeli ja 

kiristä kaapelin ankkuripultti. 

3. Vaihda läpi vaihteet varmistaen, että jokainen vaihde menee päälle ilman ongelmia. Jos 

kuulet ääntä, käytä hylsyn säädintä hienosäätääksesi kaapelin jännitettä. Kääntämällä 

hylsyn säädintä myötäpäivään vähentää kaapelin jännitettä ja mahdollistaa 

vaihdelaatikon siirtymisen kauemmaksi pyörästä pienin askelin. Kääntämällä 

vastapäivään kaapelin jännite kasvaa ja kotelo siirtyy lähemmäksi pyörää. Tämä 

mikrosäätää vaihdelaatikon paikan suhteessa vapaapyörään. Yksienkertaisesti 

sanottuna; käännä hylsyn säädintä siihen suuntaan johon haluat ketjun menevän. 

4. Vaihda ketju suurimmalle hammaspyörälle; säädä alarajaruuvia niin, että ketju ja suurin 

hammaspyörä ovat linjassa pystysuoraan. Jos et saa ketjua suurimpaan 

hammaspyörään, kääntämällä alarajaruuvia vastapäivään ketju pääsee siirtymään 

pyörää kohti. 

5. Vaihda läpi vaihteet varmistaen, että jokainen vaihde menee vaivatta päälle. 

HUOM: Halutun asennon saaminen saattaa vaatia useampia säätöjä. Katso lisäapua 

vianetsintä kappaleesta. 

 

Kuva 1: 

Freewheel = Vapaapyörä 

Top gear = Vaihteen yläosa 

Pulley Adjustment Screw = Pylpyrän säätöruuvi 

Adjustment Screws = Säätöruuvit 

SIS Cable Adjuster = SIS kaapelin säädin 

Tension Pulley = Kiristyspylpyrä 

Guide Pulley = Ohjausrulla 

Rear derailleur Rear View = Takavaihteisto takaapäin 



 

Kuva 2: 

High gear Adjustment Screw = Ylävaihteen säätöruuvi 

Low gear Adjustment Screw = Alavaihteen säätöruuvi 

SIS Cable Adjuster = SIS kaapelin säädin 

Rear Derailleur Side View = Takavaihteisto sivulta 

Ongelma Mahdollinen syy Korjaus 

Vaihde ei vaihdu 

kunnolla 

- Vaihteiston kaapeli 

juuttuu / venynyt / 

vaurioitunut 

- Etu- tai 

takavaihteisto 

säädetty huonosti 

- Jaettu vaihde 

säädetty huonosti 

- Voitele / kiristä 

/ vaihda 

kaapelit 

 

- Säädä vaihteet 

 

- Säädä jako 

Liukuva ketju - Liian kulunut / 

lohkoillut 

ketjurengas tai 

vapaapyörän 

hammaspyörä 

- Ketju kulunut / 

venynyt 

- Jäykkä lenkki 

ketjussa 

- Epäsopiva ketju / 

ketjurengas / 

vapaapyörä 

- Vaihda 

ketjurengas / 

hammaspyörät 

tai ketju 

 

- Vaihda ketju 

 

- Voitele tai 

vaihda lenkki 

- Kysy neuvoa 

pyöräliikkeestä 

Ketju hyppää pois 

vapaapyörän 

hammaspyörältä tai 

ketjurenkaalta 

- Ketjurengas pois 

suunnasta 

- Ketjurengas löysä 

- Ketjurenkaan 

hammas taittunut 

tai rikki 

- Suuntaa 

uudelleen jos 

mahdollista tai 

vaihda 

- Kiristä 

asennusmutter

it 



- Taka- tai 

etuvaihteiston 

sivusuunnassa 

tapahtuva kulku 

pois säädöstä. 

- Korjaa tai 

vaihda 

ketjurengas 

/tai kaikki 

- Säädä 

vaihteiston 

kulku 

Poljettaessa kuuluu 

jatkuva naputus 

- Jäykkä ketjun lenkki 

- Löysä polkimen 

akseli/laakerit 

- Löysä alatuen 

akseli/laakerit 

- Taittunut alatuki tai 

polkimen akseli 

- Löysä kampi 

- Voitele ketju / 

säädä ketjun 

linkki 

- Säädä laakerit 

/akselin 

mutteri 

- Säädä alatuki 

- Vaihda alatuen 

akseli tai 

polkimet 

- Kiristä kammen 

pultit 

Hankaava ääni 

poljettaessa 

- Polkimen laakerit 

liian kireät 

- Alakotelon laakerit 

liian kireät 

- Ketju sotkeutunut 

vaihteistoihin 

- Vaihteiston 

kiilahihnan 

kiristyspyörät 

likaiset/yhteenliitty

neet 

- Säädä laakerit 

- Säädä laakerit 

- Säädä ketjun 

linja 

- Puhdista ja 

voitele 

kiilahihnan 

kiristyspyörät 

 



 

Ongelma Mahdollinen syy Korjaus 

Vapaapyörä 

ei pyöri 

- Vapaapyörän sisäiset säpin 

puikot jumiutuneet 

- Voitele. Jos 

ongelma 

jatkuu, vaihda 

vapaapyörä 

Jarrut eivät 

toimi 

kunnolla 

- Jarrupalat kuluneet 

- Jarrupalat/vanteet rasvaiset, 

märät tai likaiset 

- Jarrukaapelit 

yhteenliittyneet/venyneet/va

urioituneet 

- Jarruvivut yhteenliittyneet 

- Jarrut pois säädöstä 

- Vaihda 

jarrupalat 

- Puhdista 

jarrupalat ja 

vanne 

- Puhdista/vaihd

a kaapelit 

- Säädä 

jarruvivut 

- Keskitä jarrut 

Käytettäess

ä jarruja ne 

natisevat 

- Jarrupalat kuluneet 

- Jarrupalan aurauskulma 

virheellinen 

- Jarrupalat/vanne likainen tai 

märkä 

- Jarruvarret löysät 

- Vaihda 

jarrupalat 

- Korjaa palojen 

aurauskulma 

- Puhdista palat 

ja vanne 

- Kiristä 

asennuspultit 

Värinää tai 

nakutus 

jarrutettaes

sa 

- Vanteessa pullistuma tai 

vanne pois suuntauksesta 

- Jarrun asennuspultit löysät 

- Jarrujen säätö virheellinen 

- Haarukka löysässä 

pääputkessa 

- Suuntaa rengas 

tai vie 

korjattavaksi 

- Kiristä pultit 

- Kohdista jarrut 

ja/tai säädä 

jarrupalojen 

aurauskulma 

- Kiristä 

ruotoputki 



Rengas 

viipottaa 

- Akseli rikki 

- Akseli pois suuntauksesta 

- Napa löysä 

- Ruotoputki yhteenliittynyt 

- Navan laakeri romahtanut 

- QR mekanismi löysä 

- Vaihda akseli 

- Suuntaa rengas 

- Säädä navan 

laakerit 

- Säädä 

ruotoputki 

- Vaihda laakerit 

- Säädä QR 

mekanismi 

 

Ongelma Mahdollinen syy Korjaus 

Ohjaus epätarkka - Renkaita ei ole 

kohdistettu rungon 

kanssa 

- Ruotoputki löysä tai 

yhteenliittynyt 

- Etuhaarukat tai runko 

taittunut 

- Kohdista renkaat 

oikein 

- Säädä/kiristä 

ruotoputki 

- Vie pyörä 

pyöräliikkeeseen 

rungon uudelleen 

kohdistamista 

varten 

Jatkuvia 

rengasrikkoja 

- Sisärengas vanha tai 

viallinen 

- Kulutuspinta/kamera 

kulunut 

- Rengas epäsopiva 

vanteeseen 

- Rengasta ei tarkistettu 

edellisen reiän jälkeen 

- Liian alhainen 

rengaspaine 

- Pinna menee vanteen 

sisään 

- Vaihda sisärengas 

- Vaihda rengas 

- Vaihda 

oikeanlainen 

rengas 

- Poista renkaassa 

oleva terävä esine 

- Korjaa 

rengaspaine 

- Viilaa pinnaa 

  


