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Tunnustus 
Kiitos, että valitsitte ePropulsion-tuotteet, luottamustanne ja tukeanne 

yrityksellemme arvostamme vilpittömästi. Olemme omistautuneet tarjoamaan 

tehokkaita sähköperämoottoreita, sup/kajakkimoottoreita,i luotettavia litiumakkuja ja 

akkuja.  

Vieraile osoitteessa www.epropulsion.com ja ota meihin yhteyttä, jos sinulla on 

kysyttävää.  

Tämän käyttöohjeen käyttö 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta ymmärrät oikeat ja 

turvalliset toiminnot. Käyttämällä tätä tuotetta sitoudut täten siihen, että olet 

lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen koko sisällön. ePropulsion ei ota vastuuta 

mistään vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen vastaisista 

toiminnoista.  

Tuotteidemme jatkuvan optimoinnin vuoksi ePropulsion pidättää itsellään oikeuden 

mukauttaa jatkuvasti käsikirjassa kuvattua sisältöä. ePropulsion pidättää itsellään 

myös immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, 

patentit, logot ja mallit jne.  

Tätä käyttöohjetta voidaan  päivittää ilman  ennakkoilmoitusta, käy verkkosivuillamme 

www. epropulsion.com, josta löydät uusimman version. Jos tuotteesi ja tämän 

käyttöohjeen välillä on ristiriitaisuuksia tai jos sinulla on epäilyksiä tuotteesta tai 

käyttöohjeesta, käy osoitteessa www.epropulsion.com. ePropulsion pidättää itsellään 

oikeudet tämän käyttöohjeen lopulliseen tulkintaan.  

Tämä käsikirja on monikielinen, ja jos eri kieliversioiden tulkinnassa on ristiriitoja, 

englanninkielinen versio on ensisijainen.  

Symbolit 
Seuraavat symbolit auttavat saamaan joitakin keskeisiä tietoja. 

  Tärkeitä ohjeita tai varoituksia 

 Hyödyllistä tietoa tai vinkkejä 

Su
om

i 
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Tuotteen tunnistaminen 
Alla olevassa kuvassa on NAVY Evon sarjanumerot. Huomioi sarjanumeroiden sijainti ja 

kirjaa ne ylös takuuhuoltoa ja muita oston jälkeisiä palveluja varten.  

Kuva 0-1 
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1 Tuotteen yleiskatsaus 
NAVY 6.0 Evo on 6 kW:n sähköperämoottori ja NAVY 3.0 Evo on 3 kW:n sähköperämoottori. 

 Evo-ohjausjärjestelmä on välttämätön perämoottoria käytettäessä, mutta se ei 

sisälly NAVY Evo -malliin. Käyttäjien on ostettava se erikseen valtuutetuilta 

ePropulsion-jälleenmyyjiltä.  

1.1 Pakkauksessa 
Pura pakkaus ja tarkista, onko se vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tarkista kaikki 
pakkauksen sisällä olevat tavarat alla olevan luettelon perusteella. Jos 
kuljetusvaurioita ilmenee tai jokin luetelluista tuotteista puuttuu, ota välittömästi 
yhteys jälleenmyyjään. 

Tuotteet 
Määrä./yksikkö Kuva 

Perämoottori 

(pääosa) 
1 setti 

NAVY Evo 3.0  NAVY Evo 6.0 
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settiä 

1 setti 

1 
setti 

1 
kpl 

1 setti 

1 setti 

19 mm jakoavain M6 jakoavain 

Korkeanousu potkuri 

Matalanousu 

potkuri 
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viestintäkaapeli jne. Käyttäjät voivat ostaa ePropulsionin virallisia 

lisävarusteita, kuten Evo-kaukosäädin, Evo-peräsin, E-sarjan akku, E-laturi 

ja viestintäkaapeli jne. ePropulsionin valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.  

Huomaa, että NAVY Evo3.0 -potkuri kiinnitetään moottoriin ennen toimitusta ja 

että pakkauksessa olevat kaksi NAVY 6.0 Evo -potkuria eroavat toisistaan 

teknisiltä ominaisuuksiltaan: high-pitch-potkuri (halkaisija: 320mm/12.6 

tuumaa, pitch: 10.8tuumaa) ja low-pitch-potkuri (halkaisija: 340 mm/13,4 

tuumaa, pitch: 8,5 tuumaa). Niillä on samat lisävarusteet.  

 Säilytä ePropulsionin alkuperäispakkaus kuljetusta ja säilytystä varten. 

1.2 Osat ja kaavio 

Kuva 1-2 NAVY Evo6.0 

Su
om

ek
si

 
Su

om
i 
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1.3 Tekniset tiedot 

Su
om

i 

S :437 x 314 x 1049 mm/ 

17.2 x 10.7 x 41.3 tuumaa 

L : 437 x 314 x 1174 mm / 

17.2 x 10.7 x 46.2 tuumaa 

S :547 x 314 x 1087 mm/ 

21.5 x 10.7 x 42.8 tuumaa 

L : 547 x 314 x 1212 mm / 

21.5 x 10.7 x 47.7 tuumaa 

Suositeltu 

käyttöympäristön 

lämpötila 

S: 634 mm / 25 tuumaa 

L: 759 mm / 29.9 tuumaa 

10,2’’ x 6,7 
2-lapainen
komposiittipotkuri
.

12,6’’x10,8’’3-
lapainen 
komposiittpotkuri. 
13,4’’x8,5’’3-lapainen 
komposiittipotkuri. 
12,6’’x8,7’’ 3-
lapainen aluminium 
potkuri (valinnaninen) 
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 1.4 Tärkeitä huomautuksia 
1. Tarkista perämoottorin tila ja akun varaustaso ennen jokaista matkaa.

2. Näytetty etäisyys- ja nopeusarvo mitataan maailmanlaajuisella

paikannusjärjestelmällä (GPS). GPS-signaalin voimakkuuden heikkenemisestä tai

tietyistä ulkoisista ympäristöolosuhteista, kuten virtauksista, tuulista ja

kurssimuutoksista, voi aiheutua pieniä virheitä.

3. Varmista, että perämoottorin yläosa on peittämättä GPS-signaalin heikentymisen
välttämiseksi.

4. Perehdy kaikkiin perämoottorin toimintoihin, kuten käynnistämiseen, ohjaamiseen,
pysäyttämiseen, trimmin säätämiseen ja kallistamiseen.

5. Vain aikuiset, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen, saavat käyttää

tätä tuotetta.

6. Noudata veneen valmistajan ohjeita sopivan perämoottorin valitsemiseksi. Älä

ylikuormita venettä tai perämoottoria.

7. Pysäytä perämoottori välittömästi, jos joku putoaa laidan yli matkan aikana.

8. Suojaa akku putoamiselta veteen tai oikosululta.

9. Noudata akun valmistajan ohjeita ja kiinnitä huomiota oikosulkuun,
ylikuumenemiseen, ylilataukseen ja ylipurkaukseen.

10. Käytä perämoottoria vain silloin, kun potkuri on veden alla.

11. Kallista perämoottori veden yläpuolelle käytön jälkeen.

12. Pese perämoottori ajoissa makealla vedellä suolavedessä purjehduksen jälkeen.

13. Puhdista kaikki elektroniset koskettimet kosketussuihkeella noin kahden kuukauden
välein.

14. Älä jätä perämoottoria veteen, jos veneen nopeus on 30 km/h ja sitä käytetään muulla
voimalla, kuten purjehduksella tai soutamalla.

15. Paneelissa näkyy virhekoodi, jos perämoottorissa on toimintahäiriö. Aseta kaasuvipu

nolla-asentoon ja sammuta pääkytkin, katso sitten luvusta

Varoitusviestit5.8 lisätietoja ja ratkaisuja.

16. Turvallisuussyistä järjestelmä sammuu automaattisesti, kun moottorin tai ohjaimen
lämpötila nousee liian korkeaksi tai akun jännite laskee liian alhaiseksi käytön aikana.

17. Käyttäjä vastaa potkurin ja ohjauspyörän kokoamisesta. Jos tarvitaan muuta

kokoonpanoa tai purkamista, ota yhteys jälleenmyyjään. ePropulsion ei ota vastuuta

mistään vahingoista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen
vastaisista toimista.

18. Jos tiedonsiirtokaapelia ei ole kytketty, varmista, että koneen tiedonsiirtoliittimen
korkki on peitetty, sillä muuten liitin syöpyy eikä kone pysty kommunikoimaan.
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1.5 Vaatimustenmukaisuus 

Määritykset: 

Tuote: Electric Outboard  

Malli: NAVY6 .0 Evo, NAVY6 .0 Evo-L, NAVY6 .0 Evo-S, NAVY6 .0 Evo-C, NAVY3 .0 Evo, 

NAVY3 .0 Evo-L, NAVY3 .0 Evo-S, NAVY3 .0 Evo-C  

Yrityksen nimi: Guangdong ePropulsion Technology Limited: Guangdong ePropulsion 
Technology Limited  

Osoite: Bldg.20117 A, 4th XinZhu Road, SongShan Lake District, Dongguan City, 

Guangdongin maakunta, Kiina.  

 Tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 

EMC-directive2014/30/EU 

MD-directive2006/42/EC

RED-directive2014/53/EU

Sovelletut standardit: 

EN 55014-1:2017  EN 300328:2019  
EN 55014-2:2015  EN 50663:2017  
EN 61000-3-2:2014  EN 62368-1:2014+A1:2017 
EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 60204-1:2018  
EN 301489-1:2019  EN ISO 12100:2010  
EN 301489-3:2019  

Tämä laite on FCC:15n sääntöjen osan mukainen: Käyttö edellyttää seuraavia kahta 

ehtoa:  

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja,

2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt,
jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Allekirjoitus: 
Shizheng Tao, toimitusjohtaja ja toinen perustaja yrityksessä 

Guangdong ePropulsion Technology Limited  
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2 Valmistelut 
2.1 Akun valitseminen 

 On suositeltavaa käyttää ePropulsion E-sarjan akkuja.  
NAVY Evon virtalähteenä voidaan käyttää litium- ja lyijyakkuja. Ottaen huomioon 

energiatiheyden ja purkautumiskyvyn korkean suorituskyvyn, litiumpohjaiset akut 

ovat suositeltavampia. Jotta NAVY Evo voi toimia jatkuvasti täydellä tehollaan, 

akkujen jatkuvan purkausvirran on oltava yli 62,5 A (NAVY Evo3.0) tai 125 A (NAVY 

6.0 Evo). Vähintään tunnin keston varmistamiseksi akun kapasiteetin on oltava  

3000Wh (NAVY Evo3.0) tai 6000Wh (NAVY  

6.0 Evo) tai korkeampi.  

Nimelliseen jatkuvaan purkausvirtaan vaikuttavat akkutyyppi ja rinnakkaisten 

akkujen määrä. Lyijyakkujen käyttämiseen hyväksytään tavanomaiset lyijyakut tai 

AGM- tai GEL-akut, mutta käynnistysakkuja ei suositella. Veto- tai syväakut ovat 

suositeltavampia, koska ne tuottavat virtaa pitkän ajanjakson ajan. Lisäksi myös 

syväjänniteakut soveltuvat merenkulkualan akkuihin.  

Akun kapasiteetti on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa matkan kestoon ja 

etäisyyteen. Esimerkiksi akku, jonka nimellisjännite on 48 V, purkautuu täysin 125 

A:n jatkuvalla virralla 1 tunnissa, joten sen nimelliskapasiteetti on 6000 Wh 

(125Ah*48V=6000Wh), joten voidaan myös sanoa, että sen nimelliskapasiteetti on 125 

Ah. NAVY 6.0:n maksimiteho on 6 kW, mikä tarkoittaa, että järjestelmä voi toimia 

täydellä teholla noin 1 tunnin ajan tätä akkua käytettäessä. Voit valita akun, jonka 

kapasiteetti on sopiva, matkustusajan ja -matkan vaatimusten perusteella. Huomaa, 

että käyttöaikaan ja -matkaan vaikuttavat myös perämoottorin syöttöteho sekä 

ulkoinen ympäristö ja lämpötila. Lisäksi venetyypillä ja kuormituksella on myös 

tärkeä rooli.  

Käyttäjät voivat liittää neljä 12 V:n akkua sarjaan 48 V:n akkusarjaa varten ja 

käyttää sitä NAVY 6.0:n virransyöttöön. Käyttäjät voivat myös lisätä akun 

kapasiteettia rinnakkaiskonfiguraatiolla.  

 Kun käytät E-sarjan akkuja, akut toimivat hyvin, kun ne on liitetty oikein. Kun 

käytetään muita kuin ePropulsion-akkuja, ennen perämoottorin käynnistämistä 

käyttäjien on määritettävä akut Evo Control System -järjestelmän kautta 

ensimmäisen kerran. käyttää, muuten paristot eivät ehkä toimi kunnolla.  
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 Käytä vain samoja akkuja (samaa mallia, samaa kapasiteettia, samaa ikää ja 

samaa valmistajaa) sarja- tai rinnakkaiskokoonpanossa. Akkujen vaihtelu 

vahingoittaa niitä.  

2.2 Potkurin valitseminen ja asentaminen  
NAVY Evo 3.0:n osalta NAVY Evon3.0 potkuri kiinnitetään moottoriin ennen 

toimitusta. Jos potkuri on vaihdettava, noudata alla olevia ohjeita potkurin 

vaihtamiseksi ja kiinnittämiseksi.  

Vaihe1: Kiinnitä aluslevy Φ12.  
Vaihe2: Kiinnitä tappi akselin reikään.  

Vaihe3: Kiinnitä potkuri.  

Vaihe4: Kiinnitä aluslevy Φ12.  
Vaihe5: Kiristä mutteri 19 mm (3/4 tuuman) 
hylsyavaimella.  
Vaihe6: Kiinnitä anodi.  

Vaihe7: Kiinnitä Φ-6 aluslevy.  

Vaihe8: Kierrä ja kiristä mutteri M6 
kuusiokoloavaimella.  

  
  
  

Kuva 2-1  

NAVY Evo 6.0 -malliin on saatavana kahdenlaisia potkureita. Käyttäjät voivat valita 

sopivan potkurin eri olosuhteiden perusteella. Raskaasti kuormitettuun veneeseen, 

jossa on suuri työntövoima, soveltuu paremmin matalalentopotkuri. Jos taas kevyesti 

kuormitettu vene kulkee nopeasti, korkeakierroksinen potkuri on suositeltavampi.  

Toimituspakkauksessa on kaksi potkurisarjaa, joista yksi on pienipotkurinen ja toinen 

suuripotkurinen. Halkaisijaltaan suurempi low-pitch-potkuri tuottaa suuremman 

työntövoiman alhaisella nopeudella, kun taas high-pitch-potkuri tuottaa sopivan 

työntövoiman veneiden kuljettamiseen suurella nopeudella. On suositeltavaa 

käyttää korkeakierroksista potkuria, jos veneen nopeus on vähintään 15 km/h, koska 

potkuri ei voi toimia täydellä teholla pienellä nopeudella. Kuvassa 2-1 esitetään, 

miten potkuri asennetaan oikein.  
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Kuva 2-2   

  

  

  
Vaihe1: Kiinnitä aluslevy Φ16.   
Vaihe2: Kiinnitä tappi akselin reikään.  

Vaihe3: Kiinnitä potkuri.  

Vaihe4: Kiinnitä aluslevy Φ12.   
Vaihe5: Kiristä mutteri 19 mm (3/4  
tuuman) hylsyavaimella.  
Vaihe6: Kiinnitä anodi.  

Vaihe7: Kiinnitä Φ6 - aluslevy 

  
Vaihe8: Kierrä ja kiristä mutteri M6  

kuusiokoloavaimella.   
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3 Perämoottorin asentaminen   
Valitse perämoottori, jonka akselin pituus on sopiva veneesi perän korkeuden mukaan.  

Potkurin yläreunan tulisi olla 100-150 mm vedenpinnan alapuolella. 

Perämoottori on asennettava veneen keskilinjalle. Jos veneen muoto on 

epäsymmetrinen, ota yhteys jälleenmyyjään oikean ratkaisun löytämiseksi.  

3.1 Asennusasento  
Perämoottorin asennuskorkeus vaikuttaa merkittävästi ajonopeuteen. Jos 

asennuskorkeus on liian korkea, voi esiintyä kavitaatiota, joka voi johtaa nopeuden 

hidastumiseen, energian tuhlaukseen ja potkurin vaurioitumiseen. Kun 

asennuskorkeus on liian matala, veden vastus vähentää perämoottorin ajonopeutta ja 

suorituskykyä.  

Optimaaliseen asennuskorkeuteen vaikuttavat yleensä veneen erityisolosuhteet. 
Optimaalisen asennuskorkeuden löytämiseksi on suositeltavaa testata ajoa 
asentamalla perämoottori eri korkeuksille. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.  

Peräsimen korkeus  Suositeltava malli  

Korkeampi kuin 500mm  NAVY Evo-L3.0 / NAVY Evo-L6.0  

400mm~500mm  NAVY Evo-S3.0 / NAVY Evo-S6.0  

  
  
  

Veneen 
peräpään yläosa  

  

  
Perän 

korkeus  
  
  

Veneen pohja 
(alin kohta)  

  
  
  

Kuva 3-1 NAVY Evo6.0  
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3.2 Perämoottorin asentaminen  
Menetelmä 1 Kiinnitä perämoottori peräsimeen perälaudalla kiertämällä kahta 
kiinnikettä myötäpäivään.  

 
  

Kuva 3-1  

Menetelmä 2 Kiinnitä perämoottori veneeseen kahdella ruuvilla. Kahden 
kiinnitysruuvin reiän mitat on esitetty alla.  

  
  
  
 

Veneen peräpään yläosa     
 

 
 

Kuva 3-2  

 Varmista, että perämoottori on kiinnitetty tukevasti, sillä löysät kiinnitysruuvit 

voivat aiheuttaa perämoottorin putoamisen veteen tai vahingoittumisen. 

Tarkista ruuvit tai kiinnittimet aina ennen käyttöä, sillä ne voivat löystyä 

mekaanisen tärinän vuoksi.  

On suositeltavaa käyttää kaapelia, jotta perämoottorisi ei katoa kokonaan, jos se 
putoaa perälaudasta. Käytä kaapelia perämoottorin ja veneen kiinnityspisteen 

yhdistämiseen.   
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3.3 Ohjausjärjestelmän asentaminen  

 Ennen kuin käytät Evo-kaukosäädintä, noudata kiinnitysohjetta kiinnittääksesi 
Evo-kaukosäätimen oikeaan asentoon.  

Kun käytät Evo-kaukosäädintä, valmistele ohjauspyörä (ei toimiteta NAVY Evon tai 

Evo-kaukosäätimen mukana) ja kiinnitä se vastaavaan paikkaan suunnan 

ohjaamiseksi.  

  

  3.4 Evo Tiller -laitteen asentaminen  
1. Käännä kahva-akselia vastapäivään ja vedä sitten kahva-akseli ja koristeellinen 

suojus ulos.  
  

 
  

Kuva 3-4  
2. Asenna jyrsin koneeseen.  
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Kuva 3-5  

3. Työnnä kahva-akseli reikään loppuun asti ja lukitse se myötäpäivään.  

 
Kuva 3-6  

4. Liitä Evo Tillerin viestintäkaapeli NAVY Evon viestintäporttiin.  
  

 

Kuva 3-7  

 Älä käytä peräsinkahvaa perämoottorin kallistamiseen tai nostamiseen. Kahvan 

alas painamisesta johtuva peräsimen tai akun pohjan vaurioituminen ei kuulu 

takuun piiriin.  

Kahvan  
akseli   
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4 Akun liittäminen   
4.1 48 V:n akun liittäminen  
Kun käytät akkua, varmista, että pääkytkin on pois päältä ennen kytkemistä.  

1. Kytke ensin pääkytkimen kaapeli akkuun.  

2. Yhdistä pääkytkimen kaapelit perämoottorin virtajohtoon.  
  
  

 
  
  

  
 

 Vältä akun oikosulkua kytkennän aikana.  

 Älä oikosulje pääkytkintä muiden virtalähteiden kanssa. Pääkytkin on 

asennettava veneeseen, eikä pääkytkimen takalevyä saa irrottaa.  

 Perämoottori lakkaa toimimasta, kun virtajohto irtoaa. Kierrä pääkytkintä 

myötäpäivään akun kytkemiseksi päälle ennen käyttöä.  

Käyttäjät voivat myös lisätä akun kapasiteettia kytkemällä useita akkuja 

rinnakkain.  
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 Pääkytkin ja virtajohto on yhdistetty kiinnitysruuveilla, jotka voivat löystyä 

pitkäaikaisen käytön jälkeen. Löystyneet ruuvit johtavat huonoon kosketukseen, 

mikä voi johtaa ylivirtaan tai muihin virheisiin. Jos tämä ongelma havaitaan, 

avaa kytkimen takakansi ja kiristä sisällä olevat ruuvit.  

4.2 E-sarjan akkujen liittäminen  
Kun käytät E-sarjan akkuja, varmista, että pääkytkin on pois päältä ennen 
kytkemistä.  

1. Kytke ensin kaksi akkua rinnakkain tietoliikennekaapelilla ja kahdella akkujen 
siltakaapelilla.  

2. Kytke pääkytkimen kaapeli E-sarjan akkuun.  

3. Liitä pääkytkimen kaapeli perämoottorin virtajohtoon.  

4. Liitä NAVY Evo -perämoottori E-sarjan akkuun viestintäkaapelilla.  

 On suositeltavaa kytkeä tiedonsiirtokaapeli, jotta saat tarkat lepakkotiedot.  

  
  

Kuva 4-2  

 Vältä akun oikosulkua kytkennän aikana.  

Kaukokytkin   
Viestinnän  
terminaattor 

E Akku   
CAN-IN MOOTTORI CAN-OUT 

  
E Akun  

tiedonsiirtokaapeli 
  

  
  
  CAN - IN MOOTTORI CAN - OUT 

  
E Akku   
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 Älä oikosulje pääkytkintä muiden virtalähteiden kanssa. Pääkytkin on 

asennettava veneeseen, eikä pääkytkimen takalevyä saa irrottaa.  

 NAVY Evo -perämoottori pysähtyy, kun virtajohto irtoaa.  

 Käytä tiedonsiirtokaapeleita E-sarjan akkujen liittämiseen, kun useita E-sarjan 
akkuja käytetään rinnakkain.  

Kierrä pääkytkintä myötäpäivään kytkeäksesi akun päälle ennen käyttöä.  
Käyttäjät voivat myös lisätä akun kapasiteettia kytkemällä useita akkuja 
rinnakkain.  

 Pääkytkin ja virtajohto on liitetty toisiinsa kiinnitysruuveilla, jotka voivat löystyä 
pitkäaikaisen käytön jälkeen. Löystyneet ruuvit johtavat huonoon kosketukseen, 
mikä voi johtaa ylivirtaan tai muihin virheisiin. Jos tämä ongelma havaitaan, 
avaa kytkimen takakansi ja kiristä sisällä olevat ruuvit.   
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4.3 Akut sarjassa/rinnakkain  
Kun kytket neljä 12 V:n akkua sarjaan 48 V:n akkusarjaa NAVY Evon virransyöttöä 

varten, käytä siltakaapeleita akkujen kytkemiseen sarjaan (kuva 4-3). Varmista, että 

pääkytkinkaapeli kytketään akun positiiviseen napaan ja toinen kaapeli akun 

negatiiviseen napaan.  

  

 
          Yhteys    
  

Kuva 4-3  

 Älä oikosulje pääkytkintä muiden virtalähteiden kanssa. Pääkytkin on 

asennettava veneeseen, eikä pääkytkimen takalevyä saa irrottaa.  

 Käytä vain samoja akkuja (samaa mallia, samaa kapasiteettia, samaa ikää ja 
samaa valmistajaa) sarjassa ja/tai rinnakkain. Akkujen vaihtelu aiheuttaa 
vaurioita.  

 Älä koskaan käännä napaisuutta. Kiinnitä enemmän huomiota, kun kytket 
paristoja sarjaan ja/tai rinnakkain. Tarkista aina kahdesti kuvan 4-3 avulla.  

Perämoottori 
  48 V   

Siltakaapeli 

i   i   i   

-   +   -   +   -   +   -   +   
    
  
12V 

  

Sarja- 
liitäntä   

-   +   -   +   -   +   -   +   
    

    
  

Rinnakkainen   

Siltakaapeli Siltakaapeli 

12V 12V 12V 

12V 12V 12V 12V 
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5 Evo-kaukosäädin/Evo Tiller   
Evo-kaukosäädintä ja Evo-perämoottoria käytetään perämoottorin käynnistämiseen ja 

pysäyttämiseen, moottorin nopeuden säätämiseen, akun parametrien konfigurointiin, 

järjestelmän tietojen ja viestien näyttämiseen jne. Evo Remote Control saa virtansa 

joko aurinkovoimasta tai sisäänrakennetusta litiumparistosta, mutta Evo Tiller saa 

virtansa kytkemällä sen perämoottoriin viestintäkaapelilla. Evo Remote Control 

kommunikoi langattomasti tai langallisesti perämoottoriin rakennetun perämoottorin 

ohjausjärjestelmän kanssa, ja Evo Tiller voi kommunikoida vain langallisesti 

perämoottorin kanssa. Evo Tiller itse omistaa ohjausominaisuudet, kun taas Evo-

kaukosäädintä käytettäessä se tarvitsee ylimääräisen ohjauspyörän ohjauksen 

helpottamiseksi.  

5.1 Näyttöpaneeli  
  

GPS-tilan merkkivalo 

Langattoman yhteyden 

merkkivalo  

  
 Akun varaustason ilmaisin  
  

  
Puhaltimen vika  

  

Kuljettu matka / aika tai 
jäljellä oleva matka / 
aika.  

  
  
Kaasupolkimennollausilmaisin 

   
Kaukosäätimen heikon 
virran merkkivalo  

  
  

 
Kuva 5-1  

Turvarannekkeen tilan ilmaisin 

Nykyinen nopeus 

Etäisyys / aika 

Kaasuvirta 

Kill-kytkimen tilan ilmaisin 

Turvarannekkeen numero 

Akun varaustaso / jännite 
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Painikkeet  
Toiminnot  

  
  

  
"Teho"  

1. Kun Evo-kaukosäädin tai Evo Tiller käynnistetään 
virrankatkaisutilassa, paina virtapainiketta ja pidä se painettuna.  

2. Kun Evo-kaukosäädin tai Evo Tiller kytkeytyy päälle, sammuta 

Evokaukosäädin tai Evo Tiller painamalla virtapainiketta pitkään.  

3. Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle tai pois päältä, 
kun laite on päällä.  

Evo-kaukosäätimen tai Evo Tiller -laitteen taustavalo.  
  
  
  

 

"OK"  

1. Paina asetussivuilla " "-painiketta tallentaaksesi nykyiset 
asetukset ja siirtyäksesi seuraavaan kohtaan.  

2. Paina asetussivuilla " " -painiketta ja pidä sitä painettuna, 

jolloin järjestelmä tallentaa asetukset, näyttö poistuu 

asetussivulta ja palaa etusivulle.  

3. Jos etusivu näkyy tai kaikki merkit näkyvät sivulla, paina "    " 

-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 s siirtyäksesi pariliitossivulle.  

4. Paina etusivulla "  "-painiketta vaihtaaksesi jännitteen V ja 
akun prosenttiosuus %.  

  

 
^"Ylös" 

1. Paina millä tahansa asetussivulla " ^ " -painiketta nähdäksesi nykyisten 
vaihtoehtojenasetelma.  

2. Kun valikko tulee näkyviin, paina " ^ " -painiketta ja pidä sitä painettuna 10 
sekunnin ajan siirtyäksesi kutistimen kalibrointisivulle. 

3.  Paina etusivulla " ^ " -painiketta vaihtaaksesi matkan pituutta tai ajan 
näyttävä kuvake välillä 

  
paina 
"ylös" 
painike 

  
  
  
  

Pääsivu  1                          Pääsivu 2  
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Painikkeet Toiminnot  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
"Menu"  

1. Paina ja pidä "  " -painiketta painettuna virrankäyttötilassa siirtyäksesi 

asetussivulle.  

 
Asetusten asetussivu  

2. Paina ja pidä "  " -painiketta painettuna preferenssiasetussivulla siirtyäksesi 

akun asetussivulle.  

 
 

 Jos käyttäjät siirtyvät sivulle asettamatta mitään parametreja, sivulla näkyvät nykyiset 

parametrit tallennetaan oletusarvoisesti käyttäjän parametreiksi.  

Kuvakkeet  
 Toiminnot  

 
Akun varaustason 
ilmaisin  

Osoittaa akun likimääräisen varaustason.  

Kiinteät lohkot ilmaisevat jäljellä olevaa akkua. 

 

 
 
 
  

   

  
  
  
Akun varaustaso/jännite  

Tarkan nykyisen akun varaustason ja akun 

jännitteen osoittaminen on määritettävissä 

asetussivulla.  

Esimerkiksi:  

: ilmaisee akun nykyisen varaustason.  

: ilmaisee akun nykyisen jännitteen.  

Kuvakkeet  
Toiminnot 

 

  
Akun asetussivu   

3.   Paina millä tahansa sivulla "  " -painiketta palataksesi etusivulle.   
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GPS-tilan ilmaisin  
  Piilotettu: satelliittisignaalia ei 

vastaanoteta tai GPS ei toimi.  

  Vilkku: GPS on yhteydessä 
satelliitteihin.  
Näytetään jatkuvasti: GPS on käytössä.  

  

  

  
Puhaltimen vika  

Vilkkuu: Moottorituulettimessa on 
vikaa. Pyydä jälleenmyyjää 
tarkistamaan tuulettimen johdotus.  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
Ylikuumenemishälytys  

  Piilotettu: järjestelmän 
lämpötila on normaali alue.  

  Vilkkuu: järjestelmän lämpötila on 

hieman korkea ja moottorin 

maksimitehoa on alennettu.  

 Näytetään jatkuvasti: Järjestelmä on 
ylipaineistettu ja perämoottori lakkaa 
toimimasta. Perämoottoria ei voi käynnistää 
ennen kuin järjestelmän lämpötila laskee 
tietylle tasolle.  

  
  

  

  

Kill-kytkin tilan merkkivalo  

Piilotettu: Kill-kytkin on olemassa ja toimii 

hyvin.  

Näytetään jatkuvasti: Kill-kytkin on 
yksityiskohtaisesti kuvattu.  

 

  

  
Nykyinen 
nopeus  

Näyttää reaaliaikaisen matkanopeuden. Aseta 
yksiköt (KM/H, MPH tai KNOTS) asetussivulla.  

  

 

  
  
Etäisyyden/ajan 
näyttö  

Reaaliaikaisen matkan etäisyyden/ajan 
näyttäminen. Aseta yksiköt (MILE, KM 
(kilometri) ja NM (merimaili)) asetussivulla.  

Ajan yksikkö on HR (tunti).  

  
  
  

  

  
Kuljettu 

matka/aika  

tai jäljellä oleva 
matka/aika 
etäisyys/aika  

: Jäljellä oleva matka tai aika, jonka aluksella 

voi kulkea.  

Aseta yksiköt (MILE, KM (kilometri) ja NM 

(meripeninkulma)) asetussivulla.  

: Kuljettu matka tai aika.  
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Kuvakkeet  
 Toiminnot  

 
  
Kaasuvirta  

 Näyttää reaaliaikaisesti järjestelmään syötetyn 
tehon. Vilkkuva "RESET" osoittaa, että kaasuläppä 
on nollattava nolla-asentoon. 
 

   
  

Langaton yhteys 
indikaattori  

  
Kaukosäätimen näyttäminen on 
langaton yhteys perämoottoriin.  

  
    

  

  
  
Turvarannek 
keen 
liitäntänäyttö  

Näytetään jatkuvasti: 
turvajärjestelmä on 
onnistuneesti yhteydessä 
kaukoohjaimeen.  

  Vilkku: yhteys on katkaistava 

turvarannekkeella.  

 Numero osoittaa kaukosäätimeen 
liitettyjen turvarannekkeiden 
lukumäärän. 

 

ti  
 

 

 

 

 

 

Su
om

i 

 

  

   
Vesivoimaindik 
aattori  

   Näytetään jatkuvasti: vesivoiman 
tuotanto toiminto on päällä.  

   Vilkkuu: laite lataa akkua.  

   Piilotettu: vesivoiman tuotantotoiminto 
on kytketty pois päältä.  



 

28  
  

5.2 Evo-kaukosäätimen lataaminen  
Evo-kaukosäätimessä on sisäänrakennettu litiumparisto virtalähteenä. Akku latautuu 

automaattisesti normaalikäytössä: saat latauksen aurinkovirralla tai langallisella 

yhteydellä.  

 

5.2.1 Lataaminen aurinkoenergialla  
Kun aurinkopaneeli saa tarpeeksi auringonpaistetta, se tuottaa sähköä, jolla ladataan 

sisäänrakennettua litiumakkua.  

 Käännä Evo-kaukosäätimen aurinkopaneeli auringonvaloa kohti, jotta lataus tehostuu.  
  
  
  
  
  
  

Aurinkopaneeli 
(aurinkoa kohti)  

  
Kuva 5-2  

 Aurinkoenergialla lataaminen on suositeltavaa.  

5.2.2 Lataus langallisella yhteydellä  
Jos Evo-kaukosäädin ei saa tarpeeksi aurinkoenergiaa pitkään aikaan, akku tyhjenee. 

Tällöin näyttöön tulee virhekoodi E60 (kuva 6-3), joka muistuttaa sinua lataamaan 

Evo-kaukosäätimen.  

 
Kuva 5-3  
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ti  

  
 
 
 
 
 

Kuva 5-4  
 

 Pitkäaikaisen varastoinnin aikana varmista, että ohjausjärjestelmä ladataan  
kuukausittain6, jotta vältetään ylipurkautuminen.  

 Älä oikosulje pääkytkintä muiden virtalähteiden kanssa. Pääkytkin on asennettava 
veneeseen, eikä pääkytkimen takalevyä saa irrottaa.  

 Lataa ohjausjärjestelmä pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen ennen käyttöä.  

 Tietoliikennekaapeli ei sisälly tähän pakkaukseen. Hanki sellainen 

jälleenmyyjältäsi, jos valitset tämän latausmenetelmän.  

 Kun tiedonsiirtokaapeli katkeaa, lataus pysähtyy automaattisesti ja käynnissä oleva 
moottori pysähtyy. Käynnistä moottori uudelleen.  

 
 

 
 
 

Su
om

i 

Akku   

Tietoliikennekaapeli 
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5.3 Tehon säätö  

5.3.1 Evo-ohjausjärjestelmän tehonsäätö  
  

 Aseta turvakytkin Evo-ohjausjärjestelmään ennen käyttöä.  
Evo Control -järjestelmää käytetään pääasiassa moottorin syöttötehon säätämiseen. Kun akku 

on hyvin kytketty ja kytketty päälle, kytke ohjausjärjestelmä päälle perämoottorin 

käynnistämiseksi ja työnnä/pyöritä sitten hitaasti kaasupoljinta eteenpäin tehon lisäämiseksi. 

Suurin teho eteenpäin/taaksepäin on esitetty alla.  

Nolla-asento  
 Eteenpäin  taaksepäin  

 
   Kuva 5-5  
 

  
Kuva 5-6  

Malli  Maksimiteho 
eteenpäin  

Maksimiteho 
taaksepäin  

NAVY Evo3.0  3 kW  3 kW  

NAVY Evo6.0  6 kW  6 kW  

 Ennen kuin kytket ohjausjärjestelmän päälle, palauta kaasuvipu nolla-asentoon.  

 Jos näyttöpaneelissa vilkkuu "RESET", sinua muistutetaan nollaamaan kaasuläppä nolla-asentoon.  

 Jos vedät kaasuvipua eteenpäin-asennosta taaksepäin suoraan, moottori pysähtyy ensin hetkeksi 
ja alkaa sitten kääntyä vastakkaiseen suuntaan.   

Ev 
o- 
ka 
uk 
os 
ää 
di 
n 

  

Taaksepäin
T Eteenpäin   

Neutraali 
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5.3.2 Uudelleenkalibrointi  
Jos virhekoodi näkyy kuvan 5-7 mukaisesti, käyttäjien on kalibroitava kaasuläppä 
tarkasti alla olevien vaiheiden mukaisesti. ti  

 Irrota Kill-kytkin ohjausjärjestelmästä ennen kalibrointia.  
  

 

Kuva 5-7  
  

Uudelleenkalibrointiprosessi  LCD-näyttö  

  

Vaihe 1: Paina pitkään " ^" -painiketta 10 sekunnin 
ajan, kunnes näyttöön tulee "CAL FO".  

  

  

  

Vaihe2: Työnnä kaasuvipu suurimpaan 

tehoasentoon ja paina sitten " " 

painiketta. "CAL St" tulee näyttöön ja 

"CAL" vilkkuu. 

     

    

 

  

    

  

Vaihe 3: Vedä kaasuvipu keskiasentoon (nolla-
asentoon), kun kuulet naksahdusäänen, paina sitten      
" "painiketta, "CAL bA" tulee näyttöön ja "CAL" 
vilkkuu.  

  

 

Su
om

i 
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Vaihe4: Vedä kaasuvipu suurimpaan taaksepäin 
suuntautuvaan tehoasentoon ja paina sitten " " 
painiketta. Se palaa pääsivulle automaattisesti.  

  

5.4 Kill-kytkimen käyttö  
• Kiinnitä Kill-kytkin ja sido sen köysi ranteeseesi tai pelastusliiviin.  

• Pysäytä perämoottori hätätilanteessa irrottamalla Kill-kytkin.  

• Jos haluat käynnistää moottorin uudelleen, kiinnitä ensin sammutuskytkin ja käynnistä 
sitten moottori.  

  

 

Kuva 5-8  

 Kill-kytkin tuottaa magneettikentän. Pidä se 50 cm / 20 tuuman etäisyydellä 

lääketieteellisistä implanteista, kuten sydämentahdistimista ja 

magneettikorteista (esim. luottokortti) sekä muista magneettisista välineistä.  

 Kill-kytkimen magneettikenttä voi häiritä joitakin elektronisia laitteita. Pidä se 
kaukana näistä elektronisista laitteista.  
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5.5 Turvarannekkeen käyttö  
5.5.1 Turvarannekkeen ja Evo-ohjausjärjestelmän yhdistäminen 
En 

Paina " ^" ja "    " -painikkeita ja pidä niitä jonkin aikaa painettuna, jolloin näyttöön gl 
tulee turvarannekkeen kuvake ja "SE". Lähesty tällöin paritettavaa turvaranneketta, kytke 
turvaranneke päälle, ja Evo-ohjausjärjestelmä näyttää "SUC", mikä osoittaa, että pariliitos 
on onnistunut. Pysy tässä käyttöliittymässä ja jatka painamalla "  " pariliitoksen 
muodostamista jatkuvasti (pariliitosten enimmäismäärä on 8). Kun pariliitos on valmis, 
palaa pääsivulle painamalla "  " -painiketta. 

 
  

Kuva 5-9  
  
5.5.2 Mies yli laidan -suojaus  
Kun turvaranneke ja Evo-ohjausjärjestelmä on yhdistetty, perämoottori pysähtyy 

välittömästi, kun turvaranneke putoaa veteen ja Evo-ohjausjärjestelmä on päällä. 

Evo-ohjausjärjestelmän näyttö vilkkuu ja kuuluu surinaääni. Turvarannekkeen 

kuvake vilkkuu ja turvarannekkeiden määrä vähenee. Tällöin voit jatkaa koneen 

käyttöä palauttamalla kaasun nola-asentoon. Evo-ohjausjärjestelmän summeri 

lakkaa, mutta näyttö vilkkuu edelleen. Jos vahvistat, että hälytystila on 

peruutettava, käynnistä Evo-ohjausjärjestelmä tai irrotettu ranneke uudelleen.  

5.5.3 Hätäpysäytys  
Kun turvaranneke ja Evo-ohjausjärjestelmä on yhdistetty, kun Evo-ohjausjärjestelmä 

on toiminnassa, paina lyhyesti turvarannekkeen painiketta, jolloin laite pysähtyy 

välittömästi. Evo-ohjausjärjestelmän näyttö vilkkuu ja kuuluu äänimerkki. Samalla 

vilkkuu turvarannekkeen kuvake ja alareunassa näytettävien turvarannekkeiden 

määrä vähenee. Tällä hetkellä voit jatkaa koneen käyttöä palauttamalla kaasun nolla-

asentoon. Evo-ohjausjärjestelmän summeri pysähtyy, mutta näyttö vilkkuu edelleen. 
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Jos vahvistat, että haluat peruuttaa hälytystilan, käynnistä Evoohjausjärjestelmä 

uudelleen tai paina lyhyesti turvaranneketta sekuntien5 kuluttua.  

Kun ranneke irrotetaan tai suoritetaan hätäpysäytys, muiden rannekkeiden pysäytyskomento ei 
toimi ennen kuin se palaa normaalitilaan.  

5.6 Evo-ohjausjärjestelmän yhdistäminen perämoottoriin  
Ennen käyttöä parita ohjausjärjestelmä ja perämoottori. Evo Tiller muodostaa automaattisesti 

pariliitoksen perämoottorin kanssa, kun se on asennettu perämoottoriin oikein. Kauko-ohjaimen 

ja perämoottorin yhdistämiseen on kaksi menetelmää. Valitse toinen kahdesta menetelmästä 

ja noudata ohjeita uuden yhteyden muodostamiseksi.  

Menetelmä 1. Pariliitos ilman tiedonsiirtokaapelia  
Vaihe1: Katkaise järjestelmän virta ja pidä kaukosäädintä 0,5 metrin etäisyydellä ohjauspaneelista.  

Vaihe2: Kytke kaukosäädin päälle painamalla ja pitämällä "      " -painiketta painettuna.  
Vaihe 3: Varmista, että langattoman yhteyden ilmaisin näkyy jatkuvasti etusivulla. 

Vaihe4: Paina "  " -painiketta ja pidä se painettuna 5 sekuntia päästäksesi 

pariliitoksen asetussivulle (Kuva 6-9). Tällä sivulla näet vilkkuvat " " ja "  " 

sekä lähtölaskentaajastimen "         " (60s).      

 

 

 

 

 

Vaihe 5: Kytke järjestelmän virta päälle. Odota pariliitosten mudostumista sekunneissa.  

Vaihe 6: Pariliitoksen muodostamisen jälkeen LCD-paneeli näyttää kuvan 6-10 mukaisesti 5 sekuntia, 

minkä jälkeen se palaa automaattisesti etusivulle.  

 

 
 
 

    
   Kuva 5-11  

 
 

Jos pariliitos epäonnistuu 60 sekunnin kuluessa, palaa vaiheeseen 4 ja yritä 
uudelleen.   
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Menetelmä 2. Pariliitäntä tiedonsiirtokaapelilla  

Vaihe1: Kytke järjestelmän virta ja kaukosäädin pois päältä. En  

Vaihe2: Yhdistä kaukosäädin ja viestintämoduuli viestintäkaapelilla. gl  

Vaihe 3: Kytke järjestelmän virta ja kaukosäädin päälle. Odota, että ne parittuvat an ti 
muutamassa sekunnissa. Pariliitos onnistuu, kun etusivu tulee näkyviin.  

 Riippumatta siitä, onko se langattoman tiedonsiirron tilassa vai ei, se siirtyy 
langallisen tiedonsiirron tilaan, kun muodostat pariliitoksen tiedonsiirtokaapelin 
kanssa.  

 Jos ohjausjärjestelmä tai perämoottori vaihdetaan uuteen, alkuperäinen 

langaton yhteys katkeaa ja langaton tiedonsiirto katkeaa. Ohjausjärjestelmän 

LCD-paneelin pääsivu näkyy alla olevan kaltaisena. Tässä tapauksessa, 

käyttäjien tulisi suorittaa paritus uudelleen.  

 

Kuva 5-12  

Jos ohjausjärjestelmää ja perämoottoria ei kuitenkaan vaihdeta, mutta 
nestekidenäyttöpaneeli näyttää edelleen tältä, tarkista ja:  

1) Varmista, että ohjausjärjestelmä ei ole kaukana perämoottorista;  

2) Varmista, että kaikki laitteet ovat normaalisti päällä.  

Jos valvontajärjestelmän näyttö on edelleen kuvan 6-11 kaltainen tarkistuksen 

jälkeen, se osoittaa, että virhe on tapahtunut. Ota yhteys jälleenmyyjään 

korjausta varten.  

 

5.7 Vesivoiman tuotantotoiminto  
NAVY Evo -perämoottorilla voi ajaa potkuria akun lataamiseksi (vain ePropulsion 

akku) veden virtauksen kautta.  

Kone siirtyy vesivoiman tuotantotilaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:  

Su
om

i 
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1. Evo-ohjausjärjestelmä on asetettu kytkemään vesivoiman tuotantotoiminto päälle 

(oletusarvoisesti käytössä).  
2. Evon ohjausjärjestelmä on nolla-asennossa.  

3. ePropulsionin akun teho on alle 90 %.  

4. Kone siirtyy vesivoiman tuotantotilaan, kun veneen nopeus on yli 6 km / h, joka on vakaa 

4 sekunnin ajan.  

5. Vesivoiman tuotantotoimintoa voidaan käyttää vain, kun siihen liitetään ePropulsion-

akkuja.  

6. Jos käytät E-sarjan akkua, liitä se tietoliikennekaapelilla.  

Jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu, vesivoiman tuotanto pysäytetään:  

1. Evo-ohjausjärjestelmä on asetettu kytkemään vesivoiman tuotantotoiminto pois päältä.  

2. Evo-ohjausjärjestelmä on eteen-/taaksepäin-tilassa (ei nolla-asennossa).  

3. Alus ei kulje tai se kulkee liian nopeasti (NAVY Evo3.0 on yli 40km/h tai NAVY Evo6.0 on 

yli 45km/h).  

4. Akun varaustaso on yli 90 %.  

 Vesivoimantuotantotoiminto voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun se liitetään 
ePropulsion-akkuihin.  

Vesivoiman tuotantotoiminnon määrittäminen  

Evo-ohjausjärjestelmä  ja  perämoottori  ovat  molemmat  päällä.  Paina  

samanaikaisesti painikkeita ”      ", " ^" ja "      " but- Kun Evo-ohjausjärjestelmä ja 
kone on onnistuneesti kytketty, ja tonnia päästäksesi vesivoiman tuotannon 
asetusliittymään. Paina sitten "     " vaihtaaksesi vesivoiman tuotantotoiminnon tilaa 
(En tarkoittaa päällä, Dis tarkoittaa pois päältä).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5-13
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5.8 Varoitusviestit  
Kun perämoottori toimii epänormaalissa tilassa tai epäkunnossa, nestekidenäytössä 

näkyy varoitusviesti ja virhekoodi. Kuva 6-13 on esimerkki. Alla olevasta taulukosta 

löydät lisää virhekoodeja ja vastaavia ratkaisuja.  

  

 

Kuva 5-14  
  

Koodi  Syy  Ratkaisu  

 E01  
Akun jännite ylittää 
toimintaalueen.  

Vaihda akku suositeltujen käyttöominaisuuksien 
perusteella. 

  
  
  
  

E02  

  
Potkuri voi olla tukossa, 
mikä aiheuttaa moottorin 
ylivirran.  

  

Katso kohta E10:n ratkaisu.  

Moottori vikaantuu tai 
piirilevy vikaantuu 
aiheuttaen moottorin 
ylikierron.  

  
Yritä sammuttaa pääkytkin ja odota 
10 sekunttia ja kytke sitten kytkin 
uudelleen päälle.  

  
  

E06  

  

Akun jännitetaso on liian 
alhainen.  

  

Käytä moottoria pienellä teholla. Lataa akku 
mahdollisimman pian.  

  
  

E10  

  

Moottorin pysähtyminen, joka 
voi johtua tukkeutuneesta 
potkurista.  

Katkaise virta ja siivoa sitten potkurin 
ympärille kietoutuvat tavarat. Testaa, 
voidaanko potkuria pyörittää käsin ennen 
kuin toiminta.  

  

E11  

  
Moottorin lämpötila on 
liian korkea.  

Lopeta perämoottorin käyttö ja odota, 
kunnes lämpötila laskee normaalin 
lämpötilan rajoissa. käyttölämpötila-
alue.  
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Koodi  
Syy  Ratkaisu  

  

E12  

  
Piirilevyn lämpötila on 
liian korkea.  

Lopeta perämoottorin käyttö ja odota, 
kunnes lämpötila laskee normaalille 
käyttölämpötila-alueelle.  

  

E22  

  
MCU-viestintä Ab- 
normaalius  

  
Käynnistä uudelleen ja katso, häviääkö 
virhe.  

  
  

E30  
Kaasun  

asentotunnistimen vika, 
tulisi kalibroida kaasun 
asentotunnistin 
uudelleen.  

  

Katso kohta 6.3.2 Uudelleenkalibrointi 
kaasuläpän asentoanturin 
uudelleenkalibroimiseksi.  

  
  

E56  

  

Perämoottorin ja akun 
välinen tiedonsiirtovirhe  

  
Tarkista, että perämoottorin ja akun 
välinen tiedonsiirtokaapeli on kunnolla 
kytketty, ja jos on, käynnistä järjestelmä 
uudelleen.  

  
  

E60  

  

Kaukosäätimestä on 
loppumassa virta.  

Liitä kaukosäädin perämoottoriin 
tietoliikennekaapelilla. Katso kohta 6.2.2 
Lataus langallisella yhteydellä.  

  

Kaikki 
koodit 
näytöllä 

  
Moottorissa ei ole virtaa.  Kytke akku perämoottoriin ja kytke 

sitten pääkytkin päälle.  

  
Ei paritettu  Katso kohta Ohjausjärjestelmän ja 

perämoottorin yhdistäminen6.6.  

  

 Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun ePropulsion-jälleenmyyjään.  
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6 Asetukset   
6.1 Asetukset  
Näyttöasetukset on suositeltavaa asettaa näillä ohjeilla ennen käyttöä.  

Vaihe 1: Paina käynnistystilassa "  " -painiketta ja pidä se painettuna, jolloin 

pääset asetussivulle, kuten kuvassa 6-1 on esitetty. Käyttäjät voivat valita 

näyttökohteet henkilökohtaisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan.  

 
Kuva 6-1  

  
asetettu. Paina " ^ " -painiketta nähdäksesi vilkkuvan kohteen vaihtoehdot. 
Esimerkiksi kuvassa Kuva- Vaihe2: Asetusten asetussivulla vilkkuva kohde on kohde, 
joka odottaa vaihtoehtoisia vaihtoehtoja. Paina vain " ^ " -painiketta, ja " V " vaihtuu 
" % ":ksi, eli Kuva 6-1, jos " V " vilkkuu mieltymysten asetussivulla, se tarkoittaa, että 
" V " on vaihtunut jännitteestä akun varaustasoon. muu näytettävä kohde. Vaihe 3: 
Paina "  " -painiketta tallentaaksesi nykyisen kohteen asetukset ja siirtyäksesi 
samanaikaisesti seuraavaan kohteeseen.  

Vaihe 4: Kun kaikki kohteet on asetettu hyvin, paina pitkään "  " -painiketta 

tallentaaksesi kaikki asetukset ja palataksesi pääsivulle.  

6.2 Akun kokoonpano  
Tarkka akun konfigurointi auttaa arvioimaan tarkasti akun lataustilan. Kun käytetään 

ePropulsion E-sarjan akkua, ohjausjärjestelmä aktivoi akun konfiguroinnin itse, 

kunhan kaikki tietoliikennekaapelit on liitetty hyvin. Jos ei käytetä E-sarjan akkuja, 

käyttäjien on määritettävä akut manuaalisesti kaukoohjaimen/peräsimen kautta 

ensimmäisellä käyttökerralla, jotta akun varaustaso paljastuu tarkemmin.  

 Akun konfigurointi on suoritettava, jos NAVYyn liitetään ensimmäistä kertaa6.0 
akku, jonka tyyppi/kapasiteetti/jännite on erilainen.  



Akun konfigurointiprosessi LCD-näyttö 

Vaihe1: Kytke ensin pääkytkin ja Evo-kaukosäädin / Evo Tiller päälle.  

Paina "    " ja      -   painiketta samanaikaisesti ja pidä niitä 
painettuna siirtyäksesi akun asetussivulle. Käyttäjät näkevät, että 
akkutyyppi vilkkuu ja se on valmis konfigurointiin.  

 

Vaihe2: Aseta nimellisjännite painamalla "     "   ja " ^ " 

painiketta. 

Vaihe 3: Paina "  " -painiketta vaihtaaksesi 

paristotyyppivaihtoehtojen välillä Pb, Li ja LFE. 

Pb: Pb: Lyijyakku Li: Litiumakku.  

LFE: Litium-ioni-rautafosfaattiakku  

Vaihe4: Aseta akun katkaisujännite painamalla "     " ja 

" ^ " -painiketta. 

Vaihe5: Paina "      " ja " ^ " -painiketta asettaaksesi akun 
kapasiteetin käyttämäsi akun mukaan. 

Huomaa, että kapasiteetin yksikkö on "Ah", yleensä akun 

kapasiteetti ilmaistaan "Wh", ja kapasiteetin saa "Ah" arvona 

noudattamalla alla olevaa kaavaa:  

Kapasiteetti Wh 
Kapasiteetti Ah = 

Nimellisjännite V 

Esim. jos käyttäjät käyttävät 3000Wh:n litiumakkua, jonka 
nimellisjännite on 48,1V, akun kapasiteetti on noin 62,37Ah, joten 
voit asettaa kapasiteettiasetukseksi 62Ah.  
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Akun konfigurointiprosessi  LCD-näyttö  

  
  
  

Vaihe5: Tallenna kaikki asetukset painamalla " 
" painiketta ja palaa pääsivulle.  

  

 

  

 NAVY Evo -laitteen kanssa suositellaan käytettäväksi litium-, lyijy- ja 

litiumrautafosfaattiakkuja. Muun tyyppiset akut eivät välttämättä saa NAVY Evo 

paristoa toimimaan kunnolla.  

 Kun käytät alla mainittuja paristoja, aseta paristotyyppi ja nimellisjännitearvo 

seuraavan taulukon parametrien perusteella.  

  

Akun tyyppi  Nimellisjännitevaihtoehdot  

LI  43.2V 44.4V 45.6V 46.8V 48.1V 49.4V 50.4V 51.8V 53.2V  

Pb  44.0V 46.0V 48.0V 50.0V 52.0V 54.0V  

LFE  44.8V 48.0V 51.2V  

 Akun kokoonpanon päivittäminen on tarpeen, jos erityyppinen akku on 

sovellettu.  

 Kun käytetään muita kuin ePropulsion-akkuja, ennen perämoottorin 

käynnistämistä käyttäjien on määritettävä akut Evo-ohjausjärjestelmän kautta 

ensimmäistä käyttökertaa varten, muutoin akut eivät välttämättä toimi oikein.  
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7 Tarkistuslista ennen käyttöä 
1. Varmista, että potkuri on kiinnitetty oikein ja tukevasti perämoottoriin.

2. Varmista, että perämoottori on kiinnitetty veneeseen oikein ja tukevasti.

3. Varmista, että kaasuvipu ja ohjauspyörä on asennettu oikeaan asentoon ennen

virran kytkemistä.

4. Varmista, että kaasu kulkee tasaisesti ilman esteitä.

5. Tarkista ennen akun kytkemistä, ettei kaapeleissa ole huonoja kontakteja tai
vikoja.

6. Tarkista ja varmista, että pääkytkin kytkeytyy normaalisti päälle ja pois päältä.

Kytke sen jälkeen pääkytkin pois päältä.

7. Varmista, että akussa on riittävästi virtaa.

8. Varmista, että Evo-kaukosäätimessä on riittävästi virtaa, kun kaukosäädin

muodostaa langattoman yhteyden perämoottoriin.

 Käynnistä perämoottori vain, kun potkuri on veden alla, sillä pyörivä potkuri on 
vaarallinen.  

 Jos kaapeli on kastettu veteen, kuivaa se kokonaan ennen kuin liität sen akkuun 

tai kytket järjestelmään virran.  

8 Perämoottorin käynnistäminen 
1. Täytä tarkistuslista.

2. Irrota sammutuskytkin kauko-ohjaimesta/peräsimestä.

3. Työnnä/kierrä kaasuläppä nolla-asentoon.

4. Kytke akku perämoottoriin.

5. Kiinnitä perämoottori oikeaan trimmikulmaan.

6. Kytke pääkytkin päälle. Jos perämoottori on kytketty E-sarjan akkuun, paina
myös akun virtapainiketta kytkeäksesi sen päälle.

7. Paina  ""-painiketta kaukosäätimen/kaukosäätimen kytkemiseksi päälle ja 
pääsivu tulee näkyviin. 

8. Suorita tarvittaessa asetusten ja akun konfigurointi.

9. Sido Kill-kytkin ranteeseesi tai pelastusliiveihisi ja kiinnitä sitten Kill-kytkin

kauko-ohjaimeen/peräsimeen.

10. Käynnistä perämoottorisi painamalla tai kääntämällä kaasua hitaasti.



ti
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9 Perämoottorin pysäyttäminen 
Yleensä on suositeltavaa pysäyttää perämoottori seuraavien menettelyjen 
mukaisesti.  

1. Palauta kaasuläppä nolla-asentoon.

2. Odota, kunnes perämoottori pysähtyy, ja irrota sitten sammutuskytkin
kaukosäätimestä/perämoottorin kahvasta.

3. Pidä "          "-painiketta painettuna, kunnes kaukosäätimen/kaukosäätimen kahvan 
virta katkeaa. 

4. Kytke pääkytkin pois päältä. Jos perämoottori on kytketty E-sarjan akkuun, paina

myös akun virtapainiketta virran katkaisemiseksi.

5. Kallista perämoottori vedenpinnan yläpuolelle tai irrota se veneestä.

 Jos perämoottoria ei käytetä lähiaikoina, on suositeltavaa kallistaa 
perämoottorilauta pois vedestä, sillä muuten voi tapahtua eroosiota.  

 Perämoottori pysähtyy, jos jokin näistä tilanteista toteutuu. 

1. Kaasuvipu on nolla-asennossa.

2. Kill-kytkin ei ole oikeassa asennossa kauko-ohjaimessa/peräsinkahvassa.

3. Pääkytkin on pois päältä.

4. Kauko-ohjaimen/peräsinkahvan ja perämoottorin välinen yhteys katkeaa.

5. Akun ja perämoottorin välinen liitäntä katkeaa.

6. Ohjausjärjestelmässä on vika (esim. moottori on estynyt tai akun jännitteen

taso on alhainen).
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10 Trimmikulman säätö 
 Säädä perämoottorin trimmikulmaa vain perämoottorin ollessa paikallaan.  

Trimmikulmavaihtoehtoja on viisi, mukaan lukien 60°, 15°, 10°, 5° ja 0°. Säädä 

perän trimmikulma erityisolosuhteiden mukaan. Esimerkiksi kun vene on matalassa 

vedessä tai perämoottori ei ole käytössä, kallista perämoottoria ja säädä 

trimmikulma 60°:een. Normaalikäytössä kiinnitä se oikeaan trimmikulmaan, jossa 

akseli on käytön aikana pystysuorassa alaspäin. Muista, että paras trimmikulma 

vaihtelee venetyypin, käyttöolosuhteiden, sään jne. mukaan.  

 Kallistus ylöspäin 

 Irrota peräsin ensin, ennen kuin kallistat perämoottorin ylös asentoon, jossa on 

maksimi trimmikulma.  

Älä käytä peräsinkahvaa perämoottorin kallistamiseen tai nostamiseen. 

Peräsinkahvaa ei ole suunniteltu kantamaan perämoottorin painoa, ja se voi 

vahingoittua. Käytä suojusta tukemaan perämoottorin painoa nostamisen ja 

kallistamisen aikana.  

Vedä trimmivipua ylöspäin yhdellä kädellä ja nosta perämoottorin akselia toisella 

kädellä, jotta trimmikulmaa voidaan suurentaa tiettyyn asteeseen. Vapauta sitten 

trimmivipu lukitaksesi trimmikulman.  

Vapautus-
painike 



45 

Kallistus alaspäin  

Vapautuspainike nostetaan ylös, kun trimmikulma on maksimissaan 60° asennossa.  

Jos trimmikulma on enintään 15°, nosta perämoottorin akselia yhdellä kädellä ja 

vedä sitten trimmivipu toisella kädellä ylös korkeimpaan asentoon trimmikulman 

pienentämiseksi tiettyyn asteeseen. Vapauta sitten trimmivipu trimmikulman 

lukitsemiseksi.  

Jos trimmikulma on yli 15°, paina vapautuspainiketta ja kallista potkuriakselia 

hieman ylös noin 80° asentoon, laske se sitten alas, jolloin perämoottorin akseli 

palaa 0° asentoon.  

 On suositeltavaa testata eri trimmikulmia, jotta löydät veneen ja toiminnan 

kannalta optimaalisen trimmikulman. Huomaa, että nopeutta on nostettava 

asteittain testin aikana, ja tarkista, jos ilmenee epänormaaleja tilanteita.  

Pysäytä perämoottori ja pienennä trimmikulmaa tarvittaessa.  

 Kallistettaessa ylös- ja alaspäin suositellaan kevyitä ja varovaisia 
toimintoja. 

 Trimmivipua käytetään trimmikulman suurentamiseen 0°:sta 60°:een tai 

trimmikulman pienentämiseen 15°:sta 0°:een.  
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11 Käyttö matalassa vedessä 
Kun vene kulkee matalassa vedessä tai monimutkaisissa vedenalaisissa olosuhteissa, 

se voi joutua karilleajovaaraan. Perämoottorin asettaminen maadoituksenestotilaan 

suojaa perämoottoria vaurioilta, jos perämoottori osuu vedenalaisiin riuttoihin tai 

kiviin. Anti-grounding-tilassa perämoottorin vedenalainen osa on joustava 

kallistussuunnassa, ja moottori kallistuu automaattisesti ylöspäin, jos se osuu 

johonkin vedenalaiseen kohteeseen.  

Vaihe 1: Vedä vasemmalla kädellä hammasrattaiden koukkua kääntääksesi sitä tietyn 

kulman kautta, jotta rantarakenneavain voidaan vetää alaspäin iskun loppuun asti. 

Vaihe 2: Vedä oikealla kädelläsi rantarakenneavainta alaspäin rantakiskon päähän.  

aivohalvaus (vedä ylös rannalta poistuttaessa).  
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12 Kierrä tietoliikennekaapeli palkeeseen 

Kaapelin ja koneen kunnon suojelemiseksi suositellaan, että kun käytät 5 metrin 

pituista tiedonsiirtokaapelia, noudata seuraavia toimintoja, jotta tiedonsiirtokaapeli 

voidaan pujottaa nippusiteeseen:  

Vaihe 1: Irrota kahva-akseli, koristeellinen kansi ja ylempi kotelo, irrota kortinpidin 

ja pujota kaapeli läpivientikotelon läpi (on suositeltavaa pujottaa ensin kova siima 

läpivientikoteloon, jotta viestintäkaapeli voidaan pujottaa helpommin).  

Kuva 12-1 

Vaihe 2: Laita kaapeli kortin johtoaukkoon ja työnnä se sitten alemman kotelon 
kaapeliaukkoon.  
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Kuva 12-2 

Vaihe 3: Asenna ylempi kotelo ja asenna sitten koristeellinen kansi, kierrä kahden 

kaapelireiän läpi kuvan mukaisesti ja liitä lopuksi viestintäporttiin.  

Kuva 12-3 
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13 Huolto 
13.1 Huomautukset 
Säännöllinen huolto on hyödyllistä, jotta perämoottorisi toimii optimaalisessa 

kunnossa. Älä käynnistä perämoottoria matalassa tai tuntemattomassa vedessä. 

Käytä perämoottoria vain syvän veden alueella.  

Puhdista ja vähennä korroosiota pesemällä koko perämoottori makealla vedellä sen 

jälkeen, kun sitä on käytetty suolaisessa vedessä.  

 Tarkista säännöllisesti, onko potkuri vaurioitunut ja onko siihen sotkeutunut 

siimaa. Moottorin takuu on päättynyt, koska kalastussiima aiheuttaa veden 

pääsyn moottoriin.  

 Irrota akku perämoottorista ennen huoltoa. 

 Suorita huolto ammattitaitoisten asiantuntijoiden tai jälleenmyyjän ohjeiden 
mukaisesti.  

 Käytä vain ePropulsionin alkuperäisiä komponentteja vaihtoon ja huoltoon. 

13.2 Huollon aikataulu 
Säännöllisesti asianmukaisesti huollettuna ja normaalissa kunnossa käytettynä 
perämoottori voi toimia optimaalisesti. Seuraavassa taulukossa esitetään yleinen 
huoltoväli, joka voi kuitenkin vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.  

Kohde Toiminta 

Käyttöönotto Joka 

50 tuntia 

(3 kuukautta)  

100 tuntia 

(6 kuukautta) 

200 tuntia 

(12 
kuukautta) 

Anodi Tarkista/korvaa □ □ ■ 

Potkuri 
ja 
tappi 

Tarkista/korvaa □ □ ■ 

 Symboli "□" osoittaa, että käyttäjät voivat tehdä tarkastuksia. Symboli "■" 
osoittaa, että jälleenmyyjän on tehtävä työt.  



50 

13.3 Potkurin huolto 
 Irrota akku perämoottorista ennen huoltoa. 

 Suositellaan suojakäsineitä käsien suojaamiseksi teräviltä potkurin reunoilta. 

Tarkista potkuri seuraavien ohjeiden mukaisesti ja vaihda uusi potkuri tarvittaessa 

kohdassa Potkurin valitseminen2.2 ja asentaminen.  

1. Tarkista potkurin lavat kulumisen, kavitaatioeroosion ja muiden vaurioiden
varalta.

2. Tarkista tappi kulumisen ja vaurioiden varalta.

3. Tarkista, ettei potkurin ympärillä ole vesikasveja, kalaverkkoja tai siimaköysiä.

4. Vaihda tarvittaessa uusi anodi.

13.4 Anodin vaihtaminen 
Katso alla olevaa kuvaa vaihtaaksesi tarvittaessa uuden anodin. 
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13.5 Sähkökontaktien huolto 
Puhdista kaikki sähkökontaktit sähkökontaktipuhdistusaineella kahden kuukauden 

välein ja puhdista heti, kun ruostetta näkyy.  
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14 Kuljetus ja varastointi 
14.1 Liikenne 
Pitkän matkan kuljetuksissa käytä ePropulsionin alkuperäisiä pakkausmateriaaleja 

perämoottorin pakkaamiseen ennen toimitusta.  

Kuva 14-1 

14.2 Sijoitus 

Kun laitat perämoottorin alustalle, varmista, että pinta on tasainen ja vaakasuora. 

Se on parempi laittaa alle vaimennustyyny.  

14.3 Varastointi 
Jos et käytä perämoottoria useampaan kuukauteen2, on suositeltavaa pyytää 

jälleenmyyjää puhdistamaan ja tarkistamaan perämoottori ennen varastointia. On 

suositeltavaa pakata perämoottori varastointia varten ePropulsionin alkuperäisiin 

pakkausmateriaaleihin.  

 Hanki riittävät vaimennussuojatoimenpiteet ennen kuljetusta ja varastointia.  

Ja varmista, että potkuri ei saa painetta, jos potkuri on asennettu pro- pellerin 

akselille.  

 Säilytä perämoottoria hyvin tuuletetussa ja kuivassa tilassa ilman suoraa 
auringonpaistetta. 

 Varmista, että ympäristön lämpötila on sopiva (-25°C~50°C) varastoinnin aikana. 
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15 Hätätilanteet 
15.1 Törmäys 
Jos perämoottori törmää johonkin veden alla olevaan esineeseen, noudata seuraavia 

ohjeita.  

1. Pysäytä perämoottori välittömästi ja sammuta sitten pääkytkin.

2. Tarkista mekaaninen rakenne, onko siinä vaurioita.

3. Palaa lähimpään satamaan tai laituriin pienellä teholla.

4. Soita jälleenmyyjälle tarkistaaksesi perämoottori.

15.2 Kastunut perämoottori 
Jos perämoottori on läpimärkä, pysäytä se välittömästi ja sammuta pääkytkin ja 

irrota sitten akku. Vie perämoottori jälleenmyyjälle. Varmista, että perämoottori on 

tarkastettu perusteellisesti ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.  

15.3 Akun varaustaso alhainen 
Kun akun jännite on pienempi kuin 42V, kaasutehoa rajoitetaan vähitellen jännitteen 

laskun myötä. Kun akun jännite laskee alle 39V:n, perämoottori pysähtyy 

automaattisesti akun ylipurkautumisen estämiseksi. Jos tämä tapahtuu, kun 

perämoottori on kaukana maasta ja käytettävissä on vaihtoehtoinen akku, 

suositellaan odottamaan, kunnes akun jännite palautuu 42 V:iin tai yli. Voit 

käynnistää perämoottorin uudelleen alle 1000 W:n kaasuteholla.  

15.4 Ylilämpötilasuojaus 
Kun käyttölämpötila on korkea, suurin tuloteho on rajoitettu nimellistehon rajoissa, 

ja teho pienenee lämpötilan noustessa. Jos järjestelmän lämpötila nousee jatkuvasti 

ja ylittää raja-arvon, perämoottori sammuu automaattisesti ylilämpötilan 

välttämiseksi. Käyttäjien on lopetettava perämoottorin käyttö ja odotettava, kunnes 

lämpötila laskee normaalialueelle.  
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16 Takuu 
ePropulsionin rajoitettu takuu on tarkoitettu ePropulsion-tuotteen ensimmäiselle 

loppuostajalle. Kuluttajilla on oikeus maksuttomaan korjaukseen tai korvaukseen 

viallisista osista tai osista, jotka eivät ole myyntisopimuksen mukaisia. Tämä takuu 

täydentää paikallisen kuluttajalain mukaisia lakisääteisiä oikeuksiasi.  

16.1 Takuukäytännöt 
ePropulsion takaa, että sen tuotteissa ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä 
rajoitetun ajan ostopäivästä alkaen. Kun vika havaitaan, käyttäjällä on oikeus tehdä 
takuuvaatimus ePropulsionin takuukäytäntöjen mukaisesti.  

Tuote Takuun päättymispäivä 

NAVY Evo 3.0 

NAVY Evo 6.0 
Kaksi vuotta ostopäivästä (ei-kaupallinen). 

Komponentit 

on korjattu tai 
vaihdettu 

Kolme kuukautta takuun myöntämispäivästä. 

Huom:  

1. Jos kolmen kuukauden jakso osuu päällekkäin

alkuperäisen takuuaikakauden kanssa, takuu näille
korvatuille tai korjatuille osille päättyy edelleen

kahden vuoden kuluttua ostopäivästä.

2. Jos kolmen kuukauden jakso ylittää alkuperäisen
takuuaika, korjatut tai vaihdetut osat jatkavat
takuun soveltamista pidennetyn jakson aikana.

 Takuun vahvistamiseksi käyttäjien on täytettävä takuukortti osoitteessa 
paketti etukäteen.  

 Säilytä tuotteen etiketti ehjänä ja merkitse sarjanumero etikettiin. Älä koskaan 
revi etikettiä irti tuotteesta. Jos ePropulsion-tuotteessa ei ole alkuperäistä 
tuotetarraa, ePropulsion ei voi myöntää sille takuupalveluja.  
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 Takuu on voimassa vain, jos tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. 

 Maksuton takuu on voimassa vain, kun esitetään laillinen sarjanumero ja 

todiste ostosta valtuutetulta ePropulsion-jälleenmyyjältä.  

 Ostajan tulee esittää voimassa oleva ostopäivämäärä ja 
alkuperäinen kuitti.  

 Ilmainen takuu ei ole siirrettävissä eikä sitä myönnetä uudelleen. 

 Sovellettavan lainsäädännön rajoissa ePropulsionin takuukäytäntöjä voidaan 

päivittää ilman ennakkoilmoitusta. Uusin versio on saatavilla verkkosivustollamme 

www. epropulsion.com.  

16.2 Takuun ulkopuolella 
Varmista, että tuote on asianmukaisesti pakattu toimituksen aikana, alkuperäistä 

ePropulsion-pakkausta suositellaan. Jos tuote vaurioituu edelleen toimituksen aikana 

tapahtuneen vääränlaisen pakkauksen vuoksi, vaurioitunut osa katsotaan takuun 

ulkopuolelle jääväksi.  

Lisäksi seuraavat syistä johtuvat viat tai vahingot on suljettu pois.  

takuun piiristä takuuaikana:  

• Väärinkäytökset ovat käyttöohjeen vastaisia.

• Onnettomuus, väärinkäyttö, toivottu väärinkäyttö, fyysinen vaurio, ylilataus,
nestevaurio tai luvaton korjaus.

• Pudottaminen, väärä hoito tai varastointi.

 On huomattava, että takuu ei kata myöskään pieniä vikoja, kuten normaalia 
kulumista, jotka eivät vaikuta tuotteen käyttötarkoitukseen.  

 Kulutustarvikkeet eivät kuulu takuun piiriin. 

16.3 Takuuvaatimusmenettelyt 
Jos havaitset tuotteessasi vian, voit tehdä reklamaation jälleenmyyjälle noudattaen 

alhaisia menettelytapoja:  

1. Täytä takuukortti oikein ja kokonaan etukäteen. Tee sitten takuuhakemus

lähettämällä se valtuutetulle ePropulsion-huoltokumppanille yhdessä voimassa
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olevan ostotodistuksen kanssa. Takuuvaatimuksen tekemisessä tarvitaan yleensä 

seuraavat asiakirjat: takuukortti, tehtaalta lähtenyt sarjanumero ja ostotodistus.  

2. Lähetä viallinen tuote valtuutettuun ePropulsion-huoltopisteeseen saatuasi

vahvistuksen. Huomaa, että etiketti on säilytettävä ehjänä. Voit myös toimittaa

tuotteen valtuutetulle ePropulsion-jälleenmyyjälle saatuasi vahvistuksen.

3. Vialliset komponentit tai osat joko korjataan tai vaihdetaan ePropulsionin

valtuutetun huoltokumppanin tekemän diagnoosin mukaan.

4. Jos takuuvaatimus hyväksytään, laite korjataan tai vaihdetaan maksutta. Huomaa,
että kaikki prosessista aiheutuvat toimituskulut ovat sinun kustannuksellasi.

5. Valtuutetun ePropulsion-jälleenmyyjän suorittaman huolellisen tarkastuksen ja
vahvistuksen jälkeen vialliset tai puutteelliset osat korjataan tai vaihdetaan uusiin,

jotka vastaavat todellista tilannetta.

6. Jos takuuhakemus hylätään, lähetetään vahvistusta varten arvioitu korjausmaksu

ja edestakaiset toimituskulut. ePropulsionin valtuutettu huoltopiste suorittaa
huollon vasta vahvistuksen jälkeen.

 Jos takuu umpeutuu, voit silti saada huoltopalveluja valtuutetuilta 
ePropulsionhuoltokumppaneilta minimihuoltomaksulla.  

    Skannaa  
    rekisteröidäksesi 
    tuotteesi  

Tuoteopastus 

Kiitos tämän käyttöohjeen lukemisesta. 

Jos sinulla on huolenaiheita tai havaitset ongelmia lukemisen 

aikana, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Olemme iloisia 

voidessamme tarjota palvelua sinulle.  

Guangdong ePropulsion Technology Limited 

Website: www.epropulsion.com  

Sähköposti: service@epropulsion.com  
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