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Kiitos, että hankit ePropulsion-tuotteen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan ympäristöystävällisiä, 
turvallisia ja luotettavia sähköperämoottoreita ja tarvikkeita.  
Tervetuloa vierailemaan sivustoilla  http://www.epropulsion.com ja www.epropulsion.fi .   
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. 

Tämän ohjekirjan käyttö 
Lue tämä ohjekirja perusteellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta osaisit käyttää tuotetta asianmukaisesti 
ja turvallisesti. Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt, että olet lukenut tämän ohjekirjan kokonaan läpi. 
ePropulsion ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka ovat aiheutuneet tämän 
ohjekirjan ohjeiden laiminlyönnistä. 
Jos löydät eroavuuksia oman tuotteesi ja tämän ohjekirjan välillä tai jos sinulla on kysyttävää 
tuotteesta tai ohjekirjasta, ota yhteyttä ePropulsion jälleenmyyjään. 
Tätä ohjekirjaa päivitetään jatkuvasti. Sivustolta www.epropulsion.com saat aina uusimman 
englanninkielisen version. 

Symbolit 
Seuraavat symbolit auttavat sinua tärkeimpien asioiden tunnistamisessa.  

 

Tärkeitä ohjeita ja varoituksia 

 

Hyödyllistä tietoa ja vinkkejä 
 

Tuotteen tunnistaminen 
E-sarjan akuissa on sarjanumerot sijoitettuina kuvien mukaisesti. Tarvitset sarjanumeroa asioidessasi 
huollon kanssa tai hankkiessasi varaosia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 0-1 
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1 Tuotteen yleiskuvaus 
ePropulsion E-sarjan akut ovat litium-rautafosfaattiakkuja, joissa on hyvä ja turvallinen suorituskyky, korkea 
energiatiheys, pitkä käyttöikä ja korkea luotettavuus.  

E-sarjan akkuja on kolmea mallia, E40, E80 ja E175, joiden nimellisjännite on 51,2 V ja kapasiteetit 40 Ah, 80 
Ah ja 175 Ah.  

 

1.1 Toimituksen sisältö 
 

 Säästä ePropulsion alkuperäispakkaus akun varastointia varten. 

 Tässä käyttöohjeessa mainitut muut tarvikkeet ovat hankittavissa ePropulsion-myyjältäsi. 
 
Tarkista, ovatko kaikki alla olevat toimituksessa. Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut kuljetuksessa, ota 
yhteyttä myyjään. 

 

Tuote Määrä Kuva 

E-sarjan akku 1 kpl  

Käyttöohje 1 kpl  

M8x16 

kuusiokoloruuvi 

2 kpl  

6 mm 

kuusiokoloavain 

            2 kpl  
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Kuva 1-2 

          1.2 Akun osat ja mitat 
 

E
ng

lis
h 

Kuva 1-1 

(Mitat millimetreinä) 

Moottorin tiedonsiirtoliitin 

CAN OUT -liitin CAN IN -liitin 

Akun positiivinen napa 

Suojavaahto 

Akun negatiivinen napa 

 
Kahva (irroitettavissa) 

Virtapainike 

Toiminnan merkkivalo 

Hälytysmerkkivalo 

Varaustason ilmaisin 

Tuuletusventtiili 

Suojavaahto 



6  

      1.3 Tekniset tiedot 
 

E40/E80/E175 akku 

Tyyppi Litium-rautafosfaattiakku 

Nimelliskapasiteetti 40 Ah(E40) / 80 Ah(E80) / 175 Ah(E175) 

Nimellisjännite 
 
51.2 V  

Nimellisteho 2048 Wh(E40) / 4096 Wh(E80) / 8960 Wh(E175)  
 

 Latausjännite 
 
57.6 V  

 Purkauksen katkaisujännite  41.6 V 

 
 Suurin latausvirta 

 
20 A(E40) / 40 A(E80) / 80 A(E175)  

 Suurin jatkuva purkausvirta 
 
40 A(E40) / 80 A(E80) / 150 A(E175)  

 Rinnankytkentä Enintään 16 E-sarjan akkua 

 Sarjaankytkentä Ei tueta 

 Varastointilämpötila 
 
-20°C - 60°C  

 Latauslämpötila 0°C -55°C 

 Purkauslämpötila -10°C - 55°C 

 Mitat (sis.kahvan) 
420*390*207 mm(E40)  

555*440*212 mm(E80)  

500*565*277 mm(E175)  
 

 Paino 
    29 kg(E40) 
    49 kg(E80) 
   87 kg(E175)  

 Suojausluokka IP67 

 Suositeltava varaustaso                                         
varastoinnin aikana 45 % -50% 
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1.4 Ennen käyttöä 
 

 Lue käyttöopas huolellisesti ennen akun käyttöä. Vain aikuiset, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän 
käyttöohjeen, saavat käyttää tätä tuotetta.   

 Tarkista ennen jokaista käyttöä, että akku on kunnolla kiinni, ja tarkista akun kunto, toimivuus ja liitäntä.  
 Älä poista akun pohjan suojavaahtoa. Vaahto suojaa akkua korroosiolta ja peittää kiinnikkeet.  
 Älä päästä akkua oikosulkuun liitännän aikana, äläkä pura akkua osiin. 
 Älä säilytä akkua kosteassa ympäristössä. 
 Pidä käytön aikana poissa ulkoisesta lämmönlähteestä ja suurjännitelaitteista.  
 Älä altista iskuille tai liialliselle tärinälle.  
 Käytön aikana vian ilmetessä katso Osa 2.4 LED-ilmaisimet, Osa 2.5 Summeri ja Osa 3 Vianetsintä.  
 Akkuja ei suositella pinottavaksi päällekkäin.  
 Käytetyt akut tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. 

 
 

1.5 Tärkeitä ohjeita 
 
 Kun akkua ei käytetä, varmista, että akun liittimet on peitetty hyvin vedenpitävillä korkeilla.  
 E-sarjan akku on roiske-, vesi- ja pölytiivis luokituksella IP67 ja testattu ennen toimitusta. Roiskeiden, 

veden ja pölyn kestävyys ei ole pysyvä olotila, ja kestävyys saattaa heikentyä normaalin kulumisen 
seurauksena. Nestevahingot eivät kuulu takuun piiriin.  

 Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai kipinöille.  
 Älä upota tai heitä akkua veteen.  
 Varmista, että akku ei koskaan aiheuta oikosulkua korujen tai työkalujen kanssa.  
 Älä altista iskuille tai liialliselle tärinälle.  
 Älä koskaan puhkaise akkua.  
 Älä altista akkua merkittäville vaurioille.  
 Älä koskaan kosketa vuotavaa akkua tai kennoa.  
 Älä koskaan sekoita akun positiivista ja negatiivista napaa keskenään.  
 Älä oikosulje, ylikuormita tai tyhjennä akkua.  
 Älä koskaan kytke akkuja sarjaan.  
 On ehdottomasti kiellettyä käyttää tätä akkua samanaikaisesti yhdessä erityyppisten tai ominaisuuksiltaan 

erilaisten akkujen kanssa.  
 Jos akkua käytetään äärilämpötiloissa (alle 0 ° C tai yli 50 ° C), akun käyttöikä lyhenee.  
 Lataa akku paikassa, joka on turvallinen, kuiva ja jossa ei ole tulenarkaa materiaalia.  
 Kun akkua ei käytetä pitkään aikaan, varmista, että akun varaustila on noin 45 % - 50 % ennen varastointia. 
 Älä käytä johtavia materiaaleja, kuten metallia, joka voi aiheuttaa oikosulun.  
 Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.  
 Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.  
 Älä sijoita akkua suoraan auringonvaloon.  
 Älä koskaan pura osiin tai muokkaa akkua.  

 Älä koskaan avaa akkukoteloa. Jos kotelo on vaurioitunut, älä käytä, lataa tai pura akkua. Ota yhteyttä 
valtuutettuun ePropulsion-jälleenmyyjään. 
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2 Käyttö 

2.1 Akun tilan tarkastus 
 
 

Älä poista akun pohjan suojavaahtoa. Vaahto suojaa akkua korroosiolta ja peittää kiinnikkeet.  
 

Vikavalon palaessa katso Osa 2.4 LED-ilmaisimet, Osa 2.5 Summeri ja Osa 3 Vianetsintä.  
 

Tämän toiminnon aikana akku ei luovuta virtaa. 
 

Tarkasta akun tila ennen jokaista käyttökertaa seuraavasti: Paina lyhyesti akun tai kauko-
ohjaimen virtapainiketta (älä käynnistä). Akun merkkivalo syttyy 5 sekunniksi osoittamaan 
akun tilan (akun varaustila tai varoitukset). 

 

2.2 Akun käyttö 
         2.2.1 Akun liittäminen moottoriin 

 
Liittäessäsi virtajohtoja, kiinnitä huomiota napaisuuteen. Älä koskaan sekoita akun 
positiivista ja negatiivista napaa keskenään.  

 
Älä päästä akkua oikosulkuun liitännän aikana.  

 
Jos akku on kytketty ePropulsion-perämoottoriin ja virta- tai tiedonsiirtokaapeli ei ole 
kytketty oikein, perämoottori pysähtyy.  

 
Ennen kuin liität akun perämoottoriin, varmista, että akun virtapainike on kytketty pois päältä, ja 
toimi seuraavasti:  
1. Liitä moottorin virtajohto akkuun.  
2. ePropulsion-perämoottoriin liitettäessä, käytä tiedonsiirtokaapelia (hankittava erikseen)    
    koneen liittämiseksi akkuun saadaksesi akun tiedot paremmin, (katso kuva 2–1).  
3. Jos käytät ePropulsion-perämoottoria langallisella kauko-ohjaimella, ohjauskahvalla,  
     sivukiinnitysohjaimella tai muilla ohjausjärjestelmillä, se suosittelee laitteidesi liittämiseen  
     Y-tyyppistä tiedonsiirtokaapelia (hankittava erikseen) (katso kuva 2–2).  
 
 Y-tyyppinen tiedonsiirtokaapeli voidaan liittää moottorin tiedonsiirtoliitäntään akussa tai perä- 

moottorin tiedonsiirtoliitäntään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Kuva 2–1 
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2.2.2 Akun virran kytkentä/katkaisu  

Akussa on automaattinen lepotila. Jos moottoria ei käytetä 24 tunnin kuluessa akun virran 
kytkemisen jälkeen, akun virta katkeaa automaattisesti.  

Ennen kuin kytket virran akkuun, varmista, että moottorin virtajohto on kytketty kunnolla akkuun, 
liitäntä on lukittu eikä liukastumisriskiä tai oikosulkua ole.  

a. Akun virtapainikkeen käyttäminen  
1. Kytke akku päälle pitämällä akun virtapainiketta painettuna yhden sekunnin ajan (enintään 3 sekuntia).  
    Akku käynnistyy ja tarkistaa itsensä. Jos ei varoitusta, se tarkoittaa, että akku on käynnistetty  
    onnistuneesti.  
2. Sammuta akku pitämällä akun virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin akku sammuu  
    automaattisesti.  
 
b. E-akun kauko-ohjaimen käyttäminen  

Kauko-ohjain voidaan liittää vain CAN-IN-liitäntään. Älä liitä ohjainta CAN-OUT-liitäntään.  

 Kauko-ohjainta käytettäessä akkua ei tarvitse käyttää virtapainikkeella. Kummankin kytkimen avulla 
voidaan akkuun kytkeä virta päälle tai pois päältä.  

Kauko-ohjaimet on hankittava erikseen.  
  
Kun käytät ePropulsion E-akun kauko-ohjainta, liitä kauko-ohjain CAN-IN-liitäntään kuvan 2–3 mukaisesti ja 
käytä sitten kauko-ohjainta.  
1. Kiinnitä kauko-ohjain.  
2. Liitä kauko-ohjain akun CAN-IN-liitäntään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2–2 

Y-tyyppinen tiedonsiirtokaapeli 
kauko-
ohjain 

ohjaus-
kahva 

sivukiinni-
tysohjain 

Kuva 2–3 
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1. Kytke akkuun virta pitämällä kauko-ohjaimen virtapainiketta painettuna 1 sekunnin ajan (enintään 3    
     sekuntia). Akun merkkivalo ja kauko-ohjaimen merkkivalo palavat. Akku käynnistyy ja tarkistaa itsensä.   
     Jos varoituksia ei ole, se tarkoittaa, että akku on valmis käytettäväksi.  

2. Sammuta akun virta pitämällä kauko-ohjaimen virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, näet  
    kauko-ohjaimen ja akun merkkivalojen sammuvan.   

  
 

2.2.3 Akun lataaminen  
 

Lue seuraavat huomautukset ennen lataamista:  
 
 Käytä akun lataamiseen vain ePropulsion-laturia, joka on erityisesti suunniteltu E-sarjan akuille. 

Älä lataa akkua kolmannen osapuolen laturilla.  
  

Laturin tiedonsiirtokaapeli on kytkettävä akun CAN-OUT-liitäntään.  
  

Varmista ennen lataamista, että verkkovirta on katkaistu.  
 
Älä koskaan sekoita akun positiivista ja negatiivista napaa keskenään.  

  
Lataa akkua vain 0–55 ° C lämpötilassa.  

 
 Pidä akku lataamisen aikana poissa vedestä ja vältä suoraa auringonvaloa tai sadetta. Lataa akku 

kuivassa, tuuletetussa paikassa.  
 
 Vältä suoraa kosketusta laturiin käytön aikana, laturin lämpötila voi nousta korkeaksi.  
  

Älä lataa akkua liikaa.  
  

Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.  
 
1. Kun lataat akkua, liitä laturin virtajohto akun plus- ja miinusnapoihin. Laturin virtajohdon positiivinen  
    liitin on kytketty akun positiiviseen napaan ja laturin virtajohdon negatiivinen liitin akun negatiiviseen  
    napaan. Liitä sitten laturin tiedonsiirtokaapeli akun CAN-OUT-liittimeen. Varmista, että liitäntä on oikea.  
2. Kun olet varmistanut, että akun virta on kytketty pois päältä, kytke laturi verkkovirtaan ja kytke sitten  
    akun virta painamalla akun tai kauko-ohjaimen virtapainiketta. Jos järjestelmässä ei ole hälytyksiä, akun  
    lataaminen onnistuu.  
3. Kun lataus on valmis, paina pitkään akun tai kauko-ohjaimen virtapainiketta, irrota sitten laturin  
    virtapistoke ja irrota laturin liittimet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva 2-4 

   Laturi 

 Tiedonsiirtokaapeli 
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2.3 Useamman akun käyttö 
 

 Alä kytke akkuja sarjaan. 
 
2.3.1 Akkujen rinnankytkentä  
  

Liitä akut rinnakkain, kun akut ovat täyteen ladattuja. Akkujen jännite-ero ei saa ylittää 2 V. 
  

Kun akut kytketään rinnakkain, akun CAN-IN-liitännän on oltava kytketty kauko-ohjaimeen tai 
tiedonsiirtopäätteeseen (hankittava erikseen).  

 
Erityyppisten tai arvoiltaan erilaisten akkujen käyttö rinnakkain on kielletty. 

  
Älä kytke uusia ja vanhoja akkuja rinnakkain.  

 
Varmista ennen liittämistä, että akun virta ei ole kytkettynä.  

   
Älä koskaan sekoita akun positiivista ja negatiivista napaa keskenään.   

 
Kahden tai useamman akun kytkeminen rinnakkain lisää niiden kapasiteettia. E-sarjan akut tukevat 
samanaikaisesti jopa 16 samantyyppistä akkua. Käytä akun silloituskaapeleita ja E-akun 
tiedonsiirtokaapeleita (hankittava erikseen) akkujen yhdistämiseen.  
Liitä akun 1 CAN-OUT-liitäntä E-akun tiedonsiirtokaapelilla (katso kuva 2-5) akun 2 CAN-IN-liitäntään ja niin 
edelleen alla olevan kuvan 2-5 mukaisesti. 

 
 

Kuva 2–5 

Kauko-ohjain 

Tiedonsiirtopääte 

Akku 1 

Akku 2 

Akku 3 

E-akun tiedonsiirtokaapeli Akun silloituskaapeli 

Akun silloituskaapeli 

Akun silloituskaapeli 

Akun silloituskaapeli E-akun tiedonsiirtokaapeli 
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2.3.2 Akkujen rinnankytkentä moottoriin  

   Kytkettäessä rinnakkaiset akut ePropulsion-perämoottoriin, perämoottori on liitettävä akkuun 1 
tiedonsiirtokaapelilla (katso kuva 2-6). Perämoottori voidaan liittää vain akkuun 1. 

 
  Rinnankytkennässä akun 1 CAN-IN-liitäntä on kytkettävä kauko-ohjaimeen tai 

tiedonsiirtopäätteeseen.  

Kytke akku 1 moottoriin kappaleen 2.2.1 mukaisesti. Seuraavassa kuvassa on esitetty rinnakkaisten akkujen 
ja ePropulsion-perämoottorin välinen kytkentä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akun suurin jatkuva purkausvirta on 40A (E40) / 80A (E80) / 150A (E175). Vain moottori, jonka 
kuormitusvirta on tätä arvoa pienempi, voidaan liittää akkuun.  

Jos akut kytketään rinnakkain, purkautumisvirta kasvaa.  

Jos purkausvirta ylitetään, akun sulake voi palaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2–6 

Akku 1 

Akku 2 

Akun silloituskaapeli Akun silloituskaapeli  
E-akun tiedonsiirtokaapeli 

Kauko-ohjain 

Tiedonsiirtopääte 
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2.3.3 Rinnankytkettyjen akkujen virran kytkentä ja katkaisu  
 

Kun useita saman mallin akkuja on kytketty rinnan, voit kytkeä/katkaista akkujen virran 
painamalla akun 1 virtapainiketta (akun liitäntä moottoriin, katso kuva 2-6) tai kauko-ohjaimen 
virtapainiketta.  

1. Kytke akkuihin virta pitämällä akun 1 tai kauko-ohjaimen virtapainiketta painettuna yhden  
         sekunnin ajan (enintään 3 sekuntia). Akut käynnistyvät ja tarkistavat itsensä. Jos varoituksia ei ole,  
         se tarkoittaa, että akut ovat käyttövalmiina.  

2. Katkaise akkujen virta pitämällä akun 1 tai kauko-ohjaimen virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.  
        Näet kauko-ohjaimen ja akkujen merkkivalojen sammuvan. 

 
2.3.4 Rinnankytkettyjen akkujen lataaminen  

Rinnankytkennässä CAN-IN-liitäntään on kytkettävä kauko-ohjain tai tiedonsiirtopääte.  

Rinnakkaisia akkuja ladattaessa laturin tulee olla kytkettynä akkuun, jonka CAN-OUT-liitäntään ei 
ole kytketty E-akun tiedonsiirtokaapelia (katso akkua 2 kuvassa 2–7).  
Rinnakkaisia akkuja ladattaessa latausaika on pidempi kuin yhdellä akulla. Voit lyhentää rinnakkaisten 
akkujen latausaikaa valitsemalla laturin, jonka lähtöteho on suurempi.  
Rinnakkaisia akkuja ladattaessa menetellään muuten samoin kuin yhdellä akulla. Katso kohta 2.2.3 
Akun lataaminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2–7 

Akku 1 

Akku 2 

Akun silloituskaapeli Akun silloituskaapeli E-akun tiedonsiirtokaapeli 

Tiedonsiirtokaapeli 

Laturi 

Kauko-ohjain 

Tiedonsiirtopääte 
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2.4 LED-merkkivalot 
 
E-sarjan akun näyttöpaneelissa on kuusi LEDiä: toimintailmaisin, hälytysilmaisin ja neljä akun varaustilan 
ilmaisinta. 
 
 

Akun tila Kuvaus Akun varaustila Hälytys  
 Virta katkaistu       
 Varaustila 0 % - 25 % *      

Varaustila 26 % - 50 %  *     
Varaustila 51 % - 75 %   *    
Varaustila 76 % - 99 %    *   

Varaustila 100 %       
Ylijännitesuojaus       

Ylikuumenemissuojaus       
 Varaustila 76 % - 100 %       

Varaustila 51 % - 75 %       
Varaustila 26 % - 50 %       

Varaustila 1 % - 25 %       
Varaustila 0 %       

Alijännitesuojaus       
Ylivirtasuojaus       

Ylikuumenemissuojaus       
Muut       

Huomaa:  = palava valo, * = 1 Hz (1/s) taajuudella vilkkuva valo 
 
 
2.5 Summeri 
 

Summerin tila Kuvaus 
3 sekunnin piippaus 10 sekunnin välein Alustava varoitus, katso kohta 2.4 ja kohta 3 Vianetsintä 
Jatkuva piippaus Vakava varoitus tai sulku häiriötilassa, akkua ei voi ladata eikä purkaa 
Yksi 5 sekunnin piippaus Akun varaustila laskenut alle 30 % 
Yksi 8 sekunnin piippaus Akun varaustila laskenut alle 20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiminta 
Sulku 

Lataus 

Purkaus 
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3 Vianetsintä 
 

Vika Ratkaisu 
Ylijännite 1. Tarkista, onko akku ladattu täyteen. Jos akku on ladattu täyteen, ylijännite 

on normaalia.  
2. Jos akkua ei ole ladattu täyteen, mutta ylijännitesuoja kytkeytyy, ota 
yhteyttä ePropulsion-myyjääsi. 

Ylikuumeneminen 
ladattaessa/purettaessa 

1. Irrota laturi / moottori.  
2. Jos lämpötila on liian korkea, jäähdytä akku. Kun lämpötila laskee, 
käynnistä akku uudelleen. Käytä akkua sopivassa lämpötilassa.  
3. Jos lämpötila on liian matala, käytä akkua sopivassa lämpötilassa 

Alhainen jännite purettaessa 1. Lopeta purkaminen.  
2. Lataa akku. 

Liian suuri virta purettaessa 1. Irrota moottori.  
2. Käynnistä akku uudelleen ja tarkista. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä 
ePropulsion-myyjääsi. Jos vika ei poistu, tarkista, onko ulkoisessa piirissä 
oikosulku tai onko akku kytketty suurvirtaiseen kuormitukseen. 

Ei reagointia 
virtapainikkeeseen 

1. Lue käyttöopas ja varmista, toimiiko laite oikein. 
2. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä ePropulsion-myyjääsi. 

Akku ei ota vastaan eikä 
luovuta virtaa 

1. Tarkista liitännät akun, laturin ja moottorin välillä.  
2. Liitä tiedonsiirtokaapelit ja virtajohdot takaisin.  
3. Irrota moottori tai laturi ja kytke se uudelleen hetken kuluttua.  
4. Ota yhteys ePropulsion-myyjääsi. 

Muut viat 1. Irrota kaikki liitännät akusta. Käynnistä akku hetken kuluttua ja tarkista, 
jatkuuko vika.  
2. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä ePropulsion-myyjääsi. 
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4 Kuljetus ja varastointi 
            
       4.1 Kuljetus 

Tarkista ja varmista, että pakkaus on ehjä ja vahingoittumaton.  

Vältä voimakasta tärinää, iskuja tai puristusta kuljetuksen aikana. Järjestä riittävä vaimennus ja 
suojatoimenpiteet ennen kuljetusta.  

Älä altista akkua auringolle tai sateelle kuljetuksen aikana.  

Tarkista sovellettavat paikalliset, kansalliset tai kansainväliset lait ja määräykset ennen kuljetusta.  

Alla olevassa kuvassa näkyy, kuinka akku pakataan alkuperäiseen ePropulsion-pakkaukseen. Pitkän 
matkan kuljetuksessa on suositeltavaa käyttää alkuperäistä ePropulsion-sovellusta pakkaus akun 
pakkaamiseksi ennen toimitusta. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

       4.2 Varastointi 

Kun akkua ei käytetä, varmista, että akun liittimet on hyvin suojattu vedenpitävillä korkeilla.  

Irrota kaikki akun liitännät ja tarkista, että kaikki liittimet ovat puhtaat.  

Varmista ennen varastointia, että akun varaustaso on noin 45 % - 50% ja että sitä säilytetään 15 
° C - 25 ° C lämpötilassa, suhteellinen kosteus enintään 75%, puhtaassa, kuivassa ja tuuletetussa 

paikassa, jotta vältetään syövyttävä vaikutus, poissa tulen ja lämmön lähteistä.  

Suojaa akku kosteudelta, pölyltä, vedeltä, iskuilta ja kuumuudelta.  

Akku on ladattava 6 kuukauden välein sopivalla ePropulsion-laturilla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4-1 
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5 Säännöllinen huolto 
 

Eri tekijät, kuten käyttöympäristö (kuten lämpötila, kosteus, pöly jne.), sisäisten osien ikääntyminen ja 
kuluminen lisäävät akun vikaantumisen mahdollisuuksia. Tämän välttämiseksi pidä akku optimaalisessa 
toimintakunnossa ja näin pidennä akun käyttöikää. Siksi säännöllinen huolto on erittäin tärkeää.  
• Ennen ensimmäistä käyttökertaa tai käyttöönottoa pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen lataa akku parhaan 
suorituskyvyn saavuttamiseksi. Käytä vain ePropulsion E-sarjan akulle tarkoitettua laturia akun lataamiseen. 
Muut laturit voivat johtaa akun kapasiteetin heikkenemiseen, akun ennenaikaiseen vikaantumiseen, 
tulipaloon tai räjähdykseen. Vältä ylilatausta, joka voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.  
• Käytä akkua kohtuullisessa lämpötilassa välttääksesi äärilämpötilojen vaikutukset akun käyttöikään ja 
käyttökertoihin.  
• Käytä kontaktisprayta käytön jälkeen, jotta akun liittimet pysyvät hyvässä kunnossa.  
• Jos ilmenee vika, korjaa ongelma ajoissa myöhempien vahinkojen välttämiseksi. Ota tarvittaessa yhteyttä 
ePropulsion-myyjääsi korjausta tai osien vaihtoa varten.  
• Noudata varastoinnin aikana tarkasti kohdan 4.2 Varastointi ohjeita. Kiinnitä erityistä huomiota 
varaustilaan ja tarkista akun tila säännöllisesti.  
• Pidä akun pinta puhtaana öljystä, liasta ja vedestä puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä. Vältä koskemasta 
metallisiin liittimiin. Kaikki liittimet on pidettävä puhtaina parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Kun 
kuljetat akkuja, älä koske liittimiin metalliesineillä, kuten avaimet tai työkalut, oikosulun, akun vaurioiden ja 
mahdollisen tulipalon tai räjähdyksen välttämiseksi.  
• Vältä suoraa auringonpaistetta tai säteilyaltistusta akun toiminnallisuuden parantamiseksi ja sen 
käyttöiän pidentämiseksi. Huolehdi samoin, ettei akkuun pääse nestettä, pölyä tai likaa.  
• Älä jätä akkua alhaiseen varaustilaan.  
• On suositeltavaa tarkistaa akun varaustila säännöllisesti. 
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6 Takuu 
 
ePropulsion rajoitettu takuu myönnetään ePropulsion-tuotteen ensimmäiselle loppukäyttäjälle. Kuluttajilla on 
oikeus saada ilmaiseksi korjaus tai vaihto sellaiselle tuotteelle tai tuotteille, jotka eivät vastaa kunnoltaan 
myyntisopimuksessa sovittua. Tämä takuu täydentää lakisääteisiä oikeuksiasi, jotka on määritelty paikallisissa 
kuluttajansuojalaeissa. 
 

Takuun voimassaolo 
Evo kauko-ohjain 
Evo ohjauskahva 

Kaksi vuotta ostopäivämäärästä. 

Osien korjauksen tai 
vaihdon jälkeen 

Kaksi vuotta ostopäivämäärästä ja 3 
kuukautta päivästä, jona korjatut tai 
vaihdetut osat toimitetaan kuluttajalle. 

 
Takuuehdot 
Jos tuote on viallinen tai ei vastaa myyntisopimuksessa luvattua, voit vaatia asiaan korjausta ePropulsion 
myyjältä. Vialliset osat korjataan tai vaihdetaan Epropulsion-huollon arvion perusteella. Korjauksessa 
käytetään uusia osia, joiden vaihdosta lopullisen päätöksen tekee ePropulsion-jälleenmyyjä. 
Todisteena hankinnasta pitää olla ostokuitti tai takuutodistus.  
Täytä korvausvaatimus yksityiskohtaisesti ePropulsion-huoltoa varten. 
Takuupalvelu on voimassa vain siinä maassa, josta tuote on ostettu. Kuluttaja maksaa korjauskulut, jos tuote 
on korjattu muussa maassa. 
Pakkaa tuote huolellisesti. Suosittelemme alkuperäistä pakkausta. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksessa, 
korjaus ei välttämättä kuulu takuuseen. Vahingon mahdollisesti aiheuttamat ansionmenetykset tai 
taloudelliset menetykset eivät kuulu takuun piiriin. 
 

Takuun rajoitukset  
Epropulsion rajoitettu takuu ei koske tuotteita, joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. 
Normaali kuluminen ei kuulu takuuseen. 
Takuuvaatimuslomake ei ole täytetty oikein. 
Ostotodiste on epäkelpo. 
Tuotetta on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti. 
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7 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EG-försäkran om överensstämmelse 

1. Tuotteen tyyppinumero/Produktens typnummer: E40, E80, E175 

2. Maahantuojan nimi ja osoite: 
Namn och adress av importören: 
Nettitiikeri Oy  
Turkkirata 26 
33960 Pirkkala/Birkala 
050 547 8543 
asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.fi 

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.  
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 

4. Vakuutuksen kohde/Objekt av försäkran: 

Tuote/Produkt: Litiumioniakku 
Tuotemerkki/Märke: ePropulsion 
Malli/tyyppi/ Modell/typ: E40, E80, E175 
 

5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen:  
Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om 
harmonisering: 

2014/30/EC  

6. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin 
teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:  
Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarderna som använts eller hänvisningar till andra 
tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras: 

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN IEC61000-6-1:2019 

Maahantuojan puolesta allekirjoittanut: 
Undertecknat för importören: 

Tampere/Tammerfors 29.1.2021 
Maahantuoja/Teknisen tiedoston kokoaja/ Importör/Kompilator av teknisk fil 
 
Nettitiikeri Oy 
 
 
Heikki Rehakka, hallituksen puheenjohtaja/styrelseordförande 
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