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Kiitos, että hankit ePropulsion-sähköperämoottorin. Olemme sitoutuneet tarjoamaan 

ympäristöystävällisiä, turvallisia ja luotettavia sähköperämoottoreita. 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 moottorin käyttöä, jotta osaisit käyttää moottoria 

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 perämoottorisi ja tämän ohjekirjan välillä tai jos sinulla on 

kysyttävää tuotteesta tai ohjekirjasta, ota yhteyttä ePropulsion-myyjääsi. 

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 

Perämoottorissa on sarjanumero sijoitettuna kuvan 

mukaisesti.  Tarvitset sitä asioidessasi huollon kanssa tai 

hankkiessasi varaosia.  
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1 Tuotteen yleiskatsaus 
Spirit 1.0 Plus/Evo on integroitu sähköperämoottori. Sen kokonaishyötysuhde on korkea ja 

akun käyttöaika on pitkä. Spirit 1.0 Plus/Evo vastaa käytännössä n. 3 hv perämoottoria, mutta se 

toimii paljon hiljaisemmin ja ympäristöystävällisemmin. Siinä on irrotettava akku ja taitettava 

ohjauskahva, joten moottoria on helppo kuljettaa ja säilyttää. Nämä ominaisuudet yhdessä 

tekevät moottorista ihanteellinen vaihtoehdon soutuveneisiin, jolliin ja purjeveneisiin.  

 Moottorista on kolme versiota, 1.0-L, 1.0-S ja 1.0-XS, joilla on eri rikipituudet. Mallia 1.0-L

suositellaan peräpeiliin, jonka korkeus on 400 mm – 500 mm, 1.0-S:ää suositellaan

peräpeiliin, jonka korkeus on 300 mm – 400 mm ja 1.0-XS:ää peräpeiliin, jonka korkeus on

200 mm-300 mm.

1.1 Toimituksen sisältö 

Tarkista, ovatko kaikki alla olevat toimituksessa. Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut 

kuljetuksessa, ota yhteyttä myyjään. 

Kohteita Määrä/yksikkö Kuva 

Perämoottori 

(Runko-osa) 
1 kpl 

Akku 

(erillispakattu) 
1 kpl 

Akkulaturi 1 kpl 

Magneettiavain 2 kpl 

Puikko moottorin 

suunnanlukitukseen 
2 kpl 

Käyttöohje 1 kpl 

Säilytä ePropulsionin laatikot perämoottorin varastointia varten. 

Muita tässä ohjekirjassa esiintyviä tarvikkeita on saatavana ePropulsion-myyjältä. 
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1.2 Moottorin osat 

 

 
 

 

Akun kahva 

Akun kahva 

Virtaliitin 

Virtaliitin 
Latausliitin 

Latausliitin 

Virtajohdin 

Virtajohdin 

Ohjauskahvan 
akseli 

Latauksen merkkivalo 

Latauksen merkkivalo 
Akun lukitus 

Akun lukitus 

Akku 

Akku 

Kallistusvipu 

Magneettiavain 

Näyttö 

Ohjauskahva 

Kiinnike 

Trimmikulman 
säätösokka 

Rikiputki 

Moottori 

Anodi 

Sokka 

Potkuri 

Evä 

Kiinnityspuristin 

Kaasukahva 

Kiinnike 

Evä 

Potkuri 

Sokka 

Anodi 

Moottori 

Rikiputki  

Kiinnityspuristin 

Kallistusvipu 

Trimmikulman 
 säätösokka 
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1.3 Tekniset tiedot 

 Spirit 1.0 Plus-L /Spirit 1.0 Plus-S/Spirit 1.0 Plus-XS 

Spirit 1.0 Evo-L /Spirit 1.0 Evo-S 

Tyyppi Sähkömoottori 

Suurin teho 1 kW 

Virran kulutus 20.8 A 

Vastaava 

bensiiniperämoottori 
3 hv 

Suurin kokonaishyötysuhde 55 % 

Maksimi pyörimisnopeus  
Eteenpäin: 1200 kierrosta minuutissa. 

Taaksepäin: 1200 kierrosta minuutissa. 

Käyttö Kauko-ohjaus/ohjauskahva 

Paino (ilman akkua) 

10.8 kg (XS) 

11,0 kg (S) 

11.2 kg (L) 

Mitat(P×L×K) 

884 mm × 275 mm × 942 mm (XS) 

884 mm × 275 mm × 1042 mm (S) 

884 mm × 275 mm × 1167 mm (L) 

Rikipituus 

525 mm (XS) 

650 mm (S) 

775 mm(L) 

Trimmikulma 0° ; 7° ; 14° ; 21° ; 75°  

Potkuri (Halkaisija/nousu) 280 mm /5,8 tuumaa 

 

Akku Spirit 1.0 Plus, Spirit 1.0 Evo 

Tyyppi Litium-polymeeri 

Nimelliskapasiteetti 1276 Ah 

Nimellisjännite 45.6 V 

Alhaisin jännite 33.6 V 

Täyden akun jännite 52.2 V 

Latausaika ~ 8 h 

Käyttöikä ≧ 500 jaksoa (akun nimelliskapasiteetista kulutettu 80 %) 

Lämpötila-alue Lataaminen: 0 ℃ ~ 45 ℃/Purkaminen: -20 ℃ ~ 60 ℃ 

Mitat(L×W×H) 416 mm × 275 mm × 202 mm 

Paino 8.8 kg 
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Akkulaturi Spirit 1.0 Plus, Spirit 1.0 Evo 

Teho 180 W 

Jännite 52.2 V 

Virta 3.5 A 

Katkaisuvirta 0.4 A 

Lämpötila-alue Käyttö: -10 ℃ ~45.5 ℃  

Varastointi: -30℃ ~ 75 ℃ 

Syöttöjännite 100V ~ 264V 

Taajuus 50Hz / 60Hz 

Syöttöjännite 230 V/2 A 

Hyötysuhde 87 % 

  

 Muiden akkujen lataaminen Spirit-laturilla on kielletty. Spirit-akun lataaminen ei-

alkuperäisellä laturilla on ehdottomasti kielletty. 

 

  Spirit Plus/Evo -akku, Spirit 1.0 Plus/Evo -moottori ja Spirit 1.0 Plus/Evo -laturi on 

tarkoitettu käytettäväksi yhdessä.  

48 V Spirit Plus/Evo -akun ja Spirit 1.0 Plus/Evo -laturin käyttö vanhemmassa Spirit 1.0 -

moottorissa on kielletty, ja vanhemman 40 V Spirit-akun käyttö Spirit 1.0 Plus/Evo -

moottoreissa on kielletty. Sekaisin käytön seuraukset ovat käyttäjän vastuulla.  

 

Ulkopuolisen akun vaatimukset  

Tyyppi Lyijyakku tai litiumakku 

Nimellisjännite 48 V 

Minimijännite 39 V 

Maksimijännite 60 V 

Pienin jatkuva 

purkausvirta 

28 A 

Sisäinen vastus < 100 mΩ 
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2 Huomattava ennen moottorin käyttöönottoa  
Sähköperämoottori on suunniteltu tarjoamaan hienoja veneilykokemuksia. Turvallisuussyistä 

lue seuraavat ohjeet. Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt nämä ohjeet ja vastuusi omasta 

toiminnastasi. Perämoottoria ei pitäisi koskaan käyttää tavalla, joka loukkaa tai rikkoo lakeja ja 

asetuksia. 

2.1 Perämoottori 

 Salli käyttö vain aikuisille, jotka ovat huolellisesti käyneet läpi tämän käsikirjan ja heitä 

on opastettu perämoottorin käytössä. 

Tutustu kaikkiin perämoottorin ominaisuuksiin, mukaan lukien käynnistys ja pysäytys, 

ohjaus ja säädöt. 

 Tarkista perämoottori ja akun varaustaso ennen jokaista matkaa. 

 Noudata veneen valmistajan suositusta veneen sallitusta moottoritehosta, älä 

ylikuormita venettä tai perämoottoria. 

 Ota vakavasti akun käyttöohjeet. Noudata ohjeita erityisen tarkasti oikosulun ja 

ylikuumenemisen osalta, sekä ohjeita akun ylilatauksen ja täysin tyhjäksi purkamisen osalta. 

 Käytä moottoria vain, kun potkuri on vedessä. 

Pysäytä perämoottori heti, jos joku putoaa veteen. 

 Kallista potkuri ylös vedestä käytön jälkeen. 

 Suosittelemme perämoottorin alaosan pesua makealla vedellä ajettuasi suolaisessa 

vedessä. 

 Älä jätä perämoottorin potkuria veteen, jos venettä liikutetaan soutamalla tai purjein. 

 Jos vikakoodi näkyy ja perämoottorissa on toimintahäiriöitä: Aseta kaasuvipu nolla-

asentoon ja sammuta moottori. Noudata vikakoodin mukaisia ohjeita. 

 Moottorin suojapiiri pysäyttää moottorin välittömästi, jos akun jännite putoaa alle 

kriittisen tason. 

 Pidä sähköliittimet hyvässä kunnossa suihkuttamalla liittimet joka kolmas kuukausi 

suojaspraylla, kuten CRC. 

 Säilytä moottoria talven yli omassa laatikossaan kuivassa ja auringonvalolta suojatussa 

paikassa. 

2.2 Akku 

Akku on suunniteltu erityisesti tähän moottoriin ja lataukseen tulee aina käyttää akun omaa 

laturia. Akussa on sisäinen hallintajärjestelmä, joka huolehtii akun kennojen latauksen 

tasapainotuksesta sekä suojelee sitä yli- ja alijännitteeltä, oikosululta ja liian korkealta 
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lämpötilalta. Vaikka akku onkin testatusti luotettava ja tehokas normaalikäytössä, sitä on 

käsiteltävä huolellisesti ja oikein. Noudata seuraavia ohjeita: 

Älä pudota akkua, ja varjele sitä iskuilta ja kolhuilta. 

Älä avaa tai korjaa akkua itse. Vie akku tarvittaessa ePropulsion-jälleenmyyjälle. 

Älä koskaan lataa akkua, jos se on vahingoittunut. 

 Lataa akkua vain sen omalla ePropulsion-laturilla. 

Älä lataa akkua syttyvän materiaalin lähellä. 

Irrota laturi akusta, kun se on täyteen latautunut. 

 Vaikka akku on suojausluokan IP67 mukaan vedenpitävä, älä kuitenkaan upota sitä 

veteen äläkä säilytä kosteissa olosuhteissa. 

 Älä päästä sähköä johtavia materiaaleja kosketuksiin akun tai laturin sähköliittimien 

kanssa, jotta laitteen elektroniikka ei vahingoittuisi.  

       Käytä sähköliitännässä suojatulppaa välttääksesi tahattoman oikosulun. 

 Älä anna akun jännitteen koskaan laskea alle 33 V. Akun kestoikä lyhenee, jos sitä 

säilytetään tyhjänä tai se ajetaan toistuvasti aivan tyhjäksi. 

 Säilytä akku kuivassa paikassa. 

  Pitkäaikaisessa varastoinnissa akkua tulisi ladata niin, että akkuun jää noin 60 % varaus. 

Varastoi akku huonelämpötilassa (15 ℃ ~ 25 ℃). Jos akun varaus on yli 60 % eikä sitä käytetä 

kymmeneen päivään, akku purkautuu itsestään pienellä virralla (n. 100mA) kunnes akun 

varaustila laskee 60 %:iin. 

      Jos akun varaus on pitkään alhainen, akku menee torkkutilaan. Herätä akku lataamalla. 

   Pitkäaikaisen varastoinnin aikana aktivoi akkua 3 kuukauden välein lataamalla ja pidä 

akun varaustila noin 60 %:ssa. Tämä aktivointi on hyvin tärkeää akun pitämiseksi hyvässä 

kunnossa. 

Pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen lataa akku täyteen ennen käyttöä. 

 Älä jätä akkua kuumina päivinä auton tavaratilaan tai muuhun kuumaan suljettuun 

tilaan. 

 Toimita käyttökelvoton tai vahingoittunut akku vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. 

Lisätietoja voit kysyä paikallisesta vaarallisten jätteiden keräyspisteestä tai jälleenmyyjältä. 

 Älä hävitä akkua kotitalousjätteiden mukana äläkä polta sitä. 
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3 Asennus 
Vaihe 1: Asenna moottori veneen peräpeiliin ja kiristä kaksi kiinnityspuristinta kahvoja 

kiertämällä.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 

                                                   Kuva 3 - 1                                                       Kuva 3-2 
 

 On suositeltavaa kiinnittää perämoottori vaijerilla perälautakiinnityksen löystymisen ja 

moottorin putoamisen varalta. Kiinnitä vaijeri perämoottorista tukevaan kohtaan veneessä. 

 

Asenna perämoottori veneen keskilinjalle. Jos veneen muoto on epäsymmetrinen, voit 

kysyä neuvoa ePropulsion-myyjältä. 

 
Kuva 3 - 3 

 

 

 

 

 

 

Perämoottorin asennuskorkeus vaikuttaa merkittävästi ajonopeuteen. Jos moottori on liian 

ylhäällä, kavitaatio voi tuhlata voimaa. Liian alas asennettaessa veden vastus kasvaa, ja se 

vähentää tehokkuutta ja käyntinopeutta. Asenna perämoottori siten että potkurin yläosa on alle 

150 mm veneen pohjan alla (potkurin akselista veneen pohjaan 290 … 240 mm). 
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Kuva 3 - 4 

Valitse oikea rikipituus peräpeilin korkeuden mukaan.  

 
Vaihe 2 (Evo-mallit): Asenna Evo-ohjausjärjestelmä. Asenna Evo kauko-ohjain tai Evo-ohjauskahva 
Evo-ohjausjärjestelmän asennusohjeen mukaan ja kytke johdotus   
  

Vaihe 3: Kannata akkua kahvasta ja akun lukituksesta. Kohdista 

akun kyljissä olevat pystysuuntaiset urat moottorin rungon 

pystysuuntaisiin kiskoihin ja laske akku varovasti paikalleen. 

Lukitse akku laskemalla lukituskahva alas   

 
 

Kuva 3 - 5 
  

Vaihe 4: Liitä virtajohto ja kiristä liitin kiertämällä sitä ½ kierrosta myötäpäivään.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Kuva 3 - 6                                   Kuva 3 – 7 
 
Varmista, että virtajohdon liitin ja pistoke ovat kuivia, jotta vältytään oikosululta.  

Suihkuta ja puhdista kosketuspinnat noin joka kolmas kuukausi suojasprayllä  

(esim. CRC). 

 

Peräpeilin yläreuna 

Peräpeilin korkeus 

Veneen pohja 
(alin kohta) 
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4 48 V ulkopuolisen akun kytkentä  
Varmista, että virtakytkin on off-asennossa ennen akun kytkentää. 

 

1. Kytke ensin ulkopuolisen akun johtimet akkuun. 

2. Kytke ulkopuolisen akun johtimet perämoottorin virtajohtimeen. 

3. Jos käytät ePropulsion-akkua (ei Spirit-akkua), liitä akku perämoottoriin tiedonsiirtokaapelilla. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Älä päästä akkua oikosulkuun kytkennän yhteydessä. 

 

Älä oikosulje pääkytkintä muilla virtalähteillä. Pääkatkaisin on asennettava veneeseen eikä 

sen taustalevyä saa poistaa. 

 

 Perämoottori pysähtyy virtajohtimen irrotessa. 

 

 Ennen käyttöä kierrä virtakytkimen nuppia vastapäivään, kunnes se jää päällä-asentoon.  

 

 Akkukapasiteettia voidaan kasvattaa kytkemällä useampia akkuja rinnan. 

 

 Käytön aikana on suositeltavaa tarkastaa napojen liitäntöjen tiukkuus. 

Kuva 4-1 

Virta-
kytkin 
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5 Käyttö 

5.1 Tarkistukset ennen moottorin käyttöä 

1. Tarkista että akussa on riittävästi virtaa. 

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

3. Varmista, että potkuri on oikein ja tukevasti asennettu perämoottoriin. 

4. Varmista, että akku on tukevasti paikoillaan. 

5. Ennen käynnistystä tarkista, että kaasukahva on nolla-asennossa. 

6. Varmista, että kaasuvipu liikkuu jouhevasti. 

7. Tarkista kytkennät ennen jokaista matkaa, varmista, etteivät sähköliittimet ole kuluneet tai 

huonokuntoiset. 

8. Tarkista ja varmista, että sähköliittimet ovat kuivia, jotta vältytään oikosululta. 

Käynnistettäessä potkurin tulee olla vedessä. 

 Jos kaapeli on uponnut veteen, kuivaa se perusteellisesti ennen kytkemistä. 

5.2 Käynnistys 

Vaihe 1: Laita magneettiavain koloonsa kauko-ohjaimen/kahvan päälle. Oman turvallisuutesi 

takia kiinnitä sen naru ranteeseesi tai pelastusliiviisi. Jos putoat veneestä, moottori pysähtyy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kuva 5 – 1                                            

 
  

Magneettiavain muodostaa magneettikentän ympärilleen. Pidä se 50 cm varoetäisyyden 

päässä sydämentahdistimesta ja muista lääketieteellisistä implanteista.  Magneettiavain saattaa 

häiritä sähkölaitteita, joten pidä se kaukana niistä. Sama varoetäisyys pätee myös pankki- ja 

luottokortteihin sekä muihin magneettisuuteen perustuviin tallenteisiin.  
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Vaihe 2: Kytke virta pitämällä virtapainiketta pohjassa vähintään 2 sekunnin ajan.  

 

Vaihe 3: Kierrä kaasukahvaa nolla-asennosta myötäpäivään eteenpäin ajoa varten ja 

vastapäivään peruuttaaksesi. Venettä ohjataan liikuttamalla ohjauskahvaa vaakatasossa. 

 

 

 
Kuva 5 – 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kuva 5 - 4 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 5-2 

Nolla-asento 

Eteenpäin Taaksepäin 

Ev
o 

ka
uk

o-
oh

ja
in
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5.3 Pysäyttäminen 

Perämoottorin voi pysäyttää neljällä tavalla. 

 

 

 Kierrä kaasukahva nolla-

asentoon. 

 Irrota magneettiavain. 

 

 

 Sammuta virtapainikkeesta.  Irrota virtajohto. 
 

Normaaliolosuhteissa on suositeltavaa sammuttaa perämoottori seuraavassa järjestyksessä: 

1. Kierrä/vedä kaasukahva nolla-asentoon.  

2. Perämoottorin pysähdyttyä poista magneettiavain. 

3.  Pidä virtapainiketta pohjassa runsas kaksi sekuntia, kunnes virta katkeaa. 

4. Kallista potkuri ylös vedestä tai nosta koko moottori pois veneestä. 

Poikkeavissa tilanteissa, kuten ”mies yli laidan”, on suositeltavaa pysäyttää perämoottori 

irrottamalla magneettiavain ohjauskahvasta.  

Toimintahäiriön sattuessa perämoottori pysähtyy välittömästi turvallisuussyistä. Perämoottori 

pysähtyy seuraavissa tapauksissa: 

1) Kaasu on nolla-asennossa. 

2) Painettaessa virtapainikkeesta virta pois päältä. 

3) Magneettiavain poistetaan. 

4) Moottorin ja akun välinen yhteys on katkennut. 

5) Akku on tyhjä. 

6) Perämoottoriin tulee toimintahäiriö (esim. moottori jumittuu tai akun jännite laskee alle 33V). 

7) Turvarannekkeen painiketta painettaessa. 

8) Turvarannekkeen yhteyden katketessa.   

 

On suositeltavaa kallistaa potkuri ylös vedestä, kun moottori ei ole käytössä. 

 

  

1
2
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5.4. Virran katkaisu ulkopuolisesta akusta  
Ulkopuolista akkua käytettäessä virta katkaistaan seuraavasti: 

 

1. Pysäytä perämoottori (katso 5.3 

Pysäyttäminen) 

2. Käännä pääkatkaisin off-asentoon. 

3. Katkaise virta akulta (jos akulla on 

virtakytkin), irrota virtajohdin. 

 
 
 

 

 

 

5.5 Ohjauskahvan säätö 

Ohjauskahva on säädettävissä sekä 

vaaka- että pystysuunnassa. 

 

Ohjauskahvan taittaminen ylös  

Ohjauskahvaa voi tarvittaessa nostaa ylöspäin ajon aikana.  

 
 

Kuva 5-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virta-
kytkin 

Kuva 5-5 
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Taitto alaspäin 

Vedä ohjauskahvaa ulospäin. Tällöin se siirtyy hieman ulospäin. Tämän jälkeen ohjauskahvan 

voi taittaa alaspäin.  

 Kierrä moottoria 

neljänneskierros, niin 

moottorin kiinnitin ei ole kahvan tiellä, ja 

saat kahvan täysin alas. 

 Ohjauskahva alas taittamalla 

moottoria on helpompi kantaa ja 

säilyttää. 

 

Kuva 5 - 7 

 

5.6 Perämoottorin kallistaminen ylös 

Vapauta lukitus kallistuskahvasta ylöspäin vetämällä ja kallista potkuri ylös vedestä vetämällä 

akun takana ylhäällä olevasta kahvasta. Moottori lukittuu ylös ja antaa klik-äänen, kun se on 

perälautaan nähden noin 90 asteen kulmassa. Saat potkurin takaisin veteen vetämällä hieman 

akun kahvasta ja samalla vetäen lukitus auki kallistuskahvasta. Tällöin moottorin voi päästää 

alas veteen akun kahvasta samalla tukien. 

 
 
 
 

 
Kuva 5 - 8 

 
                                                         Kuva 5 - 9 

Älä käytä kallistuskahvaa potkurin 

pyöriessä. 

Tue moottoria akkukahvasta ja tee 

kallistaminen varovasti.  
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5.7 Ohjauksen lukitus 

Voit lukita moottorin ohjauksen suoraanajoasentoon pistämällä moottorin mukana tullut sokka 

kuvan osoittamaan reikään.       

 

 

 
Kuva 5 – 10        Kuva 5 - 11 

 

 

 

5.8 Ohjauksen lukitus kuljetusta varten 

 
Kääntämällä ohjauskahvaa 180 astetta sokan voi 

pistää toiseen reikään. Ohjauskahvan voi silloin 

taittaa alas, kuten kuvassa. Tällöin moottoria on 

mukavampi siirrellä ja kuljettaa. 

 
Kuva 5-12 
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6 Evo-ohjausjärjestelmä 

6.1 Näyttö 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kuva 6–1 
 

Painike  Toiminto  

virta 

1. Virran ollessa sammutettuna pidä virtapainiketta painettuna kytkeäksesi 

virran ohjausjärjestelmään. 

2. Virran ollessa kytkettynä pidä virtapainiketta painettuna sammuttaaksesi 

virran. 

OK 

1. Asetussivuilla paina OK-painiketta tallentaaksesi asetukset ja siirtyäksesi 

seuraavan kohtaan. 

2. Asetussivuilla pidä OK-painiketta painettuna, järjestelmä tallentaa 

asetuksesi ja näyttö palaa kotisivulle. 

3. Kotisivulla tai kaikkien merkkien ollessa näkyvissä pidä OK-painiketta 

painettuna 5 sekunnin ajan siirtyäksesi laiteparin muodostukseen. 

4. Kotisivulla paina OK-painiketta vaihtaaksesi näyttöä jännitteen (V) ja akun 

varaustilan (%) välillä. 

Langattoman yhteyden ilmaisin 

Kaasukahvan nolla-asennon muistutus 

Turvarannekkeen tilailmaisin 

Kulunut tai jäljellä oleva aika 

Kauko-ohjaimen lataustarpeen ilmaisin 

Talteenottolatauksen ilmaisin 

Ylikuumenemisvaroitus 

Magneettiavaimen tilailmaisin 

Akun varaustilan ilmaisin Turvarannekkeiden määrä 

Akun varaus/jännite 

Hetkellinen teho 

Aika 
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Up 

1. Asetussivuilla paina Up-painiketta nähdäksesi kulloisenkin asetuksen 

vaihtoehdot. 

2. Virran ollessa kytkettynä ja kotisivun näytöllä, pidä Up-painiketta 

painettuna 10 sekunnin ajan siirtyäksesi kaasukahvan kalibrointisivulle.  

3. Kotisivulla paina Up-painiketta vaihtaaksesi näyttöä kuluneen (->I) tai 

jäljellä olevan ajan (I->) välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 

1. Virran ollessa kytkettynä pidä Menu-painiketta painettuna siirtyäksesi 

suosikkiasetussivulle.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Suosikkiasetussivulla pidä Menu-painiketta painettuna siirtyäksesi akun 

asetussivulle.  

 

 

 

 

 

 

3. Miltä tahansa sivulta pääset palaamaan kotisivulle painamalla Menu- 

      painiketta. 

 

Paina Up-
painiketta 

Kotisivu 1 Kotisivu 2 

Suosikkiasetussivu 

Akun asetussivu 
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Jos käyttäjä ei tee sivulla parametrien asetuksia, senhetkiset parametrit 

tallennetaan oletuksena käyttäjän parametreiksi. 

 

Kuvake Toiminto 

Akun varaustila 

Näyttää suuntaa-antavasti akun varaustilan. Tumma osuus ilmaisee 
jäljellä olevan varauksen.  

Akun varaustila/ 

jännite 

Näyttää akun tarkan varaustilan prosentteina tai akkujännitteen, 

valittavissa suosikkiasetussivulla. 

Esimerkiksi 

 

  

Ylikuumenemis-

varoitus 

Ei näkyvissä: järjestelmän lämpötila normaalialueella. 

 

Näkyy jatkuvasti: Järjestelmä ylikuumentunut, moottori 

pysähtyy. Moottori voidaan käynnistää vasta lämpötilan 

laskettua tietylle tasolle. 

Magneetti-

avaimen tila 

Ei näkyvissä: Magneettiavain paikallaan, toiminta normaalia. 

 

Näkyy jatkuvasti: Magneettiavain pois paikaltaan, moottorin 

käyttö estetty. 

Matka-aika  

 

Näyttää todellisen matka-ajan tunteina (HR) 

Kulunut/jäljellä 

oleva aika 

 

Jäljellä oleva aika, joka moottorilla voidaan vielä ajaa. 

 

Kulunut aika, joka moottorilla on siihen mennessä ajettu. 

Hetkellinen teho 

 

Näyttää reaaliaikaisesti moottorin ottaman tehon. 

”RESET” tekstin vilkkuessa kaasukahva on palautettava nolla-asentoon. 

näyttää akun reaaliaikaisen varaustilan 

näyttää akun reaaliaikaisen jännitteen 
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Langaton yhteys 

 

Näyttää ohjausjärjestelmän olevan langattomasti yhteydessä 

perämoottoriin. 

Talteenottolataus 

Näkyy jatkuvasti: talteenottolataus valmiustilassa. 

 

Vilkkuu: moottori lataa akkua. 

Turvarannekkeiden 

määrä 

Näkyy jatkuvasti: Turvaranneke on yhteydessä 

ohjausjärjestelmään. 

 

Vilkkuu: Jonkin turvarannekkeen yhteys katkaistu. 

 

Numero ilmaisee ohjausjärjestelmään yhteydessä olevien 

turvarannekkeiden määrän. 

 

6.2 Kauko-ohjaimen lataus 

Kauko-ohjaimessa on sisäänrakennettu litiumakku. Normaalikäytössä akku latautuu 

automaattisesti aurinkoenergialla tai langallisen liitännän kautta.  

 

6.2.1 Lataus aurinkoenergialla 
Aurinkopaneelin saadessa tarpeeksi auringonvaloa se tuottaa sisäänrakennetun litiumakun 

lataamiseen tarvittavan sähköenergian. Parhaan lataustehon saavuttamiseksi on suositeltavaa 

suunnata kauko-ohjaimen aurinkopaneeli kohti aurinkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kauko-ohjainta suositellaan ladattavaksi aurinkoenergialla. 

 

 

Aurinkopaneeli  

(Aurinkoa kohti) 

Kuva 6–2 
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6.2.2 Lataus johdolla 
Jos kauko-ohjain ei saa auringosta tarpeeksi sähkövirtaa pitkään aikaan, akun varaustaso laskee. 

Siinä tapauksessa varoitussanoma vikakoodilla E60 (Kuva 6–3) ilmestyy LCD-näytölle 

muistuttamaan kauko-ohjaimen lataamisesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkään varastoitaessa lataa kauko-ohjaimen akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen 

välttämiseksi. 

Älä oikosulje pääkytkintä muilla virtalähteillä. Pääkatkaisin on asennettava veneeseen eikä 

sen taustalevyä saa poistaa. 

 Pitkän varastoinnin jälkeen lataa kauko-ohjain ennen käyttöä. 

Tiedonsiirtokaapeli ei kuulu normaalitoimitukseen. Hanki sellainen myyjältäsi, jos valitset 

tämän latausmenetelmän. 

On suositeltavaa katkaista kauko-ohjaimen virta tiedonsiirtokaapelia kytkettäessä. 

Kytkettäessä kauko-ohjaimeen virta latauksen aikana, toiminnassa oleva moottori pysähtyy   

         irrotettaessa tiedonsiirtokaapeli, sillä perämoottori ja kauko-ohjain ovat yhteydessä  

         tiedonsiirtokaapelin välityksellä. 

 

 

 

Kuva 6–3 

Tiedonsiirtokaapeli 

Kuva 6–4 
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6.3 Tehon säätö 

6.3.1 Tehon säätö Evo-ohjausjärjestelmässä 
 

Aseta magneettiavain Evo-ohjauslaitteeseen ennen käyttöä. 

 

Evo-ohjausjärjestelmää käytetään pääasiassa moottorin tehon säätämiseen. Kun akku on oikein 

kytketty ja siihen on kytketty virta, kytke ohjausjärjestelmään virta perämoottorin 

käynnistämiseksi ja lisää sitten tehoa työntämällä / kääntämällä kaasua hitaasti eteen-asentoon. 

Suurin teho eteen- / taaksepäin on esitetty alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseta kaasukahva nolla-asentoon ennen virran kytkemistä ohjausjärjestelmään. 

 

Jos näytöllä vilkkuu ”RESET”, se muistuttaa kaasukahvan kääntämisestä nolla-asentoon. 

 

Jos vedät kaasukahvan suoraan eteen-asennosta taakse-asentoon, moottori pysähtyy 

ensin hetkeksi ja alkaa sitten pyöriä taaksepäin. 

 

 

 

 

 

 

Taaksepäin Eteenpäin Nolla-asento 

Ev
o 

ka
uk

o-
oh

ja
in

 

Kuva 6–5 

Eteenpäin 

Taaksepäin 

Nolla-asento 

Kuva 6–6 
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6.3.2 Uudelleen kalibrointi 
Jos näyttöön ilmestyy kuvan 6–7 mukainen vikakoodi, kaasukahva on kalibroitava tarkasti 

seuraavien ohjeiden mukaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrointimenettely Näyttö 

Vaihe 1: Pidä UP-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan kunnes 

näyttöön tulee ”CAL FO” 

 

 

 

 

 

Vaihe 2: Työnnä kaasukahva eteen ääriasentoonsa ja paina sitten 

OK-painiketta. Näyttöön tulee ”CAL ST” ja ”CAL” vilkkuu. 

 

 

 

 

 

Vaihe 3: Vedä kaasukahva keskelle nolla-asentoon kunne kuulet 

klik-äänen, paina sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee ”CAL bA” ja 

”CAL” vilkkuu. 

 

 

 

 

 

Vaihe 4: Vedä kaasukahva taakse ääriasentoonsa ja paina sitten OK-

painiketta. Näyttöön tulee ”CAL FO” ja kalibrointi on valmis. Vilkkuva 

”RESET” muistuttaa kaasukahvan palauttamisesta nolla-asentoon. 

 

 

 

 

 

 

Vaihe 5: Työnnä kaasukahva nolla-asentoon, paina MENU-painiketta 

ja palaa pääsivulle.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6–7 
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6.4 Turvarannekkeen käyttö 

6.4.1 Pariliitoksen muodostaminen Evo-ohjausjärjestelmän kanssa 
Pidä ”^” - ja “OK” -painikkeita jonkin aikaa painettuna, jotta turvarannekkeen kuvake ja ”SE” 

tulevat näkyviin. Tuo pariliitettävä turvaranneke ohjaimen lähelle, kytke turvaranneke päälle, ja 

Evo-ohjausjärjestelmässä näkyy "SUC", mikä osoittaa pariliitoksen muodostamisen onnistuneen. 

Pysy tässä näytössä ja jatka uusien turvarannekkeiden pariliittämistä painamalla OK-painiketta 

(parien enimmäismäärä on 8). Kun pariliitos on valmis, palaa pääsivulle painamalla “MENU” -

painiketta. 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 ”Mies yli laidan”-turvatoiminto 
Jos turvarannekkeen ja Evo-ohjausjärjestelmän ollessa pariliitettynä ja ohjausjärjestelmän 

toiminnassa turvaranneke putoaa veteen, Evo-ohjausjärjestelmän näyttö vilkkuu ja kuuluu 

summeriääni. Turvarannekkeen kuvake vilkkuu ja turvarannekkeiden määrä vähenee. Tällöin 

voit jatkaa koneen käyttöä palauttamalla kaasun nolla-asentoon. Evo-ohjausjärjestelmän 

summeri hiljenee, mutta näyttö vilkkuu edelleen. Jos vahvistat peruuttavasi hälytystilan, 

käynnistä uudelleen Evo-ohjausjärjestelmä tai irtikytketty ranneke. 

 

6.4.3 Hätäpysäytys 

Jos turvarannekkeen ja Evo-ohjausjärjestelmän ollessa pariliitettynä ja ohjausjärjestelmän 

toiminnassa turvarannekkeen painiketta painetaan lyhyesti, Evo-ohjausjärjestelmän näyttö 

vilkkuu ja kuuluu summeriääni. Turvarannekkeen kuvake vilkkuu ja turvarannekkeiden määrä 

vähenee. Tällöin voit jatkaa koneen käyttöä palauttamalla kaasun nolla-asentoon. Evo-

ohjausjärjestelmän summeri hiljenee, mutta näyttö vilkkuu edelleen. Jos vahvistat peruuttavasi 

hälytystilan, käynnistä uudelleen Evo-ohjausjärjestelmä tai paina lyhyesti turvarannekkeen 

painiketta 5 sekunnin kuluttua. 

 

Kun turvaranneke kytkeytyy irti tai tehdään hätäpysäytys, muiden turvarannekkeiden 

pysäytystoiminto ei toimi ennen kuin järjestelmä palaa normaalitilaan.   

 

 

 

 

Kuva 6–8 
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6.5 Evo-ohjausjärjestelmän pariliittäminen perämoottorin 

kanssa 

Pariliitä ohjausjärjestelmä perämoottorin kanssa ennen käyttöä. Evo-ohjauskahva muodostaa 

automaattisesti parin perämoottorin kanssa, kun se on asennettu perämoottoriin oikein. Evo 

kauko-ohjain voidaan pariliittää perämoottoriin kahdella tavalla. Valitse toinen kahdesta 

menetelmästä ja noudata ohjeita liitännän muodostamiseksi. 

 

Menetelmä 1. Pariliitos ilman tiedonsiirtokaapelia 
Vaihe 1: Katkaise järjestelmän virta ja pidä kauko-ohjainta 0,5 metrin päässä perämoottorista. 

Vaihe 2: Kytke kauko-ohjaimen virta pitämällä virtapainiketta painettuna.  

Vaihe 3: Varmista, että langattoman verkon ilmaisin näkyy jatkuvasti kotisivulla.  

Vaihe 4: Siirry pariliitoksen asetussivulle pitämällä “OK” -painiketta painettuna 5 sekuntia  

(Kuva 6–9). Tältä sivulta löydät vilkkuvat "Add" ja "AUT" sekä ajastimen "060" (60 s). 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihe 5: Kytke järjestelmän virta. Odota pariliitoksen muodostamista muutama sekunti.  

Vaihe 6: Pariliitoksen muodostamisen jälkeen näytössä näkyy kuvan 6-10 näkymä viiden 

sekunnin ajan, sitten näyttö siirtyy automaattisesti kotisivulle. 

 

 

 

 

 

 

 

Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu 60 sekunnissa, palaa vaiheeseen 4 ja yritä 

uudelleen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6–9 

Kuva 6–10 
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Menetelmä 2. Pariliitos tiedonsiirtokaapelilla 
Vaihe 1: Katkaise järjestelmän virta ja kauko-ohjaimen virta.  

Vaihe 2: Yhdistä kauko-ohjain ja tiedonsiirtomoduuli tiedonsiirtokaapelilla.  

Vaihe 3: Kytke järjestelmän virta ja kauko-ohjaimen virta.  Odota pariliitoksen muodostamista 

muutama sekunti. Pariliitos on onnistunut kotisivun näkyessä näytöllä. 

Järjestelmä kytkeytyy langalliseen tiedonsiirtotilaan liitettäessä tiedonsiirtokaapeli 

edeltävästä tiedonsiirtotilasta riippumatta. 

Jos perämoottorin tiedonsiirtojärjestelmä vaihdetaan uuteen, alkuperäinen langaton 

tiedonsiirto katkeaa aiheuttaen langattoman tiedonsiirron häiriön. Ohjausjärjestelmän   

        näytön pääsivu näyttää alla kuvatulta. Pariliitos on muodostettava uudelleen.  

 

 

 

 

 

 

 

Jos ohjausjärjestelmää ja moottoria ei ole vaihdettu ja näyttö on edellä kuvatun kaltainen, 

tarkasta että: 

1) varmista, että ohjausjärjestelmä ei ole kaukana moottorista. 

2) varmista, että kaikkiin järjestelmän laitteisiin on kytketty virta. 
Jos näyttö tarkastustenkin jälkeen näyttää kuvan 6–11 kaltaiselta, on tapahtunut virhe. Ota 
yhteyttä ePropulsion-myyjään. 

 

6.6 Varoitussanomat 

Kun perämoottoria käytetään epätavallisissa olosuhteissa tai siihen tulee toimintahäiriö, 

näytölle tulee varoitussanoma ja vikakoodi, esimerkki kuvassa 6–12. Seuraavassa taulukossa 

lisää vikakoodeja ja niiden ratkaisuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6–11 

Kuva 6–12 
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Koodi Kuvaus Ratkaisu 

E01 
Akun jännite liian 

korkea 

Vaihda akku sopivampaan ehdotettujen 

käyttöominaisuuksien perusteella. 

E02 

Potkuri juuttunut 

aiheuttaen liian suuren 

virran 

Katso E10. 

Moottorivika tai 

piirilevyvika aiheuttaa 

liian suuren virran 

Katkaise virta pääkytkimestä, odota 10 sekuntia ja yritä 

uudelleen. 

E06 
Akun jännite liian 

alhainen 

Aja moottoria pienellä teholla. Lataa akku 

mahdollisimman pian. 

E10 
Moottori pysähtyy, 

potkuri juuttunut 

Sammuta virta ja poista kaikki, mikä estää moottoria 

pyörimästä. Varmista, että potkuri käsin pyöritettäessä 

pyörii jouhevasti. 

E11 
Moottorin lämpötila 

liian korkea 

Lopeta moottorin käyttö ja odota että lämpötila laskee 

normaalin käyttölämpötilan alueelle. 

E12 
Piirilevyn lämpötila 

liian korkea 

Lopeta moottorin käyttö ja odota että lämpötila laskee 

normaalin käyttölämpötilan alueelle. 

E22 

Moottorin 

ohjausyksikön 

tiedonsiirtohäiriö 

Sammuta moottori ja käynnistä uudelleen. Jos ongelma 

ei ratkea, ota yhteyttä ePropulsion-myyjään. 

E30 

Kaasukahvan 

asentotunnistimen 

vika, uudelleen 

kalibrointi tarvitaan 

Katso kalibrointiohjeet kappaleesta 6.3.2. 

E56 

Tiedonsiirtohäiriö 

moottorin ja akun 

välillä 

Tarkasta moottorin ja akun välisen tiedonsiirtokaapelin 

liitännät. Jos ne ovat kunnossa, käynnistä uudelleen. 

E60 
Kauko-ohjaimen virta 

vähissä 

Kytke kauko-ohjain moottoriin tiedonsiirtokaapelilla. 

Katso ohjeet kappaleesta 6.2.2.  

Kaikki 

merkit 

näytössä 

Moottori ei saa virtaa. Kytke akku moottoriin ja kytke virta pääkatkaisimesta. 

Ei pariliitosta. Katso pariliitosohjeet kappaleesta 6.5. 

 

Ongelman jatkuessa ota yhteyttä ePropulsion-myyjään. 
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7 Akun lataus 
Lataa akkua, kun sen varaus on vähissä tai loppu. On suositeltavaa irrottaa akku moottorista 

latauksen ajaksi, vaikka akkua voikin ladata sen ollessa kiinni perämoottorissa. Uusi akku 

toimitetaan 80 % varaustilassa ja se tarvitsee lyhyen herätyslatauksen ennen käyttöönottoa. 

  

Vaihe 1: Katkaise moottorista virta. Irrota virtajohto ja suojaa sen pää tulpalla. Vapauta akun 

lukitus nostamalla lukitusvipu ylös. Pidä kiinni lukitusvivusta ja akun kahvasta ja nosta akku irti 

perämoottorista. 

 

 

 

 

       
Kuva 7 – 1                                                                                             Kuva 7-2 

  

Vaihe 2: Kytke akkulaturin johto akkuun ja kytke sen jälkeen akkulaturin pistoke verkkovirtaan 

(100V ~ 240V AC). 

 

 

 
Kuva 7-3 

  

 
 

100V~240V
50Hz/60Hz
（AC）

 

Lataustilan 
merkkivalo 

Laturin 
merkkivalo 
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Merkkivalo Normaalitila Kuvaus 

Laturin merkkivalo 

Jatkuva punainen valo 
Laturi on liitettynä akun latausliittimeen 

ja toimii hyvin 

Jatkuva vihreä valo 
Laturi toimii hyvin, mutta ei ole liitettynä 

akun latausliittimeen tai akku on täynnä 

Lataustilan merkkivalo 
Jatkuva punainen valo Akku latautuu 

Jatkuva sininen valo Akku täysin latautunut 

 

Merkkivalo Poikkeustila Kuvaus 

Laturin merkkivalo Valo ei pala 

1. Varmista, että pistokkeeseen tulee virta. 

2. Irrota laturi akusta, jos laturin merkkivalo 

muuttuu vihreäksi, akku saattaa olla 

viallinen, ota yhteyttä ePropulsion-

myyjään akun vaihtamiseksi. 

3. Jos laturin merkkivalo ei vieläkään pala, 

laturi saattaa olla viallinen, ota yhteyttä 

ePropulsion-myyjään. 

Lataustilan merkkivalo Valo ei pala 

1. Varmista, että pistokkeeseen tulee virta. 

2. Irrota laturi akusta, jos laturin merkkivalo 

muuttuu vihreäksi, akku saattaa olla 

viallinen, ota yhteyttä ePropulsion-

myyjään akun vaihtamiseksi. 

3. Jos laturin merkkivalo ei vieläkään pala, 

laturi saattaa olla viallinen, ota yhteyttä 

myyjäliikkeeseen. Laturin tarkastuksen 

jälkeen tarkasta lataustilan merkkivalo. Jos 

ongelma esiintyy edelleen, ota yhteyttä 

ePropulsion-myyjään. 

 

Vaihe 3: Kun akku on täysin latautunut, irrota akkulaturin pistoke pistorasiasta, irrota sitten 

laturi akun latausliittimestä.  
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8 Hydro Generation -talteenottolataus 
SPIRIT 1.0 Evo -perämoottorilla voi ladata akkua vesivirtauksen pyörittäessä potkuria. (vain 

ePropulsion-akuilla) 

Kone siirtyy talteenottolataustilaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:  

1. Evo-ohjausjärjestelmä on asetettu ottamaan käyttöön talteenottolataustoiminto 

(oletusarvoisesti käytössä).  

2. Evo-ohjausjärjestelmä on nolla-asennossa.  

3. ePropulsion-akun varaustila on alle 90 %. 

4. Moottori siirtyy talteenottolataustilaan, kun veneen nopeus on tasaisesti yli 6 km/h 4 

sekunnin ajan.  

5. Jos käytät E-sarjan akkua tai NAVY-akkua, liitä se tiedonsiirtokaapelilla.  

Kun jokin seuraavista olosuhteista ilmenee, talteenottolataus lopetetaan:  

1. Evo-ohjausjärjestelmä on asetettu sammuttamaan talteenottolataustoiminto.  

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

3. Alus ei liiku tai kulkee liian nopeasti (yli 35 km/h). 

 4. Akun varaustila on yli 90 %.  

Talteenottolataustoimintoa voidaan käyttää vain ePropulsion-akuilla.  

 

Talteenottolataustoiminnon asetus  

Kun Evo-ohjausjärjestelmä ja moottori on pariliitetty onnistuneesti ja sekä Evo-

ohjausjärjestelmän että perämoottorin virta on kytkettynä. Paina “MENU”, “UP” ja “OK” 

painikkeita samanaikaisesti päästäksesi talteenottolatauksen asetusnäyttöön. Paina sitten ”OK” 

vaihtaaksesi talteenottolatauksen tilan (En tarkoittaa pois päältä, Dis tarkoittaa päälle). 

 

 

Kuva 8-1 
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9 Trimmikulman (kulkuasennon) säätäminen 
Spirit-moottoreissa on neljä trimmikulmaa: 21°, 14°, 7° ja 0°. Perämoottorin trimmikulma tulisi 

säätää veneen tyypin ja ajonopeuden mukaan. On suositeltavaa testata eri trimmikulmia 

käyttämälläsi ajonopeudella saadaksesi parhaan suorituskyvyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                        Kuva 9 – 1 

Säädä trimmikulmaa vain moottori pysäytettynä.  

  

Älä koske kallistusvipuun potkurin pyöriessä  

 

Trimmikulman säätö 

Vaihe 1: Vedä kallistusvivusta ja kallista perämoottoria kunnes se lukittuu 85 ° asentoon. 

Vaihe 2: Poista rengas korkeussäädön sokasta ja vedä sokka ulos.  

 

                                                                    Kuva 9 - 2 

Vaihe 3: Valitse haluamasi kulkuasento. Työnnä sokka sopivaan reikään ja lukitse se renkaalla, 

jottei se putoa vahingossa.  

Vaihe 1: Vedä kallistusvivusta ja 
kallista perämoottoria. 

Vaihe 2: Poista rengas 
korkeussäädön sokasta ja vedä 
sokka ulos. 
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Kuva 9 - 3 
Vaihe 4: Vedä kallistuskahvasta ja laske moottori alas. Perämoottori pysyy säädetyssä 

trimmikulmassa. 

 
Kuva 9 - 4 

Vaihe 5: Yrittää kallistaa perämoottori ylös ja tarkista onko kulman säätö onnistunut.  
On suositeltavaa kokeilla eri kallistuskulmia, jotta löytyisi veneen paras kulkuasento ja 

käytettävyys. Lisää nopeutta asteittain ja tarkkaile veden kavitointia ja veneen epävakautta.  Jos 

tulee isoja ongelmia, pysäytä moottori heti ja kokeile pienentää trimmikulmaa. 

 

Vaihe 3: Työnnä sokka sopivaan 
reikään. 
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10 Potkurin asentaminen  
Potkurityypillä on ratkaiseva merkitys perämoottorin suorituskykyyn. Käyttäjät voivat valita 

tarpeittensa mukaan oikean potkurin. Raskaasti kuormitettuun veneeseen ja alhaiselle 

ajonopeudelle pienempinousuinen potkuri soveltuu paremmin. Vastaavasti kevyemmin 

kuormitettuun veneeseen ja nopealle ajonopeudelle suuremmalla nousulla varustettu potkuri 

on sopivampi. Ota yhteyttä ePropulsion-myyjään potkurin valinnassa. Noudata potkuria 

asentaessasi seuraavia ohjeita: 

 

 
Kuva 10 - 1 

Vaihe 1: Asenna aluslevy. 

Vaihe 2: Asenna sokka potkuriakselin reikään. 

Vaihe 3: Kiinnitä potkuri. 

Vaihe 4: Kiinnitä jousialuslevy. 

Vaihe 5. Kiristä mutteri 17 mm hylsyavaimella. 

Vaihe 6: Asenna anodi. 

Vaihe 7: Kiinnitä M5 jousialuslevy. 

Vaihe 8: Kiinnitä M5 ruuvi. 



37 

 

11 Matalan veden ajo ilman lukitusta 
Kun veneellä ajetaan matalassa tai karikkoisessa vedessä, on suuri pohjakosketusvaara.  

Perämoottorin vahingoittumista voidaan vähentää avaamalla trimmikulman lukitus. Jos 

moottori tällöin osuu pohjaan tai kiveen, se vain kallistuu ylöspäin. 

 Älä koskaan kierrä kaasua taaksepäin, kun perämoottorin trimmikulma on lukitsematta. 

Avaa lukitus näin: 
Vaihe 1: Vedä sokkaa renkaasta ulospäin sen verran kuin se tulee. Pidä sokkaa paikallaan ja 

nosta kallistusvipu yläasentoon. 

 

 

    
Kuva 11 – 1                      Kuva 11-2 

Vaihe 2: Anna sokan mennä takaisin sisään. Kallistusvipu pysyy nyt ylhäällä ja trimmikulman 

lukitus on pois päältä.   

 
Kuva 11 - 3 

Palauttaaksesi lukituksen normaalitilaan vedä sokkaa sen renkaasta ja palauta kallistusvipu alas. 

Lopuksi työnnä sokka takaisin alkuperäiseen asentoonsa.  

 

 Älä koskaan koske kallistusvipuun potkurin pyöriessä. 

  
Älä koskaan vapauta trimmikulman lukitusta potkurin pyöriessä. 

 

Käytä trimmikulman lukituksen vapautusta vain silloin kun sitä tarvitaan, ts. matalassa 

vedessä, karikoissa ja silloin kun et ole varma siitä mitä veden alla on. 
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12 Huolto  

12.1 Huomattavaa 

Perämoottorisi pysyy optimaalisessa kunnossa, kun huollat sitä säännöllisesti. 

Älä käynnistä perämoottoria matalassa vedessä tai jos olet epävarma veden mataluudesta tai 

siitä mitä pinnan alla on. Käytä perämoottoria vain syvän veden alueilla. 

Vähentääksesi korroosiota puhdista perämoottori makealla vedellä merivedessä ajon jälkeen. 

 Irrota akku perämoottorista ennen huoltoa. 

 Suorita huolto asiantuntijoiden tai myyjän ohjeiden mukaisesti. 

 Käytä vain ePropulsionin alkuperäisiä osia. 

12.2 Potkurin huolto 

 Irrota akku ennen jokaista tarkastusta. Pyörivä potkuri on vaarallinen. 

 Käsineitä on suositeltavaa käyttää käsien suojelemiseksi teräviltä potkurin reunoilta.  

Alla on vinkkejä potkurin tarkastukseen. Tarvittaessa vaihda potkuri luvun 10 ohjeen mukaisesti. 

1. Tarkista potkurin lapojen kuluneisuus ja muut vauriot. 

2. Tarkista sokkatapin kunto. 

3. Tarkista onko potkuriin kiertynyt vesikasveja tai siimaa. 

12.3 Anodin vaihtaminen 

Katso kuvaa alla. Vaihda uusi anodi tarvittaessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12 - 1 

  

Anodi 

M4 aluslevy 
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12.4 Määräaikaishuolto 

Perämoottori toimii optimaalisesti, kun sitä huolletaan säännöllisesti ja asianmukaisesti sekä 

käytetään normaalissa kunnossa. Alla olevassa taulukossa on tavanomaisen käytön huoltovälit. 

Käyttöolojen mukaan huoltovälejä voidaan pidentää tai lyhentää. 

  

Kohde Toiminnot 

Ensimm. 

huolto 
Seuraavat huollot 

50 tuntia 

(3 kuukautta) 

100 tuntia 

(6 kk) 

200 tuntia 

(12 kuukautta) 

Anodi 
Tarkasta / 

Vaihda 
   

Voitelukohteet Voitelu     

Potkuri ja 

sokka 
Tarkasta/Vaihda    

 

   = tarkastuksen voi tehdä käyttäjä 

   = myyjä suorittaa tarkastuksen 

 

Kuva 12–2 

Kuva 12–3 

Anodi 

Anodi 
Anodi 

Anodi 
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Voitelukaavio 

 

Oikea 

Vasen 
Voitelu kuin oikealla puolella 
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13 Kuljetus ja varastointi 

13.1 Kuljetus 

Pidemmissä kuljetuksissa käytä ePropulsionin alkuperäistä pakkausta. 

Kuva 13 - 1 

 Kuva 13 – 2 

  Yli 100 Ah Li-Ion akkuja ei saa kuljettaa lentokoneessa, ne on luokiteltu vaarallisiksi 

esineiksi (Lithium Battery Guidance Document IATA 2015 Revision 1 – I-Site www.iata.org) 

 Älä koskaan lähetä vaurioitunutta tai rikkinäistä akkua. 

13.2 Käsittely 

Käsittele perämoottoria tasaisella ja puhtaalla alustalla. Vahinkojen välttämiseksi perämoottorin 

alle on hyvä panna puuvillaista pehmikettä tai vaikka tyyny.  
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13.3 Varastointi 

Jos perämoottoriasi säilytetään yli 2 kuukautta, se on suositeltavaa puhdistaa ja tarkastaa ennen 

varastointia. On suositeltavaa varastoida perämoottori ePropulsionin alkuperäisessä 

pakkauksessa. 

Käytä riittävästi pehmikkeitä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Jos jätät potkurin paikoilleen, 

varmista ettei siihen kohdistu painoa.    

Varastoi perämoottori kuivassa, hyvin tuulettuvassa paikassa, suoralta auringonvalolta 

suojattuna. 
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14 Hätätilanteet 

14.1 Törmäys vedenalaiseen esteeseen 

Jos perämoottorilla ajetaan karille tai se saa jonkun muun iskun veden alla, toimi seuraavasti: 

1. Pysäytä perämoottori välittömästi.

2. Tarkista potkuri ja muut osat, ennen kuin käynnistät moottorin uudelleen.

3. Palaa lähimpään satamaan tai rantaan.

4. Jos moottori on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

14.2 Läpimärkä perämoottori 

Jos perämoottori kastuu läpimäräksi, pysäytä se heti ja irrota akku. Toimita perämoottori heti 

ePripulsion-myyjällesi. Varmista, että perämoottori on perusteellisesti tarkastettu ennen kuin 

jälleen käytät sitä. 

14.3 Alhainen akun varaustaso 

Kun akun jännite laskee alle asetetun raja-arvon, perämoottori pysähtyy automaattisesti 

suojellakseen akkua ylipurkautumiselta. Jos olet kaukana rannasta eikä sinulla ole vara-akkua 

mukana, on suositeltavaa odottaa, kunnes akun jännite hieman palautuu. Sen jälkeen voit 

käynnistää moottorin uudelleen ja ajaa hiljaa, alle 100W teholla rantaan. 
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15 Takuuehdot 
EPropulsion rajoitettu takuu annetaan ePropulsion-perämoottorin 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 

Tuote Takuun voimassaolo 

Spirit 1.0 Plus/Spirit 

1.0 Evo ja akku 

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. 

Jos takuu-vaatimuslomake ei ole täytetty oikein. 

Jos ostotodiste on epäkelpo. 

Jos tuotetta on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti. 
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16 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Tuotteen tyyppinumero/Produktens typnummer: Spirit 1.0 Plus, Spirit 1.0 Evo

2. Maahantuojan nimi ja osoite:
Namn och adress av importören:
Nettitiikeri Oy
Turkkirata 26
33960 Pirkkala
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: Sähköperämoottori/Elutombordsmotor
Tuotemerkki/Märke: ePropulsion
Malli/tyyppi/ Modell/typ: Spirit 1.0 Plus-S, Spirit 1.0 Plus-XS, Spirit 1.0 Plus-L, Spirit 1.0 Evo-S, Spirit 1.0 Evo-L

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, 2006/42/EC, 2014/53/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:
EN55014-1:2017, EN55014-2:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-4:2013/A1:2019,
EN301489-1:2019, EN301489-3:2019, EN300328:2019, EN50663:2017, EN 62368-1:2014+A1:2017, 
EN60204-1:2018, EN ISO 12100:2010

Maahantuojan puolesta allekirjoittanut: 
Undertecknat för importören: 

Tampere/Tammerfors 29.1.2021 
Maahantuoja/Teknisen tiedoston kokoaja/ Importör/Kompilator av teknisk fil 
Nettitiikeri Oy 
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NETTITIIKERI OY 

asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.fi

www.sahkoperamoottori.fi 




