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Johdanto

1.1

käyttöoppaasta
s kattaa seuraavat moottoripyörät (standardit 
 laitteisto sisältävät Z-Force® Power Pack 
käyttöhihnan (valinnaisen ketjuhihnan) ja 
jarrutuksen):
pii kaikkiin maastoihin
pinnapyörät
ijalla oleva etupyörä
ijalla oleva takapyörä

urenkaita
upermoto
rät (17" halkaisijalla)

at

aminen ja viitteet
koskevat tiedot löytyvät kätevästi käyttöoppaan 
asta hakemistosta.
a "oikea" viittaavat ajajan oikeaan ja 
leen moottoripyörän päällä istuttaessa.
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JohdantoJohdantoTärkeä viesti Zero Motorcycles -yhtiöltä
Onneksi olkoon ja kiitos 2016-vuosimallin Zero FX tai Zero FXS 
-sähkömoottoripyörän hankinnasta; toivotamme sinut 
tervetulleeksi Zero Motorcycles -moottoripyörien 
kuljettajayhteisöön. Tämä käyttöopas on suunniteltu antamaan 
sinulle paremman käsityksen tämän moottoripyörän käytöstä, 
tarkastamisesta ja perusylläpitoon liittyvistä vaatimuksista.
Zero pyrkii parantamaan tuotteiden muotoilua ja laatua 
jatkuvasti. Tämä käyttöopas sisältää siksi uusimmat 
tulostusaikana käytössä olevat tiedot. Tästä johtuen 
moottoripyöräsi saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa olevista 
tiedoista. Tämän käyttöoppaan sisältämien tietojen perusteella 
ei voida tehdä oikeudellisia vaatimuksia. Huolehdi, että 
käyttöopas säilyy moottoripyörän mukana, kun on aika myydä 
Zero FX/FXS -moottoripyörä eteenpäin; se on lain mukaan 
tärkeä ajoneuvon osa. Ota yhteyttä osoitteeseen 
support@zeromotorcycles.com moottoripyörän käyttöön tai 
huoltoon liittyvissä kysymyksissä. 
Vieraile Zero Motorcycles -verkkosivuston Omistajan resurssit 
-osiossa 24-tunnin päivitysten ja moottoripyörää koskevien 
lisätietojen saamiseksi:
http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

Tietoja tästä 
Tämä käyttöopa
ominaisuudet ja
-akun ja laturin, 
regeneroituvan 

• Zero FX: So
• Valetut tai 

21" halkais
18" halkais

• Pari urheil
• Zero FXS: S

• Valetut pyö
• Katurenka

Tiedon paikant
Moottoripyörää 
takaosassa olev
Termit "vasen" j
vasempaan puo



Johdanto

1.
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ce® Power Pack™
örän power pack -akun asianmukainen 
an tärkeää! Kun moottoripyöräsi on 

pack AC-virtalähteestä. Moottoripyörän 
lähteestä maksimoi power pack -akun 
ower Pack -akku”, sivulla 5.1 muita 
 pack -akusta. 

osition 65 -varoitus
oottoripyörät sisältävät kemikaaleja, joiden 
 tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä 
 muita lisääntymiseen liittyviä haittoja. 
ojen sisällä olevat nesteet ja tietyt 
istuotteet sisältävät tai muodostavat 
iden Kalifornian osavaltio tietää 

ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita 
iä haittoja.

loraattia koskeva ohjeistus
män moottoripyörän osat, kuten litiumakut, 
raattimateriaalia.
 päätteessä tapahtuva hävittäminen voi 
ä. Katso www.dtsc.ca.gov.
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yödyllistä tietoa turvallisesta ajamisesta
ssä käyttöoppaassa käytetään sanaa VAROITUS, kun 
lutaan ilmaista asiasta, joka voi vahingoittaa sinua tai 
pärilläsi olevia. Käyttöoppaassa käytetään myös sanaa 

UOMIO, kun halutaan ilmaista asioista, jotka voivat 
hingoittaa moottoripyörää.

ROITUS! Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja 
konaisuudessaan ennen tämän moottoripyörän käyttämistä. 

lä yritä käyttää moottoripyörää ennen riittävän tiedon 
nkkimista hallintalaitteista ja käyttöominaisuuksista, ja ennen 
in olet saanut koulutuksen turvallisista ja asianmukaisista 

otekniikoista. Säännölliset tarkastukset ja asianmukainen 
olto yhdessä hyvien ajotaitojen kanssa auttavat sinua 
uttimaan tämän moottoripyörän kyvyistä ja luotettavuudesta. 

llä mainitun noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.
Tämä symboli sijaitsee useissa paikoissa 
moottoripyörässä ja kertoo korkealle 
jännitteelle altistumisen aiheuttamasta 
sähköiskuvaarasta, palovammavaarasta ja 
jopa kuolemanvaarasta.

män moottoripyörän sisältämiä korkeajännitteisiä 
mponentteja saa huoltaa vain erityisen koulutuksen saaneet 
knikot.
orkeajännitteinen kaapeli tai johdotus on merkitty oranssilla 
omiovärillä. Älä poraa, käsittele, leikkaa tai muokkaa 
rkeajännitteistä kaapelia tai johtoja.

Irrota Your Z-For
HUOMIO: Moottoripy
käsittely on ehdottom
ladattu, irrota power 
säilyttäminen irti virta
toimivuutta. Katso “P
tärkeitä tietoja power

Kalifornian Prop
VAROITUS: Tietyt m
Kalifornian osavaltio
epämuodostumia tai
Lisäksi tietyt ajoneuv
komponenttien kulum
kemikaalipäästöjä, jo
aiheuttavan syöpää 
lisääntymiseen liittyv

Kalifornian perk
VAROITUS: Tietyt tä
voivat sisältää perklo
Huolto tai elinkaaren
vaatia erityiskäsittely



Tunnusnumerot

1.3

 jälleenmyyjääsi.
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TunnusnumerotOmistajan tiedot
Kirjaa moottoripyörään liittyvät tiedot tähän. Voit tarvita näitä tietoja, kun otat yhteyttä



Tunnusnumerot

1.
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iden merkintöjen sijainti kohdasta 

umero on kiinnitetty pääputkeen.
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ower Pack -akun sarjanumero
ower Pack -akun sarjanumero sijaitsee ylhäällä power pack 
kun etuvasemmalla puolella.

oottorin sarjanumero
oottorin sarjanumero on leimattu moottorin kotelon oikealle 
olelle.

vaimen tunnusnumero
nnusnumero koostuu viidestä numerosta ja sitä käytetään 
rvaavien avainten luomiseen. Tämä numero sijaitsee 
rrassa, joka toimitetaan alkuperäisten avaimien mukana. 

joneuvon valmistenumero (VIN)
joneuvon valmistenumero on rungon pääputkeen (A) leimattu 
-numeroinen sarja. Älä muokkaa tai poista tätä numeroa, 

llä se on moottoripyörän laillinen tunniste. 

Katso kaikkien tärke
sivulla 2.3.

Korinumero
Moottoripyörän korin



Tunnusnumerot

1.5

ymmärtämään jokaisen numeron ja merkin 
ön varaosien tilaamista varten.
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Ajoneuvon valmistenumeron sisältämät tiedot
Seuraava ajoneuvon valmistenumeron sisältämien tietojen avaaminen auttaa sinua 
merkityksen, mikäli tarvitset viitata siihen ottaessasi yhteyttä Zero Motorcycles -yhtiö



Yleisiä tietoja

1.

YleisiäP
Ze
m
(C
E
ei
ol
S
K
aj
sä
P
ja
ilm
m

H
lis
ja
so
os

ntasäde
intasäde määritellään etäisyydeksi, jonka 

ellä akun latauksella. Etäisyys vaihtelee 
 autossa. Toimintasäde heijastaa suoraan 
ä konservatiivisemmin ajat, sitä parempi 
oripyörän toimintasäde on.
aikuttavat muun muassa: nopeus, 
ten ja pysäytysten määrä, ympäröivän 
rkeuserot. Näiden muuttujien yhdistelmä 
lista kuljettaessa kahden pisteen välillä. 
n ja kuljetettavan kuorman huomioiminen 

ajat alussa konservatiivisesti Zero FX/FXS 
pettelet tuntemaan moottoripyörän ja sillä 

tää ajo-ominaisuuksia haluamasi 
et moottoripyörän toimintasäteen ja 
 suositus soveltuu pääasiassa ajajille, 
vat suorituskyvyn rajoilla.
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 tietojaäästöjä koskevat tiedot
ro FX/FXS sähkömoottoripyörä on todellinen 

oottoritieajoon kykenevä Kalifornian Air Resources Board 
ARB) -lautakunnan, Yhdysvaltain kansalliset (EPA) ja 

uroopan unionin standardit täyttävät päästötön ajoneuvo. Se 
 käytä bensiiniä tai muuta nestemäistä polttoainetta. Siinä ei 
e pakoputkistoa, eikä se myöskään vapauta pakokaasuja. 
iinä ei ole pakoputkea, eikä se aiheuta haihtuvia päästöjä. 
oska Zero FX/FXS on täysin sähkötoiminen, se on ainoa 
oneuvo, joka on puhtaampi joka vuosi ilmansaasteiden osalta 
hköverkon puhtauden kehittymisen ja uusiutuvuuden myötä. 

äästöttömät ajoneuvot tarjoavat parannetun taloudellisuuden 
 auttavat ratkaisemaan vakavan ilmansaasteongelman, 
astonlämpenemisen ja energian turvallisuuteen liittyvät 

aakohtaiset ja maailmanlaajuiset ongelmat.

UOMIO: Käytä ainoastaan Zero-yhtiön hyväksymiä osia ja 
ävarusteita Zero-moottoripyörässä. Zero-moottoripyörän osat 
 lisävarusteet on tarkastettu ja testattu turvallisuuden ja 
veltuvuuden osalta. Zero ei ota vastuuta hyväksymättömistä 
ista ja lisävarusteista.

Ajoneuvon toimi
Sähköajoneuvon toim
ajoneuvo kulkee yhd
samaan tapaan kuin
ajotottumuksiasi. Mit
Zero FX/FXS -moott
Toimintasäteeseen v
kiihdytys, käynnistys
ilman lämpötila ja ko
riippuu matkan profii
Lisäksi rengaspainee
on tärkeää.
Suosittelemme, että 
-moottoripyörällä ja o
liikkumisen. Voit sää
mukaiseksi, kun tunn
suorituskyvyn. Tämä
joiden matkaprofiilit o



Yleisiä tietoja

1.7

en maksimointi
yörien toimintasäde vaihtelee samaan tapaan 
 moottoripyörissä. Suurin ero sähkö- ja 
en moottoripyörien välillä on, että 
örän energiankulutus on keskiarvoista 
oilla. Sähkömoottoripyörät on suunniteltu 
 päivittäiseen uudelleenlataamiseen verrattuna 
nöllisiin ja vähemmän käytännöllisiin matkoihin 

. Tuloksena sama sähkömoottoripyörä antaa 
asäteen latausten välillä.

 ennustaminen
säteen ennustamisessa voidaan käyttää neljää 

ä

tujat otetaan huomioon, voit käyttää 
ten "kaupunkitoimintasäde" standardina 
käyttäjäkohtaista todellista toimintasädettä 
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Ilmoitetut moottoripyörän toimintasädetiedot on mitattu kahta 
alan standardia testimenetelmää käyttämällä:
1. "Kaupunki": Tämä toimintakykytesti määritellään 

"stop-and-go" -tyyppiseksi ajoksi, jota yleensä tapahtuu 
kaupunkialueilla. Tämä arvio on annettu noudattamalla SAE 
J2982 ajoradalla toteutettua moottoritiellä ajettavien 
sähkömoottoripyörien ajotestiä, jolla on saatu kohtuullinen 
ja luotettava pohja valmistajille kertoa mahdollisille 
omistajille tietyssä käyttöolosuhteessa odotettavasta 
toimintasäteestä. Todellinen toimintasäde vaihtelee 
ajo-olosuhteiden ja tottumusten mukaisesti.

2. "Moottoritie" Tässä testissä käytetään kahta erillistä 
jatkuvaa nopeutta (89 km/h ja 113 km/h) moottoritiellä 
ajamisen simuloinnissa.

Molemmat testitoimenpiteet toteutetaan yhdellä latauksella, 
jotta voidaan ilmoittaa mitatut toimintasäteen arvot.
Etäisyydet, jotka on ilmoitettu merkinnällä "Yhdessä", 
perustuvat laskelmaan, joka olettaa ajon koostuvan 50 % 
kaupunkiajosta / 50 % moottoritieajosta.
Katso tekniset tiedot väliltä sivulla 8.1 - sivulla 8.3 näihin 
toimintasäteisiin liittyen.

Toimintasäte
Sähkömoottorip
kuin tavallisissa
bensiinikäyttöist
sähkömoottoripy
lyhemmillä matk
käytännölliseen
vähemmän sään
bensa-asemalle
usein eri toimint

Toimintasäteen
Yleisen toiminta
muuttujaa: 

• reitti
• ajaja
• sää
• moottoripyör

Kun nämä muut
määritelmää, ku
moottoripyörän 
arvioidessasi.



Yleisiä tietoja

1.
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Yleisiä tietoja

1.9
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uljettaminen
oottoripyörä suositellaan sidottavaksi kuormaliinoilla 
ljetusten ajaksi. Aseta kuormaliinat rungon kontaktipisteen 
pärille. Käytä pehmeitä liinoja naarmujen ja muiden 
hinkojen välttämiseksi.

äytä kahta erillistä kuljetusliinaa edessä ja kahta takana. 
idontaliinojen tulee olla 45° kulmassa moottoripyörään 
hden. Noudata kuormaliinojen valmistajan ohjeita.



llisuuteen liittyvät varotoimet

2.1

nen jokaista käyttökertaa tarkastettava kaikki 
ulun "jokaisella ajolla" -sarakkeen sivulla 6.2 
kä tarkastettava akun varaus kojetaulun 
innäytöstä.
si riippuu osaksi moottoripyörän hyvästä 

ta kunnosta. Noudata tämän oppaan sisältämää 
ulua ja säätövaatimuksia. Varmista, että 
ikkien kohtien tarkastamisen tärkeyden ennen 

än muuttaminen voi tehdä ajoneuvosta 
 voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Zero 

 -yhtiötä ei voida pitää vastuullisena 
ömien muutosten tekemisestä.
uolellinen lastatessasi tai lisätessäsi lisäosia 
ään. Suuret, vaikeasti kannettavat tai painavat 
t vaikuttaa moottoripyörän käsittelykykyyn 
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Yleiset turva
TurvallisuustiedotYleiset turvallisuuteen liittyvät varotoimetYleiset turvallisuuteen liittyvät varotoimet

• Tämä moottoripyörä on tehokas ja sen käytössä tulee 
noudattaa erityistä varovaisuutta.

• Asianmukaisia turvavarusteita (kuten alueella käytettäväksi 
hyväksytty kypärä, silmäsuojaus, ajokengät ja 
suojavaatetus) on käytettävä ajettaessa potentiaalisen 
loukkaantumisvaaran alentamiseksi. Suosittelemme 
erityisesti täysipituisten ajokenkien käyttöä, sillä suurin osa 
moottoripyöräonnettomuuksista kohdistuu jalkaan ja 
jalkaterään. Ilman suojavarustusta ajamista ei suositella; 
tämä soveltuu jopa lyhyille matkoille ja kaikkiin 
vuodenaikoihin.

• Lue kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät lisävaroitukset ja 
tuotteita koskevat ohjeet sekä turvamerkinnät ennen 
sähkömoottoripyörän käyttöä.

• Älä koskaan anna vieraan ajaa sähkömoottoripyörää ilman 
kunnollista ohjeistusta.

• Älä koskaan käytä alkoholia tai tajuntaa laajentavia 
lääkkeitä ennen sähkömoottoripyörän käyttöä.

• Henkilöiden, jotka eivät halua tai pysty ottamaan vastuuta 
toiminnastaan, ei tule käyttää tätä moottoripyörää. Kannat 
täydellisen vastuun käyttäessäsi moottoripyörää. Myyjä ei 
ota vastuuta väärinkäytöksistä tai käyttäjän 
huolimattomuudesta.

• Ajajan on en
huoltoaikata
kohdasta se
varausilmais

• Turvallisuute
mekaanises
huoltoaikata
ymmärrät ka
ajamista.

• Moottoripyör
vaarallisen ja
Motorcycles
hyväksymätt

• Ole erittäin h
moottoripyör
esineet voiva
haitallisesti.



Yleiset turvallisuuteen liittyvät varotoimet

2.

T
A

•

•

•

•

•

-virtalähteeseen ladataksesi sitä 
 ajan ennen seuraavaa käyttöä.
o-akku moottoripyörässä olevalla laturilla 
-laturilla (lisävaruste).
hyödy syvälatauksen purkamisesta. Lataa 
littömästi jokaisen ajon jälkeen, kun haluat 
yttöikää. Akun jättäminen 
 tilaan vahingoittaa akkua.
rcycles -yhtiön käyttöoppaassa kuvattujen 
 säilytys- ja latausohjeiden noudattamatta 
a mitätöidä Zero-moottoripyörän takuun. 
et on testattu huolellisesti suurimman 
 tehokkuuden ja toimivuuden 
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ärkeää käyttöä koskevaa tietoa
lla luetellaan useita käyttöä koskevia huomautuksia:

Käännä avainkytkin ja moottorin pysäytyskytkin POIS 
PÄÄLTÄ -asentoon, kun et käytä moottoripyörää. 
Moottoripyörän virta on erittäin helppo unohtaa päälle, 
koska pyörä hiljainen. Virroissa oleva moottoripyörän päälle 
tai sen päältä pois nouseminen voi johtaa onnettomuuteen.
Käännä moottorin pysäytyskytkin POIS PÄÄLTÄ -asentoon 
peruutettaessa tai työnnettäessä moottoripyörää sen 
ollessa irrotettuna.
Käytä takajarrua pysähdyksissä ollessa tai pyörää 
kallistettaessa. Älä pidä moottoripyörää paikallaan 
puolikaasulla sillä se voi aiheuttaa moottorin 
vahingoittumisen.
Kytke moottoripyöräsi AC-virtalähteeseen ladataksesi sen 
jokaisen käyttökerran jälkeen. Irrota pyörä 
AC-virtalähteestä, kun lataus on valmis. Moottoripyörän 
irrottaminen virtalähteestä latausten välillä maksimoi power 
pack -akun käyttöiän. Sinun on käytettävä myös mukana 
tulevaa kaapelia, sillä se on suunniteltu käytettäväksi 
moottoripyörän sähköisten komponenttien kanssa.
Kun moottoripyörä ei ole liitettynä virtalähteeseen ja 
virta-avain on OFF-asennossa (pois päältä), sen 
sähköjärjestelmät käyttävät hyvin vähän virtaa ja power 
Pack -akku tyhjenee erittäin hitaasti. Jos et ole ajanut 
pitkään aikaan (yli 30 päivää), sinun kannattaa liittää 

moottoripyörä AC
muutaman tunnin

HUOMIO: Lataa Zer
tai hyväksytyllä Zero

• Akku ei vaadi tai 
jokainen akku vä
pidentää akun kä
varauksettomaan

• Tässä Zero Moto
akkua koskevien
jättäminen saatta
Nämä ohjeistuks
mahdollisen akun
takaamiseksi.

 



ärkeiden merkintöjen sijainti

2.3

 tietoja:

ästöjen hallintatietomerkintä (VECI)
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T
Tärkeiden merkintöjen sijaintiTärkeiden merkintöjen sijainti
Ajoneuvo saattaa sisältää sekä pohjoisamerikkalaisten että eurooppalaisten mallien

A. Ajoneuvon valmistenumero (Euroopan unioni) - sertifiointi
B. Ajoneuvon valmistenumero (Pohjois-Amerikka) - sertifiointi 
kuvassa

C. Ajoneuvon pä



Tärkeiden merkintöjen sijainti

2.

K

ssa, jos vain yksi akku on asennettuna.

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 4  Thursday, April 5, 2018  12:22 PM
4

orkean jännitteen varoitustarrat

Sijaitsee lähellä moottoria
Sijaitsee rungo



allintalaitteet ja komponentit

3.1

A TYHJÄKSI
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TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELL



Hallintalaitteet ja komponentit

3.

M
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oottoripyörän hallintalaitteet



allintalaitteet ja komponentit

3.3

kahva
äyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
.
yttö
äyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
.
pysäytyskytkin 
äyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
.
gon vasemmalla puolella olevat 
teet 
äyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
.
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A. Peilit 

Tämä moottoripyörä on varustettu kuperilla peileillä. 
Kuperan peilin pinta on kaareva. Kuperat peilit tarjoavat 
suuremman katselukulman vastaavaan tasaiseen peiliin 
verrattuna. Suurempi katselukulma aiheuttaa kuitenkin 
peilin kohteiden vaikuttavan olevan todellista kauempana. 
Noudata varovaisuutta arvioidessasi näissä peileissä 
näkyvien kohteiden etäisyyttä.

B. Virtakytkin/ohjauslukko
Kuvaus ja käyttö, katso “Avainkytkimen/ohjauslukon 
asennot”, sivulla 4.2.

C. Kojelauta
Kuvaus ja käyttö, katso “Kojelaudan yleisnäkymä”, 
sivulla 3.8.

D. Etujarrun nestesäiliö
Kuvaus ja käyttö, katso “Jarrut”, sivulla 6.10.

E. Ohjaustangon oikealla puolella olevat hallintalaitteet
Kuvaus ja käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.16.

F. Etujarrun 
Kuvaus ja k
sivulla 3.16

G. Kaasun kä
Kuvaus ja k
sivulla 3.16

H. Moottorin 
Kuvaus ja k
sivulla 3.16

I. Ohjaustan
hallintalait
Kuvaus ja k
sivulla 3.16



Hallintalaitteet ja komponentit

3.

V
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asen puoli



allintalaitteet ja komponentit

3.5

en kytkin
n on turvalaite, joka estää moottorin toiminnan 
n ollessa alhaalla. Jos seisontatuki on alhaalla 
, tämä voi koskettaa maata ja aiheuttaa 
rän hallinnan menettämisen sekä 

misen.
köi ainoastaan tasaiselle lujalle alustalle. 
ripyörä saattaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoja.
ki

ki lasketaan moottoripyörän sivusta ja tukee 
rää pysäköinnin aikana. Virta-avain tulee olla 
ossa pysäköinnin aikana.

ennettu Power Pack -laturi
äyttö, katso “Power Pack -akku”, sivulla 5.1.

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 5  Thursday, April 5, 2018  12:22 PM
H
A. Ajovalo

• Ajovalon käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.16.

• Ajovalon polttimon vaihtaminen, katso “Ajovalon 
polttimon vaihtaminen”, sivulla 6.20.

• Ajovalon kohdistaminen, katso “Ajovalon kohdistaminen”, 
sivulla 6.20.

B. Edessä oleva suuntavilkku
• Suuntavilkun käyttö, katso “Ohjaustangon 

hallintalaitteet”, sivulla 3.16.
• Suuntavilkun polttimon vaihtaminen, katso “Suuntavilkun 

polttimon vaihtaminen”, sivulla 6.22.
C. Jarru-/takavalo

Jarru-/takavalon polttimon vaihtaminen, katso 
“Jarru-/takavalon polttimon vaihtaminen”, sivulla 6.23.

D. Takana oleva suuntavilkku
Suuntavilkun käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.16.

E. Seisontatu
Tämä kytki
seisontatue
ajon aikana
moottoripyö
loukkaantu

HUOMIO: Pysä
Muutoin mootto

F. Seisontatu
Seisontatu
moottoripyö
OFF-asenn

G. Sisäänrak
Kuvaus ja k



Hallintalaitteet ja komponentit

3.

O
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3.7
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A. Vetohihna

Kuvaus ja käyttö, katso “Vetohihna”, sivulla 6.14.
B. Vetohihnan kireyden säätämistyökalu

Vetohihnan kiristämistä koskevat toimenpiteet, katso 
“Käyttöhihnan säätäminen”, sivulla 6.16.

C. Power Pack -akun raiteen salpa
Kuvaus ja käyttö, katso “Power Pack -akun vaihtaminen”, 
sivulla 5.3.

D. Power Pack -akku
Katso kuvaus kohdasta “Power Pack -akku”, sivulla 5.1.

E. Power Pack -akun raide
Katso kuvaus kohdasta “Power Pack -akun vaihtaminen”, 
sivulla 5.3.

F. Sulakekeskus
Katso kuvaus kohdasta “Sulakkeet”, sivulla 6.26.

G. Power Pack -laturi
Katso kuvaus kohdasta “Sisäänrakennettu Power Pack 
-akkulaturi”, sivulla 5.4.

H. Takajarrun poljin
Takajarrun poljin ohjaa takajarrua polkimen painamisen 
aikana. Kaasun on oltava suljetussa asennossa 
jarrutuksen aikana.

I. Takajarrun nestesäiliö
Katso kuvaus kohdasta “Jarrunesteen tason 
tarkastaminen”, sivulla 6.10.



Hallintalaitteet ja komponentit

3.

K
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ojelaudan yleisnäkymä



allintalaitteet ja komponentit

3.9

olella olevasta toimintatason 
ikkeesta. Katso “Toimintatason valintapainike”, 
.
mittari 
O-mittari ilmaisee, kuinka paljon VÄÄNTÖÄ 
n takapyörään ja ajamisen aikana käytettävän 
ergian).

tari
ivisen energian (REGEN)-mittari ilmaisee, 
on takarenkaaseen kohdistuvaa VÄÄNNÖSTÄ 
A (energia) syötetään takaisin moottoripyörän 
eneratiivisen jarrutusprosessin aikana. 
 B 
töt voidaan mukauttaa esittämään näytettäviä 
joita ovat esimerkiksi trippimittarit, säde, 
rrosluku, keskimääräinen matkan pituus, 
inen akun kesto ja lämpötila. Kaikki toiminnot 

ssa ADJ ja SEL -painikkeita käyttämällä. Katso 
n asetukset”, sivulla 3.12.
-merkkivalo 

kivalo ilmaisee, kun aktiivinen 
-yhteydellä varustettu älypuhelin on paritettu 
rän kanssa. Lisätietoja parituksesta, katso 
-paritus”, sivulla 3.15.
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A. Säätöpainike (ADJ)

Katso “Kojelaudan asetukset”, sivulla 3.12.
B. Valintapainike (SEL)

Katso “Kojelaudan asetukset”, sivulla 3.12.
C. Sähkövaraus 

Tämä ilmaisin ja lukema näyttää power pack -akussa 
jäljellä olevan tehon samaan tapaan, kuin polttoainemittari 
bensiinikäyttöisessä ajoneuvossa.

D. Jäljellä olevan latausajan ilmaisin 
Tämä alue näyttää jäljellä olevan latausajan, kunnes 
power pack -akku on täynnä.

E. Kello 
Kello esittää ajan standardin (AM/PM) tai 24-tunnin 
muodossa. Katso “Kellonajan asettaminen”, sivulla 3.13.

F. Nopeusmittari 
Nopeusmittari on digitaalinen näyttö, joka näyttää 
nopeuden joko kilometriä tunnissa (km/h) tai mailia 
tunnissa (mph). Katso “Yksiköiden näyttö - Nopeus”, 
sivulla 3.14.

G. Matkamittari 
Matkamittari näyttää moottoripyörällä ajetun 
kokonaismatkan kilometreissä tai maileissa.

H. Toimintatasot 
Tämä alue näyttää ajotoimintatason tilan (ECO, SPORT, 
ja CUSTOM), jonka ajaja on valinnut ohjaustangon 

oikealla pu
valitsinpain
sivulla 3.19

I. Ulostulon 
 ULOSTUL
kohdistetaa
TEHON (en

J. Regen-mit
Regenerati
kuinka palj
ja TEHOST
akkuun reg

K. Näytöt A ja
A- ja B-näy
toimintoja, 
virheet, kie
keskimäärä
on valittavi
“Kojelauda

L. Bluetooth®
Tämä merk
Bluetooth®
moottoripyö
“Bluetooth®



Hallintalaitteet ja komponentit

3.

V
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aroituksen merkkivalot



allintalaitteet ja komponentit

3.11

telmän merkkivalo 
Merkkivalo syttyy, kun virtalukko on 
ON-asennossa. Valo sammuu, kun 
moottoripyörän nopeus ylittää 5 km/h. 

syy sammutettuna, kunnes avainta käytetään 
ossa ja palautetaan uudelleen ON-asentoon, 
avaita. Lisätietoja on kohdassa 
attomat ABS-jarrut”, sivulla 4.6.
 merkkivalo 

Vilkkuu hitaasti, kun moottoripyörä 
vastaanottaa latausta. Merkkivalo vilkkuu 
nopeasti, kun latausvirhe on havaittu. 

 on vihreä, kun akku on täysin ladattu.
n merkkivalo 
Kun ajovalon kaukovalo on päällä, tämä 
merkkivalo vaihtuu siniseksi ja pysyy 
sinisenä, kunnes kaukovalo sammutetaan.

untavilkun merkkivalo 
Kojelaudan alakulmassa oleva nuoli vilkkuu 
vihreänä samaan suuntaan, kuin valittu 
suuntavilkun katkaisin. Tämä nuoli jatkaa 

, kunnes suuntavilkku peruutetaan.
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A. Vasemman suuntavilkun merkkivalo 

Kojelaudan alakulmassa oleva nuoli vilkkuu 
vihreänä samaan suuntaan, kuin valittu 
suuntavilkun katkaisin. Tämä nuoli jatkaa 

vilkkumista, kunnes suuntavilkku peruutetaan.
B. Järjestelmävaroituksen merkkivalo 

Jos vika havaitaan, laske punaisen 
merkkivalon välähdysten määrä. Katso 
kohdassa “Järjestelmävaroituksen 

merkkivalo”, sivulla 7.2 oleva taulukko.
C. Lämpötilan varoituslamppu 

Tämä merkkivalo vilkkuu, jos ylität 
moottoripyörän suorituskyvyn. Lämpötilan 
varoituslamppu ilmaisee moottorin, 

lämpötilan, ohjaimen lämpötilan tai akun ylittävän/alittavan 
lämpötilan. Katso “Lämpötilan merkkivalo”, sivulla 4.5.

D. Käyttövalmiuden merkkivalo 
Ilmaisee moottoripyörän käyttövalmiutta tai 
valmiutta liikkua kaasukahvaa vääntämällä. 
Vianselvitys, katso “Moottoripyörän 

vianmääritys”, sivulla 7.1.

E. ABS-järjes

Ilmaisin py
OFF-asenn
ellei vikaa h
“Lukkiutum

F. Latauksen

Merkkivalo
G. Kaukovalo

H. Oikean su

vilkkumista



Hallintalaitteet ja komponentit

3.

K

K
m
kä
A

B

H
la
ja

laudan ollessa normaalitilassa painamalla 
ta hetkellisesti. Paina ADJ -painiketta 
a kenttiä:
- Näyttää yksittäisen matkan pituuden. 
itämällä ADJ-painiketta alaspainettuna 2 

1 nollautuu aina, kun akku on ladattu 

käytettävissä olevan akun tehon, joka 
 ajotyyppiin ja käyttöön.

-numeroisen virhekoodin (jälleenmyyjän 
kohta “Kojelaudan virhekoodit”, sivulla 7.5
oottorin kierrosluvun.
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ojelaudan asetukset

ojelaudan näytöt voidaan mukauttaa omien mieltymysten 
ukaiseksi ADJ (säätö) ja SEL (valinta) -painikkeita 
yttämällä.
. Säätöpainike (ADJ)

Voit nollata kentät ja selata trippivalikoita ja 
näyttövaihtoehtoja pitämällä ADJ -painiketta 
alaspainettuna hetkellisesti.

. Valintapainike (SEL)
Voit nollata tai valita näyttöjen A ja B kentät, muuttaa 
kellon asetuksen ja muuttaa käytettävät yksiköt pitämällä 
SEL painiketta alaspainettuna hetkellisesti.

uomautus: Ominaisuuden valitsemisen jälkeen vilkkuminen 
kkaa 15 sekunnin jälkeen, ellei painiketta paineta uudelleen, 
 kojelauta palaa normaaliin toimintatilaan.

Näytöt A ja B

Näyttö A
Valitse näyttö A koje
kerran SEL -painiket
selataksesi seuraavi

• Trip 1 Odometer 
Tämä nollataan p
sekunnin ajan.
Huomautus: Trip 
100 %.

• Range - Näyttää 
perustuu opittuun

• Error - Näyttää 2
käyttöön). Katso 

• RPM - Näyttää m



allintalaitteet ja komponentit

3.13

ttaminen

aminen tapahtuu kojelaudan normaalissa 
Paina SEL-painiketta 5 sekunnin ajan ja paina 
EL-painiketta vielä kerran hetkellisesti. Kellon 
kua.
a ja vapauta ADJ-painike tuntilukeman 
ksi.
ina ja vapauta SEL-painike kerran 
ön valitsemiseksi ja tämän jälkeen paina ja 
-painike minuuttilukeman kasvattamiseksi.
 24-tunnin ajan esitystapa - Paina ja vapauta 
 ajan esitystavan valitsemiseksi ja tämän 
 ADJ-painiketta P -tilan (am/pm) tai 24:00 

an) valitsemiseksi.
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Näyttö B
Valitse näyttö B kojelaudan ollessa normaalitilassa painamalla 
kaksi kertaa SEL-painiketta hetkellisesti. Paina ADJ -painiketta 
selataksesi seuraavia kenttiä:

• Trip 2 Odometer - Näyttää yksittäisen matkan pituuden. 
Tämä nollataan pitämällä ADJ-painike alaspainettuna 2 
sekunnin ajan.

• Trip AV - Näyttää keskimääräisen käytetyn energian Trip 1 
matkan aikana wattitunteina (Wh) mailia tai kilometriä kohti, 
riippuen käytössä olevasta esitystavasta.
Huomautus: Trip AV nollautuu aina, kun akku on ladattu 
100 %.

• Temp - Näyttää moottorin lämpötilan Fahrenheit (F)- tai 
Celsius (C) -yksikköinä.
Huomautus: Lämpötilalukema ei ole välttämättä tarkka 
ensimmäisen 8 kilometrin ajon aikana sovelluksen 
kalibroidessa itseään.

• Life AV - Näyttää keskimääräisen käytetyn energian 
moottoripyörän käyttöiän aikana wattitunteina (Wh) mailia 
tai kilometriä kohti, riippuen käytössä olevasta 
esitystavasta.

Kellonajan ase

Kellonajan asett
toimintatilassa. 
tämän jälkeen S
näyttö alkaa vilk

• Tunnit - Pain
kasvattamise

• Minuutit - Pa
minuuttinäyt
vapauta ADJ

• Standardi tai
SEL-painike
jälkeen paina
(24-tunnin til
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3.

Y

N
1

2

3

 Lämpötila

essä käytettävien yksiköiden vaihtaminen:
 hetkellisesti alaspainettuna 5 sekunnin 
llessa normaalissa toimintatilassa.
etta hetkellisesti 4 kertaa. Kojelaudan 
Temp-kuvake alkaa vilkkua.
etta vaihtaaksesi °F tai °C -esitystavan 

etta hetkellisesti palataksesi normaaliin 

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 14  Thursday, April 5, 2018  12:22 PM
14

ksiköiden näyttö - Nopeus

opeuden esittämisessä käytettävien yksiköiden vaihtaminen:
. Pidä SEL-painike alaspainettuna 5 sekunnin ajan 

kojelaudan ollessa normaalissa toimintatilassa. 
. Paina ADJ-painiketta hetkellisesti valitaksesi englantilaisen 

(MPH) tai metrisen (km/h) esitystavan välillä.
. Paina SEL-painiketta hetkellisesti palataksesi normaaliin 

toimintatilaan.

Yksiköiden näyttö -

Lämpötilan esittämis
1. Pidä SEL-painike

ajan kojelaudan o
2. Paina SEL-painik

alaosassa oleva 
3. Paina ADJ-painik

välillä.
4. Paina SEL-painik

toimintatilaan.
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3.15

aritus
et on käytävä läpi Bluetooth®-yhteydellä 
limen ja moottoripyörän parittamiseksi.
 moottoripyörä ei ole käyttövalmiudessa. 
än virta-avain on oltava ON-asennossa, 
on oltava alhaalla ja käyntikytkin on oltava 
ssa
ainike alaspainettuna vähintään 5 sekunnin 
 kojelaudassa oleva Bluetooth® -symboli alkaa 
e-painike voidaan vapauttaa tämän jälkeen.
ä on löydettävissä ZeroMotorcyclesXXXXX 
unnuksella (XXXXX viittaa moottoripyörän 
eron viiteen viimeiseen numeroon).
laitteen Asetukset-valikkoon, paikanna 
-valikko ja parita laite moottoripyörän kanssa

roid laitteessa olevan Zero –
velluksen Asetukset-välilehdelle ja valitse 
-symbolilla varustettu painike

 Moottoripyörä ja älypuhelin on paritettu 
hteydellä, kun kojelaudassa oleva 
erkkivalo palaa tasaisesti.
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Älypuhelinsovellus
Voit ladata älypuhelinsovelluksen, joka mahdollistaa 
seuraavien moottoripyörään liittyvien tehtävien tekemisen 
puhelimestasi:

• Säädä CUSTOM-toimintatasoa tehojen parantamiseksi
• Kerää ja lähetä lokitiedostoja sähköpostilla Zero-tukeen
• Tarkasta moottoripyörän tarkka latauksen tila (SOC) 
• Tarkasta tehon käyttöä reaaliajassa

Älypuhelinsovellus on saatavilla ilmaiseksi sekä Apple iTunes 
-kaupasta että Google Play -kaupasta. iTunes® on 
Apple-yhtiön rekisteröimä tuotemerkki. 
 Google Play® store on Google-yhtiön rekisteröimä 
tuotemerkki.

Bluetooth®-p
Seuraavat vaihe
varustetun puhe
1. Tarkista, että

Moottoripyör
seisontatuki 
Stop-asenno

2. Pidä Mode-p
ajan, kunnes
vilkkua. Mod

3. Moottoripyör
Bluetooth®-t
valmistenum
• Mene iOS-

Bluetooth®
• Mene And

Android-so
Bluetooth®

Huomautus:
Bluetooth®-y
Bluetooth®-m



Hallintalaitteet ja komponentit

3.

O
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hjaustangon hallintalaitteet



allintalaitteet ja komponentit

3.17

yttö 
asua vastapäivään (A) moottorin tehon 
i ja moottoripyörän eteenpäin liikuttamiseksi. 
asu ja se palaa takaisin suljettuun asentoon 
rin teho poistuu ja regeneratiivinen jarrutus 

ivinen jarrutusominaisuus aktivoituu, kun 
rä liikkuu ja kaasun ohjain on täysin suljetussa 

. Regeneratiivinen jarrutus kerää liikkuvan 
rän liike-energiaa ja muuttaa sen takaisin 
iaksi. Tämä energia varastoidaan tämän 

aisin power pack -akkuun, jolloin se parantaa 
utta. Regeneratiivisen jarrutuksen aktivointi 
evyen laahauksen tunteen. Pidä kaasua 
inna, jos et halua käyttää regeneratiivista 
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H
A. Ajovalojen kauko-/lähivalojen kytkin 

Ajovalo vaihtuu lähivalon ja kaukovalon välillä 
kytkintä painettaessa. Kytkin pysyy valitussa 
asennossa, kunnes se kytketään takaisin. 

Kojelaudan alaosassa oleva kaukovalojen merkkivalo 
syttyy kytkimen ollessa kaukovaloasennossa.

B. Ohitusväläytys 
Paina ohitusväläytyskytkintä ajovalon ollessa 
lähivaloasennossa ja kaukovalo syttyy sekä säilyy päällä, 
kunnes kytkin vapautetaan. Kun kytkin vapautetaan, se 
palaa takaisin lähivaloasentoon. Kaukovalon merkkivalo 
syttyy myös kojelaudassa tämän käytön aikana.

C. Etujarrun kahva 
Etujarrun kahva ohjaa etujarrua kahvaa puristettaessa. 
Kaasun on oltava suljetussa asennossa jarrutuksen 
aikana. Jarruvalo syttyy jarrutuksen aikana.

D. Kaasun kä
Käännä ka
lisäämiseks
Vapauta ka
(B), mootto
aloitetaan.
Regenerati
moottoripyö
asennossa
moottoripyö
sähköenerg
jälkeen tak
taloudellisu
aiheuttaa k
hieman avo
jarrutusta.



Hallintalaitteet ja komponentit
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F

G

H

jelaudan alaosassa oleva suuntavilkun 
y suuntavilkun kytkimen ollessa 

kkuja aina kääntyessä ja muissa 
ain vaatimalla tavalla. Moottoripyörän 
aina palautettava manuaalisesti, toisin kuin 
en painaminen sisään palauttaa sen 

sentoon.
inike
toistetaan painiketta painamalla virta- 
 ON-asennossa. Sähköajoneuvot ovat 
rkkiä voidaan käyttää varoittamaan 
 muita moottoripyöräilijöitä olemassa 
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. Moottorin pysäytyskytkin 
Kytkimen päältä painaminen (A) katkaisee moottorin 
ohjaimen virran. Moottorin ohjain pysyy tässä tilassa, 
kunnes kytkimen alaosaa (B) painetaan. Kytkin ei sulje 
kaikkia sähköpiirejä, ainoastaan moottorin toiminnan.

. Toimintatason valintapainike 
Katso “Toimintatason valintapainike”, sivulla 3.19.

. Hätävilkkujen katkaisin 
Kytkimen yläosan painaminen aktivoi hätävilkut ja 
varoittavat muita tiellä liikkujia esimerkiksi pysähtymisen 
tai pysäköinnin tarpeesta hätätilanteessa. Hätävilkkujen 
piiri kytkeytyy pois päältä katkaisimen alaosaa 
painettaessa.

. Suuntavilkun kytkin 
Suuntavilkun kytkimen työntäminen 
vasempaan tai oikeaan asentoon aktivoi 
vastaavat edessä ja takana olevat 

suuntavilkut. Ko
merkkivalo sytty
ON-asennossa.
Käytä suuntavil
toimenpiteissä l
suuntavilkut on 
autossa. Kytkim
keskelle OFF-a

I. Äänimerkin pa
Äänimerkki (A) 
avaimen ollessa
hiljaisia; äänime
jalankulkijoita ja
olostasi.



allintalaitteet ja komponentit

3.19

suorituskykyasetuksia voidaan muokata 
uksen avulla (katso “Älypuhelinsovellus”, 

äyttäjät todennäköisesti havaitsevat 
regeneratiivisen jarrutuksen kasvamisen. 
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H
Toimintatason valintapainike

Toimintatason valintakytkintä (A) käytetään ECO, SPORT ja 
CUSTOM -tilojen valitsemiseen. Voit valita toimintatason ajon 
aikana, mutta muutosta ei toteuteta ennen kaasun 
palauttamista kiinni olevaan asentoon.
ECO-tilan valinta vähentää moottoripyörän kiihdytystä ja 
huippunopeutta. Se on ihanteellinen tila, kun haluat käyttää 
pehmeämpää kiihdytystä. Tämä asento on myös hyvä uusille 
ajajille ja toimintasäteen pidentämisessä.
SPORT -tilan valinta mahdollistaa moottoripyörän 
kiihdyttämisen huomattavasti nopeammin. Tätä tilaa 
suositellaan edistyneille ajajille.

CUSTOM -tilan 
älypuhelinsovell
sivulla 3.15).
ECO-asennon k
käyttösäteen ja 



Huomautukset

3.
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Yleinen käyttö

4.1

nkaiden rikkoutumiset tapahtuvat tyypillisesti 
ivat johtaa vakavaan renkaiden halkeamiseen 
n, puhkeamiseen tai ennalta odottamattomaan 
hallinnan menettämiseen, joka voi johtaa 
aantumiseen tai kuolemaan. Tarkasta 
 säännöllisesti.
telmä. Tarkasta ajovalon, suuntavilkkujen ja 
lojen toiminta.
t. Tarkasta, että power pack -akun 
liitimen, pikalatausliittimen ja 

netun latausliittimen suojakannet on asennettu 
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Käynnistys ja käyttöYleinen käyttöYleinen käyttö
Tässä osiossa kuvataan useita kohtia, jotka on tarkastettava 
ennen käyttöä.

Tarkastus ennen ajoa
Tarkasta seuraavat asiat ennen Zero-moottoripyörän käyttöä ja 
varmista, että moottoripyörä on turvallinen ja vahingoittumaton:

• Power Pack -akku. Varmista, että kojelaudan alaosassa 
oleva latauksen merkkivalo ilmoittaa power pack -akun 
olevan ladattu. Suosittelemme uudelleenlataamista ennen 
käyttöä. Pidä laturin virtajohto aina moottoripyörän mukana.

• Vetohihna. Tarkista hihnan kireys ja kunto. Säädä 
tarvittaessa. Katso “Vetohihna”, sivulla 6.14.

• Jarrut. Purista jarrukahvoista ja paina jarrupoljinta samaan 
aikaan, kun työnnät moottoripyörää nähdäksesi niiden 
toiminnan. Jarrujen käyttämisen pitäisi lukita pyörät 
kokonaisuudessaan.

• Kaasu. Lisää kaasua ja vapauta se virta-avaimen ollessa 
OFF-asennossa, jotta varmistut kaasukahvan tasaisesta 
toiminnasta ja palautumisesta.

• Renkaat. Tarkasta molempien renkaiden kunto ja urien 
syvyys. Tarkasta kylmä rengaspaine säännöllisesti. 
Tarkasta vahingot ja kohdistukset. Ylläpidä oikeaa 
rengaspainetta kohdan sivulla 6.14 mukaisesti. Vaihda 
renkaat, kun niiden urien korkeus on 2 mm tai vähemmän.

VAROITUS! Re
alitäytöstä ja vo
urien erotuksee
moottoripyörän 
vakavaan loukk
renkaiden täyttö

• Sähköjärjes
jarru-/takava

• Suojakanne
diagnostiikka
sisäänraken
oikein.
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inen pysäköinnin aikana estää luvatonta 
ämään varastamista.

nko kokonaan vasemmalle.
späin avaimen ollessa OFF-asennossa ja 
astapäivään.

n ja käännä sitä myötäpäivään.
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vainkytkimen/ohjauslukon asennot

mä on kolmiasentoinen lukko, joka sijaitsee ohjaustangon 
arukan etuosassa. Lukon asennot ovat seuraavat:
Ohjauslukko (A)
OFF-asento (pois päältä) (B)
ON-asento (päällä) (C)

ain on poistettava moottoripyörästä pysäköitäessä 
rkauden estämiseksi. Avain voidaan poistaa lukosta joko 

FF- tai ohjauslukkoasennossa.

Ohjauslukko
Ohjauslukon käyttäm
käyttöä ja auttaa est
Ohjauslukon käyttö:
1. Käännä ohjausta
2. Paina avainta ala

käännä avainta v
3. Poista avain.

Ohjauslukon poisto:
1. Pane avain sisää
2. Poista avain.



Yleinen käyttö

4.3
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OFF-asento
Tätä asentoa käytetään moottoripyörän sammuttamiseen ja 
sähköjärjestelmän käytöstä poistamiseen.

ON-asento (päällä)
Tätä asentoa käytetään moottoripyörää käytettäessä. Tässä 
asennossa tapahtuu seuraavaa:

• Valot syttyvät PÄÄLLE
• Kojelaudan näyttö syttyy PÄÄLLE



Yleinen käyttö
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muttaminen
uttaminen:

ysäytyskatkaisin OFF-asentoon kaasun 
 asennossa. Tätä katkaisinta voidaan 
ottorin hätäsammuttamiseen.
in OFF-asentoon ja poista avain. Avain on 
oripyörästä aina, kun sitä ei valvota 
iseksi.

k -akku jokaisen ajon jälkeen.
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oottoripyörän käyttö
ssä osiossa kuvataan moottoripyörän turvallinen käyttö.

äynnistäminen
. Aseta virtakatkaisin ON-asentoon.
. Varmista, että latauksen merkkivalo ilmoittaa täydestä akun 

varauksesta.
. Paina moottorin pysäytyskatkaisin ON-asentoon.
. Käännä kaasukahvaa vastapäivään (sinua kohti) 

seisontatuen ollessa ylhäällä nopeuden lisäämiseksi. 
Nopeus laskee, kun käännät kaasukahvaa myötäpäivään 
(sinusta poispäin).

rruttaminen
äsikäyttöinen jarrukahva sijaitsee ohjaustangon oikealla 
olella. Jarrun kahva ohjaa etujarrua kahvaa puristettaessa. 
lkakäyttöinen jarrupoljin sijaitsee oikeanpuoleisen jalkatapin 

eressä. Tämä poljin ohjaa takajarrua. 
aasun on oltava suljetussa asennossa jarrutuksen aikana.

ROITUS! Pyörät lukittuvat, jos painat etu- ja takajarrua 
ttävän voimakkaasti. Tämä voi aiheuttaa moottoripyörän 
llinnan menettämisen ja voi johtaa vakavaan 

ukkaantumiseen tai kuolemaan. Jarrujen asteittaisen käytön 
täisi pysäyttää Zero-moottoripyörä ilman jarrujen 
kkiutumista. Zero-moottoripyörä on kevytrakenteinen 
orituskykyinen tuote ja harjoittelemista suositellaan 
rvallisten hätäpysäytysten tekemiseksi.

Moottoripyörän sam
Moottoripyörän samm
1. Paina moottorin p

ollessa suljetussa
käyttää myös mo

2. Käännä virtakytk
poistettava moott
varkauden estäm

3. Lataa power pac
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4.5

giaan. Voit hidastaa ajoa hieman ja odottaa 
 sammumista pakotetun tehon alentamisen 
i. 
 lämpötila kasvaa ja merkkivalo vaihtuu 
lla se ilmoittaa lämpötilan hallintastrategian 
ttä moottoripyörän tehoa alennetaan 
Jos tämä strategia aktivoituu korkean 
läpidon aikana, strategia hidastuu asteittain 
seen saakka, jolloin pyörän lämpö on 
 Jos strategia aktivoituu toisenlaisen 

an seurauksena, kuten jatkuvan tehon käytön 
opitoisella alustalla, teho yksinkertaisesti 
jotta varmistutaan voimansiirron turvallisesta 

män merkkivalon syttyminen ei tarkoita, että 
örässä olisi toimintahäiriö; se ilmoittaa 
lämpötilastrategian toiminnasta. Jos et säätele 
 pyörän järjestelmä alentaa nopeutta/tehoa, 
ottoripyörän suurin sallittu lämpötilan taso 
; tästä ei kuitenkaan aiheudu mitään vahinkoa, 
ri strategian toimintatapa.
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Lämpötilan merkkivalo
Zero Motorcycles -yhtiö on kehittänyt edistyneimmän 
passiivijäähdytteisen sähköisen voimansiirron 
Zero-moottoripyörälle, joka tarjoaa erittäin korkeatasoisen 
helppokäyttöisyyden, tehon/energiatiheyden, alhaisen painon 
ja helpon huollon. Tätä passiivijäähdytteistä voimansiirtoa ei 
voida kuitenkaan käyttää loputtomasti korkealla teholla / 
korkeilla kierroksilla ilman lämpötilarajoitusten saavuttamista. 
Tästä johtuen Zero-moottoripyörässä on kehittynyt lämpötilan 
hallintastrategia, joka takaa pitkäaikaisen tehokkuuden ja 
voimansiirron kestävyyden.

Zero-moottoripyörän kojelaudan alaosassa olevassa 
punaisessa lämpötilan merkkivalossa (A) on kaksi 
ilmaisinvaihetta. 

• Vaihe 1 esitetään tätä merkkivaloa vilkuttamalla ja se 
ilmoittaa moottoripyörän siirtymisestä lämpötilan 

hallintastrate
merkkivalon
välttämiseks

• Vaiheessa 2
jatkuvaksi, jo
käytöstä ja e
vastaavasti. 
nopeuden yl
siihen pistee
hallittavissa.
tehotapahtum
kautta heikk
alennetaan, 
toiminnasta.

Huomaa, että tä
Zero-moottoripy
yksinkertaisesti 
nopeutta/tehoa,
kunnes Zero-mo
voidaan ylläpitää
sillä tämä on juu
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) syttyy tavallisesti kojelaudassa, kun 
kallaan ja avain on käännetty 
ivalo pysyy päällä, kunnes järjestelmä 
örän nopeuden ylittävän 5 km/h, jonka 
mmutettuna, kunnes avain käännetään 

aisin ON-asentoon.

lo voi syttyä, jos etu- ja takapyörien nopeus 
n (keuliminen, kumin polttaminen tai 

ahtuessa ABS-järjestelmä inaktivoituu ja 
misen kovassa jarrutuksessa. Pysäytä 
aan ABS-järjestelmän 
ksi, käännä virta-avain OFF-asentoon ja 

in ajan, ja käännä virta-avain tämän 
asentoon. ABS-valon pitäisi sammua, kun 
littävät 5 km/h nopeuden, jolloin se on 
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ukkiutumattomat ABS-jarrut
ROITUS! ABS estää pyörien lukkiutumista ja maksimoi 

rrutusjärjestelmän tehokkuutta hätätilanteissa ja liukkailla 
nnoilla ajettaessa. ABS-järjestelmän tietyissä olosuhteissa 
rjoamat potentiaalisesti lyhemmät jarrutusmatkat eivät korvaa 
viä ajotapoja.
ROITUS!  Aja aina laissa määrättyjen nopeusrajoitusten 

ukaan.
ROITUS!  Aja moottoripyörää varovasti mutkissa. ABS ei 
sty vastaamaan painon ja voiman siirtymiseen, jos 
oottoripyörää jarrutetaan mutkassa. Tämän tekeminen voi 
heuttaa vaarallisen ajo-olosuhteen. Jotkin ajo-olosuhteet ja 
päristöt voivat heikentää ABS-järjestelmän tehokkuutta ja 
ativat lähes yhtä pitkän jarrutusmatkan, kuin 

BS-järjestelmällä varustamattomalla moottoripyörällä.

ABS-varoitusvalo (A
moottoripyörä on pai
ON-asentoon. Merkk
havaitsee moottoripy
jälkeen valo pysyy sa
OFF-asentoon ja tak

Huomautus: ABS-va
eroaa paljon toisistaa
irtokivet). Tämän tap
sallii pyörien lukkiutu
moottoripyörä kokon
uudelleenaktivoimise
odota noin 5 sekunn
jälkeen takaisin ON-
molemmat renkaat y
täysin toiminnassa.
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alia käyttöä.

alo
lo syttyy tavallisesti kojelaudassa, kun 
n paikallaan ja avain on käännetty 
erkkivalo pysyy päällä, kunnes järjestelmä 

oripyörän nopeuden ylittävän 5 km/h, jonka 
yy sammutettuna, kunnes avain käännetään 
a takaisin ON-asentoon. 

kä etu- että takapyörissä olevien antureiden on 
/h nopeuden ylitys yhtäaikaisesti, jotta 
 ja sen merkkivalo toimii oikein.

lo syttyy, jos sen normaalit toimintaparametrit 

lmä on poistettu käytöstä ajajan toimesta. 
lmässä on toimintahäiriö, joka vaatii huomiota 
.
S-järjestelmä ei ole aktiivinen ja järjestelmässä 
, jos ABS-varoitusvalo pysyy valaistuna 

ylittäessä 5 km/h nopeuden. Jos 
ssä on vika, vie moottoripyörä valtuutetulle 
ikimmiten ABS-järjestelmän korjaamiseksi. 
rcycles -yhtiön asiakaspalveluun, jos alueellasi 
yjää. Katso kohta “Asiakkaan auttaminen”, 
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ABS-järjestelmän käytöstä poistaminen
VAROITUS! Kun ABS on poissa käytöstä, moottoripyörä toimii 
samoin, kuin ilman ABS-järjestelmää oleva moottoripyörä, 
jolloin sen jarrutusmatka pitenee ja jarrujen hallinta on 
arvaamatonta.
ABS-järjestelmän käytöstä poistaminen tapahtuu seuraavasti 
(aloita moottoripyörän ollessa tuella tasaisella ja vakaalla 
pinnalla ja virta-avain OFF-asennossa): 
1. Aseta seisontatuki ala-asentoon.
2. Paina moottorin pysäytyskatkaisin OFF-asentoon.
3. Käännä virta-avain ON-asentoon.
4. Pidä kojelaudassa oleva ADJ-painike ja ohjaustangon 

oikealla puolella oleva MODE-painike yhtäaikaisesti 
alaspainettuna.  ABS-valo alkaa vilkkua hitaasti 4 sekunnin 
jälkeen (noin 1,2 sekunnin välein). Vapauta molemmat 
painikkeet.
Huomautus: ABS-valo jatkaa vilkkumista (noin 1,2 sekunnin 
välein) kunnes virta-avainta käytetään OFF-asennossa ja 
käännetään takaisin ON-asentoon.

ABS-järjestelmän uudelleen käyttöönotto tapahtuu seuraavasti 
(aloita moottoripyörän ollessa tuella tasaisella ja vakaalla 
pinnalla ja virta-avain OFF-asennossa): 
1. Irrota ulkoiset latauskaapelit.
2. Odota, että kojelaudan näyttö sammuu 

kokonaisuudessaan.
3. Käännä virta-avain ON-asentoon.

4. Jatka norma

ABS-varoitusv
ABS-varoitusva
moottoripyörä o
ON-asentoon. M
havaitsee moott
jälkeen valo pys
OFF-asentoon j

Huomautus: Se
havaittava 5 km
ABS-järjestelmä

ABS-varoitusva
ylittyvät:

• ABS-järjeste
• ABS-järjeste

ja/tai huoltoa
VAROITUS!  AB
on toimintahäiriö
moottoripyörän 
ABS-järjestelmä
jälleenmyyjälle p
Soita Zero Moto
ei ole jälleenmy
sivulla 9.10
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ROITUS! ABS-tietokone vertaa etu- ja takapyörien 
hteellista nopeutta. Muiden, kuin Zero Motorcycles -yhtiön 
väksymien renkaiden käyttö voi heikentää ABS-järjestelmän 
imintaa ja moottoripyörän jarrutusmatkaa.
ROITUS! ABS-järjestelmä ei toimi, jos ABS-varoitusvalo on 
laistuna yli 5 km/h nopeudella ajettaessa. Kun ABS on poissa 
ytöstä, moottoripyörä toimii samoin, kuin ilman 

BS-järjestelmää oleva moottoripyörä, jolloin sen 
rrutusmatka pitenee ja jarrujen hallinta on arvaamatonta.
ROITUS! ABS-merkkivalo syttyy ja ABS poistetaan 
ytöstä, jos etu- ja takapyörien nopeudet poikkeavat 
erkittävästi, kuten keulittaessa, kumia poltettaessa tai 
aastossa ajettaessa.
uomautus: Pysäytä moottoripyörä kokonaan 
BS-järjestelmän uudelleenaktivoimiseksi, käännä virta-avain 
FF-asentoon ja odota noin 5 sekunnin ajan, ja käännä 
rta-avain tämän jälkeen takaisin ON-asentoon. ABS-valon 
täisi sammua, kun molemmat renkaat ylittävät 5 km/h 
peuden, jolloin se on täysin toiminnassa.
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stulos ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan 

oripyörä tuelta.
pyörän päälle normaalit ajovarusteet päälläsi.
ajaa pitämään pyörää pystyasennossa. 
alkojesi tulee olla jalkatappien päällä.
sia muutaman kerran.

 avustajaa tekemään mittaukset samoista 
in vaiheessa 2.
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Etujousituksen säätö
Jousessa on kaksi päätoimintoa: kompressio jousen 
lataamisen aikana ja takaisin palautus jousen palatessa 
takaisin täyteen pituuteen. Kompression vaimennus on säätö, 
jolla määritetään kuinka nopeasti tai hitaasti haarukka 
kompressoituu. Takaisin palautuksen vaimennus on säätö, jolla 
määritetään kuinka nopeasti tai hitaasti haarukka palaa 
takaisin.

Esijännityksen mittaaminen
Oikean etujousituksen esijännityksen (painauma) on 
ensiarvoisen tärkeää käsittelykyvyn kannalta. Jousen 
esijännityksen on täsmättävä ajajan painon kanssa. Jousi on 
esijännitetty 82 kg painoiselle ajajalle. Tällöin etupyörä on 1/3 
tasossa pystysuuntaisesta liikematkasta: Painavammat ajajat 
tarvitsevat jäykemmän jousituksen. Hyvä etujousien 
jännityksen arviointi voidaan löytää mittaamalla etujousituksen 
painauma. Tämä mittaus määrittää nopeasti, jos etujouset ovat 
lähelle oikein painoosi nähden. Tätä säätöä suositellaan 
ohjeena; henkilökohtaiset ajomieltymykset voivat erota 
annetuista määrityksistä.
Painauman tarkastaminen:
1. Aseta moottoripyörä pystyyn tuelle niin, että etupyörä on irti 

maasta.
2. Mittaa pystysuunnassa haarukan putken alaosasta putken 

pölytiivisteen alaosaan.

3. Kirjaa mittau
nimellä M1).

4. Poista moott
5. Istu moottori
6. Pyydä avust

Molempien j
7. Hyppyytä jou
8. Pyydä toista

kohdista, ku



Yleinen käyttö

4.

9

10

n 73 mm. Katso käsikirjasta oikeat 
auma ei ole oikein, jousen esijännitystä on 

KÄYTTÄJÄ ARVO

165 mm

- 92 mm

= 73 mm

PAINAUMA

73 mm

60 mm
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. Kirjaa mittaustulos ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan 
nimellä M2).

. Vähennä toisen mittauksen tulos (M2) ensimmäisestä 
mittaustuloksesta (M1).

Esimerkki:

Kokonaispainauma o
painaumat. Jos pain
säädettävä.

MITTAUSTULOS

M1

M2

Painauma

MALLI

FX

FXS



Yleinen käyttö

4.11

utuksen vaimennusruuvin kääntäminen 
n hidastaa takaisinpalautusta, jolloin jousitus 
min suuremmassa liikkuvassa maastossa tai 

utuksen vaimennusruuvin kääntäminen 
n nopeuttaa takaisinpalautusta, jolloin jousitus 
min pienemmissä säännöllisemmissä kuopissa. 
mmat haarukan jalat tasaisesti.
miä ei saa koskaan pakottaa kokonaan 
"kovaan" asentoon; jätä aina yhden askelman 

piin suuntiin.
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Jousen esijännityksen säätö
Jousen esijännitystä säädetään kääntämällä 19 mm eloksoitua 
ristipäämutteria (B), joka sijaitsee haarukan jousen päällä.

Huomautus: Aloita aina esijännityksen säätö 
minimiasetuksesta ja säädä molempia haarukan jalkoja 
tasaisesti.

• Säätömutterin myötäpäivään kääntäminen lisää jousen 
esijännitystä ja pienentää etujousituksen painaumaa.

• Säätömutterin vastapäivään kääntäminen alentaa jousen 
esijännitystä ja lisää etujousituksen painaumaa.

Takaisinpalautuksen vaimennus
Takaisinpalautuksen vaimennus säädetään molempien 
haarukan jalkojen päissä olevia uritettuja säätöruuveja (A) 
kääntämällä. Ruuvien vieressä on kirjaimet “H”, joka tarkoittaa 
Kovaa (hitaampi palautus) ja “S”, joka tarkoittaa Pehmeää 
(nopeampi palautus). Säätimessä on 9 askelmaa. Tämä 
määrittelee haarukan palaamisajan pidennettyyn asentoon 
kompressoitumisen jälkeen.

• Takaisinpala
myötäpäivää
toimii parem
kuopissa.

• Takaisinpala
vastapäivää
toimii parem
Säädä mole

HUOMIO: Sääti
"pehmeään" tai 
säätövara molem



Yleinen käyttö

4.
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•

•
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 liian nopea kompressio aiheuttaa 
pohjaan kovaa. Jos haarukka osuu 
töruuvia askelma kerrallaan, kunnes tätä 

dä molemmat haarukan jalat tasaisesti. 
ojat takaisin paikalleen säätöjen jälkeen.

ä ei saa koskaan pakottaa kokonaan 
aan" asentoon; jätä aina yhden askelman 
 suuntiin.

dasasetukset
tavat sinua säätämään etujousituksen 
 tehdasasetuksiin.

SÄÄTÖ

io 6 askelmaa täysin suljetusta 
asennosta eteenpäin

lautus 9 askelmaa täysin suljetusta 
asennosta eteenpäin

s 3 käännöstä minimistä

SÄÄTÖ

io 1 askelmaa täysin suljetusta 
asennosta eteenpäin

lautus 6 askelmaa täysin suljetusta 
asennosta eteenpäin

s 0 käännöstä minimistä
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ompression vaimennus
ompression vaimennus säädetään molempien haarukan 
lkojen alaosissa olevia ruuveja kääntämällä. Ruuvien 
eressä on kirjaimet “H”, joka tarkoittaa Kovaa (hitaampi 
mpressio) ja “S”, joka tarkoittaa Pehmeää (nopeampi 
mpressio). Säätimessä on 12 askelmaa. 

Käännä säätöruuvia (A) myötäpäivään hitaamman 
kompression saavuttamiseksi. 
Käännä säätöruuvia vastapäivään nopeamman 
kompression saavuttamiseksi.

loita keskiaskelmasta ja säädä kompressiota tästä eteenpäin. 
sianmukainen kompressio mahdollistaa sen, että rengas 
uraa maata usean pompun yli ajettaessa. Liian hitaalle 
etettu kompressio pakkaa (tuntuu kovalta usean pompun yli 

ajettaessa), kun taas
haarukan iskemisen 
pohjaan, käännä sää
ei enää esiinny. Sää
Aseta kumiset pölysu

Huomautus: Säätimi
"pehmeään" tai "kov
säätövara molempiin

Etujousituksen teh
Seuraavat tiedot aut
takaisin alkuperäisiin
FX-malli

FXS-malli

SÄÄTÄMINEN

Etuhaarukan kompress

Etuhaarukan takaisinpa

Etuhaarukan esijännity

SÄÄTÄMINEN

Etuhaarukan kompress

Etuhaarukan takaisinpa

Etuhaarukan esijännity



Yleinen käyttö

4.13

oripyörä tuelta.
pyörän päälle normaalit ajovarusteet päälläsi.
ajaa pitämään pyörää pystyasennossa. 
alkojesi tulee olla jalkatappien päällä.
sia muutaman kerran.

 avustajaa tekemään mittaukset samoista 
in vaiheessa 2.
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Takajousituksen säätö
Esijännityksen mittaaminen
Oikean takajousen esijännityksen (painauman) saavuttaminen 
on ensiarvoisen tärkeää käsittelykyvyn kannalta. Jousen 
esijännityksen on täsmättävä ajajan painon kanssa. Jousi on 
esijännitetty 82 kg painoiselle ajajalle. Tällöin takapyörä on 1/3 
tasossa pystysuuntaisesta liikematkasta: Painavammat ajajat 
tarvitsevat jäykemmän jousituksen. Hyvä takajousien 
jännityksen arviointi voidaan löytää mittaamalla takajousituksen 
painauma. Tämä mittaus määrittää nopeasti, jos takajouset 
ovat lähelle oikein painoosi nähden. Tätä säätöä suositellaan 
ohjeena; henkilökohtaiset ajomieltymykset voivat erota 
annetuista määrityksistä.
Painauman tarkastaminen:
1. Aseta moottoripyörä pystyyn tuelle niin, että takapyörä on 

irti maasta.
2. Mittaa pystysuunnasta taka-akselista takalokasuojaan. 

Merkitse tämä kohta. Sitä käytetään muissa mittauksissa.
3. Kirjaa mittaustulos ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan 

nimellä M1).

4. Poista moott
5. Istu moottori
6. Pyydä avust

Molempien j
7. Hyppyytä jou
8. Pyydä toista

kohdista, ku



Yleinen käyttö

4.

9

10

n 50 mm. Katso käsikirjasta oikeat 
auma ei ole oikein, jousen esijännitystä on 

KÄYTTÄJÄ ARVO

610 mm

- 528 mm

= 82 mm

PAINAUMA

82 mm
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. Kirjaa mittaustulos ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan 
nimellä M2).

. Vähennä toisen mittauksen tulos (M2) ensimmäisestä 
mittaustuloksesta (M1).

Esimerkki:

Kokonaispainauma o
painaumat. Jos pain
säädettävä.

MITTAUSTULOS

M1

M2

Painauma

MALLI

FX ja FXS



Yleinen käyttö

4.15

ksen säätö
ksen säädin (A) on jousen alaosassa. 
 askelmaa. Säätimen vieressä on kirjaimet “H”, 
ovaa (hitaampi palautus) ja “S”, joka tarkoittaa 
ampi palautus). Ajon laadun säädin ohjaa 
ajon kovuutta tai pehmeyttä. Säätimen 
ötäpäivään (kovemmaksi) auttaa kovissa 

äminen vastapäivään (pehmeämmäksi) auttaa 
eissa osumissa.

ätimiä ei saa koskaan pakottaa kokonaan 
"kovaan" asentoon; jätä aina yhden askelman 

piin suuntiin.
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Jousen esijännityksen säätö
1. Puhdista lika ja epäpuhtaudet jousensäätökauluksesta (A).
2. Käännä säätökaulusta (A) säätöavaimella.
3. Määritettyä arvoa pienemmät mittaustulokset tehdään 

pienentämällä jousen esijännitystä kääntämällä jousen 
päällä olevaa säätökaulusta vastapäivään. Määritettyä 
arvoa suuremmat mittaustulokset tehdään lisäämällä jousen 
esijännitystä kääntämällä jousen päällä olevaa 
säätökaulusta myötäpäivään.

Takaisinpalautu
Takaisinpalautu
Säätimessä on 8
joka tarkoittaa K
Pehmeää (nope
moottoripyörän 
kääntäminen my
osumissa.
Säätimen käänt
pienemmissä us

Huomautus: Sä
"pehmeään" tai 
säätövara molem
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ompression säätö
ompression säädin on jousen yläosassa. Säätimessä on 18 
kelmaa. Säätimen vieressä on kirjaimet “H”, joka tarkoittaa 

ovaa (hitaampi kompressio) ja “S”, joka tarkoittaa Pehmeää 
opeampi kompressio). Käännä säädintä myötäpäivään 
vemman ajolaadun (hitaamman kompression) 
avuttamiseksi. Käännä säädintä vastapäivään pehmeämmän 
olaadun (nopeamman kompression) saavuttamiseksi. Aloita 
skiaskelmasta ja säädä kompressiota tästä eteenpäin. 

sianmukainen kompressio mahdollistaa sen, että rengas 
uraa maata usean pompun yli ajettaessa. Liian hitaalle 
etettu kompressio pakkaa (tuntuu kovalta usean pompun yli 

ettaessa), kun taas liian pehmeä kompressio aiheuttaa 
arukan iskemisen pohjaan kovaa. Jos haarukka osuu 
hjaan, käännä säädintä askelma kerrallaan, kunnes tätä ei 
ää esiinny.

uomautus: Säätimiä ei saa koskaan pakottaa kokonaan 
ehmeään" tai "kovaan" asentoon; jätä aina yhden askelman 
ätövara molempiin suuntiin.



Yleinen käyttö

4.17
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Takajousituksen tehdasasetukset
Seuraavat tiedot auttavat sinua säätämään takajousituksen 
takaisin alkuperäisiin tehdasasetuksiin.
FX- ja FXS-mallit

SÄÄTÄMINEN SÄÄTÖ

Takajousituksen kompressio 9 askelmaa täysin suljetusta 
asennosta eteenpäin

Takajousituksen 
takaisinpalautus

12 askelmaa täysin suljetusta 
asennosta eteenpäin

Takajousituksen jousen 
esijännitys

Toisessa asennossa



Huomautukset

4.
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er Pack -akku ja lataaminen

5.1

rä ei ole liitettynä virtalähteeseen ja virta-avain 
ssa (pois päältä), sen sähköjärjestelmät 
vähän virtaa ja power Pack -akku tyhjenee 
Jos et ole ajanut pitkään aikaan (yli 30 päivää), 
 liittää moottoripyörä AC-virtalähteeseen 
muutaman tunnin ajan ennen seuraavaa 

kua pitää ladata 24 tunnin ajan, jos sen varaus 
tunut Tarkista pitkäaikaisesti varastoidessa 

ntään kuukausittain ja lataa se takaisin 60 
araus on tippunut alle 30 prosentin. Lisätietoja 
ysäköinti ja pitkäaikainen varastointi”, 
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Pow
Lataaminen ja Power Pack -akkuja koskevat tiedotPower Pack -akku ja lataaminenPower Pack -akku
Akku sijaitsee power packin sisällä, eikä se tarvitse erityistä 
lataustaukoa. 
Zero FX/FXS power pack -akku parantaa todistetusti akun 
kennojen kemiaa, konfiguraatiota ja luotettavuutta. 
Z-Force®-teknologia mahdollistaa pidempien matkojen 
kulkemisen (etäisyys vaihtelee ajotyypistä ja olosuhteista) ja se 
on suunniteltu kestämään koko moottoripyörän elinkaaren ajan. 
Sisäänrakennettu laturi minimoi latausajan ja pystyy toimimaan 
yhdessä Zero-yhtiön pikalatauslisälaitteen kanssa, jolloin 
latausaika lyhenee jopa 75 %. 
Latausaika pysyy samana, jos sisäänrakennettu laturi 
kytketään 120 V AC tai 240 V AC -virtalähteeseen.
Tavallinen power pack -akun latausaika 100 % lataukseen 
kestää yleensä alle 5 tuntia ZF3.3 ja 9 tuntia ZF6.5 -malleissa 
leudossa ympäröivän ilman lämpötilassa. Lataus- ja käyttöaika 
vaihtelee tavallisen lämpötila-alueen ulkopuolella. Power pack - 
akkua ei saa käyttää -5 °C - 60 °C lämpötila-alueen 
ulkopuolella; Akun hallintajärjestelmä (BMS) kytkee 
virranohjauksen pois päältä tämän alueen ulkopuolella.

Huomautus: Akku ei lataudu alle 0 °C:n lämpötilassa.

Kytke moottoripyöräsi AC-virtalähteeseen ladataksesi sen 
jokaisen käyttökerran jälkeen. Irrota pyörä AC-virtalähteestä, 
kun lataus on valmis. Moottoripyörän irrottaminen virtalähteestä 
latausten välillä maksimoi power pack -akun käyttöiän.

Kun moottoripyö
on OFF-asenno
käyttävät hyvin 
erittäin hitaasti. 
sinun kannattaa
ladataksesi sitä 
käyttöä.
Power Pack -ak
on täysin purkau
akun kunto vähi
prosenttiin, jos v
on kohdassa “P
sivulla 6.26.
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kunhallintajärjestelmä (BMS)
kainen power pack -akku sisältää akunhallintajärjestelmän 
MS), joka seuraa kennojen kuntoa ja optimoi latausprosessia 
rhaan mahdollisen tehon, pisimmän käyttösäteen ja 

simmän elinkaaren tarjoamiseksi power pack -akulle.
ower pack -akut on suojattu akunhallintajärjestelmän 
rvalukoilla. Nämä turvalukot sulkevat tai ohjaavat tiettyjä 
imintoja, jotka voivat vahingoittaa power pack -akkua. 
sätietoja on kohdassa “Turvalukot”, sivulla 7.16.
kunhallintajärjestelmä myös seuraa power pack -akkuun 
hdistuvia ennaltamääriteltyjä olosuhteita ja toimii niiden 
ukaisesti. Lisätietoja on kohdissa “Akunhallintajärjestelmä”, 
vulla 7.9 ja “Kylmiä ja kuumia olosuhteita koskevat huomiot”, 
vulla 7.15.
kunhallintajärjestelmä on suljettu power pack -akuston sisälle. 
uljettajan ei tarvitse tietää kovin paljoa 
unhallintajärjestelmästä - se tekee työnsä hiljaisesti kun 
taat, ajat ja pidät moottoripyörää varastossa.



er Pack -akku ja lataaminen

5.3

sta akun poistamista moottoripyörän toiselta 
 mukaan. 
wer pack -akku painaa 19 kg. 

un asentaminen:
r pack -akku paikalleen runkoon. 

er pack -akun raide takaisin paikalleen. 
nlukkoa ylöspäin raiteen lukitsemiseksi 

a raiteen lukitsemiseen (vaihtoehtoinen).

wer pack -akun avaaminen on sallittu 
utetuille Zero Motorcycles -yhtiön teknikoille. 
ero power pack -akun väärä käsitteleminen voi 
ÄLÄ AVAA!
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Power Pack -akun vaihtaminen
Zero FX- ja FXS-moottoripyörissä on pikalatauksella varustettu 
power pack -akku. Tämä mahdollistaa toisen power pack -akun 
lataamisen toisen käyttämisen aikana. Älä käytä 
moottoripyörää, jos power pack -akun raide tai raiteen kiinnitys 
ei ole paikallaan. Lataa power pack -akku seuraavasti:
Power pack -akun poistaminen:
1. Poista avain avainkytkimestä ja tue moottoripyörä 

turvallisesti.
2. Ota kiinni avainlukon salvasta (katso nuolet) ja vedä 

alaspäin power pack -akun raiteen lukituksen avaamiseksi. 
3. Vedä power pack -akun raidetta (A) poispäin 

moottoripyörästä.

4. Liu'uta power pack -akku ulos rungosta lujalla otteella.

Huomautus: Avu
puolelta tarpeen
Huomautus: Po

Power pack -ak
1. Liu'uta powe

2. Kiinnitä pow
3. Työnnä avai

paikalleen.
4. Käytä avaint

VAROITUS! Po
ainoastaan koul
Huomaa, että Z
olla vaarallista. 
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•

k -akun täyteen lataamisen yrittämistä. 
 vihreä valo ei välttämättä syty, vaikka 
 olisi täysin ladattu. Tarkasta kojelaudassa 
ilmaisin ennen ajamista varmistuaksesi 
 latauksen tilasta.
mista ja täyttää power pack -akkua, 
ck -akku irrotetaan laturista, jos power 
aa lataamisen ennen kuin laturi saavuttaa 
lan.

auksen ilmaisin (A) on kojelaudassa. 
n kuvake vilkkuu latauksen aikana ja palaa 
 on valmis. Esimerkkejä ja tietoa 
ivaloista, katso sivulla 5.10. 

uksen merkkivalon kuvake

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 4  Thursday, April 5, 2018  12:22 PM
4

isäänrakennettu Power Pack -akkulaturi
itä power pack -akku laturiin jokaisen käytön jälkeen. Irrota 
örä AC-virtalähteestä, kun lataus on valmis. Moottoripyörän 
ottaminen virtalähteestä latausten välillä maksimoi power 
ck -akun käyttöiän. Sinun on käytettävä mukana tulevaa 
apelia, sillä se on suunniteltu käytettäväksi moottoripyörän 
hköisten komponenttien kanssa. Power Pack -akkua pitää 
data 24 tunnin ajan, jos sen varaus on täysin purkautunut Jos 
 ole ajanut pitkään aikaan (yli 30 päivää), sinun kannattaa 
ttää moottoripyörä AC-virtalähteeseen ladataksesi sitä 
uutaman tunnin ajan ennen seuraavaa käyttöä.

UOMIO: Lataa Zero-akkua ainoastaan moottoripyörässä 
evalla laturilla tai hyväksytyllä Zero-laturilla (lisävaruste). 
isäänrakennettu laturi sijaitsee moottoripyörän etuosassa 
ojien alla.
oottoripyörän akun lataamisessa käytettävä laturi voidaan 
ttää PÄÄLLÄ-asentoon vaikka power pack -akku olisi täysin 
dattu. Mutta moottoripyörän irrottaminen virtalähteestä sen 
lkeen, kun se on täyteen ladattu, pidentää power Pack -akun 
imivuutta. Kytketyksi jättäminen voi aiheuttaa kaksi erilaista 
annetta:

Power pack -akku saavuttaa täyden varauksen, kun se on 
kytkettynä laturiin. Täysin ladattuna laturi kiertää 90 ja 100 
prosentin varaustilan välissä. Kun varaus lähentyy 90 
prosenttia, laturi lataa akun uudelleen täyteen ja toistaa. 
Latauslaitteeseen syttyy vihreä valo, kun akku on täysin 
ladattu. Jos lataus ei saa tietoa, että akku olisi täynnä, se 

jatkaa power pac
Tässä tilanteessa
power pack -akku
oleva varauksen 
power pack -akun

• Laturi jatkaa lataa
kunnes power pa
pack -akku lopett
edellä mainitun ti

Sisäänrakennettu lat
Latauksen ilmaisime
jatkuvana, kun lataus
pikalatauksen merkk

Lata



er Pack -akku ja lataaminen

5.5

dardia sisäänrakennettua latauslaitteistoa 

 toimitettu virtajohto (A) sisäiseen 
en. Pidä virtajohto aina moottoripyörän 

na maadoitettuun pistorasiaan. Kun käytät 
vältät liialliset jännitteen putoamiset käyttämällä 
12-AWG paksuista johtoa, jonka pituus ei ylitä 
ia voidaan käyttää sekä 120 V AC että 240 V 
Jännite ei vaikuta moottoripyörän latausaikaan.
 VÄLTÄ Zero-laturin ja toisen laitteen liittämistä 
120 V AC 15A/20A piiriin, sillä piiri voi 
. Zero-laturit vetävät jopa 12 ampeeria 120 V 
atauksen aikana.
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Power  Pack -akun lataaminen
VAROITUS! Lataa Zero power pack -akku Zero-laturilla tai 
hyväksytyllä Zero-laturilla (lisävaruste).
Litium-ionikennot voivat ylikuumentua ja vikaantua.

Huomautus: Lataa Zero power pack -akkua hyvin tuuletetussa 
tilassa ja etäällä palavista materiaaleista. Vältä lataamista 
sateen aikana, jos lataat Zero-moottoripyörää ulkotiloissa.

Power pack -akun sisäinen latauksen enimmäislämpötila on 
50 °C. Jos power pack -akun sisäinen lämpötila ylittää tämän, 
se ei hyväksy lataamista ennen jäähtymistä 50 °C alapuolelle. 
Lisäksi akun sisäinen lämpötila voi ylittää 50 °C vaikka 
ympäröivän ilman lämpötila olisi alhaisempi, jos power pack 
-akkua on ollut juuri voimakkaassa käytössä.
Varmista, että sisäinen lämpötila on alle 50 °C, jos power pack 
-akku ei hyväksy lataamista. Jos power pack -akkua on käytetty 
hiljattain lähellä maksimitehoa ja/tai kuumissa olosuhteissa, se 
ei välttämättä hyväksy lataamista ja power pack -akun on 
annettava jäähtyä noin 30 minuuttia tai vähemmän.
Enimmäislämpötilassa tehtävä lataamisen katkaiseminen on 
power pack -akun pitkäikäisyyttä parantava ominaisuus. 
Korkeammissa lämpötiloissa lataaminen voi lyhentää power 
pack -akun käyttöikää.

Huomautus: Säännöllinen ylilataaminen parantaa power pack 
-akun elinkaarta, joten älä epäröi ladata akkua säännöllisesti.

Lataaminen stan
käyttämällä:
1. Liitä mukana

latausliittime
mukana.

2. Liitä laturi ai
jatkojohtoa, 
3-johtimista 
7,6 m. Latur
AC -virralla. 
Huomautus:
yksittäiseen 
ylikuormittua
AC -piiristä l
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. Latauskuvake (A) vilkkuu akun latauksen aikana. Kuvake 
pysyy valaistuna, kun lataus on päättynyt.

. Katso mallikohtaiset latausajat sekä Zero-moottoripyörän 
laitteiston tasot teknisistä tiedoista. Katso “Tekniset tiedot”, 
sivulla 8.1.

uomautus: Latauskuvake muuttuu tasaisen vihreäksi, kun 
taus on valmis ja laturi on liitettynä.
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toliitäntä
k -laturi
rkkivaloilmaisimet
ottoripyörään)
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Pikalataus (ulkoinen akkulaturi (lisävaruste))
Skaalattava pikalataustoiminto mahdollistaa jopa neljän 
lisälaitelaturin (sisäänrakennetun laturin lisäksi) liittämisen 
moottoripyörään. Lisälatureiden käyttäminen voi lyhentää 
latausaikaa jopa 75 %.

Huomautus: Moottoripyörän pikalatausaika vaihtelee 
käytettävien lisälatureiden mukaan.

Lisälaturin liitin sijaitsee moottorin yläpuolella. Katso lisätiedot 
lisälatureiden liittämisestä pikalaturin käyttöoppaasta.

Huomautus: Vuoden 2016 malliston moottoripyörien 
lisälatureiden enimmäismäärä on:

• Zero FX, Zero FXS 3.3 = 2 
• Zero FX, Zero FXS 6.5 = 4 A. AC-verkkov

B. AC-virtajoh
C. Power Pac
D. Laturin me
E. Liitäntä (mo
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 laturi (katso “Power Pack -akun 
lla 5.5) tai vaihda avainkytkin 
ulet kontaktorien sulkeutuvan ja nykyinen 
lmestyy kojelautaan.
 AC-pistorasiaan. Liitä laturi aina 
N pistorasiaan. Kun käytät jatkojohtoa, 

nitteen putoamiset käyttämällä 3-johtimista 
ta johtoa, jonka pituus ei ylitä 7,6 m. 
äyttää sekä 120 V AC että 240 V AC 
i vaikuta moottoripyörän latausaikaan.
 lisälaturissa olevaan AC-virtajohdon 

“Pikalataus (ulkoinen akkulaturi 
vulla 5.7.
ä latausmerkkivalo alkaa vilkkua tasaisesti 
en kulkua. Jos avainkytkin oli 
äännä se nyt OFF-asentoon.
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ikalaturin käyttäminen:
. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
. Varmista, että pikalaturi on kytketty irti ja pois päältä.
. Poista joustavaa suojakantta paikallaan pitävät 5 kiinnitystä 

ja poista kansi.

. Liitä power pack -laturi power pack -liittimeen (A).

5. Liitä joko sisäinen
lataaminen”, sivu
ON-asentoon. Ku
lataustila (SOC) i

6. Liitä AC-virtajohto
MAADOITETTUU
vältät liialliset jän
12-AWG paksuis
Laturia voidaan k
-virralla. Jännite e

7. Liitä AC-virtajohto
liitäntään. Katso 
(lisävaruste))”, si

8. Kojelaudan vihre
ilmaisten latauks
ON-asennossa, k
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9. Akkujärjestelmä on täysin ladattu, kun latausmerkkivalo 
muuttuu tasaisen vihreäksi tai kojelaudan nykyinen 
lataustila on 100% ja laturi voidaan irrottaa. Irrota kaikki 
laturit ja asenna suojakansi takaisin paikalleen, kun power 
pack -akku on täysin ladattu.

Huomautus: Leikkaa joustavassa suojakannessa oleva 
pääsyläppä (katso katkoviiva (B)) ennen uudelleenasentamista, 
jos pikalaturia käytetään uudelleen. Älä leikkaa läpän poikki. 
Älä poista läppää kokonaan.
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B

alansoituvat.
ut latauksen, koska yksi tai useampi solu 
 enimmäisjännitteen.

n merkkivaloilmaisin on väriltään vihreä. 
tasainen, lataus on valmis ja laturi siirtyy 
 ilmaisin vilkkuu, ilmeytymisvaihe on 
n viimeistelyvaiheessa.
LLÄ 
ivaloilmaisin on väriltään kellanruskea. 

tasainen, AC-virta on hyvä. Jos ilmaisin 
 on matala. Tarkasta asianmukainen 
ta, että mahdollisesti käyttämäsi 
ean pituinen. Enimmäispituus on 7,6 m 

n paksuus)

ilmaisin on väriltään punainen ja ilmaisee 
. Jos ilmaisin vilkkuu, nollaa laturi ja katso 

 sivulla 7.1.
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ikalaturin merkkivaloilmaisimet

. Ampeerimittari
Ampeerimittarin merkkivalo on väriltään kellanruskea ja 
ilmaisee nykyisen tehon määrää, joka laskee asteittain 
tilasta "IIIIII" tilaan "I".

. 80 % lataus
80 % latauksen merkkivaloilmaisin on väriltään 
kellanruskea. Jos ilmaisin on tasainen, latauksen suurin 
vaihe on valmistunut ja lataustaso on 80 %. Laturi on nyt 
imeytymisvaiheessa. Jos ilmaisin vilkkuu, sen voi 
aiheuttaa kaksi eri asiaa:

• Laturi ja BMS b
• BMS on sulken

on saavuttanut
C. 100 % lataus

100 % lataukse
Jos ilmaisin on 
huoltotilaan. Jos
valmis ja laturi o

D. AC-VIRTA PÄÄ
AC-virran merkk
Jos ilmaisin on 
vilkkuu, AC-virta
jännite ja varmis
jatkojohto on oik
(12 AWG johdo

E. Vika 
Vian merkkivalo
virhettä laturissa
“Vianmääritys”,
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ävarusteet
 lisää sähköisiä komponentteja 
 ilman valtuutetun Zero Motorcycles 
ksyntää. Tietyt sähköiset lisäkomponentit 

taa moottoripyörää, estää muita komponentteja 
in ja/tai heikentää merkittävästi toimintasädettä 
k -akun elinkaarta.
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Julkiset latausasemat
Julkisten latausasemien määrä lisääntyy joka päivä ja 
alueellasi saattaa olla sellainen. Voit ladata moottoripyörääsi 
Tason 1 -julkisesta latausasemasta mukana toimitetulla 
johdolla tai Tason 2 -latausasemasta vaihtoehtoisella J1772 
Zero Motorcycles -lataussovittimella (Zero osanumero: 
10-03267). Kyseisiä latausasemia on usein ostoskeskuksissa, 
kaupungin parkkipaikoilla, lentokentillä, hotelleissa, valtion 
virastoissa ja muun liiketoiminnan yhteydessä. Suosittelemme 
etsimään alueellasi olevat paikat internetistä. Voit käyttää 
esimerkiksi hakutermiä "latausasemat".

Huomautus: Tason 2 -lataussovitinjohdon (Zero osanumero: 
10-03267) ei lyhennä latausaikaa, ellei sen lisänä käytetä 
lisälaturia.

Sähköiset lis
VAROITUS! Älä
moottoripyörään
-kauppiaan hyvä
voivat vahingoit
toimimasta oike
ja/tai power pac
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5.
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Moottoripyörän huoltaminen

6.1
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Moottoripyörän huoltaminenMoottoripyörän huoltaminenOmistajan vastuut
Alla on lueteltu omistajalle luovutetut vastuut:

• Tätä käyttöopasta on pidettävä tämän moottoripyörän 
pysyvänä osana ja sen on siirryttävä uudelle omistajalle, 
vaikka moottoripyörä myytäisiin eteenpäin.

• Suorita sähkömoottoripyörän huolto ja ylläpito säännöllisesti 
tässä käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti.

• Käytä vain Zero-yhtiön hyväksymiä osia ja Zero 
Motorcycles -lisävarusteita.

• Käyttäjä on vastuussa kaikkien maan, liittovaltion, 
osavaltion ja paikallisten sähkömoottoripyörän käyttöä 
koskevien lakien oppimisesta ja noudattamisesta.

• Käytä aina alueella hyväksyttyä kypärää, suojalaseja, 
kenkiä ja kaikkia muita asianmukaisia suojavälineitä 
käyttäessäsi sähkömoottoripyörää.
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uoltoaikataulu määrittelee kuinka usein 
Zero-moottoripyörää ja mitkä kohdat on 
a. Zero-moottoripyörän huoltaminen on 
ulun mukaisesti turvallisen ja luotettavan 
miseksi.
lun huoltoväli perustuu keskimääräisiin 
tyt kohteet vaativat säännöllisempää 
avallisen kosteilla tai pölyisillä alueilla. Ota 
äsi yksilöllistä käyttöä ja tarpeita 
 Suosittelemme Zero-moottoripyörän 
älleenmyyjällä joka 12 kuukauden välein 
uudesta riippumatta.

uoritettava tämän taulukon mukaisesti 
 pitämiseksi parhaassa käyttökunnossa. 
 on erittäin tärkeää, eikä sitä tule 
 ensin täyttyvää huoltoväliehtoa kohdissa, 
 ja kilometrimäärä.

O

A

S
(

J

E

J
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sat/huollettavat kohteet
sianmukaiset varaosat, nesteet ja voiteluaineet on lueteltu alla 
evassa taulukossa.

uoltohistoria
oudata kohdassa sivulla 6.2 olevaa huoltoaikataulua. Kirjaa 
män oppaan huoltokirja-osaan kaikki toteutetut ajastetut 
oltotoimenpiteet tai rutiinitarkastukset.

Ajastettu huolto
Vaadittu alla oleva h
sinun on huollettava 
erityisesti huomioitav
tärkeää tehdä aikata
suorituskyvyn ylläpitä
Tämän huoltoaikatau
ajo-olosuhteisiin. Tie
huoltoa, jos ajat epät
yhteyttä jälleenmyyjä
koskevissa asioissa.
huollattamista Zero-j
ajetun ajomatkan pit

Huoltoaikataulu
Ajastettu huolto on s
Zero-moottoripyörän
Ensimmäinen huolto
laiminlyödä. Noudata
joissa mainitaan aika

SA NUMERO

jovalon polttimo H3 (55 wattia)

uuntavilkun polttimo 
kellanruskea)

RY10W (10 wattia)

arru-/perävalon polttimo 1157 (5 wattia)

tuhuomiovalon polttimo W3W (3 wattia)

arruneste DOT 4
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MATKAMITTARIN LUKEMA

3K km 
tai 

kuukautta

19K km 
tai

18 kuukautta

25K km
tai

24 kuukautta

31K km 
 tai 

30 kuukautta

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
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# KOHDE RUTIINI JOKA
AJO

ALUSTAVA ALUSTAVA

1K km
tai 

1 kuukausi

7K km
tai

6 kuukautta

1

12 

1 Jarruneste 
(etu- ja taka)

Tarkasta jarrunesteen määrä. Lisää 
jarrunestettä tarvittaessa. √ √ √

Vaihda jarruneste (joka 12 
kuukauden välein).

2 Etujarru Tarkasta toimivuus ja nestevuodot. 
Vaihda jarrupalat tarvittaessa. √ √ √

3 Takajarru Tarkasta toimivuus ja nestevuodot. 
Vaihda jarrupalat tarvittaessa. √ √ √

4 Pyörät Tarkasta kulumat ja vahingot. 
Vaihda tarvittaessa. √

5 Renkaat - Tarkasta uran syvyys ja vahingot. 
Vaihda tarvittaessa. 
- Tarkasta rengaspaine. Katso 
sivulla 6.14. Korjaa tarvittaessa.

√ √

6 Pyörien laakerit Tarkasta, että laakerit pyörivät 
tasaisesti. Vaihda tarvittaessa. √ √
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oottoripyörän pesun tai sateessa ajon jälkeen.

√ Pakkaa 
uudelleen √

1
√ √ √

1

√ √ √

1
√ √ √

MATKAMITTARIN LUKEMA

m 

autta

19K km 
tai

18 kuukautta

25K km
tai

24 kuukautta

31K km 
 tai 

30 kuukautta
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7 Käyttöketju - Tarkasta käyttöketjun 
löysyys/kohdistus ja kunto.
- Säädä ja voitele ketju 
ketjunvoiteluaineella kauttaaltaan.
- Vaihda kulunut ketju.

√ Joka 1000 km (600 mi) välein ja m

8 Vetohihna - Tarkasta hihnan kireys.
- Tarkasta hihna mahdollisten 
vahinkojen tai halkeamien varalta.
Vaihda hihna:
- Joka 37K km (24K mi) välein.

√ √

9 Ohjauslaakerit - Tarkasta kireys.
- Pakkaa uudelleen yleiskäyttöistä 
rasvaa käyttämällä.

√ √ √

0 Rungon 
kiinnitykset

- Tarkasta kaikki rungon liitännät ja 
kiinnitykset.
- Kiristä ja säädä tarpeen mukaan.

√ √

1 Etujarrun vivun 
etuakseli

- Lisää kevyesti silikonirasvaa.
- Tarkasta toimivuus ja öljyvuodot.
- Huolla/kasaa uudelleen 
tarvittaessa.

√ √ √

2 Etuhaarukka - Tarkasta toimivuus ja öljyvuodot. 
- Huolla/kasaa uudelleen 
tarvittaessa.

√ √ √

# KOHDE RUTIINI JOKA
AJO

ALUSTAVA ALUSTAVA

1K km
tai 

1 kuukausi

7K km
tai

6 kuukautta

13K k
tai 

12 kuuk
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uukauden kohdalla.

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

MATKAMITTARIN LUKEMA

3K km 
tai 

kuukautta

19K km 
tai

18 kuukautta

25K km
tai

24 kuukautta

31K km 
 tai 

30 kuukautta
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Huomautus: 37000 km tai 36 kuukautta, toista huoltovälejä alkaen 13000 km tai 12 k

13 Takaiskunvaim
entimen 
kokoonpano

- Tarkasta toimivuus ja öljyvuodot. 
Vaihda tarvittaessa √ √

14 Kaasukahva - Tarkasta toimivuus ja vapaa 
liikkuvuus. √ √

15 Seisontatuet - Tarkista toimivuus. 
- Lisää kevyesti silikonirasvaa. √

16 Seisontatuen 
kytkin

- Tarkasta toimivuus ja vaihda 
tarpeen mukaan. √ √

17 Päämoottori Käyttöönotto ja ajoitus. √

# KOHDE RUTIINI JOKA
AJO

ALUSTAVA ALUSTAVA

1K km
tai 

1 kuukausi

7K km
tai

6 kuukautta

1

12 
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TITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

TITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

TITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

TITE® -anti-seize-voiteluainetta (tai vastaava)

TITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

TITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)
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omponenttien kiinnitykset
rkasta ja kiristä seuraavat moottoripyörän kiinnitykset säännöllisesti.

iristysmomenttitaulukko

SIJAINTI KOHDE KIRISTYSMOMENTTI HUOMAUT

A Etuakseli 54 Nm Käytä LOC

B Ohjaustangon kiinnityksen kiinnityspultit 24 Nm -

C Päänavan pultti/mutteri (takahaarukka) 102 Nm Käytä LOC

D Iskunvaimennuksen pultit (ylempi/alempi) 70,5 Nm / 51,5 Nm -

E Takajarrusatulan kiinnityspultit 20 Nm Käytä LOC

F Moottorin kiinnityspultit (takapuoli) 27 Nm -

G Moottorin kiinnityspultit (etupuoli) 27 Nm -

H T-kappaleen nipistyspultit 23 Nm -

I Etuakselin nipistyspultti 13 Nm Käytä LOC

J Taka-akselin päätypultti 102 Nm Käytä LOC

K Etujarrusatulan kiinnityspultit 26 Nm Käytä LOC
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Moottoripyörän vasen sivu

Katso kiristysmomenttitaulukko sivulta sivull
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oottoripyörän oikea sivu

Katso kiristysmomenttitaulukko sivulta sivulla 6.6
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Power Pack -akkuPower Pack -akku
HUOMIO: Jätä moottoripyörä lataukseen, mikäli oletat sen 
olevan käyttämättömänä tai varastossa yli 90 päivän ajan.
Power pack -akku on ladattava 24 tunnin sisällä, mikäli sen 
varaus on täysin purkautunut ja se on ladattava 90 päivän 
sisällä, mikäli se varastoidaan täysin ladattuna.
Zero suosittelee Zero-moottoripyörän kytkemistä lataukseen 90 
päivän sisällä, vaikka se olisi täysin ladattu. Jätä 
Zero-moottoripyörä lataukseen aina, kun se on mahdollista.
1. Power pack -akku on litium-ionitoiminen järjestelmä. Vaikka 

järjestelmä vaatii lataamista, se ei vaadi huoltoa.
2. Power pack -akku on pidettävä loitolla liiallisesta 

kuumuudesta. Litium-ionikennot eivät saa kuumentua yli 
71 °C. Älä varastoi kuumassa perävaunussa tai jätä power 
pack -akkua suoraan auringonvaloon.

3. Vain valtuutetun huollon edustaja saa koskea power pack 
-akun sisäosiin.

4. Hävitä power pack -akku osavaltion ja paikallisten lakien 
mukaisesti. Power pack -akku on kierrätettävä, eikä sitä saa 
hävittää kaatopaikkajätteenä. 

5. Ota yhteyttä Zero-yhtiöön osoitteessa 
support@zeromotorcycles.com tai etsi alueellasi toimiva 
kierrätyskeskus.
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Tarkasta etujarrun jarrunesteen 
taso pyöreästä tarkastuslasista 
(C). Jarrunestettä on lisättävä, 
jos nesteen taso on selvästi 
matalan tason ilmaisimen (B) 
alapuolella. Puhdista kertynyt 
lika tai epäpuhtaudet kannesta 
(A) ennen säiliön avaamista.

Huomautus: Moottoripyörän on 
oltava pystyasennossa ennen 
nestetason tarkastamista.
1.Poista kaksi säiliön kantta 

ä ristipääruuvia.
4 -jarrunestettä.
tiiviste ja varmista, että siinä ei ole 
koja, ja että se on asemoitu oikein.
si takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit. 
mentti 0,56 Nm.
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uoltorrut
ssä osiossa kuvataan Zero FX/FXS-moottoripyörän 

rrujärjestelmän ylläpito. Se kattaa ABS-järjestelmän 
kkiutumattomat jarrut), jarrupalaesimerkit (erityiset etu- ja 

kajarrupalat) ja jarrunestetasojen ylläpidon sekä etu- ja 
kajärjestelmien tyypit. 

rrujärjestelmän ilmaaminen
oottoripyörä on varustettu ABS-järjestelmällä. Voit ilmata 
rrujärjestelmän vain, jos nestettä on edelleen hydraulisessa 
jausyksikössä (HCU).

uivan HCU-yksikön ilmaaminen vaatii tyhjennyksen ja 
steen täyttökoneen.

rrunesteen tason tarkastaminen
UOMIO: Varo läikyttämästä jarrunestettä maalipinnoille, sillä 
 voi vaurioittaa maalipintaa. Jarrunesteen läikyttäminen 
ngon katteille aiheuttaa niiden halkeamisen. 
äytä aina rättiä pääsylinterin säiliön alla ennen suojan/korkin 
istamista.

atalat nestetasot saattavat viitata kuluneisiin jarrupaloihin tai 
draulisen järjestelmän vuotoon. Tarkasta jarrupalojen 
luminen ja/tai hydraulinen järjestelmä vuotojen osalta. Käytä 
in uutta DOT 4 -jarrunestettä sinetöidystä astiasta.

Etujarrun nestesäil

paikallaan pitävä
2. Lisää uutta DOT 
3. Tarkasta kannen 

kulumaa tai vahin
4. Aseta säiliön kan

Ruuvin kiristysmo
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rkastaminen
rkastettava huoltoaikataulun mukaisesti. Katso 
asta jarrut silmämääräisesti katsomalla jäljellä 
n materiaalia jarrusatulan sivuilta. 

t, jos jommankumman jarrupalan paksuus on 
emmän. Vaihda molemmat jarrupalat 
jarrupalat (A) ovat kuluneet.

astaminen
suus on tarkastettava säännöllisesti. 

on 3,85 mm

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 11  Thursday, April 5, 2018  12:22 PM
Takajarrun nestesäiliö

Tarkasta takajarrunesteen taso säiliön kotelosta. Säiliön kotelo 
sijaitsee kantapääsuojan takana olevan rungon sisällä. 
Jarrunestettä on lisättävä, jos nesteen taso on selvästi matalan 
tason ilmaisimen "MIN" (C) alapuolella. Lisää nestettä, kunnes 
se tavoittaa MAX -ilmaisimen yläosan (B). Älä ylitäytä.

Huomautus: Moottoripyörän on oltava pystyasennossa ennen 
nestetason tarkastamista.

Puhdista kertynyt lika tai epäpuhtaudet korkista ja säiliön 
reiästä (A) ennen säiliön avaamista. Irrota korkki ja lisää uutta 
DOT 4 -jarrunestettä. Tarkasta korkin tiiviste ja varmista, että 
siinä ei ole kulumaa tai vahinkoja, ja aseta korkki takaisin 
paikalleen.

Jarrupalojen ta
Jarrupalat on ta
sivulla 6.2. Tark
olevaa jarrupala

Vaihda jarrupala
1,35 mm tai väh
välittömästi, jos 

Jarrulevyn tark
Jarrulevyjen pak
Minimipaksuus 
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Takajarrupalat
jarrupaloilla tai uudessa 
nsimmäiset jarrutukset tuottavat hyvin 
 Käytä jarruja muutaman kerran matalilla 
m/h) kunnollisen jarrutuskitkan 
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rrupalojen vaihtaminen
usien jarrupalojen ja/tai uusien jarrulevyjen pohjustamista 
ositellaan asianmukaisen jarrun suorituskyvyn ja jarrun 

inkaaren maksimoimiseksi. Asianmukainen pohjustus 
rantaa jarrupolkimen/vivun tuntumaa ja vähentää tai poistaa 

rrujen vinkumisen. Jarrujen pohjustuksessa jarrulevyn 
nnalle lisätään tasainen kerros jarrupalamateriaalia.

Etujarrupalat

VAROITUS! Uusilla 
jarrujärjestelmässä e
vähän jarrutustehoa.
nopeuksilla (alle 40 k
muodostamiseksi.
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kaat
vat asiat molemmista pyöristä:
tonaiset tai puuttuvat pinnat.
i murtuneet vanteet.
euttamat merkit vanteissa.

vat asiat molemmista renkaista:
amat tai puuttuvat urakorvakkeet urissa tai 
lueella.
gon kuopat tai pullistumat.
 renkaan urien kuluminen. Yhden puolen 
n kuluminen tai renkaan urissa olevat tasaiset 
avat renkaassa tai moottoripyörässä olevaan 

nkaan urat tai rispaantuminen.

 rengas välittömästi, jos kummassakaan 
kaassa on mikä tahansa yllä oleva vika.
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Jousitus
Etu

• Katso huoltoa koskevat tiedot huoltoaikataulusta sivulta 
sivulla 6.2.

• Katso haarukan säätämistä koskevat tiedot kohdasta 
Jousituksen säätö sivulta sivulla 4.9.

Taka
VAROITUS! Iskunvaimentimen kokoonpano sisältää 
korkeapaineistettua kaasua.

• Älä yritä käsitellä tai avata sylinteriä tai iskunvaimenninta.
• Älä altista iskunvaimenninta korkeille lämpötiloille tai 

avotulelle.
VAROITUS! Kumman tahansa yllä olevan tekeminen voi 
aiheuttaa sylinterin tai iskunvaimentimen räjähtämisen ja johtaa 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
Katso huoltoa koskevat tiedot huoltoaikataulusta sivulta 
sivulla 6.2.
Katso haarukan säätämistä koskevat tiedot kohdasta 
Jousituksen säätö sivulta sivulla 4.9.

Pyörät ja ren
Tarkasta seuraa

• Taipuneet, ir
• Taipuneet ta
• Osumien aih

Tarkasta seuraa
• Viillot, halke

sivuseinien a
• Renkaan run
• Epätasainen

renkaan urie
kohdat viitta
ongelmaan.

• Altistuneet re

Vaihda pyörä ja
pyörässä tai ren
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ain vähän ylläpitoa, toimii hiljaisesti ja 
vähän. Pidä lika, rasva, öljy ja 
 vetohihnasta ja hammashihnapyörästä. 
 tarkastettava ja säädettävä 
aisin välein. Katso huoltoa koskevat tiedot 

vulta sivulla 6.2.
ellä saippuavesiliuoksella moottoripyörän 
yyhi kuivaksi ja tarkasta seuraavat asiat:
aalit kulumiskuviot.
an vauriot.
utuminen. Pieni viistoutuminen on 
e viittaa hammashihnapyörien 
een.
at kivien aiheuttamien rikkoutumisten 

hammasosa) altistuneiden punosten 
t normaalisti suojassa nylon ja 
ksen alla. Tämä johtaa hihnan 
 viittaa kuluneeseen hammashihnapyörän 

 halkeamisen merkit hihnan hampaiden 

vaitset hihnassa minkä tahansa yllä olevan 

M

F

F
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enkaiden täyttö
ROITUS! Renkaiden rikkoutumiset tapahtuvat tyypillisesti 

itäytöstä ja voivat johtaa vakavaan renkaiden halkeamiseen, 
lutuspintojen irtoamiseen, puhkeamiseen tai ennalta 
ottamattomaan moottoripyörän hallinnan menettämiseen, 

ka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
engaspaineet on tarkastettava ja säädettävä asianmukaisille 
yttötasoille ennen jokaista ajamista. Rengaspaineet on 
rkastettava käyttämällä asianmukaista mittaria renkaiden 
lessa kylmät. Tämä tarkoittaa, että renkailla ei ole ajettu 
hintään 3 tunnin aikana. Aseta renkaan venttiilin korkki aina 
kaisin paikalleen rengaspaineen säätämisen jälkeen.

Vetohihna
Vetohihna tarvitsee v
venyy minimaalisen 
epäpuhtaudet poissa
Vetohihnan kireys on
huoltoaikataulun muk
huoltoaikataulusta si
Puhdista hihna kevy
pesun yhteydessä. P

• Viillot tai epänorm
• Hihnan keskikohd
• Ulkoreunan viisto

tavallista, mutta s
kohdistustarpees

• Ulkoiset rihlapinn
varalta.

• Hihnan sisäosa (
varalta, jotka ova
polyetyleenikerro
rikkoutumiseen ja
hampaaseen.

• Puhkeamisen tai
juuressa.

Vaihda hihna, jos ha
vian.

ALLI EDESSÄ TAKANA

X 200 kPa 214 kPa

XS 221 kPa 234 kPa
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 virtalukosta.
en testauslaitetta tasaisesti hammastamatonta 
a vasten testauslaitteen ollessa puolivälissä 
töisestä hammashihnapyörästä ja takarenkaan 
apyörästä. Testauslaitteen "huuli" johtaa 

en hihnalle.
slaitteen painetta hitaasti, kunnes kuulet 
 äänen. Älä nosta painetta testauslaitteen 
en jälkeen.
laite varovasti hihnasta. Vältä testauslaitteen 
mista, sillä tämä voi aiheuttaa mittaustuloksen 
. Mittaustuloksen tulee olla 20 - 30 kg välissä.
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Käyttöhihnan kireyden tarkastaminen
Asianmukainen hihnan kireys on oleellista ajojärjestelmän 
optimaalisen toiminnan saavuttamisessa.
Hihnan kireyden puuttuminen voi johtaa hammastuksen 
joutumiseen päällekkäin. Hihnassa olevat hampaat liukuvat 
takahammashihnapyörän hampaiden päälle. Tämä aiheuttaa 
epämiellyttävän äänen. Hammastuksen joutuminen päällekkäin 
voi johtaa hiilikuitujen vaurioitumiseen. Jos näin tapahtuu, sinun 
on vaihdettava hihna ennen seuraavaa ajokertaa.
Liian suuri kireys voi lisätä ajojärjestelmän kulumista ja 
järjestelmä voi laahata.
Kireys testataan erillisellä testauslaitteella.
Kireyden testauslaitteessa on muovinen mittausvarsi, joka 
sijaitsee kolossa. Tämän kolon ympärillä on mittausasteikko. 
Hihnan kireys todetaan mittavarren ja mittausasteikon 
yhtymäkohdasta. Kireyden testauslaitteen yläosassa on painike 
(napsahtava suojus), johon voit kiinnittää sormesi kumisella 
pidikkeellä. Jousi sijaitsee napsahtavan suojuksen alapuolella. 
Suojus tuottaa napsahtavan äänen, jos jouseen kohdistuu tietty 
paine.

Huomautus: Takalokasuoja häiritsee hihnan kireyden 
tarkastamista kireyden testauslaitteella, jos sitä käytetään 
yläpuolelta. Hihnan kireys voidaan tarkastaa ilman häiriöitä 
moottoripyörän alapuolelta.

1. Poista avain
2. Paina kireyd

hihnan puolt
moottorikäyt
hammashihn
testauslaitte

3. Nosta testau
napsahtavan
napsahtamis

4. Irrota testaus
kovaa liikutta
muuttumisen
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äyttöhihnan säätäminen
uomautus: Säädä molemmilta puolilta (oikea ja vasen) 
sapuolisesti.
. Poista avain virtakytkimestä.
. Löysytä taka-akselin mutteri (A). 
. Löysytä oikeaa ja vasenta 13 mm lukkomutteria (C). 
. Käännä oikeaa ja vasenta 13 mm säätöpulttia (B) 1/4 

kierrosta kerrallaan, kunnes hihna on säädetty määritysten 
mukaan.

. Kiristä oikeaa ja vasenta lukkomutteria (C) hihnan 
kiinnittämiseksi.

. Kiristä taka-akselin mutteri (A). 

. Suorita moottoripyörän testiajo. 

. Tarkasta hihnan asianmukainen säätö uudelleen testiajon 
jälkeen ja säädä uudelleen tarvittaessa.
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 harjakset ketjunpuhdistusaineella. Aloita ketjun 
 kääntövarren päältä harjan avulla.
o ketjun matkalta. Tee sama ketjun sisä- ja 

ahammashihnapyörän molemmat puolet 
a puhdistusaineen vaikuttaa 5 minuutin ajan.
o ketju vesiletkun avulla. Pyyhi ylimääräinen 
sta puhtaalla rätillä.
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Käyttöketju (valinnainen)
Käyttöketjun puhdistus
VAROITUS! Käytä aina suojalaseja puhdistuksen aikana 
silmävammojen välttämiseksi.
VAROITUS! Älä koskaan aseta kättä tai muuta ruumiinosaa 
ketjun ja hammashihnapyörän väliin. Työskentele ainoastaan 
kahden hammashihnapyörän välissä olevan ketjun kanssa; 
tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen.
VAROITUS! Älä päästä käyttöketjun puhdistusainetta 
jarruroottorin tai jarrupalojen päälle. Moottoripyörän 
pysähtymiskyky heikentyy, jos jarruroottorit tai jarrupalat 
saastuvat puhdistusaineesta. Seurauksena voi olla vakava 
loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS! Älä koskaan pyöritä pyörää moottorin avulla 
puhdistuksen aikana. Käännä pyörää ainoastaan käsin. Tämän 
noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Noudata käyttämäsi ketjunpuhdistusaineen valmistajan ohjeita; 
alla olevat ovat yleisohjeita.
1. Poista avain virtakytkimestä.
2. Aseta moottoripyörä telineeseen tai nostimeen niin, että 

takapyörä pyörii vapaasti. Ruiskuta koko ketjun sisäosa 
kokonaisuudessaan ketjunpuhdistusaineella pyörittämällä 
pyörää samalla KÄSIN. Anna puhdistusaineen vaikuttaa 
muutaman minuutin ajan.

3. Täytä harjan
harjaaminen

4. Tee näin kok
alapuolelle.

5. Puhdista tak
harjalla. Ann

6. Huuhdo kok
kosteus ketju
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tus
kytkimestä.
i viivoittimella etuhammashihnapyörän ja 
apyörän puolivälistä.
a 16 mm molempiin suuntiin, jolloin 

paasti.
tävä, jos ketjun vapaa liikkuvuus ei ole 
lä.
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äyttöketjun voitelu
ROITUS! Käytä aina suojalaseja ketjun voitelun aikana 

lmävammojen välttämiseksi.
ROITUS! Älä koskaan pyöritä pyörää moottorin avulla tänä 

kana. Käännä pyörää ainoastaan käsin. Tämän 
udattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan 

ukkaantumiseen. 
ROITUS! Älä koskaan aseta kättä ketjun ja 
mmashihnapyörän väliin. Käsittele ketjua ainoastaan 
skeltä kahden hammashihnapyörän välistä. Tämän 
udattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan 

ukkaantumiseen.
ROITUS! Älä päästä käyttöketjunvoiteluainetta jarruroottorin 

i jarrupalojen päälle. Moottoripyörän pysähtymiskyky 
ikentyy, jos jarruroottorit tai jarrupalat saastuvat 
iteluaineesta. Tämä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

oudata käyttämäsi ketjunvoiteluaineen valmistajan ohjeita; 
la olevat ovat yleisohjeita. Älä päästä voiteluainetta 
rruroottorin päälle.
äyttöketjun voitelu:
. Pyöritä pyörää hitaasti taaksepäin ja suihkuta voiteluainetta 

ketjun sisäpuolelle liitoskohtien sisäpinnoille.
. Pyöritä pyörää hitaasti taaksepäin ja suihkuta voiteluainetta 

ketjun ulkopuolelle liitoskohtien ulkopinnoille.
. Anna moottoripyörän olla paikallaan 30 minuuttia ja anna 

voiteluaineen tunkeutua nivelpulttiketjuun.

Käyttöketjun tarkas
1. Poista avain virta
2. Ota ketjusta kiinn

takahammashihn
3. Ketjun tulee liikku

32 mm liikkuu va
4. Ketjua on säädet

määritysten sisäl
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Käyttöketjun säätäminen
Huomautus: Säädä molemmat puolet tasapuolisesti.
1. Poista avain virtakytkimestä.
2. Löysytä taka-akselin mutteri (A). 
3. Löysytä oikeaa ja vasenta 13 mm lukkomutteria (C). 
4. Käännä oikeaa ja vasenta 13 mm säätöpulttia (B) 1/4 

kierrosta kerrallaan, kunnes ketju on säädetty määritysten 
mukaan.

5. Kiristä oikeaa ja vasenta lukkomutteria (C) ketjun 
kiinnittämiseksi.

6. Kiristä taka-akselin mutteri (A). 
7. Suorita moottoripyörän testiajo. 
8. Tarkasta ketjun asianmukainen säätö uudelleen testiajon 

jälkeen ja säädä uudelleen tarvittaessa.
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 vaihtaminen
nipolttimot sisältävät paineistettua 
ärä käsittely voi aiheuttaa polttimon 

staleiden sinkoutumisen, joka voi aiheuttaa 
isen. Vakavan loukkaantumisen 

in OFF-asentoon ja anna polttimon jäähtyä 
mista.
FF-asentoon, kunnes polttimon vaihto on 

uojausta halogeenipolttimon vaihtamisen 

ttamista.
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jovalon kohdistaminen
jovalon oikea kohdistus on tarkastettava säännöllisesti. Se on 
hdistettava aina jousituksen heikentymistä säädettäessä, 

llä tämä vaikuttaa ajovalon kohdistukseen. Jousituksen 
ikentyminen ja rengaspaine on säädettävä oikein ennen 

ovalon kohdistamista. Ajovaloa voidaan kohdistaa 
stysuunnassa. Jos pystysuuntainen kohdistus on pielessä, 
lonsäde osoittaa liian lähelle tai liian kauas moottoripyörästä. 
rmista valonsäteen kohdistus ajovalon ollessa matalan 
teen sijainnissa, moottoripyörän ollessa kohtisuorassa 
aahan ja käyttäjän istuessa moottoripyörän päällä. 
oottoripyörä toimitetaan 0,5 - 2,5 % kallistetulla ajovalolla.
eljä ajovalon kokoonpanon kiinnityspulttia(A) sijaitsevat 
ovalon kokoonpanon kiinnityskannatinten sivuilla. Löysennä 
ikki neljä pulttia ajovalon säätämiseksi, käännä 
koonpanoa, kunnes oikea säteen kohdistus saavutetaan ja 

ristä tämän jälkeen kaikki pultit.

Ajovalon polttimon
VAROITUS! Halogee
kaasua. Polttimon vä
hajoamisen ja lasipir
vakavan loukkaantum
välttämiseksi:

• Käännä virtakytk
ennen sen vaihta

• Jätä virtakytkin O
valmis.

• Käytä aina silmäs
aikana.

• Vältä lasin koske
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n polttimon liitin (C).
alon polttimon suojakenkä (D).
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Polttimon vaihtaminen:
1. Poista ajovalon päällä olevan säätösuojuksen kaksi 

kiinnitysruuvia (A), jotka kiinnittävät suojan 
moottoripyörään.

2. Vapauta ja poista säätösuojus.
3. Poista ajovalon kiinnityskannatinten neljä pulttia (B), jotka 

pitävät ajovalon kokoonpanoa paikallaan.

4. Vapauta ajovalon kokoonpano.

5. Irrota ajovalo
6. Vapauta ajov



Yleishuolto

6.

7

8
H
aj
ep
so
ko
9
10

lttimon vaihtaminen
un linssin ruuvi (A) ja poista linssi.
, käännä polttimoa vastapäivään ja vedä 

o kantaan, paina se sisään ja käännä 
nnes se pysähtyy.
vi takaisin; kiristä ruuvi. Älä kiristä ruuvia 
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. Vapauta ajovalon polttimon lukkosokka (E) työntämällä 
alaspäin ja sivulle. 

. Nosta lukkosokkaa ja poista ajovalon polttimo.
UOMIO: Älä koske ajovalon polttimon lasipintaan. Älä päästä 
ovalon polttimoon epäpuhtauksia. Öljyiset sormet tai 
äpuhtaudet lyhentävät polttimon elinikää. Puhdista kaikki 
rmenjäljet tai epäpuhtaudet polttimosta puhtaalla alkoholiin 
stutetulla liinalla.

. Asenna vaihtopolttimo linssiin.
. Asennus tapahtuu käänteisesti poistoon verrattuna.

Suuntavilkun po
1. Poista suuntavilk
2. Työnnä polttimoa

polttimo ulos.
3. Aseta uusi polttim

myötäpäivään, ku
4. Aseta linssi ja ruu

liikaa.
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 polttimon vaihtaminen
lon päällä olevan säätösuojuksen kaksi 
ia (A), jotka kiinnittävät suojan 
ään.
oista säätösuojus.
lon kiinnityskannatinten neljä pulttia (B), jotka 
lon kokoonpanoa paikallaan.
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Jarru-/takavalon polttimon vaihtaminen
Jarru-/takavalon polttimon vaihtaminen:
1. Poista jarru-/takavalon linssin ruuvit (A) ja poista linssi.

2. Työnnä polttimoa, käännä polttimoa vastapäivään ja vedä 
polttimo ulos.

3. Aseta uusi polttimo kantaan, paina se sisään ja käännä 
myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

4. Aseta linssi ja ruuvit takaisin; kiristä ruuvit. Älä kiristä 
ruuveja liikaa.

Huomiovalon
1. Poista ajova

kiinnitysruuv
moottoripyör

2. Vapauta ja p
3. Poista ajova

pitävät ajova
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. Vapauta ajovalon kokoonpano.

. Vapauta huomiovalon polttimon pidike ajovalosta (C).

. Poista huomiovalon polttimo pidikkeestä.

. Aseta uusi huomiovalon polttimo pidikkeeseen.

. Asennus tapahtuu käänteisesti poistoon verrattuna.
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osittelemme puutarhaletkun käyttöä 
pesemisessä. Korkeapaineiset pesurit (kuten 
t autopesut) voivat vahingoittaa tiettyjä osia.
ripyörä kevyesti sienellä tai puhtaalla 
ankaalla käyttämällä mietoa puhdistusainetta ja 
ttä.
en puhdistaessasi muoviosia (kojelautaa, 
 sivukatteita), jotka voivat naarmuuntua 
än muita osia helpommin.
ottoripyörä huolellisesti pesun jälkeen 
htaalla vedellä pesuainejäämien poistamiseksi.
toripyörä säämiskällä tai pehmeällä kuivalla 

riot, kulumat ja vuodot pesun jälkeen.

ähkökomponenttien kuivua ennen käyttöä 
pesun jälkeen. Käytä molempia jarruja useaan 
en poistamiseksi jarrupaloista, jos 
ajetaan heti pesun jälkeen. 

at
sti happamien pyöränpuhdistusaineiden 
ti pinnoitetuissa pyörissä. Älä jätä 
 vaikutusalueelle ohjeistettua pidemmäksi 

sellä tuotteella poistetaan vaikeasti irrotettavaa 
lue myös runsaalla vedellä, kuivaa välittömästi 
suojausainetta.
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Puhdistaminen
HUOMIO: Väärä puhdistaminen voi vahingoittaa sähköisiä 
komponentteja, suojia, katteita ja muita muoviosia. Älä käytä 
korkeapaineista vettä tai höyrypuhdistinta; ne voivat aiheuttaa 
veden pääsyn laakereihin, tiivisteisiin ja sähköisiin 
komponentteihin. Vältä veden kovaa ruiskuttamista 
kojelautayksikön, pikalatausliittimen, power pack -akun tai 
ohjaimen ympäristössä.
Moottoripyörä on pestävä säännöllisesti sen elinkaaren 
parantamiseksi. Säännöllinen puhdistus on tärkeä osa 
moottoripyörän arvon säilyttämisessä. Se takaa myös 
turvallisuuteen liittyvien osien toimivuuden.
Puhdista piki, hyönteiset tai muut kertyneet epäpuhtaudet 
mahdollisimman nopeasti. 

VAROITUS! Testaa jarrut aina puhdistuksen jälkeen ja ennen 
matkan aloittamista.

Pesu
HUOMIO: Älä käytä voimakkaita kemikaaleja muoviosien 
puhdistamisessa. Vältä sellaisten pyyhkeiden tai pesusienten 
käyttöä, jotka ovat olleet kosketuksissa voimakkaasti 
syövyttävien puhdistustuotteiden, liuotinten, tinnerin, bensiinin, 
ruosteenpoistoaineiden tai ruosteenestoaineiden, jarrunesteen, 
jäätymisenestoaineen tai elektrolyyttien kanssa.

Huomautus: Su
moottoripyörän 
kolikoilla toimiva
1. Pese mootto

pehmeällä k
runsaasti ve

2. Ole varovain
lokasuojia ja
moottoripyör

3. Huuhtele mo
runsaalla pu

4. Kuivaa moot
pyyhkeellä.

5. Tarkasta vau

Anna kaikkien s
moottoripyörän 
kertaan kosteud
moottoripyörää 

Pyörät ja renka
Vältä voimakkaa
käyttöä erityises
puhdistusainetta
ajaksi, jos kysei
likaa. Huuhtele a
ja lisää ruosteen
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s -lisävarusteet
 lisävarusteet on suunniteltu 
imaan muiden moottoripyörän 

. Jälleenmyyjä voi varustaa moottoripyörän 
steilla.
lo, varaosat ja asusteet löytyvät Zero 

verkkosivuilta.

aa ja luo avoimen tai epätäydellisen piirin, 
liiallinen määrä jännitettä. Sulakkeet ovat 
uslaitteita ja ne on vaihdettava joka kerta 
en jälkeen. Korvaa sulake samalla 
valla sulakkeella. Tarkastuta 
eenmyyjälläsi, jos sulake sulaa toistuvasti.
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lä käytä vanteenkiillotusaineita tai vastaavia tuotteita 
nkaissa, sillä tämä heikentää pitoa.

ysäköinti ja pitkäaikainen varastointi
Jos suunnittelet pitkäaikaista varastointia (yli 30 päivää), 
tyhjennä power pack -akku ~60 % -latauksen tilaan (SOC) 
ja jätä moottoripyörä irti laturista.
Power pack -akku purkautuu hitaasti ajan kuluessa. 
Tarkista SOC vähintään kuukausittain ja lataa se takaisin 60 
prosenttiin, jos varaus on tippunut alle 30 prosentin. Kun 
olet valmis hakemaan moottoripyöräsi pois varastosta, liitä 
se laturiin vähintän 24 tunnin ajaksi varmistaaksesi 
akkukennojen optimaalisen toiminnan palautumisen.
Säilytä moottoripyörää viileässä power pack -akun eliniän 
parantamiseksi. Moottoripyörän säilyttäminen kuumissa 
olosuhteissa aiheuttaa power pack -akun eliniän 
lyhentymisen.

sätietoja power pack -akusta ja sähköjärjestelmästä, katso 
vulla 5.1.

uomautus: Älä koskaan jätä moottoripyörääsi varastoon, kun 
OC on alle 30 %. Power Pack -akun jättäminen alle 30 % 
raukselliseen tilaan pidemmäksi ajaksi voi vaurioittaa power 

ack -akkua ja mitätöidä sen takuun.
ROITUS! Power pack -akun avaaminen on sallittu 

noastaan koulutetuille Zero Motorcycles -yhtiön teknikoille. 
uomaa, että Zero power pack -akun väärä käsitteleminen voi 
la vaarallista. ÄLÄ AVAA!

Zero Motorcycle
Zero-moottoripyörän
täydentämään ja toim
järjestelmien kanssa
aidoilla Zero-lisävaru
Täydellinen osaluette
Motorcycles -yhtiön 

Sulakkeet
Sulake-elementti sul
jos piirin läpi kulkee 
kertakäyttöisiä suoja
piirin ylikuormittumis
virtaluokituksella ole
sähköjärjestelmä jäll
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keskukseen pääsy (katso nuoli):
ainen power pack -akku sulakekeskukseen 

si. 
ansi.
keet.
us takaisin.
mainen power pack -akku takaisin.
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12 voltin sulakekeskus
12 voltin sulakekeskus sijaitsee rungossa edessä olevan power 
pack -akun yläpuolella. 

Sulakekeskuksessa on suojakansi, joka on poistettava ennen 
sulakekeskukseen pääsemistä. Purista kielekkeitä (A) yhteen 
kannen poistamiseksi. 
12 voltin sulakkeiden tiedot on lueteltu alla:

12 voltin sulake
1. Poista etumm

pääsemisek
2. Irrota reiän k
3. Vaihda sulak
4. Asenna suoj
5. Asenna etum

SULAKE LUOKITUS SUOJATTAVAT PIIRIT

1 5A ABS 4, avain

2 10A ABS 9, venttiili

3 10A Ajovalo 

4 10A Lisävarusteportti

5 10A Vilkkuvalot, suuntavilkut, äänitorvi, 
jarru-/takavalo

6 5A Kojelauta, huomiovalot
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6.
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eeseen pääsy:
en power pack -akku ABS-sulakkeeseen 

A) kevyesti poispäin punaisesta korkista 
en vapauttamiseksi ja vedä sulakkeen 

).

 tiedot on lueteltu alla:

SUOJATTAVAT PIIRIT

ABS -18, moottori
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BS, 12 voltin sulake
 voltin ABS-sulake sijaitsee rungossa edessä olevan power 
ck -akun yläpuolella. 

BS-sulakkeen pidike (katso nuoli) on liitetty suojaavaan 
naiseen korkkiin. Vapauta sulake punaisesta korkista 
tämällä kevyesti kielekettä poispäin korkista ja vetämällä 
lakkeen pidikkeestä. 

12 voltin ABS-sulakk
1. Poista etummain

pääsemiseksi.
2. Vedä kielekettä (

sulakkeenpidikke
pidikkeestä.

3. Vaihda sulake (0

12 voltin sulakkeiden

SULAKE LUOKITUS

0 25A
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aippaa taaksepäin sulakkeiden pidikkeisiin 
si (tarpeen mukaan).
kkeen korkit (1 ja 2) irti.
e.
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Korkeajännitteisten sulakkeiden sijainnit
Korkeajännitteiset sulakkeet sijaitsevat sivutarkastuskatteiden 
takana.
Korkeajännitteiseen sulakekeskukseen pääseminen (vasen 
puoli):
1. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
2. Poista molemmat power pack -akut kiinnityksiin ja 

sulakkeisiin pääsemiseksi.

3. Poista joustavaa suojakantta paikallaan pitävät 5 kiinnitystä 
(katso nuolet) ja poista kansi.

4. Poista joustava suojakansi sulakkeisiin pääsyä varten.

5. Vedä suojav
pääsemisek

6. Ruuvaa sula
7. Vaihda sulak
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K
pu
1
2

3

4

a taaksepäin sulakkeiden pidikkeisiin 

ulakkeiden tiedot on lueteltu alla:

yttä Zero Motorcycles -jälleenmyyjääsi, 
arvitaan vaihtaa.

S SUOJATTAVAT PIIRIT

Pyörän pääemolevy/ohjain

Tasavirtamuunnin

ACCY-lataussulake (linjaan liitettävä laturi)

Lataussulake (sisäinen laturi)
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orkeajännitteiseen sulakekeskukseen pääseminen (oikea 
oli):

. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.

. Poista molemmat power pack -akut kiinnityksiin ja 
sulakkeisiin pääsemiseksi.

. Poista joustavaa suojakantta paikallaan pitävät 5 kiinnitystä 
ja poista kansi.

. Poista joustava suojakansi sulakkeisiin pääsyä varten.

5. Vedä suojavaippa
pääsemiseksi.

6. Vaihda sulake.

Korkeajännitteisten s

Huomautus: Ota yhte
jos lataussulake (3) t

SULAKE LUOKITU

1 ABC4A

2 ABC4A

3 JLLN100

4 ABC10A



Vianmääritys

7.1

ottoripyörän korkeajännitteinen järjestelmä ei 
 huollettavia osia. Korkeajännitteisten 
kaapeleiden ja liittimien purkaminen, 
vaihtaminen voi aiheuttaa vakavia 
i sähköiskun, joka voi johtaa vakavaan 
en tai kuolemaan. Korkeajännitteiset kaapelit 
ssilla huomiovärillä (katso ensihoitajan tietoja 
 tämän käyttöoppaan takaosasta). 

än vianmääritys
yörät on tarkastettu huolellisesti ennen 
itakin teknisiä ongelmia voi sattua 
 huolimatta. Seuraavassa esiteltävät tiedot 
an tunnistamisessa ja mahdollisesti auttaa 
n vian itsenäisesti. Vie moottoripyörä 

enmyyjän huollettavaksi ensi tilassa, jos et 
aan Zero FX/FXS -moottoripyörän vikaa 
ta Zero Motorcycles -yhtiön asiakaspalveluun, 
ole jälleenmyyjää.

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 1  Thursday, April 5, 2018  12:22 PM
VianmääritysVianmääritysSähkömoottoripyörään liittyvät varotoimet
Zero-moottoripyörä sisältää korkeajännitteisiä komponentteja. 
Näiden komponenttien käyttämä korkea jännite on vaarallista ja 
voi aiheuttaa loukkaantumisen, vakavia palovammoja, 
sähköiskun tai jopa kuolemaan johtavan loukkaantumisen, ellei 
asianmukaisia varotoimia noudateta. 
Huomioi ja noudata aina ajoneuvon komponentteihin 
kiinnitettyjen merkintöjen ohjeita. Ne ovat olemassa 
turvallisuuttasi varten.
Älä kosketa, yritä poistaa tai korvata mitään korkeajännitteisiä 
osia, johdotusta (merkitty oranssilla ulkoisella merkinnällä) tai 
liittimiä. Jos moottoripyörä joutuu onnettomuuteen älä kosketa 
mitään korkeajännitteisten johtojen liittimiä tai johtoihin liitettyjä 
komponentteja. Sammuta näkyvä liekki luokan D 
voimatyyppisellä palosammuttimella moottoripyöräpalon 
sattuessa. Jatka sammuttamista vesipohjaisella 
palosammuttimella liekin sammuttamisen jälkeen.

VAROITUS! Moottoripyörässä käytetään korkeaa jännitettä. 
Järjestelmän komponentit voivat olla liian kuumia 
kosketettavaksi käytön aikana ja käynnistyksen jälkeen sekä 
moottoripyörän sammuttamisen jälkeen. Varo korkeaa 
jännitettä sekä korkeita lämpötiloja. Noudata kaikkia 
moottoripyörään kiinnitettyjä merkintöjä. 

VAROITUS! Mo
sisällä käyttäjän
komponenttien, 
poistaminen tai 
palovammoja ta
loukkaantumise
on merkitty oran
koskeva kuvaus

Moottoripyör
Kaikki moottorip
toimittamista. Jo
tarkastamisesta
auttavat ongelm
sinua korjaamaa
valtuutetun jälle
pysty ratkaisem
itsenäisesti. Soi
jos alueellasi ei 
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rjestelmävaroituksen merkkivalo
ske vian havaitsemisvaroituksen punaisen merkkivalon (A) 
lähdysten määrä (välähdyssekvenssi toistetaan).

atso seuraavalta sivulta alkavasta taulukosta mahdolliset vian 
heuttajat ja ratkaisut.



Vianmääritys

7.3

RATKAISU

Pidä nämä kytkimet OFF-asennossa. Paina 
moottorin pysäytyskatkaisin ON-asentoon. 
Seisontatuki on alhaalla. Nosta seisontatuki.

Ota yhteys Zero-jälleenmyyjään.

Kaasu on PÄÄLLÄ tai kaasutus/liitäntä on huono. 
Vahvista kaasutuksen toiminta ja/tai tarkasta 
liitäntä.

Moottorin ohjaimen esilatausta ei voitu suorittaa. 
Ota yhteys Zero-jälleenmyyjään.

 Lataa power pack -akku ennen ajoa.

Ota yhteys Zero-jälleenmyyjään.

Ota yhteys Zero-jälleenmyyjään.

Ota yhteys Zero-jälleenmyyjään.

Ota yhteys Zero-jälleenmyyjään.

Ota yhteys Zero-jälleenmyyjään.

Moottoripyörä jatkaa toimimista, mutta vaatii 
huoltoa. Ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään.
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PUNAISEN MERKKIVALON VÄLÄHDYSTEN MÄÄRÄ SYY

1 Moottorin pysäytyskatkaisin pois 
käytöstä tai seisontatuen kytkin pois 
käytöstä

2 Itsetesti epäonnistui

3 Korkea kaasutus pois käytöstä

4 Esilataus epäonnistui

5 Power pack -akku pois käytöstä, matala
akun varaus

6 Kontaktorivirhe

7 Ongelma laturissa

8 Ohjainverkon (CAN) virhe

9 Akunhallintajärjestelmä (BMS)
Kaasutus pois käytöstä

10 Moduulin vaihtelu liian suuri

11 Akun lämpötila-anturivirhe



Vianmääritys

7.

1 ta yhteys Zero-jälleenmyyjään.

1 oottoripyörä vaatii huoltoa. Ota yhteys 
ero-jälleenmyyjään.

1 inen moduuli tai sulkutulpan asettaminen 
aditaan.

1 ollaa BMS painikkeesta. Jos ongelma jatkuu, ota 
teys Zero-jälleenmyyjääsi.

1 äännä virta avain ensin OFF-asentoon ja tämän 
lkeen takaisin ON-asentoon tai nollaa BMS 
ainikkeesta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
ero-jälleenmyyjääsi.

1 äännä virta avain ensin OFF-asentoon ja tämän 
lkeen takaisin ON-asentoon tai nollaa BMS 
ainikkeesta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
ero-jälleenmyyjääsi.

1 ta yhteys Zero-jälleenmyyjään.

P ATKAISU

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 4  Thursday, April 5, 2018  12:22 PM
4

2 Hitsattu kontaktori. O

3 Moottorin ohjaimen virhe M
Z

4 Loopback-virhe To
va

5 Akunhallintajärjestelmän (BMS) 
käynnistysvirhe

N
yh

6 Akunhallintajärjestelmä (BMS) sisäisesti 
pois käytöstä

K
jä
p
Z

7 Akunhallintajärjestelmän (BMS) sisäinen 
virhe

K
jä
p
Z

8 Muu virhe O

UNAISEN MERKKIVALON VÄLÄHDYSTEN MÄÄRÄ SYY R
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7.5
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Kojelaudan virhekoodit
Tallennettu virhekoodi voidaan tarkastaa kojelaudan näytöstä 
A. Virhekoodin tarkastaminen, katso Näyttö A kohdasta “Näytöt 
A ja B”, sivulla 3.12.

Tarkasta seuraavalla sivulla alkavasta taulukosta 
virhekoodinumeroiden ilmoittamat virheet.
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svirhe

kontaktori avoin

in hitsausvirhe

irhe

ysvirhe

ysvaara

 -virhe

 CAN -virhe

vaihtelu liian suuri

-virhe, sammuta

e, sammuta

-virhe

 5V-virhe

 3 3V-virhe

ttömyys, sammuta

 alueen ulkopuolella, pois käytöstä

utuksen käyttöönottojohto, pois käytöstä

akun jännite, pois käytöstä

un lämpötila, pois käytöstä

un lämpötila, pois käytöstä

-painike, pois käytöstä

uen kytkin, pois käytöstä

 KUVAUS
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KOODI VIRHEEN KUVAUS

0 Ei virhettä

1 Korkea kaasutus

2 Moottorin lämpötilavaroitus, taso 1

3 Moottorin lämpötilavaroitus, taso 2

4 Ohjaimen lämpötilavaroitus, taso 1

5 Ohjaimen lämpötilavaroitus, taso 2

6 BMS-kaasutuksen käyttöönottojohdon virhe

7 Alhainen akun jännite

8 Korkea akun lämpötila

9 Matala akun lämpötila

10 Akun lämpötilavaroitus, taso 1

11 Akun lämpötilavaroitus, taso 2

12 Säiliöosion varoitus

13 Säiliökytkimen varoitus

14 Turvapiirin ohitus aktiivinen

15 Laturi liitetty mutta ei lataa

16 CIB-kontaktori viallinen

17 Laturin virhe

18 Akun lämpötila-anturivirhe

19 Korkea latausvirta

20 BMS eristys matala

21 Emolevyn Vpack-virhe

22 Emolevyn lämpötilavirhe

23 Jälkivirhe

24 Käynnisty

25 Varoitus, 

26 Kontaktor

27 Esilatausv

28 BMS-erist

29 BMS-erist

30 BMS Can

31 SEVCON

32 Moduulin 

33 SEVCON

34 Latausvirh

35 Loopback

36 Emolevyn

37 Emolevyn

38 Käyttämä

39 Kaasutus

40 BMS-kaas

41 Alhainen 

42 Korkea ak

43 Matala ak

44 Hätä-seis

45 Seisontat

KOODI VIRHEEN
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7.7
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46 BMS-laturi kytketty, pois käytöstä

47 MBB-laturi kytketty, pois käytöstä

48 SEVCON-käynnistys, pois käytöstä

49 Kontaktori avoin, pois käytöstä

50 BMS-itsetestivirhe

51 BMS-itsetestivaroitus

52 Säiliöosion, pois käytöstä

53 BMS sisäinen, pois käytöstä

54 Sisäinen käytöstä poistamisvirhe

55 Sisäinen vika, virhe

56 Monolith ei kytketty

KOODI VIRHEEN KUVAUS
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Y

O EN RATKAISU

M pack -akku. Tarkasta virta-avain, käännä 
n ja uudelleen ON-asentoon. Paina moottorin 
aisin ON-asentoon. Katso latausta koskevat 
hdassa sivulla 7.11 olevasta taulukosta tai katso 
rjestelmän välkyntäkoodien tulkinta alkaen 
lla 7.12.

L pistokkeen virransyöttö, tarkasta virtalähteen 
. Katso latausta koskevat vikakoodit kohdassa 

levasta taulukosta tai katso 
rjestelmän välkyntäkoodien tulkinta alkaen 
lla 7.11.

O n rengaspaineeseen. Katso sivulla 6.14.

ainota eturengas samalla, tehtaalta toimitetun 
sa.

ainota rengas samalla, tehtaalta toimitetun 
sa.

aarukka kulumien ja vahinkojen varalta. Vaihda 
et tai vahingoittuneet osat. Kiristä etuhaarukan 
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leisten ongelmien vianmääritys

IRE MAHDOLLINEN SYY MAHDOLLIN

oottoripyörä ei käynnisty Power Pack -akkua ei ole ladattu. Virta-avain ei ole 
oikeassa asennossa. Moottorin pysäytyskatkaisin 
OFF-asennossa. Vikakoodi annettu.

Lataa power 
OFF-asentoo
pysäytyskatk
vikakoodit ko
Akunhallintajä
kohdasta sivu

aturi ei toimi Vaihtovirta puuttuu. Vikakoodi annettu Tarkasta virta
sulake/jännite
sivulla 7.11 o
Akunhallintajä
kohdasta sivu

hjaustanko hutera (tärisee) Rengaspaine väärä Täytä oikeaa

Eturengas epämuodostunut Vaihda/tasap
renkaan kans

Rengas ylikulunut Vaihda/tasap
renkaan kans

Etuhaarukan laakerit löysällä Tarkasta etuh
kaikki kulune
esijännitys.
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Akunhallintajärjestelmä
Akunhallintajärjestelmä (BMS) sijaitsee power pack -akun 
sisällä ja siinä on ikkuna (A), jonka avulla saadaan tietoa power 
pack -akun tilasta.
Sisällä on neljä vilkkuvaa merkkivaloa: yksi punainen ja kolme 
vihreää. Ikkuna sijaitsee power pack -akun etuosassa. Katso 
seuraavilta sivuilta akunhallintajärjestelmän välkyntäkoodien 
tulkintaa koskevat tiedot.

Huomautus: Toinen pyöreä kansi on vain diagnosointia varten.
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A
Tä taan seuraa akun tilaa).

1 RATKAISU

BMS OK

Ota yhteys Zero- yhtiöön tai 
jälleenmyyjään

Lataa power pack -akku

e määritetty Ota yhteys Zero- yhtiöön tai 
jälleenmyyjään

Ota yhteys Zero- yhtiöön tai 
jälleenmyyjään

tettä Ota yhteys Zero- yhtiöön tai 
jälleenmyyjään

s
m
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kunhallintajärjestelmän välkyntäkoodien tulkinta (lepotila)
ssä tilassa virta-avain on OFF-asennossa ja power pack -akkua ei ladata (BMS ainoas

 PUNAINEN 2 VIHREÄ 3 VIHREÄ 4 VIHREÄ PÄÄLLÄ POIS 
PÄÄLTÄ

MERKITYS

√ 50 ms 5 s Kunnossa

√ √ 50 ms 5 ms Eristysvirhe

√ 50 ms 60 s Akun varaus matala

√ 50 ms 1 s Solujen määrää ei ol

√ 50 ms 1 s Itsetesti epäonnistui

√ 50 ms 250 ms Odotetaan UART-syö

 = sekuntia
s = millisekuntia
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7.11

ossa. Latausprosessin aikana kaikki valot 
 riippuen.

RATKAISU

Jätä laturi kiinni liittimeen, kunnes 
olet valmis ajamaan

Jatka lataamista

Jatka lataamista

Jatka lataamista

Jatka lataamista

ku balansoimaton Anna power pack -akun jäähtyä

Anna power pack -akun jäähtyä
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Akunhallintajärjestelmän välkyntäkoodien tulkinta (lataustila)
Tässä tilassa latausjohto on kytketty AC-virransyöttöön ja virta-avain on OFF-asenn
vilkkuvat aluksi. Seuraavaksi valot 1 - 4 vilkkuvat power pack -akun latauksen tilasta

1 PUNAINEN 2 VIHREÄ 3 VIHREÄ 4 VIHREÄ PÄÄLLÄ POIS 
PÄÄLTÄ

MERKITYS

√ √ √ √ 100 ms 5 s Lataus valmis

Lataus

√ 2 s  25 %

√ √ 2 s  50 %

√ √ √  2 s  75 %

√ √ √ √ 2 s 100 %

Balansointi

√ 500 ms Power Pack -ak

√ √ 500 ms

Lämpötila, pois käytöstä

√ √ 100 ms 500 ms Liian kuuma

s = sekuntia
ms = millisekuntia



Vianmääritys

7.

A
Tä

1 RATKAISU

Lataa pian

Lataa pian

Lataa pian

OK

s
m
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kunhallintajärjestelmän välkyntäkoodien tulkinta (käyttötila)
ssä tilassa virta-avain on ON-asennossa.

 PUNAINEN 2 VIHREÄ 3 VIHREÄ 4 VIHREÄ PÄÄLLÄ POIS 
PÄÄLTÄ

MERKITYS

√   5 s 1 s Virtaa jäljellä 25 %

√ √ 5 s 1 s Virtaa jäljellä 50 %

√ √ √ 5 s 1 s Virtaa jäljellä 75 %

√ √ √ √ 5 s 1 s Virtaa jäljellä 100 %

 = sekuntia
s = millisekuntia



Vianmääritys

7.13

ku liian kuuma
ku on varustettu sisäisillä lämpötila-antureilla. 
järjestelmä mittaa sisäisen lämpötilan olevan 

väläyttää virhekoodia ja ottaa kaasutuksen pois 
ajaa moottoripyörällä ennen power pack -akun 
ta moottoripyörä viileään ja tuuletettuun 

ta muutama minuutti ennen ajamista uudelleen. 
eenmyyjään, jos "Korkea akun lämpötila, pois 
oodi vilkkuu edelleen jäähtymisen jälkeen. 
ku voi vaatia huoltoa tai vaihtamista.

ku balansoimaton
ku sisältää useita yksittäisiä soluja. 
stelmä seuraa soluja jatkuvasti ja yrittää pitää 

ainossa" (samalla lataustasolla). Jos yksi 
sti poissa tasapainosta, akunhallintajärjestelmä 
 Pack -akku balansoimaton -virhekoodin ja 
ksen pois käytöstä. Et voi ajaa moottoripyörällä 
n ratkaisemista.
taan kytkemällä laturi paikalleen ja antamalla 
n latautua 72 tunnin ajan. Tämä antaa 
stelmän balansoida power pack -akun solut 
hteyttä jälleenmyyjään, jos Power Pack -akku 
virhekoodi vilkkuu edelleen 72 tunnin latauksen 
ack -akku voi vaatia huoltoa tai vaihtamista.
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Power Pack -akku tyhjä
Akunhallintajärjestelmä ottaa kaasun pois käytöstä, jos power 
pack -akku on täysin tyhjä. Et voi ajaa moottoripyörällä ennen 
power pack -akun lataamista. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos 
Power Pack -akku ei ole osittain ladattu kahden tunnin sisällä 
latauksen aloittamisesta. Power pack -akku voi vaatia huoltoa 
tai vaihtamista.

Power Pack -akku täynnä (Power Pack -akun jännite 
korkea)
Jos akunhallintajärjestelmä havaitsee, että power pack -akku 
on jo täynnä, se poistaa latauksen käytöstä ja suojaa power 
pack -akkua vahingoittumasta.
Tämä ei ole vikatila; se on merkki onnistuneesta latauksesta. 
Tälle tilalle ei ole itsetestin välkyntäkoodia.
Normaalin latausjakson aikana solujen ollessa balanssissa 
laturi (ei BMS) havaitsee, että power pack -akku on täynnä ja 
päättää latausjakson "vihreällä valolla". 
Akunhallintajärjestelmässä on vikasietoinen varamekanismi, 
joka estää power pack -akun ylilataamisen. 
Akunhallintajärjestelmä päättää lataamisen automaattisesti 
vahinkojen estämiseksi, jos laturi epäonnistuu latausjakson 
päättämisessä power pack -akun ollessa täysi.

Power Pack -ak
Power pack -ak
Jos akunhallinta
liian korkea, se 
käytöstä. Et voi 
jäähtymistä. Ase
paikkaan ja odo
Ota yhteyttä jäll
käytöstä" (42) k
Power pack -ak

Power Pack -ak
Power pack -ak
Akunhallintajärje
ne kaikki "tasap
soluista on reilu
väläyttää Power
poistaa kaasutu
ennen ongelma
Ongelma ratkais
power pack -aku
akunhallintajärje
uudelleen. Ota y
balansoimaton -
jälkeen. Power p



Vianmääritys

7.
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ko
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vä
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uu virhe - vilkkumiskoodit
ower pack -akussa on vakava sisäinen laitteistovika ja on 
rjattava tai vaihdettava jälleenmyyjällä, jos power pack -akun 
unhallintajärjestelmä ilmoittaa Akunhallintajärjestelmän 
lkyntäkoodien tulkinnan ulkopuolisesta virhekoodista.



Vianmääritys

7.15

tointilämpötila voi aiheuttaa nopeutuneen akun 
lenemisen ja sitä ei suositella. Tämän 
olella ja pitkäaikaista varastointia koskevien 
esti toimiminen (katso “Pysäköinti ja 
rastointi”, sivulla 6.26) varmistaa, että akku 
oinnin jälkeen ilman pysyviä vaurioita, vaikka 
isivat alle jäätymispisteen viikkojen ajaksi. 
datessa, vahingoittumisen välttämiseksi 
stelmä estää laturia lataamasta akkua alle 0 °C 
in kauan kun akun varaus on purkautunut ~60 
y yli 30 %:ssa lataustilassa talviolosuhteissa yli 

oissa, akku ei vaurioidu.
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Kylmiä ja kuumia olosuhteita koskevat huomiot
Kylmä sää
Moottoripyörän käyttämisellä kylmissä olosuhteissa ei ole 
pysyviä vaikutuksia power pack -akkuun/soluihin; ajaja voi 
kuitenkin havaita kylmästä lämpötilasta johtuvan 
akusta/soluista vapautuvan energiamäärän aiheuttaman 
käyttösäteen pienenemisen. Vaikutus korostuu kylmemmissä 
sääolosuhteissa: -1 °C: een ympäröivässä ilman lämpötilassa 
ajettaessa kuljettaja voi havaita käyttösäteen pienenemisen 
30 % verrattuna 27 °C: een ympäröivään ilman lämpötilaan. 
Erittäin kylmässä säässä moottoripyörän teho ja vastaavasti 
huippunopeus voi väliaikaisesti laskea.
Moottoripyörällä ajamista ei suositella akun lämpötilan 
laskiessa alle -5 °C. Jos akun lämpötila laskee tähän, se on 
liitettävä laturiin yli 0 °C lämpötilassa välittömästi ajon 
päättymisen jälkeen. Huomaa, että akunhallintajärjestelmä 
(BMS) ei salli akun purkamista alle -30 °C lämpötilassa, joka on 
akun valmistajan määrittelemä ehdottomasti alin akun 
purkulämpötila. 
Moottoripyörän säilyttäminen talvella kylmässä autotallissa on 
hyväksyttävää, jos:
1. autotallin kylmin lämpötila ei laske -35 °C alapuolelle.
2. akun varaus on purkautunut ~60 %: iin ennen varastointia ja 

tarkastat sen tilan vähintään kuukausittain ja lataat sen 
takaisin 60 %:iin, jos se on purkautunut alle 30 prosentin.

3. akku ladataan täyteen aluksi yli 0 °C lämpötilassa.

Alle -35 °C varas
suorituskyvyn a
lämpötilan yläpu
ohjeiden mukais
pitkäaikainen va
toimii talvivarast
lämpötilat putoa
Huomaa, että la
akunhallintajärje
lämpötilassa. Ni
%:iin mutta pysy
-35 °C -lämpötil



Vianmääritys

7.

K
M
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än havaitessa vakavan sisäisen vian, se 
valla estääkseen power pack -akun 

istaminen käytöstä. 
telmä poistaa kaasutuksen pois käytöstä, 
kku on tyhjä tai jos akunhallintajärjestelmä 

a sisäisiä ongelmia. Et voi ajaa 
ennen ongelman ratkaisemista.
inen käytöstä. Akunhallintajärjestelmä 
, jos se havaitsee tietyn vakavan sisäisen 
a power pack -akku on liitetty laturiin, joka 
asiaan. Power pack -akkua ei voida ladata 
 ratkaisemista.
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äyttäminen kuumassa säässä
oottoripyörän käyttäminen kuumissa lämpötiloissa ei aiheuta 
omattavaa muutosta suorituskykyyn. Akunhallintajärjestelmä 

 kuitenkaan salli moottoripyörän käyttämistä akun lämpötilan 
ittäessä 60 °C.
turi alentaa akulle annettavaa latausvirtaa 43 °C lämpötilaa 
uremmissa lämpötiloissa, joka pidentää latausaikaa; vaikutus 
rostuu ympäröivän ilman lämpötilan kasvaessa. 

kunhallintajärjestelmä ei salli lataamista akun lämpötilan 
ittäessä 50 °C. 

uomautus: Moottoripyörän tai akun varastointi suorassa 
ringonvalossa tai yli 41 °C:een ympäröivän ilman 

mpötilassa voi aiheuttaa nopeutuneen akun suorituskyvyn 
enemisen ja sitä ei suositella.

Turvalukot
Akunhallintajärjestelm
voi toimia kahdella ta
vahingoittumisen:

• Kaasutuksen po
Akunhallintajärjes
jos power pack -a
havaitsee vakavi
moottoripyörällä 

• Laturin poistam
estää lataamisen
ongelman - vaikk
on kytketty pistor
ennen ongelman



Vianmääritys

7.17

 olosuhteista, niihin liittyvät itsetestauksen 
 ehdotetut korjaustoimenpiteet kerrotaan 
stelmän välkyntäkoodien tulkinnassa 
7.11.

 -akku tyhjä

 -akku balansoimaton

töstä poistamisen turvalukitus
stelmä kommunikoi laturin kanssa, kun laturi 
etty pistorasiaan. Akunhallintajärjestelmä voi 
in laturille ja pyytää latauksen välitöntä 
urin ilmaisinvalot kertovat latauksen 
turin ollessa poissa käytöstä.
stelmä voi poistaa latauksen käytöstä kahden 

ä: 

järjestelmä havaitsee sisäisen power pack 
tilan ylittävän 50 °C.

järjestelmä havaitsee sisäisen power pack 
tilan alittavan 0 °C. 
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Kaasutuksen käytöstä poistamisen turvalukitus
Akunhallintajärjestelmä kommunikoi moottoripyörän 
pääohjausmoduulin kanssa. Akunhallintajärjestelmä voi 
lähettää signaalin moottoripyörän pääohjausmoduulille, joka 
pyytää moottoripyörän kaasutuksen hallinnan käytöstä 
poistamista. Moottori ei siirrä voimaa takapyörälle ja 
moottoripyörällä ei voi ajaa kaasutuksen hallinnan ollessa 
poissa käytöstä.
Moottoripyörä lopettaa voiman antamisen ja käyttäjän on 
siirryttävä tien sivuun turvallisessa paikassa, mikäli kaasutus 
poistetaan käytöstä ajon aikana.
Kaikki olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa 
akunhallintajärjestelmän käskevän kaasun käytöstä 
poistamisen, ilmoitetaan myös itsetestauksen 
välkyntäkoodeilla. Jos epäilet, että akunhallintajärjestelmä on 
poistanut kaasutuksen hallinnan käytöstä moottoripyörässäsi, 
käännä virta-avain OFF-asentoon, odota 5 sekuntia ja käännä 
virta-avain jälleen ON-asentoon siirtyäksesi itsetestaustilaan. 
Akunhallintajärjestelmän raportoima välkyntäkoodi kertoo 
olosuhteen, joka voi aiheuttaa akunhallintajärjestelmän käskyn 
kaasun käytöstä poistamiselle.

Jokainen näistä
välkyntäkoodit ja
Akunhallintajärje
kohdassa sivulla

• Power Pack
• Liian kuuma
• Power Pack

Latauksen käy
Akunhallintajärje
on liitetty ja kytk
lähettää signaal
päättämistä. Lat
päättymisestä la
Akunhallintajärje
ehdon täyttyess
1. Liian kuuma

Akunhallinta
-akun lämpö

2. Liian kylmä
Akunhallinta
-akun lämpö



Huomautukset

7.
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Tiedot

8.1

110 V AC tai 220 V AC

650 W sisäänrakennettu

ck -akun 
upunki)

• ZF3.3: 148 000 km
• ZF6.5: 298 000 km

DDS) • ZF3.3: 66 km
• ZF6.5: 132 km

/h • ZF3.3: 40 km
• ZF6.5: 80 km

/h)
• ZF3.3: 50 km
• ZF6.5: 100 km 

m/h* • ZF3.3: 27 km
• ZF6.5: 56 km

m/h)
• ZF3.3: 39 km
• ZF6.5: 79 km

oppaan toimintasäteessä viitataan moottoritiehen, 
ien ajonopeus on laskettu käyttämällä nopeutta 
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Tekniset tiedotZero FX

MOOTTORI

Tyyppi Z-Force 75-5 passiivi-ilmajäähdytteinen, 
korkeatehoinen, pysyvällä 
radiaalivuomagneetilla varustettu harjaton 
moottori

Ohjainyksikkö Korkeatehoinen, 420 ampeerin 3-vaiheinen 
harjaton ohjainyksikkö uusiutuvalla 
hidastuvuudella

Arvioitu enimmäisnopeus 
(enint.)

137 km/h

Arvioitu enimmäisnopeus 
(jatkuva)

113 km/h

VOIMAJÄRJESTELMÄ

Tyyppi Z-Force™ Li-Ion Intelligent Modular

Suurin kapasiteetti • ZF3.3: 3,3 kWh
• ZF6.5: 6,5 kWh

Nimellinen kapasiteetti • ZF3.3: 2,9 kWh
• ZF6.5: 5,7 kWh

Latausaika (tavallinen) • ZF3.3: 4,7 tuntia (100 % lataus) / 4,2 
tuntia (95 % lataus)

• ZF6.5: 8,9 tuntia (100 % lataus) / 8,4 
tuntia (95 % lataus)

Täydentävän laturin 
pikalatausaika (lisälaite)

• ZF3.3: 2,1 tuntia (100 % lataus) / 1,6 
tuntia (95 % lataus)

• ZF6.5: 3,8 tuntia (100 % lataus) / 3,3 
tuntia (95 % lataus)

Virransyöttö 

Laturin tyyppi

Arvioitu Power Pa
elinaika 80 % (ka

TOIMINTASÄDE

Kaupunki (EPA U

Moottoritie, 89 km

>Yhdessä 
(Kaupunki + 89 km

Moottoritie, 113 k

>Yhdessä 
(Kaupunki + 113 k

* Kun tässä käyttö
laskettu moottorit
113 km/h.



Tiedot

8.

V

V

V

K

J

J

E

T

E

T

E

T

E

T

1 438 mm

881 mm

25,4 astetta

104 mm

9,1 kg

• ZF3.3: 112 kg
• ZF6.5: 131 kg

• ZF3.3: 174 kg
• ZF6.5: 155 kg

• ZF3.3: 0,67 €
• ZF6.5: 1,34 €

• 0,48 l /100 km

• 1,15 l /100 km
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OIMANSIIRTO

aihteisto Suoraveto ilman kytkintä

etopyörästö 132T/25T, Poly Chain® GT® Carbon™ 
-hihna

ORI/JOUSITUS/JARRUT

oustomatka edessä 218 mm

oustomatka takana 227 mm

tujarrut Bosch Gen 9 ABS, J-Juan epäsymmetrinen 
kaksoismäntä kelluvalla jarrusatulalla, 
jonka levyn paksuus 240 mm OD x 4,5 mm

akajarrut Bosch Gen 9 ABS, J-Juan mäntä kelluvalla 
jarrusatulalla, jonka levyn paksuus 240 mm 
OD x 4,5 mm

turengas Pirelli Scorpion MT-90 A/T 90/90-21 54S

akarengas Pirelli Scorpion MT-90 A/T 120/80-18 62S

tupyörä 1,85 x 21 tuumaa

akapyörät 2,50 x 18 tuumaa

tujousitus Showa 41 mm käännetyt 
patruunahaarukat, jossa säädettävä jousen 
esijännitys, puristus, ja paluuvaimennus

akajousitus Showa 40 mm yksiputkinen 
kaasuiskunvaimennin, jossa säädettävä 
jousen esijännitys, puristus, ja 
paluuvaimennus

MITAT

Akseliväli

Istuimen korkeus

Keulakulma

Etujättö

PAINO

Runko

Omapaino

Maksimikantavuus

KULUTUS

Tyypillinen 
uudelleenlataamisen 
kustannus

Vastaava 
polttoaineenkulutus 
(kaupunki)

Vastaava 
polttoaineenkulutus 
(moottoritie)



Tiedot

8.3

110 V AC tai 220 V AC

650 W sisäänrakennettu

ck -akun 
upunki)

• ZF3.3: 163 000 km
• ZF6.5: 327 000 km

DDS) • ZF3.3: 72 km
• ZF6.5: 145 km

/h • ZF3.3: 43 km
• ZF6.5: 87 km

/h)
• ZF3.3: 55 km
• ZF6.5: 109 km 

m/h* • ZF3.3: 29 km
• ZF6.5: 60 km

m/h)
• ZF3.3: 42 km
• ZF6.5: 84 km

ppaan toimintasäteessä viitataan moottoritiehen, 
ien ajonopeus on laskettu käyttämällä nopeutta 
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Zero FXS 

MOOTTORI

Tyyppi Z-Force® 75-5 passiivi-ilmajäähdytteinen, 
korkeatehoinen, pysyvällä 
radiaalivuomagneetilla varustettu harjaton 
moottori

Ohjainyksikkö Korkeatehoinen, 420 ampeerin 3-vaiheinen 
harjaton ohjainyksikkö uusiutuvalla 
hidastuvuudella

Arvioitu enimmäisnopeus 
(enint.)

132 km/h

Arvioitu enimmäisnopeus 
(jatkuva)

121 km/h

VOIMAJÄRJESTELMÄ

Tyyppi Z-Force™ Li-Ion Intelligent Modular

Suurin kapasiteetti • ZF3.3: 3,3 kWh
• ZF6.5: 6,5 kWh

Nimellinen kapasiteetti • ZF3.3: 2,9 kWh
• ZF6.5: 5,7 kWh

Latausaika (tavallinen) • ZF3.3: 4,7 tuntia (100 % lataus) / 4,2 
tuntia (95 % lataus)

• ZF6.5: 8,9 tuntia (100 % lataus) / 8,4 
tuntia (95 % lataus)

Täydentävän laturin 
pikalatausaika (lisälaite)

• ZF3.3: 2,1 tuntia (100 % lataus) / 1,6 
tuntia (95 % lataus)

• ZF6.5: 3,8 tuntia (100 % lataus) / 3,3 
tuntia (95 % lataus)

Virransyöttö 

Laturin tyyppi

Arvioitu Power Pa
elinaika 80 % (ka

TOIMINTASÄDE

Kaupunki (EPA U

Moottoritie, 89 km

>Yhdessä 
(Kaupunki + 89 km

Moottoritie, 113 k

>Yhdessä 
(Kaupunki + 113 k

Kun tässä käyttöo
laskettu moottorit
113 km/h.



Tiedot

8.
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1 422 mm

836 mm

24,4 astetta

71 mm

9,1 kg

• ZF3.3: 114 kg
• ZF6.5: 133 kg

• ZF3.3: 172 kg
• ZF6.5: 153 kg

• ZF3.3: 0,67 €
• ZF6.5: 1,34 €

• 0,44 l /100 km

• 1,09 l /100 km
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OIMANSIIRTO

aihteisto Suoraveto ilman kytkintä

etopyörästö 132T/25T, Poly Chain® GT® Carbon™ 
-hihna

ORI/JOUSITUS/JARRUT

oustomatka edessä 178 mm

oustomatka takana 227 mm

tujarrut Bosch Gen 9 ABS, J-Juan epäsymmetrinen 
kaksoismäntä kelluvalla jarrusatulalla, 
jonka levyn paksuus 320 mm OD x 5 mm

akajarrut Bosch Gen 9 ABS, J-Juan mäntä kelluvalla 
jarrusatulalla, jonka levyn paksuus 240 mm 
OD x 4,5 mm

turengas Pirelli Diablo Rosso II 110/70-R17 M/C 54H

akarengas Pirelli Diablo Rosso II 140/70-R17 M/C 66H

tupyörä 3,00 x 17 tuumaa

akapyörät 3,50 x 17 tuumaa

tujousitus Showa 41 mm käännetyt 
patruunahaarukat, jossa säädettävä jousen 
esijännitys, puristus, ja paluuvaimennus

akajousitus Showa 40 mm yksiputkinen 
kaasuiskunvaimennin, jossa säädettävä 
jousen esijännitys, puristus, ja 
paluuvaimennus

MITAT

Akseliväli

Istuimen korkeus

Keulakulma

Etujättö

PAINO

Runko

Omapaino

Maksimikantavuus

KULUTUS

Tyypillinen 
uudelleenlataamisen 
kustannus

Vastaava 
polttoaineenkulutus 
(kaupunki)

Vastaava 
polttoaineenkulutus 
(moottoritie)



ttua takuuta koskevat tiedot

9.1

oitettu takuu koskee?
s Inc. -yhtiö ("Zero") takaa, että kaikki 
set 2016-vuosimallin Zero-moottoripyörät ovat 
lien ja työn osalta virheettömiä tämän 
 aikana. 

takuu kattaa osat sisältäen moottorin, moottorin 
n, kääntövarren, haarukan, takajousen, 

ot, pyörät ja sähköiset alikokoonpanot sekä 
-lisälaitteet, jotka on asennettu 
 valtuutetun Zero-jälleenmyyjän toimesta.

 kattaa myös seuraavat kohteet, joita kutsutaan 
imellä:
 -moottoripyörässä olevat ZF3.3 Power Pack 
s Zero ZF3.3 kapasiteetti halutaan päivittää 
 hankkimalla ZF3.3 Power Pack alkuperäisen 

ripyörän "huollon alaisen päivämäärän” jälkeen, 
 -akun takuun kesto on sama, kuin 
ripyörän jäljellä oleva takuu.

takuu kattaa kaikki Power Pack -akkujen 
ka kuuluvat Z-Force® Power Pack -akkuun tai 
wer Tank), sisältäen akun, sisäänrakennetun 
stelmän, sisäisen johdotuksen ja sisäiset 
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Takuu ja asiakastiedotRajoitettua takuuta koskevat tiedotKuka on takuun myöntäjä?
Zero Motorcycles Inc. ("Zero").

Ketä tämä rajoitettu takuu koskee?
Rajoitettu takuu koskee kaikkia alkuperäisiä omistajia, jotka 
toimittavat takuukortin rekisteröintikorttiin merkityn vaaditun 
ajanjakson sisällä.
Tämä rajoitettu takuu tarjotaan alkuperäisille ja sitä seuraaville 
omistajille ja se kattaa 2016-vuosimallin Zero FX ja Zero FXS 
-moottoripyörän (“2016 Zero Motorcycles”) ilman 
lisäkustannusta soveltuvan takuujakson aikana. Alkuperäisen 
omistajan on toimitettava takuun siirtopyyntö sähköisesti tai 
kirjallisesti takuun alaisen 2016-vuosimallin 
Zero-moottoripyörän myynnin yhteydessä.  Katso 
“Omistajuuden siirtäminen ja takuu”, sivulla 9.9.

Mitä tämä raj
Zero Motorcycle
tehdasvalmistei
vapaita materiaa
rajoitetun takuun
Tämä rajoitettu 
ohjaimen, rungo
jarrukokoonpan
hyväksytyt Zero
ostoajankohtana
Rajoitettu takuu
"Power Pack" -n

• Zero FX/FXS
-moduulit. Jo
ZF6.5-tasolle
Zero-mootto
Power Pack
Zero-mootto

Tämä rajoitettu 
komponentit, jot
Tehotankkiin (Po
akunhallintajärje
rakenteet.
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esto tavallisille myyntikappaleille?
uun kesto 2016-vuosimallin tavallisille 
 kaksi (2) vuotta alkuperäisestä "huollon 
stä", eikä se sisällä Power Pack -akkuja.

 alainen päivämäärä" on päivämäärä, 
enmyyjä suorittaa esitoimitustarkastuksen 
oottoripyörän asiakkaalle. Jos nämä 
äärillä, myöhempää päivämäärää 
isena päivämääränä."

uun kesto Power Pack -akuille (ei sisällä 
lkokuorta) on:
i 80000 km, kumpi tahansa täyttyy ensin, 
 päivämäärästä" Zero FX/FXS 

ä oleville ZF3.3 Power Pack -moduuleille.
5) saakka tai 80000 km, kumpi tahansa 
ollon alaisesta päivämäärästä" 
 Zero FX/FXS ZF3.3 - moottoripyörän 
ck -päivitykselle. Jos hankinta tapahtuu 
er Pack -akun takuun umpeutumisen 

ack -lisäakulle annetaan standardi yhden 
tetakuu ostopäivästä alkaen.

ojakuori ei kuulu Power Pack -akun 
ton alaisuuteen yllä olevin ehdoin. Sen 
kun suojakuoren takuu on voimassa 
jan "huollon alaisesta päivämäärästä."
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ikä on tämän rajoitetun takuun kesto?
män rajoitetun takuun kesto riippuu siitä, onko 
16-vuosimallin Zero-moottoripyörä esittelykappale vai 

vallinen myyntikappale.
sittelykappaleet ovat 2016-vuosimallin moottoripyöriä, joita on 
ettu tai joita on käytetty jälleenmyyjien asiakkaiden tai 
ahdollisten asiakkaiden, henkilökunnan, esimiesten tai 
htajien toimesta, mutta niitä ei ole koskaan rekisteröity 
avaltion sisällä.
valliset myyntikappaleet ovat 2016-vuosimallin 
ro-moottoripyöriä, jotka eivät ole esittelykappaleita.

A. Mikä on takuun k
Tämän rajoitetun tak
myyntikappaleille on
alaisesta päivämäärä

Huomautus: "Huollon
jolloin valtuutettu jälle
("PDI") ja toimittaa m
tapahtuvat eri päiväm
pidetään "huollon ala

Tämän rajoitetun tak
Power Pack -akun u

• Viisi (5) vuotta ta
"huollon alaisesta
-moottoripyöräss

• Viiteen vuoteen (
täyttyy ensin, "hu
2016-vuosimallin
ZF3.3. Power Pa
alkuperäisen Pow
jälkeen, Power P
vuoden (1) lisälai

Power Pack -akun su
rajoitetun takuun kes
sijaan Power Pack -a
kahden (2) vuoden a
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9.3

u takuu ei koske?
kujen toimintasäde/kapasiteetti alenee 
otetusti ajan kuluessa ja käytettäessä 
htuen. Power pack -akut heikkenevät tämän 
akson aikana käyttö- ja säilytysolosuhteista 
htiö korjaa tai vaihtaa tämän rajoitetun takuun 
an sellaiset Power Pack -akut, joiden 
etti on laskenut yli 20 % niiden ilmoitetusta 
etista valtuutetun Zero-jälleenmyyjän 
ro-jälleenmyyjä voi suorittaa 
stelmän lokitietojen ulossyöttämisen Power 

asiteetin tarkastamiseksi, joka toimii 
mikäli kapasiteetin lasku on odotetuissa 

oitettu takuu kattaa vain 2016-vuosimallin 
örät tai Power Pack -akut/Tehotankit (Power 
käytetty "asianmukaisesti" ja "normaaleissa 
sa." Tämän rajoituksen vuoksi seuraavat 
t voimassa:
äyttöolosuhteet" vaativat 2016-vuosimallin 
ripyörän ja Power Pack -akkujen tässä 
ssa kuvatun mukaista rutiinihuolenpitoa ja 

nen käyttö" tarkoittaa vain 2016-vuosimallin 
ripyörän käyttämistä ajajalle ja matkustajalle 
tavalla, jolloin käytetään asianmukaisia 
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B. Mikä on takuun kesto esittelykappaleille?
Tämän rajoitetun takuun kesto 2016-vuosimallin 
esittelykappaleille on kaksi (2) vuotta ja 90 päivää 
alkuperäisestä "toimituspäivämäärästä".

Huomautus: "Toimituspäivämäärä" on päivämäärä, jolloin 
Zero-yhtiö toimittaa esittelymoottoripyörän valtuutetulle 
jälleenmyyjälle.

Tämän rajoitetun takuun kesto Power Pack -akuille (ei sisällä 
Power Pack -akun ulkokuorta) on:

• Viisi (5) vuotta ja 90 päivää tai 80000 km, kumpi tahansa 
täyttyy ensin, "huollon alaisesta päivämäärästä" Zero 
FX/FXS -moottoripyörässä oleville ZF3.3 Power Pack 
-moduuleille.

• Viiteen vuoteen (5) ja 90 päivään saakka tai 80000 km, 
kumpi tahansa täyttyy ensin, "huollon alaisesta 
päivämäärästä" 2016-vuosimallin Zero FX/FXS ZF3.3 - 
moottoripyörän ZF3.3. Power Pack -päivitykselle. Jos 
hankinta tapahtuu alkuperäisen Power Pack -akun takuun 
umpeutumisen jälkeen, Power Pack -lisäakulle annetaan 
standardi yhden vuoden (1) lisälaitetakuu ostopäivästä 
alkaen.

Power Pack -akun suojakuori ei kuulu Power Pack -akun 
rajoitetun takuun keston alaisuuteen yllä olevin ehdoin. Sen 
sijaan Power Pack -akun suojakuoren takuu on voimassa 
kahden (2) vuoden ja 90 päivän ajan "toimituspäivämäärästä."

Mitä rajoitett
Power Pack -ak
normaalisti ja od
akkukemiasta jo
rajoitetun takuuj
riippuen. Zero-y
aikana ainoasta
nimelliskapasite
nimelliskapasite
mittaamana. Ze
akunhallintajärje
Pack -akun kap
vahvistuksena, 
rajoissa.
Lisäksi tämä raj
Zero-moottoripy
Tanks), joita on 
käyttöolosuhteis
määritelmät ova

• "Normaalit k
Zero-mootto
käyttöoppaa
huoltoa.

• "Asianmukai
Zero-mootto
tarkoitetulla 
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 olosuhteissa tai tässä käyttöoppaassa 
usten vastaisessa käytössä tai 

ngoittuneita osia tai komponentteja.
riä ja Power Pack -akkuja, joita käytetään 
uissa kilpailutapahtumissa;

riä ja Power Pack -akkuja, joita on käytetty 
llisesti; 

 Zero-moottoripyörien ja/tai Power Pack 
ista tai muuttamisesta aiheutuneita 

tahäiriöitä tai suorituskykyongelmia, 
tun Zero-jälleenmyyjän toteuttamia 
uttamista, joka on johtanut 
rän tai Power Pack -akun vikaantumiseen.
 Zero-moottoripyörään tai Power Pack 
alaisen päivämäärän" jälkeen 
 lisävarusteiden aiheuttamia vahinkoja, 
ai suorituskykyongelmia tai jonkun muun, 
ero-jälleenmyyjän jälkiasentamia 

sta moottoripyörän korjaamisesta johtuvia 
tahäiriöitä tai suorituskykyongelmia, 
ai lisävarusteiden asentamista, jotka eivät 
yymiä tai hyväksymiä; sellaisten 

ävarusteiden asentamista, jotka muuttavat 
knisiä tietoja Zero-yhtiöiden 
edoista, tai uusien tai käytettyjen osien 
 eivät ole Zero-yhtiön hyväksymiä;
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turvalaitteita tässä käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti ja 
noudattaen paikallisia määräyksiä.
"Asianmukainen käyttö" tarkoittaa myös Power Pack -akun 
lataamista jokaisen käyttökerran jälkeen ja säilyttämistä 
täysin ladatussa tilassa tai uudelleenlataamista jokaisen 30 
päivän välein tai pitämistä sitä latauksessa säilytyksen 
aikana tai mikäli akkua ei käytetä säännöllisesti.

säksi, tämä rajoitettu takuu ei kata:
Osia ja työtä, joka kuuluu mihin tahansa rutiinihoitoon ja 
huoltoon ja/tai normaalista kulumisesta, käytöstä tai 
heikkenemisestä johtuvien osien vaihtamista sisältäen 
mutta ei rajoittuen: renkaisiin, jarrupaloihin ja roottoreihin, 
käyttöhihnan, haarukan tiivisteisiin, kahvoihin, 
jalkatappeihin ja istuimeen;
Tämä takuu ei kata 2016-vuosimallin Zero-moottoripyörään 
asennettuja renkaita. Alkuperäisten renkaiden takuu on 
toteutettu erillisenä rengasvalmistajan toimesta.
Nesteiden vaihtamista, ellei niiden vaihtamien ole 
tarpeellinen osa takuun alaisen komponentin takuuhuoltoa;
Off-road-pyörissä olevia pyöriä niiden ajamisen jälkeen;
Mitä tahansa kosmeettisia huolia, joita voi aiheutua 
ympäristön olosuhteista, omistajan väärinkäytöksistä, 
väärinkäytöstä, rutiinihoidon ja huollon puutteesta, ja/tai 
soveltumattomasta käytöstä;

• Epänormaaleissa
kuvattujen vaatim
toiminnassa vahi

• Zero-moottoripyö
kilpa-ajoissa tai m

• Zero-moottoripyö
väärin tai epäasia

• 2016-vuosimallin
-akkujen muutoks
vahinkoja, toimin
sisältäen valtuute
muutoksia tai mu
Zero-moottoripyö

• 2016-vuosimallin
-akkuun "huollon
jälkiasennettujen
toimintahäiriöitä t
kuin valtuutetun Z
lisävarusteita;

• Epäasianmukaise
vahinkoja, toimin
sellaisten osien t
ole Zero-yhtiön m
osapuolten tai lis
moottoripyörän te
määrittelemistä ti
käyttämistä, jotka
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9.5

joituksia tai 
slausekkeita tähän rajoitettuun 
velletaan?

joituksia ja vastuuvapauslausekkeita 
n rajoitettuun takuuseen:
ttu takuu on ainoa eritelty takuu, joka on 
n Zero Motorcycles -yhtiön moottoripyörän 
in yhteydessä. Mikä tahansa oletettu takuu, 

en takuut kaupallisuudesta tai takuun 
a tiettyyn tarkoitukseen on rajoitettu kestoltaan 
essa takuussa ilmoitetun mukaisesti. Joissakin 
ttujen takuiden kestoa ei kuitenkaan voida 
edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske 

i oleta, tai valtuuta ketään henkilöä olettamaan, 
a vastuuta tai velvoitetta sen puolesta.
ttu takuu ei kata satunnaisia tai välillisiä 
ten moottoripyörän arvonmenetystä, 

voittoja tai tuloja, korvaavasta kuljetuksesta 
uluja tai majoituspaikkoihin liittyviä kuluja, 
en tuotteen valtuutettuun huoltoon tai 
lle palauttamisesta aiheutuneita kuluja, hinaus- 
luun liittyviä kuluja, takuun alaisen tuotteen 
tajalleen palauttamisesta aiheutuneita kuluja, 

 matka-aikaa tai viestintämaksuja, 
isen omaisuuden menettämistä tai vahinkoja, 
mistä tai aiheutunutta vaivaa. Koska jotkin 
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• Tulipalosta, törmäyksestä, onnettomuudesta tai väärästä 

varastoinnista johtuvia vahinkoja, toimintahäiriöitä tai 
suorituskykyongelmia;

• Sellaisia vahinkoja, toimintahäiriöitä tai 
suorituskykyongelmia, jotka johtuvat moottoripyörän 
käyttämisestä varoitusvalon, mittarilukeman tai muun 
varoituksen jälkeen, joka ilmaisee mekaanista tai 
toimivuusongelmaa;

• Sellaisia moottoripyöriä, jotka ovat pahoin vaurioituneita tai 
julistettu vakuutuksenantajan kokonaishäviöksi tai 
moottoripyöriä, joita on merkittävästi uudelleenkoottu tai 
korjattu toisesta käytetystä moottoripyörästä saaduilla osilla;

• Tässä käyttöoppaassa asetettujen suositeltujen 
huoltovaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita 
vahinkoja, toimintahäiriöitä tai suorituskykyongelmia; ja

• Ilmassa olevista teollisuuden päästöistä (esimerkiksi 
happosade), lintujen jätöksistä, mahlasta, kivistä, tulvista, 
myrskyistä tai muista vastaavista tapahtumista johtuvia 
vahinkoja, toimintahäiriöitä tai suorituskykyongelmia;

Lisäksi, tätä rajoitettua takuuta ei sovelleta Zero-moottoripyöriin 
tai osiin ja lisävarusteisiin, jotka eivät ole Zero-yhtiön 
maahantuomia tai jakamia.

Mitä muita ra
vastuuvapau
takuuseen so
Seuraavia lisära
sovelletaan tähä

• Tämä rajoite
annettu tämä
mallin myynn
mukaan luki
sopivuudest
tässä kirjallis
maissa olete
rajata, joten 
sinua.

• Zero-yhtiö e
mitään muut

• Tämä rajoite
vahinkoja, ku
menetettyjä 
aiheutuvia k
takuun alais
jälleenmyyjä
ja/tai tiepalve
takaisin omis
mekaanikon
henkilökohta
ajan menettä
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•

 vastuut asiakkaana?
itetun takuun omistajana sinun vastuullasi 
 käyttöohje, tämä rajoitettu takuu, ja kaikki 

ennen Zero-moottoripyörän käyttöä. Väärä 
n ja minkä tahansa moottoripyörän 

noudattamatta jättäminen voi johtaa 
miseen tai kuolemaan.

llasi on:
uositellut ja tarvittavat rutiininomaiset 
imenpiteet sekä harjoittaa tässä 
uvatun Zero-moottoripyörän ja Power 
mukaista käyttöä.
ta kaikkia yleisesti moottoripyörää 
esti sähkömoottoripyörää koskevia 
ltion ja paikallisia lakeja.
ro-moottoripyörän käytön aikoina 

rvalaitteita ja vaatteita, mukaan lukien 
n kypärää, suojalaseja, ja asianmukaisia 
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osavaltiot eivät salli välillisten tai satunnaisten vahinkojen 
vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista, 
edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.
Zero Motorcycles pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai 
parantaa minkä tahansa Zero-moottoripyörän muotoilua, 
Power Pack -akkua, tai mitä tahansa muuta Zero-yhtiön 
osia (yhteisesti "Zero-tuotteet") milloin tahansa, olematta 
velvollisia tekemään muutoksia Zero-yhtiön aikaisemmin 
valmistamiin tai myymiin tuotteisiin.
Ostaja myöntää, että moottoripyörän käyttöön liittyy 
luontaisia riskejä. Tämä rajoitettu takuu ei kata, eikä Zero 
voi ottaa vastuuta, vahingoista, jotka johtuvat turvattomasta 
tai virheellisestä Zero-tuotteiden käyttämisestä, tai käyttäjän 
ohjeiden, hoidon ja huoltovaatimusten, varoitusten ja 
varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä.
Alkuperäinen rekisteröity omistaja tai myöhemmin 
Zero-moottoripyörän takuun ilmoittautumislomakkeella 
dokumentoitu rekisteröity siirronsaaja vastaa käyttöoppaan 
ja kaikkien turvallisuuteen liittyvien varoitusten, ohjeiden ja 
rajoitetun takuun siirtämisestä, jos yksikkö myydään, 
lainataan tai muutoin siirretään toiselle henkilölle.

Mitkä ovat sinun
Tämän tuotteen rajo
on lukea ja ymmärtää
tuotteen varoitukset 
toiminta tai varoituste
turvallisuusohjeiden 
vakavaan loukkaantu
Lisäksi sinun vastuu

• Suorittaa kaikki s
hoito- ja huoltoto
käyttöoppaassa k
Pack -akun asian

• Opettele ja nouda
koskevia ja erityis
liittovaltion, osava

• Käytä kaikkina Ze
asianmukaisia tu
mutta ei rajoittue
saappaita.
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Mitä Zero Motorcycles -yhtiö tekee tämän 
rajoitetun takuun alaisuudessa?
Tämän rajoitetun takuun voimassa olon aikana 
Zero-jälleenmyyjä korjaa tai vaihtaa (Zero-yhtiön harkinnan 
mukaan), maksutta, minkä tahansa 2016-vuosimallin 
Zero-moottoripyörän, Power Pack -akun, tai osia, jotka kuuluvat 
tämän rajoitetun takuun alaisuuteen ja jotka on todettu 
vialliseksi tehtaan materiaali- tai valmistusvirheestä johtuen 
Zero-yhtiön tai valtuutetun Zero-jälleenmyyjän toimesta.

Kuinka tämä rajoitettu takuu liittyy osavaltion 
lakiin?
Tämä takuu antaa tuotteen ostajalle tiettyjä juridisia oikeuksia, 
jotka vaihtelevat osavaltiokohtaisesti.
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uinka huolto toteutetaan tämän rajoitetun takuun 
aisuudessa?
kuupalveluita voidaan hankkia ottamalla yhteys paikalliseen 
ro Motorcycles -jälleenmyyjään. Etsi lähin jälleenmyyjä 
yttämällä verkkosivustollamme olevaa jälleenmyyjän 
ikannusta osoitteessa (www.zeromotorcycles.com/locator). 
ikäli jälleenmyyjää ei ole sinun osavaltiossasi, läänissä tai 
aassa, voit ottaa yhteyttä Zero Motorcycles -yhtiöön suoraan 
ittamalla numeroon +1 (888) 786-9376 (Pohjois-Amerikka, 
aanantaista perjantaihin klo 8–17 PT) tai +31 (0) 72 5112014 
o-Britannia, Eurooppa ja kansainväliset markkinat) tai 

hettämällä sähköpostia osoitteeseen 
pport@zeromotorcycles.com.

erro kaikessa kirjallisessa tai puhelimitse tapahtuvassa 
estinnässä tarkasti ongelmaan johtaneista olosuhteista ja 

oita ajoneuvon tunnusnumero (VIN) sekä matkamittarin 
kema.
ohjois-Amerikka:

Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
Yhdysvallat

Iso-Britannia, Euroop
Zero Motorcycles
Fluorietweg 12D
Alkmaar, Noord H
Alankomaat

(Yhdysvaltalaisia ja k
tavaramerkkirekister
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Omistajuuden siirtäminen ja takuu
Kun olet myymässä Zero-moottoripyörän, käy Zero 
Motorcycles -yhtiön verkkosivujen omistajan resurssiosiossa ja 
täytä omistajuuden ja takuun siirtolomake. Tämä on 
suoritettava, jotta Zero Motorcycles -yhtiö pystyy ottamaan 
yhteyttä uuteen omistajaan siinä epätodennäköisessä 
tilanteessa, jolloin tuotteeseen liittyy turvallisuusongelma. 
Käytä alla olevaa sähköpostiosoitetta tai ota yhteyttä Zero 
Motorcycles -yhtiön asiakaspalveluun, kun tarvitset avustusta.
Pohjois-Amerikka:
Puhelin: +1 (888) 786-9376
Maanantaista perjantaihin klo 8–17 välisenä aikana (PT)
Sähköposti: support@zeromotorcycles.com

Iso-Britannia, Eurooppa ja kansainväliset markkinat:
Puhelin: +31 (0) 72 5112014
Sähköposti: support@zeromotorcycles.com
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si: 
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stiedotsiakkaan auttaminen
idä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä Zero 
otorcycles Inc. -yhtiöön, sillä ne ovat olennaisia kysymyksiin 
 huolenaiheisiin tehokkaassa vastaamisessa.

Omistajan nimi ja osoite
Omistajan puhelinnumero
Ajoneuvon tunnusnumero (VIN)
Ostopäivämäärä
Moottorin sarjanumero (mikäli näkyvillä)

mistajan tietokortti sijaitsee kohdassa sivulla 1.3 näiden 
tojen kirjaamiseksi.

ro Motorcycles Inc. -yhtiöön on mahdollista yhteydessä 
uraavasti: 
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road 
Scotts Valley, CA 95066
Yhdysvallat

uhelin: +1 (888) 786-9376
aanantaista perjantaihin klo 8–17 välisenä aikana (PT)
ähköposti: support@zeromotorcycles.com (24-tuntia 
orokaudessa)

Vieraile Zero Motorc
-osiossa 24-tunnin p
lisätietojen saamisek
www.zeromotorcycle
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joneuvossasi on vika, joka voi aiheuttaa 
 tai loukkaantumisen tai kuoleman, sinun on 
itettava tästä Transport Canadalle Zero 
. -yhtiölle ilmoittamisen lisäksi.
nsport Canadaan soittamalla heidän 
umeroon:
0

urooppa ja kansainväliset markkinat
joneuvossasi on vika, joka voi aiheuttaa 

 tai loukkaantumisen tai kuoleman, sinun on 
itettava tästä Zero Motorcycles -yhtiön 
enmyyjälle. Jos valtuutettu Zero Motorcycles 

 pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttä 
otorcycles Inc. -yhtiöön soittamalla numeroon 
6 tai vierailemalla verkkosivustollamme 

otorcycles.com
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Turvallisuuspuutteista ilmoittaminen 
Yhdysvallat
Jos uskot, että ajoneuvossasi on vika, joka voi aiheuttaa 
onnettomuuden tai loukkaantumisen tai kuoleman, sinun on 
välittömästi ilmoitettava tästä kansalliselle 
moottoriliikenneturvallisuushallinnolle (National Highway Traffic 
Safety Administration, NHTSA) Zero Motorcycles Inc. -yhtiölle 
ilmoittamisen lisäksi.
Jos NHTSA vastaanottaa vastaavia valituksia se voi avata 
tutkimuksen ja jos se havaitsee, että turvallisuuspuute 
koskettaa tiettyä ajoneuvoryhmää, se voi määrätä 
takaisinpyyntö- ja korjaustoimenpiteiden suorittamisen. NHTSA 
ei kuitenkaan voi osallistua yksittäisen sinun, jälleenmyyjän tai 
Zero Motorcycles Inc. -yhtiön välisen ongelman 
ratkaisemiseen.
Voit ottaa yhteyttä NHTSA-hallintoon soittamalla 
ajoneuvoturvallisuuden hotline-numeroon maksuttomasti:
1-888-327-4236 (tekstipuhelin: 1-800-424-9153); siirtymällä 
osoitteeseen 
http://www.safercar.gov; tai kirjoittamalla osoitteeseen: 

Hallinto
National Highway Traffic Safety
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, DC 20590

Saat lisätietoa moottoriliikenteen turvallisuudesta osoitteesta:
http://www.safercar.gov

Kanada
Jos uskot, että a
onnettomuuden
välittömästi ilmo
Motorcycles Inc
Ota yhteyttä Tra
tullivapaaseen n
+1-800-333-051

Iso-Britannia, E
Jos uskot, että a
onnettomuuden
välittömästi ilmo
valtuutetulle jälle
-jälleenmyyjä ei
suoraan Zero M
+1-888-786-937
osoitteessa:
http://www.zerom



Huomautukset

9.
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Huoltokirja

10.1

tai 12 kuukauden välein

ema: Päivämäärä:

tai 18 kuukauden välein

ema: Päivämäärä:

tai 24 kuukauden välein

ema: Päivämäärä:
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HuoltokirjaHuoltokirjaHuoltohistoria
Varmista, että asianmukaiset huoltomerkinnät täytetään Zero-
moottoripyörän huoltamisen jälkeen. 
Käytä "Huomautukset"-kohdan alla olevaa tilaa asioista, joista 
haluat muistuttaa itseäsi tai mainita seuraavalla huoltokerralla.

Joka 1000 km tai 1 kuukauden välein

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

Joka 7000 km tai 6 kuukauden välein

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

Joka 13000 km 

Matkamittarin luk

Huomautukset:

Suorittanut :

Joka 19000 km 

Matkamittarin luk

Huomautukset:

Suorittanut :

Joka 25000 km 

Matkamittarin luk

Huomautukset:

Suorittanut :



Huoltokirja

10

Päivämäärä:

Päivämäärä:

Päivämäärä:
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Joka 31000 km tai 30 kuukauden välein

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

Joka 37000 km tai 36 kuukauden välein

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

43000 km huolto

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

49000 km huolto

Matkamittarin lukema:

Huomautukset:

Suorittanut :

55000 km huolto

Matkamittarin lukema:

Huomautukset:

Suorittanut :

61000 km huolto 

Matkamittarin lukema:

Huomautukset:

Suorittanut :



Huoltokirja

10.3

ema: Päivämäärä:

ema: Päivämäärä:

ema: Päivämäärä:
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67000 km huolto

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

73000 km huolto

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

79000 km huolto

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

85000 km huolto

Matkamittarin luk

Huomautukset:

Suorittanut :

91000 km huolto

Matkamittarin luk

Huomautukset:

Suorittanut :

97000 km huolto

Matkamittarin luk

Huomautukset:

Suorittanut :



Huoltokirja
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Päivämäärä:

Päivämäärä:

Päivämäärä:
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103000 km huolto

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

109000 km huolto

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

115000 km huolto

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut :

121000 km huolto

Matkamittarin lukema:

Huomautukset:

Suorittanut :

127000 km huolto

Matkamittarin lukema:

Huomautukset:

Suorittanut :

133000 km huolto

Matkamittarin lukema:

Huomautukset:

Suorittanut :
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