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Moottor ipyörän tiedot
Käytä tätä sivua Zero SR/F:n tietojen kirjaamiseen ylös myöhempää tarvetta varten. Näitä tietoja saatetaan tarvita, kun otat yhteyttä 
Zero Motorcycles -jälleenmyyjään, jotta he voivat olla varmoja tarkasta mallista.

Jälleenmyyjän tiedot Moottoripyörän tiedot

Nimi: Malli:

Osoite: Ajoneuvon valmistenumero (VIN):

Power Pack -akun sarjanumero:

Moottorin sarjanumero:

Puhelinnumero: Avaimen koodi:

Sähköpostiosoite: Ostopäivä:
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Johdanto

1.1

roposition 65 -varoitus
S: Matkustaja-ajoneuvon tai maastoajoneuvon 
olto ja ylläpito voi altistaa sinut kemikaaleille, 
pakokaasu, hiilimonoksidi, ftalaatit ja lyijy, jotka 
altion mukaan aiheuttavat syöpää ja 
 muita lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. 

oimiseksi vältä pakokaasujen hengittämistä, 
ria tyhjäkäynnillä ellei se ole välttämätöntä, 
si hyvin tuuletetulla alueella, ja käytä käsineitä 

sein, kun huollat ajoneuvoasi. Saadaksesi 
soitteessa 
gs.ca.gov/passenger-vehicle.

rkloraatt ia koskeva ohjeistus
S: Tietyt tämän moottoripyörän osat, kuten 
, voivat sisältää perkloraattimateriaalia. Huolto 
ätteessä tapahtuva hävittäminen voi vaatia 
 Katso www.dtsc.ca.gov.
JohdantoJohdanto

Tärkeä viesti Zero-yhtiöltä
Onneksi olkoon uudesta 2020 Zero SR/F 
-sähkömoottoripyörästäsi. Kiitämme valinnastasi ja toivotamme 
sinut tervetulleeksi Zero-moottoripyöräilijöiden yhteisöömme.

Jotta saat parhaan käyttökokemuksen, suosittelemme, että luet 
koko tämän käyttöoppaan huolellisesti ja ajan kanssa. 
Käyttöopas on suunniteltu antamaan sinulle parempi käsitys 
moottoripyöräsi käytöstä, tarkastamisesta ja perusylläpitoon 
liittyvistä vaatimuksista.

Zero Motorcycles pyrkii parantamaan tuotteiden suunnittelua 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 SR/F -moottoripyörä eteenpäin; se on lain mukaan tärkeä 
ajoneuvon osa. Ota yhteyttä osoitteeseen 
support@zeromotorcycles.com, tai ota yhteyttä valtuutettuun 
Zero Motorcycles -edustajaasi moottoripyörän käyttöön tai 
huoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Päivityksiä ja moottoripyörää koskevia lisätietoja löydät Zero 
Motorcycles -verkkosivuston omistajan resurssien osiosta:

http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

Kalifornian P
VAROITU
käyttö, hu

kuten moottorin 
Kalifornian osav
sikiövaurioita tai
Altistuksen minim
älä käytä mootto
huolla ajoneuvoa
tai pese kätesi u
lisätietoja, käy o
www.P65Warnin

Kalifornian pe
VAROITU
litiumakut

tai elinkaaren pä
erityiskäsittelyä.
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sältää kaksi tärkeää sanaa, joihin täytyy 
rityistä huomiota.

e jotakin, joka voi vahingoittaa sinua tai 

asioita, jotka voivat vahingoittaa 

s huolellisesti ja kokonaisuudessaan ennen 
än käyttämistä. Älä yritä käyttää 
en riittävän tiedon hankkimista 
äyttöominaisuuksista, ja ennen kuin olet 
 turvallisista ja asianmukaisista 
nnölliset tarkastukset ja asianmukainen 
en ajotaitojen kanssa auttavat sinua 
oottoripyörän kyvyistä ja luotettavuudesta. 

uomiotta jättäminen voi kuitenkin mitätöidä 
un.

rkean jännitteen varoitussymboli sijaitsee 
paikoissa moottoripyörässä ja kertoo 
 jännitteelle altistumisen aiheuttamasta 
uvaarasta, palovammavaarasta ja jopa 

levia korkeajännitteisiä komponentteja saavat 
n koulutuksen saaneet teknikot.

 kaapeleissa ja johdoissa on 
ste tai päällinen. Älä poraa, käsittele, leikkaa 
jännitteisiä kaapeleita tai johtoja.
etoja tästä käyttöoppaasta
mä käyttöopas kattaa Zero SR/F -moottoripyörän vakio- ja 
mium-kokoonpanot. Vakiolaitteistoon sisältyvät Z-Force® 

14.4 Power Pack -litiumioniakku, Cypher III -käyttöjärjestelmä, 
orce ZF75-10 -moottori, käyttöhihna, 17-tuumaiset valetut 

örät, katurenkaat, regeneratiivinen jarrutus, Boschin 
kiutumattomat jarrut (ABS) ja moottoripyörän ajonvakautus 
SC) sekä 3 kW:n pikalatausmoduuli, jossa on latausliitäntänä 
o J1772 (tyyppi 1) tai Mennekes (tyyppi 2). Premium-mallissa 
 myös toinen 3 kW:n pikalatausmoduuli, maski, alumiiniset 
gonpäät ja lämmitetyt kahvat.

edon paikantaminen ja viitteet
ottoripyörääsi koskevat tiedot löytyvät kätevästi tämän 

yttöoppaan takaosassa olevan hakemiston avulla.

rmit "vasen" ja "oikea" viittaavat ajajan oikeaan ja vasempaan 
oleen moottoripyörän selässä istuttaessa.

ittaukset power pack -akkuun ja akkuun
ro SR/F:ssä on korkeajännitteinen akku (power pack -akku) 
kä 12 voltin akku.

ssä käyttöoppaassa korkeajännitteiseen akkuun viitataan 
wer pack -akkuna, poikkeuksena kojelaudan näytöt ja 
oitukset, joissa siihen viitataan akkuna.

Hyödyllistä tiet
Tämä käyttöopas si
lukiessa kiinnittää e

VAROITUS: Ilmaise
muita.

HUOMIO: Ilmaisee 
moottoripyörää.

Lue tämä käyttöopa
tämän moottoripyör
moottoripyörää enn
hallintalaitteista ja k
saanut koulutuksen
ajotekniikoista. Sää
huolto yhdessä hyvi
nauttimaan tämän m
Edellä mainittujen h
moottoripyörän taku

Tämä ko
useissa 
korkealle
sähköisk

kuolemanvaarasta.

Moottoripyörässä o
huoltaa vain erityise

Korkeajännitteisissä
oranssinvärinen eri
tai muokkaa korkea



Johdanto

1.3

alla säällä (> 35 ºC / 95 ºF) tai enimmäkseen 
peuksilla, power pack -akku hyötyy, jos sitä ei 
ana". Anna akun jäähtyä muutamia tunteja 
ta, niin sen käyttöikä pitenee. Voit myös 
lutushuippuja halvempia sähkön hintoja 

atausta iltaan.

pyöräsi on ladattu, niin suosittelemme laturin 
Power pack -akku menee "horrostilaan" ja 
 ajan mittaan erittäin hitaasti. Jos et ole ajanut 
n ja akku täytyy ladata 100 % varaukseen, niin 

n muutaman tunnin ajaksi ennen ajoa. Laturin 
kun sitä ei tarvita varmistaa parhaan power pack 
kaisen kunnon.

ripyörän pitkäaikainen säilytys (yli 30 
 kohdasta “Pysäköinti ja pitkäaikainen 
sivulla 6.39.

ipyöräsi parhaan mahdollisen suorituskyvyn 
 varten varmista, että moottoripyörän 

o on ajan tasalla. Jos sinulla on kysyttävää, ota 
pään Zero Motorcycles -jälleenmyyjään.

“Power Pack -akku”, sivulla 5.1 muita tärkeitä 
ck -akusta.
Milloin ladata Z-Force® Power Pack™ -akkusi
Moottoripyörän power pack -akun asianmukainen käsittely on 
ehdottoman tärkeää! Power pack -akkujesi käyttöiän 
maksimoimiseksi, Zero Motorcycles on laatinut seuraavat ohjeet 
oikeaa latausta ja käyttöä varten.

 Jos power pack -akku on täysin purkautunut, se on ladattava 
24 tunnin kuluessa, jotta vältetään power packin 
vaurioituminen.

 Jos ajat säännöllisesti, mutta ajo ei kuluta suurinta osaa 
power pack -akkusi kapasiteetista, niin power pack hyötyy 
siitä, että sitä ei tarpeettomasti ladata 100 % lataukseen. 
Kuumissa ilmastoissa muutama ajokerta ennen latausta 
pidentää power pack -akun ikää rajoittamalla suurella 
varauksella pysäköitynä kuluvaa aikaa.

 Jos ajat epäsäännöllisesti, kerran viikossa tai harvemmin, 
niin lataaminen täyden varauksen tarvetta edeltävänä  iltana 
on paljon parempi power pack -akullesi kuin lataaminen heti 
kunkin ajon jälkeen, jolloin akku joutuu odottamaan ajojen 
välillä useita päiviä täyteen varattuna.

 Jos power pack -akun varaustila on alle 30 %, suosittelemme 
lataamaan sen vähintään 60 % varaukseen, ja sitten 
irrottamaan laturin.

HUOMIO: Älä koskaan säilytä moottoripyörääsi matalan 
varauksen tilassa (alle 30 % varaus). Power pack -akun 
jättäminen hyvin vähäisen varauksen tilaan pitemmäksi aikaa voi 
vaurioittaa sitä ja mitätöi takuusi.

 Jos ajat kuum
moottoritieno
ladata "kuum
ennen lataus
hyödyntää ku
odottamalla l

 Kun moottori
irrottamista. 
itsepurkautuu
pitkään aikaa
liitä se laturii
irrottaminen 
-akun pitkäai

 Katso mootto
vuorokautta)
varastointi”, 

 Zero-moottor
varmistamista
laiteohjelmist
yhteyttä lähim

Katso kohdasta 
tietoja power pa
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ro SR/F:ssä ainoastaan Zero Motorcyclesin 
lisävarusteita. Zero-moottoripyörän osat ja 
astettu ja testattu turvallisuuden ja 

ta. Zero ei ota vastuuta osista ja 
 ei ole hyväksytty Zero-moottoripyörääsi.

n lisävarusteet on suunniteltu täydentämään 
n moottoripyörän järjestelmien kanssa. 
rustaa moottoripyörän aidoilla 

yväksyttyjä osia, varaosia ja asusteita löytyy 
lta: www.zeromotorcycles.com/shop/
ästöjä koskevat tiedot
ro SR/F -sähkömoottoripyörä on moottoritieajoon kykenevä, 
lifornian Air Resources Board (CARB) -lautakunnan, 
dysvaltain kansalliset (EPA) ja Euroopan unionin standardit 
ttävä aidosti päästötön ajoneuvo. Se ei käytä bensiiniä tai 
uta nestemäistä polttoainetta. Siinä ei ole pakoputkistoa, eikä 

 myöskään vapauta pakokaasuja. Siinä ei ole pakoputkea, eikä 
 aiheuta haihtuvia päästöjä. Koska Zero SR/F on täysin 
hkötoiminen, se on ainoa ajoneuvotyyppi, joka tuottaa vuosi 
odelta vähemmän ilmansaasteita sähköverkoston kehittyessä 
ä puhtaammaksi ja uusiutuvammaksi. Päästöttömät ajoneuvot 
joavat parempaa taloudellisuutta ja voivat auttaa 
kaisemaan vakavia ilmansaasteisiin, ilmastonlämpenemiseen 
energian turvallisuuteen liittyviä ongelmia maan- ja 
ailmanlaajuisesti.

Osat ja lisävaru
HUOMIO: Käytä Ze
hyväksymiä osia ja 
lisävarusteet on tark
soveltuvuuden osal
lisävarusteista, joita

Zero-moottoripyörä
ja toimimaan muide
Jälleenmyyjä voi va
Zero-lisävarusteilla.

Kattava valikoima h
Zeron verkkosivusto



Tunnistenumeroiden sijainnit

1.5

kun sarjanumero
n sarjanumero sijaitsee akun ylä- ja alapinnoilla 
ikealla puolella. Sarjanumerot eivät ole 
oottoripyörä on täysin koottu.

janumero
umero on laseretsattu moottorikotelon oikeaan 
äkyvissä, kun moottoripyörä on täysin koottu.
Tunnistenumeroiden sijainnit

Ajoneuvon tunnusnumero (VIN) / korin numero

VIN / rungon numero on rungon pääputkeen leimattu 
17-numeroinen sarja. Älä muokkaa tai poista tätä numeroa, sillä 
se on moottoripyörän laillinen tunniste. 

Saadaksesi tietoja ajoneuvon tunnusnumeron merkityksestä, 
katso “Tekniset tiedot”, sivulla 8.1. 

Katso muiden tärkeiden merkintöjen sijainti kohdasta sivulla 2.3.

Power Pack -a
Power Pack -aku
moottoripyörän o
näkyvissä, kun m

Moottor in sar
Moottorin sarjan
sivuun ja se on n
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rvallisuuteen liittyvät varotoimet

2.1

si riippuu osaksi moottoripyörän hyvästä 
 kunnosta. Noudata tämän oppaan sisältämää 
lua ja säätövaatimuksia. Varmista, että 
kkien kohtien tarkastamisen tärkeyden ennen 

än muuttaminen voi tehdä ajoneuvosta 
 voi aiheuttaa sinun tai muiden vakavan 
isen. Zero-yhtiötä ei voida pitää vastuullisena 
mien muutosten tekemisestä.

uolellinen lastatessasi tai lisätessäsi lisäosia 
ään. Suuret, vaikeasti kannettavat tai painavat 
t vaikuttaa haitallisesti moottoripyörän 
uorituskykyyn ja turvajärjestelmien 
.

Yleiset tu
TurvallisuustiedotYleiset turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Yleiset turvallisuuteen liit tyvät 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. On erittäin suositeltavaa käyttää ajaessa 
oikeanlaista suojavaatetusta, myös täyspituisia ajokenkiä. 
Tämä suositus pätee myös lyhyisiin matkoihin ja kaikkiin 
vuodenaikoihin.

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

 Älä koskaan anna toisen henkilön 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 ennen jokaista käyttökertaa tarkastettava kaikki 
huoltoaikataulun "jokaisella ajolla" -sarakkeen sivulla 6.2 
kohdasta sekä tarkastettava akun varaus kojetaulun 
varausilmaisinnäytöstä.

 Turvallisuute
mekaanisesta
huoltoaikatau
ymmärrät kai
ajamista.

 Moottoripyör
vaarallisen ja
loukkaantum
hyväksymättö

 Ole erittäin h
moottoripyör
esineet voiva
käsittelyyn, s
tehokkuuteen



Yleiset turvallisuuteen liittyvät varotoimet
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Tä
All










rä on ir ti verkkovirrasta ja avain 
 moottoripyörän elektroniikka kuluttaa hyvin 
ehoa, ja power pack -akku tyhjenee erittäin 
ottoripyörä on ollut käyttämättä yli 30 
ta kaikki laturit ja käännä virtakytkin 
istuaksesi pitkäaikaisen varastoinnin tilasta. 
ten latautua 24 tuntia, jotta varmistetaan 
n ihanteellisen tasapainon palautuminen.

on power pack -akku vain moottoripyörässä 
yväksytyllä Zero-laturilla (lisävaruste).

i hyödy syvälatauksen purkamisesta. Akun 
ksettomaan tilaan vahingoittaa akkua. 

-Force® Power Pack™ -akkusi”, sivulla 1.3.

aassa kuvattujen akkua koskevien säilytys- 
 noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä 

örän takuun. Nämä ohjeistukset on testattu 
rimman mahdollisen akun tehokkuuden ja 
tamiseksi.
rkeää käyttöä koskevaa t ietoa
a luetellaan useita käyttöä koskevia huomautuksia:
Käännä avainkytkin ja moottorin pysäytyskytkin POIS 
PÄÄLTÄ -asentoon, kun et käytä moottoripyörää. 
Moottoripyörän hiljaisen tyhjäkäynnin vuoksi on helppo 
unohtaa, että moottoripyörä on käynnissä.
Laita seisontatuki aina alas ajojärjestelmän kytkemiseksi pois 
päältä, kun et aja moottoripyörällä. Käynnissä olevan 
moottoripyörän päälle tai sen päältä pois nouseminen voi 
johtaa onnettomuuteen, jos kaasukahvaa käännetään.
Kytke moottorin pysäytyskytkin OFF-asentoon peruutettaessa 
tai työnnettäessä moottoripyörää satulassa istumatta.
Mäkeen pysähdyttäessä takajarrun käyttämäinen kuluttaa 
vähemmän energiaa kuin kaasun puoliteholla käyttäminen 
mäessä pysymiseen. Kaasun puoliteholla käyttäminen 
mäkipidossa kuumentaa moottoria ja saattaa heikentää 
huipputehoa ja vääntöä, kunnes moottori jäähtyy. Mitä 
enemmän mäkipito vaatii kaasua, sitä enemmän moottori 
kuumenee.
Jos suunnittelet ajavasi uudelleen seuraavana päivänä tai jos 
power pack -akun varaustila on alle 30 %, niin liitä 
moottoripyöräsi verkkovir talähteeseen sen lataamiseksi. 
Käytä moottoripyöräsi kanssa aina UL- tai CE-hyväksyttyä 
J1772 (tyyppi 1)- tai Mennekes (tyyppi 2) 
-verkkovirtasovitinta, sillä nämä on hyväksytty käytettäviksi 
Zero Motorcyclesin pikalatausjärjestelmän kanssa.

 Kun moottoripyö
OFF-asennossa,
pienen määrän t
hitaasti. Jos mo
vuorokautta, irro
ON-asentoon po
Anna laitteen sit
power pack -aku

HUOMIO: Lataa Zer
olevalla laturilla tai h

 Akku ei vaadi ta
jättäminen varau
“Milloin ladata Z

 Tässä käyttöopp
ja latausohjeiden
Zero-moottoripy
huolellisesti suu
käyttöiän varmis
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2.3

ien tietoja:

valmistenumero (Euroopan unioni) – 
erkintä

kuormitustietojen merkinnät
Tärkeiden merkintöjen sijainti

Tärkeiden merkintöjen sijainti
Moottoripyörä saattaa sisältää sekä pohjoisamerikkalaisten että eurooppalaisten mall

A. Ajoneuvon päästöjenrajoitustietojen (VECI) merkinnät

B. Ajoneuvon valmistenumero (Pohjois-Amerikka) – 
sertifiointimerkintä

C. Ajoneuvon 
sertifiointim

D. Rengas- ja 
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Ko

VA
va

innit kohdasta “Tiedot ensihoitajalle – 
 komponenttien sijainnit”.

ssa “Power Pack -akku”, sivulla 5.1.
rkean jännitteen varoitustarrat

ROITUS: Varo alueita, jotka on merkitty korkean jännitteen 
roitusmerkeillä. Katso muiden korkeajännitteisten 

komponenttien sija
Korkeajännitteisten

Lisätietoja on kohda
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yhjäksi
Hallintalaitteet ja komponentitHallintalaitteet ja komponentit

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella t
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Mo
ottor ipyörän hallintalait teet
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3.3

ysäytyskytkin 

äyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 

/ohjauslukko

äyttö, katso “Virtakytkin/ohjauslukko”, 

on vasemmalla puolella olevat hallintalaitteet 

äyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
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. Kojelauta

Kuvaus ja käyttö, katso “Kojelaudan yleisnäkymä”, 
sivulla 3.19.

C. Etujarrun nestesäiliö

Kuvaus ja käyttö, katso “Jarrut”, sivulla 6.11.

D. Ohjaustangon oikealla puolella olevat hallintalaitteet

Kuvaus ja käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.8.

E. Etujarrun kahva

Kuvaus ja käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.8.

F. Kaasun käyttö

Kuvaus ja käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.8.

G. Moottorin p

Kuvaus ja k
sivulla 3.8.

H. Virtakytkin

Kuvaus ja k
sivulla 4.6.

I. Ohjaustang

Kuvaus ja k
sivulla 3.8.
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3.5

 kireyden säätämistyökalu 

semmalla ja oikealla puolella. Lisätietoja on 
Käyttöhihnan säätäminen”, sivulla 6.29.

i

i lasketaan moottoripyörän sivusta ja tukee 
rää pysäköinnin aikana. Virta-avain tulee olla 
ssa pysäköinnin aikana.

n kytkin

 on turvalaite, joka estää moottorin toiminnan 
n ollessa alhaalla. Jos seisontatuki on alhaalla 
, se voi koskettaa maata ja aiheuttaa 
rän hallinnan menettämisen ja 
isen.

öi ainoastaan tasaiselle lujalle alustalle. Muutoin 
attaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoja.
A. Ajovalo

 Ajovalon käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.8.

 Ajovalon kohdistaminen, katso “Ajovalon kohdistaminen”, 
sivulla 6.30.

B. Edessä oleva suuntavilkku

 Suuntavilkun käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.8.

 Suuntavilkun polttimon vaihtaminen, katso “Suuntavilkun 
polttimon vaihtaminen”, sivulla 6.31.

C. Tankin säilytyslokeron lukko

Moottoripyörän tankin säilytyslokero, katso “Tankin 
säilytyslokero”, sivulla 3.57.

D. Laturin virtaliitäntä 

Kuvaus ja käyttö, katso “Power Pack -akku”, sivulla 5.1.

E. Matkustajaistuimen lukko

Lukko, jolla matkustajaistuin lukitaan runkoon ja jonka 
kautta päästään kypäräkoukkuihin, katso “Kypärän 
lukitseminen”, sivulla 3.56.

F. Jarru-/takavalo

Jarru-/takavalon vaihtaminen, katso “Jarru-/takavalon (LED) 
vaihtaminen”, sivulla 6.32.

G. Vetohihnan

Sijaitsee va
kohdassa “

H. Seisontatuk

Seisontatuk
moottoripyö
OFF-asenno

I. Seisontatue

Tämä kytkin
seisontatue
ajon aikana
moottoripyö
loukkaantum

HUOMIO: Pysäk
moottoripyörä sa
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3.7
A. Takana oleva suuntavilkku

 Suuntavilkun käyttö, katso “Ohjaustangon hallintalaitteet”, 
sivulla 3.8.

 Suuntavilkun polttimon vaihtaminen, katso “Suuntavilkun 
polttimon vaihtaminen”, sivulla 6.31.

B. Takajarrun nestesäiliö 

Katso “Takajarrun nestesäiliö”, sivulla 6.12.

C. Power Pack -akku

Kuvaus ja käyttö, katso “Power Pack -akku”, sivulla 5.1.

D. Sisäänrakennettu Power Pack -laturi

Kuvaus ja käyttö, katso “Power Pack -akku”, sivulla 5.1.

E. Etujarrun nestesäiliö 

Katso “Etujarrun nestesäiliö”, sivulla 6.12.

F. 3-vaiheinen AC-synkronointiohjain 

Mittaa tarkasti sähkön virtausta power pack -akusta 
moottoriin kaasun käytön ja ajo-olosuhteiden mukaan.

G. Takajarrun poljin 

Takajarrun poljin ohjaa takajarrua, kun poljinta painetaan 
alas. Kaasun on oltava suljetussa asennossa jarrutuksen 
aikana. Jarruvalo syttyy takajarrun poljinta käytettäessä.

H. Vetohihnan kireyden säätämistyökalu 

Sijaitsee vasemmalla ja oikealla puolella. Lisätietoja on 
kohdassa “Käyttöhihnan säätäminen”, sivulla 6.29.
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3.9

ttö 

sua vastapäivään moottorin tehon lisäämiseksi 
yörän eteenpäin liikuttamiseksi. Vapauta kaasu, 

a automaattisesti takaisin suljettuun asentoon, 
 regeneratiivisen jarrutuksen, kun 
rä on liikkeessä.

vinen 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 jälkeen 
 -akkuun, jolloin se parantaa taloudellisuutta. 
visen jarrutuksen aktivointi aiheuttaa kevyen 
 tunteen. Pidä kaasua hieman avoinna 
pisteessä, jos et halua käyttää regeneratiivista 
ollavääntöpiste vaihtelee nopeuden ja ajotilan 
A. Ajovalojen kauko-/lähivalojen kytkin 

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

Kojelaudan vasemmassa reunassa 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. Myös kaukovalon 
merkkivalo kojelaudassa syttyy.

C. Etujarrun kahvan säädin 

Säädin, jolla säädetään etujarrun vivun asentoa.

D. Etujarrun kahva 

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

E. Kaasun käy

Käännä kaa
ja moottorip
niin se pala
mikä kytkee
moottoripyö

Regeneratii
moottoripyö
asennossa.
moottoripyö
sähköenerg
power pack
Regeneratii
laahauksen
nollavääntö
jarrutusta. N
mukaan.
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F e pysäyttää ainoastaan virran virtauksen 

rin pysäytyskytkimen merkkivalo kojelaudan 
 seisontatuki nostetaan ylös.

n kytkin 

peus”, sivulla 3.16.

ode) 

ikkeen käyttö (Mode)”, sivulla 3.12.

ytkin 

untavilkun kytkimen työntäminen 
sempaan tai oikeaan asentoon aktivoi 
staavat edessä ja takana olevat suuntavilkut. 
0

. Moottorin pysäytyskytkin 

Kytkimen yläosan painaminen (A) katkaisee moottorin 
virran. Moottorin ohjain pysyy tässä tilassa, kunnes 
kytkimen alaosaa (B) painetaan. Kytkin ei sulje kaikkia 

sähköpiirejä, s
päämoottoriin.

Huomautus: Mootto
keskellä syttyy, kun

G. Vakionopeude

Katso “Vakiono

H. Tilapainike (M

Katso “Tilapain

I. Suuntavilkun k

Su
va
va
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en katkaisin 

 painaminen aktivoi hätävilkut, jotka varoittavat 
liikkujia esimerkiksi pysähtymisen tai 
 tarpeesta hätätilanteessa. Kun katkaisinta 
udelleen, varoitusvalot lakkaavat vilkkumasta.

 hätävilkkuja halutaan käyttää avainkytkin 
 käännä avainkytkin ensin ON-asentoon, paina 
kaisinta, jolloin piiriin kytkeytyy vir ta, ja käännä 

n OFF-asentoon.
Kojelaudan reunassa oleva suuntavilkun merkkivalo syttyy 
suuntavilkun kytkimen ollessa päällä.

Suuntavilkun kytkeminen pois:

 Suuntavilkku kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Tämä 
edellyttää, että moottoripyörä liikkuu eteenpäin.

 Voit kytkeä suuntavilkun pois manuaalisesti painamalla 
kytkinpainiketta sisäänpäin.

Käytä suuntavilkkuja aina kääntyessä ja muissa toimenpiteissä 
lain vaatimalla tavalla. 

J. Äänimerkin painike

Kun avainkytkin on ON-asennossa, äänimerkin painiketta 
painettaessa kuuluu äänimerkki. Sähköajoneuvot ovat 
hiljaisia; äänimerkkiä voidaan käyttää varoittamaan 
jalankulkijoita ja muita moottoripyöräilijöitä olemassa 
olostasi.

K. Hätävilkkuj

Katkaisimen
muita tiellä 
pysäköinnin
painetaan u

Huomautus: Jos
OFF-asennossa,
hätävilkkujen kat
sitten avainkytki
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alle tai oikealle) – MODE-painikkeen 
emmalle tai oikealle ja pitäminen siinä noin 
n.

la tai oikealla) – MODE-painikkeen 
emmalle tai oikealla ja pitäminen siinä noin 1 

ODE-painiketta suoraan sisäänpäin sen 
nnossa.

toiminnot

alle – vierittää valikon vaihtoehtoja ylöspäin.

 – vierittää valikon vaihtoehtoja alaspäin tai 

alle – palaa edelliseen valikkoon (ja 
essa avaa valinnaisten lämmitettyjen 
).

– avaa luistonestovalikon ajonäytössä 

 – palaa ajonäyttöön mistä tahansa 

yttöön valitut asetukset ja valitsee 
on.
2

lapainikkeen käyttö (Mode)

ssä osiossa kuvataan, kuinka MODE-painiketta käytetään. Sen 
ulla ajaja voi tehdä valintoja kojelaudassa näkyvistä valikosta 
ajonäytöistä.

nen MODE-painikkeen toimintojen esittelyä tutustu seuraaviin 
inikkeen käyttöön liittyviin termeihin. Näitä termejä käytetään 
isesti tässä oppaassa kuvaamaan, miten kojelaudan 
likoissa liikutaan ja miten valintoja tehdään.

DE-painikkeen käytön termistö

Napauta (vasemmalle tai oikealle) – MODE-painikkeen 
työntäminen hetkellisesti vasemmalle tai oikealle.

 Työnnä (vasemm
työntäminen vas
0,5 sekunnin aja

 Pidä (vasemmal
työntäminen vas
sekunnin ajan.

 Paina – paina M
ollessa keskiase

MODE-painikkeen 

 Napauta vasemm

 Napauta oikealle
tekee valinnan.

 Työnnä vasemm
ajonäytössä olta
kahvojen valikon

 Työnnä oikealle 
oltaessa.

 Pidä vasemmalla
valikkonäytöstä.

 Paina – ottaa kä
valikkovaihtoehd
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 vaihtaa tilaa ajon aikana, mutta jos käytät 
a ei toteuteta ennen kaasun palauttamista 
on. Jos kaasu on kiinni, kun tilaa vaihdetaan, 

imaan välittömästi.

moottoripyörän kiihtymistä ja asettaa 
si 70 mph (120 km/h), mutta lisää 

jarrutusta, kun kaasukahva vapautetaan. Se on 
, kun haluat käyttää pehmeämpää kiihdytystä. 
s hyvä uusille ajajille ja toimintasäteen 
CO-ajonäytössä on vihreä korostusväri.
Ajotilat

Moottoripyörääsi on määritetty tehtaalla seuraavat oletusarvoiset 
ajotilat: ECO, STREET, SPORT ja RAIN. Älypuhelinsovelluksella 
voit luoda myös CUSTOM-ajotilan ja muokata sitä.

Ajotilan vaihtaminen

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on ON-asennossa ja 
seisontatuki yläasennossa (pois käytöstä), pääset 
vaihtamaan ajotilaa painamalla ajonäytössä oltaessa 
MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

2. Selaa ajotiloja (ECO, STREET, SPORT, RAIN ja CUSTOM) 
napauttamalla MODE-painiketta vasemmalle tai oikealle.

3. Kun ajotila on valittu, työnnä MODE-painiketta vasemmalle 
noin 1 sekunnin ajan. Näin poistut nykyisestä ajotilasta ja 
valittu ajotila astuu voimaan.

Huomautus: Voit
kaasua, muutost
suljettuun asento
muutos astuu vo

ECO-tila alentaa 
huippunopeudek
regeneratiivista 
ihanteellinen tila
Tämä tila on myö
pidentämiseen. E
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 mahdollistaa moottoripyörän kiihdyttämisen 
ammin kuin muissa tiloissa. ECO-tilaan 
atio on vähäisempää, kun kaasu 

ilaa suositellaan edistyneille ajajille. 
 on oranssi korostusväri.
4

REET-valinta pitää kiihtymisen ja regeneratiivisen jarrutuksen 
ellyttävällä keskialueella ja sopii päivittäiseen käyttöön. 
äntö ja teho ovat suuremmat kuin ECO-tilassa, mutta 
nemmät kuin SPORT-tilassa. Regeneratiivinen jarrutus on 

imakkaampaa kuin RAIN-tilassa, mutta heikompaa kuin ECO- 
SPORT-tiloissa. STREET-ajonäytössä on synapsin sininen 
rostusväri.

SPORT-tilan valinta
huomattavasti nope
verrattuna regenera
vapautetaan. Tätä t
SPORT-ajonäytössä
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ntaan on esiasennettu tehtaalla samat asetukset 
ssa. Voit mukauttaa näitä asetuksia Zero 
puhelinsovelluksella. Kun tämä ajotila on luotu 
Ä1”), se voidaan ladata moottoripyörään 
 paikalle. CUSTOM-ajonäytössä on oletuksena 
 korostusväri. Ajaja voi valita Zero Motorcycles 

luksella haluamansa korostusvärin.

inen
RAIN-tilan valinta alentaa moottoripyörän kiihtymistä ja asettaa 
huippunopeudeksi 100 mph (160 km/h). Suurin vääntö on 
pienempi kuin ECO-, STREET- ja SPORT-ajotiloissa. Kaikista 
tehtaan ajotiloista se käyttää vähiten regeneratiivista jarrutusta, 
kun kaasu vapautetaan, sillä se on suunniteltu vähäkitkaisiin 
olosuhteisiin. RAIN-ajonäytössä on sininen korostusväri.

CUSTOM-tilavali
kuin STREET-tila
Motorcycles -äly
(esim. “KÄYTTÄJ
CUSTOM-ajotilan
synapsin sininen
-älypuhelinsovel

Korostusvärit:

 Sininen

 Vihreä

 Oranssi

 Synapsin sin

 Punainen
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1.

us painamalla 
niketta kerran (lyhyt painallus). 
eus näkyy 
akkeen vieressä kojelaudassa.

ripyörän on kuljettava pienimmän ja 
peuden välistä nopeutta, jotta 
o aktivoituu. Jos vakionopeus valitaan 
iessa nopeutta, joka on näiden parametrien 
opeus ei astu voimaan ennen kuin vaaditut 
yttyvät.

den poistaminen käytöstä

uspainiketta kerran (lyhyt painallus).

ajarrua.

tta ei ole mahdollista nostaa tai laskea 
ta käsin. Uuden nopeuden asettamiseksi 
a tällä hetkellä valittuna oleva nopeus 
uusi vakionopeus.

tojen poistaminen käytöstä

uspainiketta 0,5 sekunnin ajan (pitkä 
akionopeus on poistettu käytöstä, sen 
assa sammuu.
6

kionopeus

Vakionopeustoiminto aktivoidaan painamalla 
vakionopeuspainiketta (katso nuoli) 0,5 sekunnin 
ajan (pitkä painallus). Vakionopeuden kuvake syttyy 

jelaudassa, kun toiminto on käytössä.

nin vakionopeus: 18 mph (30 km/h)

urin vakionopeus: 89 mph (144 km/h)

lutun vakionopeuden asettaminen

Kun moottoripyörä kulkee haluttua vakionopeutta, paina 
vakionopeuspainiketta 0,5 sekunnin ajan (pitkä painallus).

2. Aseta vakionope
vakionopeuspai
Valittu vakionop
vakionopeuskuv

Huomautus: Mootto
suurimman vakiono
vakionopeustoimint
moottoripyörän kulk
ulkopuolella, vakion
nopeusparametrit tä

Valitun vakionopeu

 Paina vakionope

 Käytä etu- tai tak

Huomautus: Nopeu
askelittain ohjaimis
ajajan täytyy poista
käytöstä ja asettaa 

Vakionopeustoimin

 Paina vakionope
painallus). Kun v
kuvake kojelaud
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kiertävän valikon lämpöasetuksia (pois, matala, 
orkea) napauttamalla MODE-painiketta 

ai oikealle.

u lämpöasetus painamalla 
etta. Lämmitettyjen kahvojen 
tuu kojelaudan näytössä keltaiseksi, 
 lämmitys on päällä. Kuvake muuttuu 
un kahvojen lämmitys katkaistaan.

mitettyjen kahvojen asetuksia voidaan säätää 
jettaessa. Lämmitettyjen kahvojen säätämistä 
 pysähtyä.
Lämmitetyt kahvat ( jos asennettu)

Zero-moottoripyöräsi voi olla varustettu lämmitetyillä kahvoilla. 
Zero-moottoripyörien lämmitetyissä kahvoissa on pitokuvio 
(katso nuoli), joka erottaa ne vakiomallisista (ei-lämmitetyistä) 
kahvoista.

Virtakatkaisimen ollessa ON-asennossa

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on ON-asennossa ja 
seisontatuki yläasennossa (poissa käytöstä), paina 
ajonäytössä oltaessa MODE-painiketta vasemmalle, niin 
pääset lämmitettyjen kahvojen valikkoon (lämmitettyjen 
kahvojen asetusikkuna ponnahtaa näyttöön).

2. Voit vierittää 
keskitaso ja k
vasemmalle t

3. Valitse halutt
MODE-painik
kuvake muut
kun kahvojen
harmaaksi, k

Huomautus: Läm
moottoripyörää a
varten ei tarvitse
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Et

Etu
kä
kä
oh
8

ujarrun kahvan säädin

jarrun kahvan asentoa voidaan säätää kääntämällä kahvan 
äntöpäässä olevaa säätönuppia (varjostettu). Säätimen 
äntäminen myötäpäivään tai vastapäivään säätää kaasun 
jauksen etäisyyttä kahvasta. 
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Kojelaudan yleisnäkymä
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A

B

C

D

E

F

jauskahvat 

ohjauskahvojen merkkivalo palaa, kun 
itys on käytössä. Katso “Lämmitetyt kahvat 

)”, sivulla 3.17.

erkkivalo 

lo muuttuu siniseksi, kun aktiivinen 
teydellä varustettu älypuhelin on yhdistetty 
 laitepariksi. Lisätietoja parituksesta, katso 
riliitos”, sivulla 4.3.

an aamunpäivä/iltapäivä- tai 24 tunnin 
so “Time & Date (Aika ja päivämäärä)”, 

äristön valon kojelaudan kirkkauden säätöä 
ssa.

 tai B 

 trippimittarin. Katso “Trip (Trippimittari)”, 

tömittari näyttää, paljonko takapyörään 
töä kiihdytyksessä (ulostulo) tai 
regeneraatio).
0

. Mittarit 

Varauksen ilmaisimen ympärillä on neljä aluetta, jotka 
voidaan mukauttaa näyttämään eri mittareita tai jättää 
tyhjäksi. Katso “Kojelaudan neljänneksien mittarit”, 
sivulla 3.25.

. Lämpötila 

Ilman lämpötila näytetään tilassa °F tai °C. Katso “Units 
(Yksiköt) (näytettävät)”, sivulla 3.41.

. Vakionopeus 

Vakionopeuden merkkivalo syttyy, kun vakionopeus otetaan 
käyttöön. Myös valittu vakionopeus näytetään. Katso 
“Vakionopeus”, sivulla 3.16.

. Sähkövaraus 

Varauksen ilmaisin näyttää, paljonko power pack -akussa 
on varausta jäljellä.

. Ajotila 

Tässä kohdassa näkyy ajotila (ECO, STREET, SPORT, RAIN 
tai CUSTOM). Katso “Ajotilat”, sivulla 3.13.

. Nopeusmittari 

Nopeusmittari näyttää moottoripyörän nopeuden. Nopeus 
näytetään joko kilometreinä tunnissa (km/h) tai maileina 
tunnissa (mph). Katso “Units (Yksiköt) (näyttövaihtoehdot)”, 
sivulla 3.40.

G. Lämmitetyt oh

Lämmitettyjen 
kahvojen lämm
(jos asennettu

H. Bluetooth®-m

Tämä merkkiva
Bluetooth®-yh
moottoripyörän
“Bluetooth®-pa

I. Kello 

Kello esittää aj
muodossa. Kat
sivulla 3.37.

J. Valoanturi 

Tunnistaa ymp
varten Auto- tila

K. Trippimittari A

Näyttää valitun
sivulla 3.31.

L. Vääntömittari

TORQUE-vään
kohdistuu vään
jarrutuksessa (
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M. Luistonestotila 

Tässä kohdassa näytetään luistoneston nykyinen tila. Katso 
“Moottoripyörän luistonesto (MTC)”, sivulla 4.18.

N. Tehomittari 

POWER- tehomittari kertoo, paljonko tehoa kulutetaan 
ajettaessa ja paljonko energiaa syötetään takaisin power 
pack -akkuun regeneratiivisen jarrutuksen aikana.

O. Matkamittari 

Matkamittari näyttää moottoripyörällä ajetun 
kokonaismatkan maileina tai kilometreinä. Katso “Odometer 
(Matkamittari)”, sivulla 3.52.
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2

roitusmerkkivalot
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 käyttövalmiutta ja valmiutta eteenpäin ajoon, jos 
.

n päällä, tämä merkkivalo vaihtuu siniseksi ja pysyy 
alo sammutetaan.

untavilkun kytkin on työnnetty vasemmalle. Tämä 
kunnes suuntavilkku peruutetaan.

n avain on ON-asennossa. Se syttyy myös, kun 
an ja ABS-järjestelmä aktivoituu. Valo sammuu, kun 
us ylittää 5 km/h. Merkkivalo pysyy sammuksissa, 
ytetään OFF-asennossa ja palautetaan uudelleen 
ikatilanteessa. 

un ABS on aktiivinen.
Lukkiutumattomat ABS-jarrut”, sivulla 4.15.

yy, kun luistonesto on poistettu käytöstä, ja palaa niin 
nesto on otettu takaisin käyttöön.
un luistonesto on aktiivinen.
 luistonesto (MTC)”, sivulla 4.18.

kuu, kun moottoripyörää ladataan.
, merkkivalo palaa hetken aikaa kiinteästi, kunnes 
 virrat sammutetaan ja koko kojelautanäyttö 
A Käyttövalmiuden/liikevalmiuden merkkivalo Ilmaisee moottoripyörän
kaasukahvaa väännetään

B Kaukovalon merkkivalo Kun ajovalon kaukovalo o
sinisenä, kunnes kaukov

C Vasemman suuntavilkun merkkivalo Vilkkuu vihreänä, kun su
nuoli jatkaa vilkkumista, 

D ABS-järjestelmän merkkivalo  Merkkivalo syttyy, ku
moottoripyörää ajeta
moottoripyörän nope
kunnes virtakytkin kä
ON-asentoon, paitsi v

 Merkkivalo vilkkuu, k
Lisätietoja on kohdassa “

E Luistonesto  Tämä merkkivalo sytt
kauan, kunnes luisto

 Merkkivalo vilkkuu, k
Katso “Moottoripyörän

F Lataus/pistoke  Tämä merkkivalo vilk
 Kun lataus on valmis

sitten moottoripyörän
sammuu.
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G  ilmaisee, että yksi tai useita voimansiirron 
nut lämpötilarajan ja suorituskykyä alennetaan 
ntit ovat jäähtyneet riittävästi. Katso 

 sivulla 4.9.

H avilkun kytkin on työnnetty oikealle. Tämä nuoli 
uuntavilkku peruutetaan.

I n diagnostiikkajärjestelmä on havainnut virheen, 
en pysyvään vääntömomentin vähennystilaan. 

jelaudan virhekoodit”, sivulla 7.3.
 ja sovi moottoripyörän huollosta.

J  moottoripyörän diagnostiikkajärjestelmä 
rjestelmässä (kyse voi olla 12 voltin 
tamuuntimesta).
4

Lämpötilan varoitusvalo Jos valo palaa jatkuvana, se
komponenteista on saavutta
siihen asti, kunnes kompone
“Lämpötilan merkkivalo”,

Oikean suuntavilkun merkkivalo Vilkkuu vihreänä, kun suunt
jatkaa vilkkumista, kunnes s

Tarkista moottori -valo Ilmaisee, että moottoripyörä
joka on aiheuttanut siirtymis
Valoon liittyy virhekoodi.
Lisätietoja on kohdassa “Ko
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi,

Akku (12 volttia) Tämä merkkivalo syttyy, kun
havaitsee virheen 12 voltin jä
litiumioniakusta ja/tai tasavir
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Kojelaudan neljänneksien mittarit
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M ukset

Ty tarineljännes voidaan jättää tyhjäksi muista 
ta.

L 0–100 %

A rille valittu mittajärjestelmä voi olla eri kuin muille 
 valittu mittajärjestelmä.

M rille valittu mittajärjestelmä voi olla eri kuin muille 
 valittu mittajärjestelmä.

P
(k
ak

rille valittu mittajärjestelmä voi olla eri kuin muille 
 valittu mittajärjestelmä.

V rille valittu mittajärjestelmä voi olla eri kuin muille 
 valittu mittajärjestelmä.

M rille valittu mittajärjestelmä voi olla eri kuin muille 
 valittu mittajärjestelmä.

Te rille valittu mittajärjestelmä voi olla eri kuin muille 
 valittu mittajärjestelmä.

K  kierrosluku
6

ittarivaihtoehto Näytettävä 
teksti

Yksiköt Neljännes Huomaut

hjä ei sovellu ei sovellu A, B, C tai D Kukin mit
riippumat

atauksen tila SoC % A, B, C tai D Arvoalue 

rvioitu toimintasäde Range mailit tai km A, B, C tai D Tälle mitta
mittareille

oottorin lämpötila Motor Asteet (°F tai °C) A tai B Tälle mitta
mittareille

ower Pack -akun 
orkean jännitteen 
un) lämpötila

Battery Asteet (°F tai °C) A tai B Tälle mitta
mittareille

älitön tehokkuus Instant W/m tai W/k A, B, C tai D Tälle mitta
mittareille

atkatehokkuus Trip W/m tai W/k A, B, C tai D Tälle mitta
mittareille

hokkuuden kesto Life W/m tai W/k A, B, C tai D Tälle mitta
mittareille

ierrosluku RPM Kierrosta/minuutti A, B, C tai D Moottorin
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ytetään, kun se avataan ajonäytössä 
jen valitsemiseksi tai akun tilan, suorituskyvyn 
i trippimittarin tarkistamiseksi.

vaaminen muutosten tekemistä varten

n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, voit siir tyä ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

 poistuminen (paluu ajonäyttöön)

alikkonäytön mistä tahansa näytöstä pitämällä 
etta vasemmalla.
Kojelaudan näytöt
Huomautus: Ennen kuin luet tämän oppaan kojelaudan näyttöjä 
käsittelevän osuuden, lue kohta “Tilapainikkeen käyttö (Mode)”, 
sivulla 3.12 ja tutustu MODE-painikkeen termistöön ja 
toimintoihin.

Ajonäyttö

Ajonäyttö näytetään, kun virtakytkin on ON-asennossa ja 
moottoripyörä on valmiina ajoon (moottorin pysäytyskytkin on 
ON-asennossa ja seisontatuki ylhäällä (pois käytöstä)).

Valikkonäyttö

Valikkonäyttö nä
näytettävien tieto
tilan tai matka- ta

Valikkonäytön a

 Kun moottori
seisontatuki 
painamalla M

Valikkonäytöstä

 Voit sulkea v
MODE-painik
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Pr

Ku
(A
ajo

Pr

1.

joliittymä)

 ovat:

ntrast (Kirkkaus ja kontrasti)

ri)

)

 (Teho ja vääntö)

luetooth & Cellular (Yhteydet - Bluetooth ja 

ettings - Time, Date, Format (Valinnat ja 
, Päivämäärä, Muoto).

, Speed, Time, Temperature (Yksiköt - 
s, Aika, Lämpötila)

let)
8

eferences (Valinnat)

n valitaan Preferences (Valinnat), aukeaa Ride Interface 
joliittymä) -valikko, josta ajaja voi tehdä muutoksia siihen, mitä 
näytössä näytetään.

eferences (Valinnat) -osion avaaminen päävalikkonäytöstä

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 
Preferences (Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

Ride Interface (A

Valikon vaihtoehdot

 Brightness & Co

 Trip (Trippimitta

 Gauges (Mittarit

 Time (Aika)

 Power & Torque

 Connectivity - B
matkapuhelin)

 Preferences & S
asetukset - Aika

 Units - Distance
Etäisyys, Nopeu

 Languages (Kie
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ontrast (Kirkkaus ja kontrasti)

trastivalikon vaihtoehdot ovat:

attinen)

 säätää kojelautanäytön kirkkauden 
sti kojelaudan valoanturia käyttäen.

irkkaus) (manuaaliset asetukset)

ojelautanäytön kirkkauden manuaalisesti 
ri tasoista (1, 2, 3, 4 ja 5 - kirkkain).

Automaattisia ja manuaalisia kirkkausasetuksia 
 samanaikaisesti.
Ride Interface (Ajoliittymä) -valikon avaaminen muutosten 
tekemistä varten

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

2. Valikkonäytössä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
-valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

3. Preferences (Valinnat) -valikossa siirry Ride Interface 
(Ajoliittymä) -valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä MODE-painiketta vasemmalla.

Brightness & C

Kirkkaus- ja kon

 Auto (Automa

Tämä valinta
automaattise

 Brightness (K

Voit säätää k
valitsemalla e

Huomautus: 
ei voi käyttää
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Kir
va

1.

2.

3.

ihtoehdoista valitseminen

& Contrast (Kirkkaus ja kontrasti) -valinta 
na, selaa kirkkauden ja kontrastin asetuksia 

DE-painiketta vasemmalla tai oikealle

ttinen tai manuaalinen kirkkaus painamalla 
a.

vaihtoehdoista valitseminen

n ja kontrastin asetuksia Brightness & 
us ja kontrasti) -valikossa työntämällä 

a vasemmalla tai oikealle, ja valitse High 
kontrasti).

lä) tai Off (Pois päältä) painamalla 
a.

töön pitämällä MODE-painiketta vasemmalla.
0

Visibility Options - High Contrast (Näkyvyysasetukset - Suuri 
kontrasti)

Kojelautanäytön High Contrast (Suuri kontrasti) -asetus 
parantaa näkyvyyttä kääntämällä mustavalkoiset värit 
päinvastaisiksi ja vaihtamalla värilliset mittarit mustiksi.

kkaus- ja kontrastivalikon avaaminen muutosten tekemistä 
rten

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

Valikkonäytössä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
-valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

Siirry Preferences (Valinnat) -valikossa Brightness & 
Contrast (Kirkkaus ja kontrasti) -valikkoon painamalla 
MODE-painiketta kerran.

Kirkkausvalikon va

1. Kun Brightness 
näkyy korostettu
työntämällä MO

2. Valitse automaa
MODE-painikett

Suuren kontrastin 

1. Selaa kirkkaude
Contrast (Kirkka
MODE-painikett
Contrast (Suuri 

2. Valitse On (Pääl
MODE-painikett

Voit poistua ajonäyt
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tettävän trippimittarin (A tai B) vaihtaminen

rippimittarin A ja trippimittarin B välillä 
ODE-painiketta kerran.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
etta vasemmalla.
Trip (Trippimittari)

Ajoliittymän trippivalikosta ajaja voi valita, näytetäänkö 
trippimittari A vai trippimittari B.

Trippivalikon avaaminen muutosten tekemistä varten

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

2. Valikkonäytössä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
-valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

3. Korosta Preferences (Valinnat) -valikon vaihtoehto Trip 
(Trippimittari) napauttamalla MODE-painiketta kerran 
oikealle.

Ajonäytössä näy

1. Voit vaihtaa t
painamalla M

Huomautus: 
MODE-painik
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Ga

Ko
mi
Jo
ka
mi
“K

Mi

1.

2.

3.

 Gauges (Mittarit) -valikkovaihtoehdon 
painiketta kerran, niin pääset 
n.

ssa näkyvät vaihtoehdot A, B, C ja D. Voit 
nnesten kirjaimia ylös ja alas napauttamalla 
semmalle tai oikealle. Kun haluttu 

 korostettu, valitse se painamalla 
säänpäin, niin käytettävissä olevat 
ulevat näkyviin. Katso käytettävissä olevien 
ttelo kohdasta “Kojelaudan neljänneksien 

5

2

uges (Mittarit)

jelautaan lataustilan näytön ympärille on sijoitettu neljä 
ttarineljännestä. Neljännekset on nimetty A, B, C ja D. 
kainen neljänneksistä voidaan mukauttaa näyttämään yksi 
hdeksasta mittarivaihtoehdosta tai jättää tyhjäksi. Katso 
ttarivaihtoehdot ja neljännesten rajoitukset kohdasta 
ojelaudan neljänneksien mittarit”, sivulla 3.25.

ttarivalikon avaaminen muutosten tekemistä varten

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

Valikkonäytössä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
-valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

Preferences (Valinnat) -valikossa korosta vaihtoehto Gauges 
(Mittarit) napauttamalla MODE-painiketta kahdesti oikealle.

4. Paina korostetun
kohdalla MODE-
mittarivalikkoihi

Mittariliittymävaliko
vierittää mittarineljä
MODE-painiketta va
mittarineljännes on
MODE-painiketta si
mittarivaihtoehdot t
mittareiden koko lue
mittarit”, sivulla 3.2
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äällä tai pois)

la näkyvissä tai piilotettu. Tämä valitaan tästä 
luat muuttaa aika-asetuksia, katso “Time & Date 
ärä)”, sivulla 3.37.
aminen muutosten tekemistä varten
n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

ssä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
inamalla MODE-painiketta kerran.

(Valinnat) -valikossa korosta vaihtoehto Time 
ttamalla MODE-painiketta kolmesti oikealle.

sten Visible (Näkyvissä) ja Hidden (Piilotettu) 
alla MODE-painiketta kerran.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
etta vasemmalla.
Voit vierittää käytettävissä olevia mittareita ylös tai alas 
napauttamalla MODE-painiketta vasemmalle tai oikealle. Kun 
haluttu mittari on korostettu, tee valintasi painamalla 
MODE-painiketta sisäänpäin.

Huomautus: Voit palata mittariliittymänäyttöön työntämällä 
MODE-painiketta vasemmalle.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä MODE-painiketta 
vasemmalla.

Time (Aika) (p

Kellonaika voi ol
valikosta. Jos ha
(Aika ja päivämä
Aikavalikon ava
1. Kun moottori

seisontatuki 
painamalla M

2. Valikkonäytö
-valikkoon pa

3. Preferences 
(Aika) napau

4. Vaihda asetu
välillä painam

Huomautus: 
MODE-painik
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Po

Nä
nä
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riip
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va

1.

2.

3.

n Visible (Näkyvissä) ja Hidden (Piilotettu) 
a MODE-painiketta kerran.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.
4

wer & Torque (Teho ja vääntö)

ytön tekstit Power ja Torque (teho ja vääntö) voivat olla 
kyvissä tai piilotettuina.

omautus: Tehon ja väännön mittarit pysyvät valaistuina 
pumatta siitä, onko teksti näkyvissä vai piilotettu.

ho- ja vääntövalikon avaaminen muutosten tekemistä 
rten:

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

Valikkonäytössä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
-valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

Preferences (Valinnat) -valikossa korosta vaihtoehto Power & 
Torque (Teho ja vääntö) napauttamalla MODE-painiketta 
neljästi oikealle.

4. Vaihda asetuste
välillä painamall

Huomautus: Voi
MODE-painikett
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en yhdistäminen moottoripyörään Bluetoothia® 
ta “Bluetooth®-pariliitos”, sivulla 4.3.
Connectivity (Yhteydet)

Connectivity (Yhteydet) -valikko sijaitse valikkonäytön 
Preferences (Valinnat) -osiossa. Connectivity (Yhteydet) -valikko 
on paikka, josta Bluetooth® -toiminnot voidaan ottaa käyttöön tai 
poistaa käytöstä ja jossa Bluetooth®-pariliitännän valikko 
sijaitsee. Myös matkapuhelinyhteys voidaan vahvistaa täällä.

Bluetooth

Katso älypuhelim
käyttäen kohdas
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Ce

Mo
jat
Tä
mu
se

Mo
Co
-ko

Mo

1.

2.

linnat) -valikossa korosta vaihtoehto Cellular 
napauttamalla MODE-painiketta kuudesti 

 Cellular (Matkapuhelin) -valikkovaihtoehdon 
painiketta kerran, niin pääset valikkoon, 
onnected (Yhdistetty) tai Not Connected (Ei 

t poistua Preferences (Valinnat) -valikosta 
DE-painiketta vasemmalle noin 0,5 sekunnin 

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.
6

llular (Matkapuhelin)

ottoripyöräsi on yhdistetty matkapuhelinverkkoon ja lähettää 
kuvasti tietoa Zero Motorcycles -älypuhelinsovellukseen. 
män yhteyden kautta voit valvoa sijaintia ja hälytyksiä, 
okata ja valvoa lataamista, jakaa ajotietoja muiden kanssa 

kä suorittaa järjestelmäpäivityksiä.

ottoripyörän matkapuhelinyhteyden tila voidaan tarkistaa 
nnectivity (Yhteydet) -valikon Cellular (Matkapuhelin) 
hdasta.

ottoripyörän yhteystilan katsominen

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

Valikkonäytössä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
-valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

3. Preferences (Va
(Matkapuhelin) 
oikealle.

4. Paina korostetun
kohdalla MODE-
jossa näkyvät C
yhdistetty).

Huomautus: Voi
työntämällä MO
ajan.

Huomautus: Voi
MODE-painikett
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Aika ja päivämäärä)

ttamaan ajan ja päivämäärän tai muuttamaan 
loita avaamalla Time & Date (Aika ja 
ikko:

n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

ssä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
inamalla MODE-painiketta kerran.

(Valinnat) -valikossa korosta vaihtoehto Time & 
 päivämäärä) napauttamalla MODE-painiketta 
alle.

tun Time & Date (Aika ja päivämäärä) 
ehdon kohdalla MODE-painiketta kerran, niin 

& Date (Aika ja päivämäärä) -valikkoon.
Settings (Valinnat)

Settings (Valinnat) -valikko sijaitse valikkonäytön Preferences 
(Valinnat) -osiossa. Settings (Valinnat ja asetukset) -valikosta 
voidaan asettaa aika ja päivämäärä, yksiköt, kielet sekä ajan 
muoto.

Time & Date (

Päästäksesi ase
niiden muotoa, a
päivämäärä) -val

1. Kun moottori
seisontatuki 
painamalla M

2. Valikkonäytö
-valikkoon pa

3. Preferences 
Date (Aika ja
kuudesti oike

4. Paina koroste
-valikkovaihto
pääset Time 
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Aja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

nuutteja napauttamalla MODE-painiketta 
mmalle.

ainamalla MODE-painiketta kerran, kun 
ovat näkyvissä.

t poistua Time & Date (Aika ja päivämäärä) 
maan päivämäärän työntämällä 

a vasemmalle noin 0,5 sekunnin ajan.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.

aminen

Date (Aika ja päivämäärä) -asetusvalikon 
ä) -valikko työntämällä MODE-painiketta 
lle.

määrä) on korostettu, paina MODE-painiketta 
set Date (Päivämäärä) -valikkoon.
8

n asettaminen

Paina Time & Date (Aika ja päivämäärä) -asetusvalikossa 
MODE-painiketta kerran, niin pääset Time (Aika) -valikkoon.

Aikavalikon vaihtoehto Hour (Tunti) näkyy korostettuna. Siirry 
muokkaamaan tuntia painamalla MODE-painiketta kerran.

Voit muuttaa tuntia napauttamalla MODE-painiketta oikealle 
tai vasemmalle.

Aseta tunti painamalla MODE-painiketta kerran, kun haluttu 
tunti ovat näkyvissä.

Korosta Minute (Minuutti) -asetus napauttamalla 
MODE-painiketta oikealle.

Minute (Minuutti) -vaihtoehto korostetaan. Siirry 
muokkaamaan minuutteja painamalla MODE-painiketta 
kerran.

7. Voit muuttaa mi
oikealle tai vase

8. Aseta minuutit p
halutut minuutit 

Huomautus: Voi
-valikkoon asetta
MODE-painikett

Huomautus: Voi
MODE-painikett

Päivämäärän asett

1. Korosta Time & 
Date (Päivämäär
kerran vasemma

2. Kun Date (Päivä
kerran, niin pää
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 (Vuosi) -asetus napauttamalla MODE-painiketta 

osi) on korostettu, siirry muuttamaan vuotta 
ODE-painiketta kerran.

 vuotta napauttamalla MODE-painiketta oikealle 
le.

ainamalla MODE-painiketta kerran, kun haluttu 
yvissä.

Voit poistua Time & Date (Aika ja päivämäärä) 
ettamaan päivämäärän työntämällä 
etta vasemmalle noin 0,5 sekunnin ajan.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
etta vasemmalla.
3. Päivämäärävalikon vaihtoehto Month (Kuukausi) näkyy 
korostettuna. Siirry muuttamaan kuukautta painamalla 
MODE-painiketta kerran.

4. Voit muuttaa kuukautta napauttamalla MODE-painiketta 
oikealle tai vasemmalle.

5. Aseta kuukausi painamalla MODE-painiketta kerran, kun 
haluttu kuukausi on näkyvissä.

6. Korosta Day (Päivä) -asetus napauttamalla MODE-painiketta 
oikealle.

7. Kun Day (Päivä) on korostettu, siirry muuttamaan päivää 
painamalla MODE-painiketta kerran.

8. Voit muuttaa päivää napauttamalla MODE-painiketta oikealle 
tai vasemmalle.

9. Aseta päivä painamalla MODE-painiketta kerran, kun haluttu 
päivä on näkyvissä.

10. Korosta Year
oikealle.

11. Kun Year (Vu
painamalla M

12. Voit muuttaa
tai vasemmal

13. Aseta vuosi p
vuosi on näk

Huomautus: 
-valikkoon as
MODE-painik

Huomautus: 
MODE-painik
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Mu

1.

2.

äyttövaihtoehdot)

ita itsenäisesti.

an näyttää seuraavia yksiköitä:

ai km

i km/h

/iltapäivä tai 24 h

i °C

dassa näytettävät yksiköt valitaan 
le näyttökohteelle ja ne voivat erillisiä muille 
uista mittajärjestelmistä.
0

odon (aamupäivä/iltapäivä tai 24 h) asettaminen

Korosta Time & Date (Aika ja päivämäärä) -asetusvalikon 
Format (Muoto) -valikko napauttamalla MODE-painiketta 
kahdesti vasemmalle.

Kun Format (Muoto) näkyy korostettuna, voit vaihtaa 
vaihtoehtojen am/pm (aamupäivä/iltapäivä) ja 24hr välillä 
painamalla MODE-painiketta.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.

Units (Yksiköt) (n

Yksiköt voidaan val

Kojelaudassa voida

 Etäisyys: mailit t

 Nopeus: mph ta

 Aika: aamupäivä

 Lämpötila: °F ta

Huomautus: Kojelau
itsenäisesti jokaisel
näyttökohteille valit
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ytettävän etäisyyden yksikön asettaminen

t) -asetusvalikon yläreunassa näkyy 
Distance (Etäisyys). Voit vaihtaa yksiköiden mi 
 (kilometriä) välillä painamalla 

etta.
Units (Yksiköt) (näytettävät)

Jotta pääset asettamaan etäisyyden, nopeuden, ajan ja 
lämpötilan yksiköt, aloita avaamalla Units (Yksiköt) -valikko:

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

2. Valikkonäytössä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
-valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

3. Preferences (Valinnat) -valikossa korosta vaihtoehto Units 
(Yksiköt) napauttamalla MODE-painiketta seitsemän kertaa 
oikealle.

4. Siirry korostetusta Units (Yksiköt) -vaihtoehdosta Units 
(Yksiköt) -valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

Kojelaudassa nä

1. Units (Yksikö
korostettuna 
(mailia) ja km
MODE-painik
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Nä

1.

2.

uodon (aamupäivä/iltapäivä tai 24 h) 

ksiköt) -asetusvalikon vaihtoehto Time (Aika) 
ODE-painiketta vasemmalle tai oikealle.

 näkyy korostettuna, voit vaihtaa 
/pm (aamupäivä/iltapäivä) ja 24hr välillä 

E-painiketta.
2

ytettävän nopeuden yksikön asettaminen:

Korosta Units (Yksiköt) -asetusvalikon vaihtoehto Speed 
(Nopeus) napauttamalla MODE-painiketta vasemmalle tai 
oikealle.

Kun Speed (Nopeus) näkyy korostettuna, voit vaihtaa 
vaihtoehtojen mph (mailia tunnissa) ja km/h välillä 
painamalla MODE-painiketta.

Näytettävän ajan m
asettaminen

1. Korosta Units (Y
napauttamalla M

2. Kun Time (Aika)
vaihtoehtojen am
painamalla MOD
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li)

eli, jolla valikkonäytöt näytetään.

en vaihtaminen (muuksi kuin englanniksi) 
ikkonäytöissä näkyvät tekstit. Ajonäytössä 

uutu, vaikka valitset muun kielen kuin englanti.

tamaan valikkonäyttöjen kielen, aloita avaamalla 
 -valikko.

n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

ssä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
inamalla MODE-painiketta kerran.

(Valinnat) -valikossa korosta vaihtoehto 
ieli) napauttamalla MODE-painiketta kahdeksan 
le.
Näytettävän lämpötilan muodon (°F tai °C) asettaminen

1. Korosta Units (Yksiköt) -asetusvalikon vaihtoehto 
Temperature (Lämpötila) napauttamalla MODE-painiketta 
vasemmalle tai oikealle.

2. Kun Temperature (Lämpötila) näkyy korostettuna, voit vaihtaa 
vaihtoehtojen °F ja °C välillä painamalla MODE-painiketta.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.

Language (Kie

Valitse haluttu ki

Huomautus: Kiel
muuttaa vain val
näkyvä teksti ei m

Jotta pääset vaih
Language (Kieli)

1. Kun moottori
seisontatuki 
painamalla M

2. Valikkonäytö
-valikkoon pa

3. Preferences 
Language (K
kertaa oikeal
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4.

Nä

1.

2.
4

Siirry korostetusta Language (Kieli) -vaihtoehdosta Language 
(Kieli) -valikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.

ytön kielen valitseminen

Korosta Language (Kieli) -asetusvalikosta haluamasi kieli 
napauttamalla MODE-painiketta vasemmalle tai oikealle.

Kun haluttu kieli näkyy korostettuna, tee valinta painamalla 
MODE-painiketta.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.
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ehdot ovat:

ge (SoC) (Latauksen tila)

nge (Arvioitu toimintasäde)

nplugged (Kytketty/irrotettu)

t (Lataa/ei)

uled (Viive/ajastus)

t - Enabled/Disabled (Lataustavoite - 
äytössä)

t - Value (Lataustavoite - Arvo)
Battery (Akku)

Battery (Akku) -vaihtoehdon valitseminen avaa Battery (Akku) 
-valikon, josta ajaja näkee akun tilan ja voi tehdä muutoksia 
lataustavoitteeseen.

Preferences (Valinnat) -osion avaaminen päävalikkonäytöstä

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 
Preferences (Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

2. Preferences (Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
kerran oikealle, niin Battery (Akku) -valikkovaihtoehto 
korostetaan.

3. Siirry korostettuun Battery (Akku) -valikkoon painamalla 
MODE-painiketta kerran.

Status (Tila)

Akun tilan vaihto

 State of Char

 Estimated Ra

 Plugged in/U

 Charging/No

 Delay/Sched

 Charge Targe
Käytössä/ei k

 Charge Targe
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St

La

1.

2.

3.

4.

 (Arvioitu toimintasäde)

äteen katsominen:

ysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
aalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
E-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 

linnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

linnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
iin Battery (Akku) -valikkovaihtoehto 

un Battery (Akku) -valikkoon painamalla 
a kerran.

imintasäde näytetään.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.
6

ate of Charge (Latauksen tila)

tauksen tilan katsominen:

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 
Preferences (Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

Preferences (Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
kerran oikealle niin Battery (Akku) -valikkovaihtoehto 
korostetaan.

Siirry korostettuun Battery (Akku) -valikkoon painamalla 
MODE-painiketta kerran.

Latauksen tila näkyy prosentteina.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.

Estimated Range

Arvioidun toimintas

1. Kun moottorin p
seisontatuki alh
painamalla MOD
Preferences (Va

2. Preferences (Va
kerran oikealle n
korostetaan.

3. Siirry korostettu
MODE-painikett

4. Akun arvioitu to

Huomautus: Voi
MODE-painikett
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 Charging (Lataa / ei lataa)

katsominen:

n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 

(Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

(Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
le niin Battery (Akku) -valikkovaihtoehto 

ttuun Battery (Akku) -valikkoon painamalla 
etta kerran.

akun lataustila näytetään.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
etta vasemmalla.
Plugged In/Unplugged (Kytketty/irrotettu)

Latauskaapelin kytkennän tilan tarkistaminen:

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 
Preferences (Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

2. Preferences (Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
kerran oikealle niin Battery (Akku) -valikkovaihtoehto 
korostetaan.

3. Siirry korostettuun Battery (Akku) -valikkoon painamalla 
MODE-painiketta kerran.

4. Kytketty tai irrotettu tila näytetään.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.

Charging/Not

Akun lataustilan 

1. Kun moottori
seisontatuki 
painamalla M
Preferences 

2. Preferences 
kerran oikeal
korostetaan.

3. Siirry koroste
MODE-painik

4. Power Pack -

Huomautus: 
MODE-painik
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De

La
ain
as
hy

Hu
en
sa
lat

ataamisen viiveen/ajastuksen käyttäminen:

ysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
aalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
E-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 

linnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

linnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
niin Battery (Akku) -valikkovaihtoehto 

un Battery (Akku) -valikkoon painamalla 
a kerran.

(Akku) -valikon vaihtoehto Delay/Schedule 
apauttamalla MODE-painiketta neljästi 

toehtojen Enable (Ota käyttöön) ja Disable 
) välillä painamalla MODE-painiketta kerran.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.
8

lay/Scheduled (Viive/ajastus)

taamisen viiveen/ajastuksen asetuksia voidaan säätää 
oastaan Zero Motorcycles -älypuhelinsovelluksella. Ajaja voi 

ettaa power pack -akun lataamiselle viiveen tai ajastuksen ja 
ödyntää edullisempien tuntien sähköä.

omautus: Jos myös lataustavoite on käytössä, viive/ajastus on 
sisijainen. Jos power pack -akun lataustavoitetta ei ole vielä 
avutettu, kun ajastettu lataamisen lopetusaika saavutetaan, 
aaminen pysähtyy ohjelmoituna aikana.

Power pack -akun l

1. Kun moottorin p
seisontatuki alh
painamalla MOD
Preferences (Va

2. Preferences (Va
kerran oikealle, 
korostetaan.

3. Siirry korostettu
MODE-painikett

4. Korosta Battery 
(Viive/ajastus) n
oikealle.

5. Voit vaihtaa vaih
(Poista käytöstä

Huomautus: Voi
MODE-painikett
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 näyttäminen:

n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 

(Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

(Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
le, niin Battery (Akku) -valikkovaihtoehto 

ttuun Battery (Akku) -valikkoon painamalla 
etta kerran.

ry (Akku) -valikon vaihtoehto Charge Target 
e) napauttamalla MODE-painiketta viidesti 

tusta Charge Target (Lataustavoite) 
ta Charge Target (Lataustavoite) -valikkoon 
ODE-painiketta kerran.

aihtoehtojen Enabled (Käytössä) ja Disabled 
ä) välillä painamalla MODE-painiketta kerran.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
etta vasemmalla.
Charge Target (Lataustavoite)

Charge Target (Lataustavoite) -toiminnolla ajaja voi asettaa 
lataamiselle enimmäisvarauksen matkan tarpeen mukaan. 
Arviointiin voidaan käyttää Zero Motorcycles 
-älypuhelinsovellusta. Lataustavoite asetetaan prosenttiarvona 
väliltä 0–100.

Huomautus: Jos lataustavoite ei ole käytössä (Enabled), power 
pack -akku ladataan oletuksena 100 %:iin (jos sen annetaan 
latautua täyteen).

Huomautus: Lataustavoite ohitetaan, jos ajaja on ottanut 
Delay/Scheduled (Viive/ajastus) -asetuksen käyttöön (Enabled). 
Tätä asetusta voidaan säätää vain Zero Motorcycles 
-älypuhelinsovelluksella. Jos power pack -akun lataustavoitetta ei 
ole vielä saavutettu, kun ajastettu lataamisen lopetusaika 
saavutetaan, lataaminen pysähtyy silti.

Lataustavoitteen

1. Kun moottori
seisontatuki 
painamalla M
Preferences 

2. Preferences 
kerran oikeal
korostetaan.

3. Siirry koroste
MODE-painik

4. Korosta Batte
(Lataustavoit
oikealle.

5. Siirry koroste
-vaihtoehdos
painamalla M

6. Voit vaihtaa v
(Pois käytöst

Huomautus: 
MODE-painik
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La

1.

rvon näyttäminen:

stavoitteen arvon (0–100 %) Charge Target 
valikosta.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.
0

taustavoitteen ottaminen käyttöön

Vaihda Charge Target (Lataustavoite) -valikon vaihtoehtojen 
Enabled (Käytössä) ja Disabled (Pois käytöstä) välillä 
painamalla MODE-painiketta kerran.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.

Lataustavoitteen a

1. Voit katsoa latau
(Lataustavoite) -

Huomautus: Voi
MODE-painikett
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le/pois) -toimintovalikon avaaminen kohdasta 
otto ja käytöstä poisto”, sivulla 4.16
Per formance (Suorituskyky)

Performance (Suorituskyky) -vaihtoehdon valitseminen avaa 
suorituskykyvalikon, josta voidaan kytkeä ABS-järjestelmä On 
(Päälle) tai Off (Pois).

ABS

Katso ABS (Pääl
“ABS:n käyttöön
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Da

Da
trip





mittari)

en katsominen:

ysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
aalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
E-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 

linnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

linnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
, niin Data (Tiedot) -valikkovaihtoehto 

un Data (Tiedot) -valikkoon painamalla 
a kerran.

edot näytetään.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.
2

ta (Tiedot)

ta (Tiedot) -vaihtoehdon valitseminen avaa matka- ja 
pimittaritietojen valikon, jossa näkyvät:

Odometer (ODO) (Matkamittari)

Trip A & B (Trippimittari A ja B) 

Odometer (Matka

Matkamittarin tietoj

1. Kun moottorin p
seisontatuki alh
painamalla MOD
Preferences (Va

2. Preferences (Va
kolmesti oikealle
korostetaan.

3. Siirry korostettu
MODE-painikett

4. Matkamittarin ti

Huomautus: Voi
MODE-painikett
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ittari näytetään.

t (Nollaa) -valikkorivi napauttamalla 
etta oikealle.

 trippimittari painamalla MODE-painiketta.

Voit palata trippimittarivalikkoon työntämällä 
etta vasemmalle noin 0,5 sekunnin ajan.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
etta vasemmalla.
Trip A & B (Trippimittari A ja B)

Trippimittarien A ja B katsominen ja nollaaminen:

1. Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 
Preferences (Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

2. Preferences (Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
kolmesti oikealle, niin Data (Tiedot) -valikkovaihtoehto 
korostetaan.

3. Siirry korostettuun Data (Tiedot) -valikkoon painamalla 
MODE-painiketta kerran.

4. Korosta Data (Tiedot) -valikosta haluttu trippimittari (A tai B) 
napauttamalla MODE-painiketta oikealle.

5. Siirry korostettuun trippimittariin (A tai B) painamalla 
MODE-painiketta kerran.

6. Valittu trippim

7. Korosta Rese
MODE-painik

8. Nollaa valittu

Huomautus: 
MODE-painik

Huomautus: 
MODE-painik
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Er

Vir

1.

2.

3.

4.

5.

ahtuu enintään viisi virhekoodia. Uusimmat 
n luettelossa ylimpänä. Korosta Errors 
sta virhe, jota haluat katsella, napauttamalla 
a vasemmalle tai oikealle.

 virhe painamalla MODE-painiketta kerran.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.
4

rors (Virheet)

hevalikon avaaminen:

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 
Preferences (Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

Preferences (Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
kolmesti oikealle, niin Data (Tiedot) -valikkovaihtoehto 
korostetaan.

Siirry korostettuun Data (Tiedot) -valikkoon painamalla 
MODE-painiketta kerran.

Korosta Data (Tiedot) -valikon vaihtoehto Errors (Virheet) 
napauttamalla MODE-painiketta kolmesti oikealle.

Avaa korostettu Errors (Virheet) -vaihtoehto painamalla 
MODE-painiketta kerran.

6. Virhenäyttöön m
virheet näytetää
(Virheet) -valiko
MODE-painikett

7. Näytä korostettu

Huomautus: Voi
MODE-painikett
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on versio

hjelmiston version näin:

n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 

(Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

(Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
alle, niin Data (Tiedot) -valikkovaihtoehto 

ttuun Data (Tiedot) -valikkoon painamalla 
etta kerran.

ytä laiteohjelmiston versio napauttamalla 
etta neljästi oikealle Data (Tiedot) -valikossa.

Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
etta vasemmalla.
Virheen poistaminen

1. Kun virhe on näytössä ja Clear (Poista) -valikkorivi korostettu, 
poista virhe painamalla MODE-painiketta kerran.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.

Laiteohjelmist

Voit katsoa laiteo

1. Kun moottori
seisontatuki 
painamalla M
Preferences 

2. Preferences 
kolmesti oike
korostetaan.

3. Siirry koroste
MODE-painik

4. Korosta ja nä
MODE-painik

Huomautus: 
MODE-painik
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Ky
Ze
ky

VA
luk
tai

Ky

1.

 solki koukkuun (vasemmalle tai oikealle) ja 
ottoripyörän sivulle.

ajaistuin takaisin.

tkustajaistuinta asennettaessa varmista, että 
 asettuu kunnolla vastakappaleeseen, ennen 
in salpaan edessä.
6

pärän lukitseminen
ro SR/F-moottoripyörässä on kaksi kypäräkoukkua, joihin 
pärät voidaan lukita pysäköitäessä.

ROITUS: Älä aja moottoripyörää, kun kypäräkoukkuun on 
ittu kypärä. Koukusta roikkuva kypärä voi häiritä takapyörää 
 jousitusta ja johtaa moottoripyörän hallinnan menetykseen.

pärän lukitseminen:

Irrota matkustajaistuin avaamalla lukko avaimella.

2. Kiinnitä kypärän
aseta kypärä mo

3. Asenna matkust

Huomautus: Ma
istuimen takaosa
kuin kiinnität tap
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Tankin säilytyslokero

Zero-moottoripyörässäsi on lukittava säilytyslokero tankissa. 
Säilytyslokeron kansi voidaan lukita/avata käyttämällä avainta 
lukossa, joka sijaitsee säilytyslokeron vasemmassa reunassa.

Huomautus: Säilytyslokeron koko määräytyy moottoripyörääsi 
asennettujen varusteiden mukaan.



Huomautukset

3.5
8
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et. Pidä rengaspaineet oikeina kohdan “Pyörät 
ivulla 6.24 mukaisesti.

kaiden rikkoutumiset tapahtuvat tyypillisesti 
vat johtaa vakavaan renkaiden halkeamiseen, 
toamiseen, puhkeamiseen tai ennalta 
n moottoripyörän hallinnan menettämiseen, 
akavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
en täyttö säännöllisesti.

lmä. Tarkasta ajovalon, suuntavilkkujen ja 
lojen toiminta.

ack -akussa jäljellä oleva varaustaso ja lataa 

skaan säilytä moottoripyörääsi matalan 
 (alle 30 % varaus). Power pack -akun 

 vähäisen varauksen tilaan pitemmäksi aikaa voi 
 mitätöi takuusi.
Käynnistys ja käyttöYleinen käyttö

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

 Power Pack -akku. Varmista, että kojelaudassa oleva 
latauksen merkkivalo ilmoittaa power pack -akun olevan 
ladattu. Tarkista toimintasäteen ilmaisimesta kojelaudassa, 
että power pack -akussa on riittävästi varausta suunniteltua 
matkaa varten.

Huomautus: Jos moottoripyörää on varastoitu yli 30 päivää, 
poistu pitkäaikaisen varastoinnin tilasta kääntämällä 
vir takytkin ON-asentoon ja takaisin OFF-asentoon. Anna 
power pack -akun sitten latautua 24 tuntia, jotta varmistetaan 
ihanteellisen tasapainon palautuminen.

 Vetohihna. Tarkasta hihnan kireys ja kunto. Säädä 
tarvittaessa. Katso “Vetohihna”, sivulla 6.25.

 Jarrut. Purista jarrukahvoista ja paina jarrupoljinta erikseen, 
kun työnnät moottoripyörää, jotta näet, toimivatko ne. 
Jarrujen käyttämisen pitäisi lukita pyörät 
kokonaisuudessaan.

 Kaasu. Tarkasta, että kaasukahva toimii tasaisesti ja palautuu 
oikein kääntämällä kaasukahvaa ja vapauttamalla se 
vir ta-avaimen ollessa OFF-asennossa.

 Renkaat. Tarkasta molempien renkaiden kunto ja urien 
syvyys. Tarkasta KYLMÄT rengaspaineet. Tarkasta vahingot 

ja kohdistuks
ja renkaat”, s

VAROITUS! Ren
alitäytöstä ja voi
kulutuspinnan ir
odottamattomaa
joka voi johtaa v
Tarkasta renkaid

 Sähköjärjeste
jarru-/takava

Ajon jälkeen
Tarkasta power p
tarvittaessa.

HUOMIO: Älä ko
varauksen tilassa
jättäminen hyvin
vaurioittaa sitä ja
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Ma
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aih
ku
las

Ze
ma
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ka
ja 
raj

Tu
mo
ma

ksimikantavuus (enimmäispainokapasiteetti) 
ssa “Tiedot”, sivulla 8.2. Tämä on suurin 
va paino ajaja, matkustaja, kaikki lasti ja 
teet yhteen laskien.

itettu ensisijaisesti sinun ja matkustajan 
yt paino tai pienet tavarat (esimerkiksi takki) 
tuimeen, mutta jos haluat kuljettaa 

osittelemme käyttämään satulalaukkuja tai 
itettävää laukkua. Zero Motorcycles 
t tietoa hyväksyttyjen lisävarusteiden koko 

aaminen väärin voi vaikuttaa sen vakauteen 
Vaikka moottoripyöräsi olisi lastattu oikein, 
sa hiljaisemmilla nopeuksilla.

ta aina, kun kuljetat lastia:

lemmissa renkaissa on oikea määrä ilmaa.

skuormaa, jousitusta voi olla tarpeen säätää.

aikki lasti on kunnolla kiinnitetty, etteivät 
eivät pääse aiheuttamaan vaaraa.

no mahdollisimman alas ja lähelle 
keskiosaa.

 tasaisesti molemmille puolille.
tkustajien ja lastin kuljettaminen
ROITUS: Ylikuormittaminen ja väärin lastaaminen voivat 
euttaa onnettomuuden, jossa voi loukkaantua vakavasti tai 

olla. Noudata tässä oppaassa annettuja kuorman rajoja ja 
tausohjeita.

ro SR/F on suunniteltu kuljettamaan sinua ja vain yhtä 
tkustajaa. Kun kuljetat matkustajaa tai lastia, saatat huomata 
kin verran eroa kiihdytyksen ja jarrutuksen aikana, mutta niin 

uan kuin pidät moottoripyörän hyvin huollettuna sekä renkaat 
jarrut kunnossa, voit kuljettaa turvallisesti kuormia annettuja 
oja ja ohjeita noudattaen.

rvallisuutesi kannalta on tärkeää, paljonko painoa laitat 
ottoripyörän päälle ja miten sen lastaat. Aina, kun ajat 
tkustajan tai lastin kanssa, ota huomioon seuraavat ohjeet.

Lastausohjeet
Moottoripyöräsi ma
on määritelty kohda
turvallinen kannetta
asennetut lisävarus

Zero SR/F on tarko
kuljettamiseen. Kev
voidaan kiinnittää is
enemmän lastia, su
rungon päälle kiinn
-jälleenmyyjältä saa
valikoimasta.

Moottoripyörän last
ja käsiteltävyyteen. 
aja lastia kuljettaes

Noudata näitä ohjei

 Tarkista, että mo

 Jos muutat peru

 Varmista, että k
irralliset tavarat 

 Sijoita lastin pai
moottoripyörän 

 Jaa lastin paino
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ariliitos
t on käytävä läpi Bluetooth®-yhteydellä 

limen ja moottoripyörän parittamiseksi.

 Motorcycles -sovellus älypuhelimeesi ja 
 Bluetooth®-yhteys on käytössä.

n pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
ODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan.

ssä siirry korostettuun Preferences (Valinnat) 
inamalla MODE-painiketta kerran.

(Valinnat) -valikossa korosta vaihtoehto 
apauttamalla MODE-painiketta viisi kertaa 

tusta Bluetooth®-vaihtoehdosta 
alikkoon painamalla MODE-painiketta kerran.
Älypuhelinsovellus
Voit ladata älypuhelinsovelluksen, jonka avulla voit tehdä monia 
moottoripyörään liittyviä asioita puhelimellasi, kuten

 muuttaa kojelaudan ulkoasua ja asetuksia

 mukauttaa CUSTOM-ajotilaa

 kerätä ja lähettää lokitiedostoja sähköpostitse Zero-tukeen

 tarkastaa power pack -akun tarkan lataustilan (SoC)

 seurata tehon käyttöä reaaliajassa.

Älypuhelinsovellus on saatavilla ilmaiseksi sekä Apple iTunes 
-kaupasta että Google Play -kaupasta.

iTunes® on Apple-yhtiön rekisteröimä tavaramerkki. Google 
Play® store on Google-yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Bluetooth®-p
Seuraavat vaihee
varustetun puhe

1. Asenna Zero
vahvista, että

2. Kun moottori
seisontatuki 
painamalla M

3. Valikkonäytö
-valikkoon pa

4. Preferences 
Bluetooth® n
oikealle.

5. Siirry koroste
Bluetooth®-v
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6.

7.

8.

ulla on ongelmia älypuhelimen liittämisessä 
pariksi, poista älypuhelimen 
s moottoripyörään ja yritä uudelleen.

ripyörä ja älypuhelin on liitetty 
iksi, kun kojelaudassa oleva 
alo palaa tasaisesti.
Voit vaihtaa Bluetoothin® käyttöön ja pois vaihtoehdoilla Yes 
(Kyllä) ja No (Ei) painamalla MODE-painiketta.

Älypuhelimessa sovellus esittää sinulle 
Bluetooth®-parinmuodostuspyynnön laitteen Zero_XXXXX 
kanssa (XXXXX viittaa moottoripyörän valmistenumeron 
viiteen viimeiseen numeroon).

Huomautus: Vain yksi matkapuhelin voidaan liittää 
moottoripyörän laitepariksi kerrallaan.

Hyväksy parinmuodostuspyyntö älypuhelimen näytössä, niin 
sovellustietoihin lisätään moottoripyörän tiedot 10 sekunnin 
kuluessa.

Huomautus: Voit poistua ajonäyttöön pitämällä 
MODE-painiketta vasemmalla.

Huomautus: Jos sin
moottoripyörän laite
Bluetooth®-pariliito

Huomautus: Mootto
Bluetooth®-laitepar
Bluetooth®-merkkiv
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istava lukkoseppä voi sitten leikata aihiosta 
ero Motorcycles -jälleenmyyjän täytyy 

ytä toista mustaa avainta, keltaista avainta ja 
ää turvallisessa paikassa - EI moottoripyörässä.

 keltainen avain ja kaikki mustat avaimet aina 
tät vara- tai lisäavaimia.

en moottoripyörään voidaan ohjelmoida 
staa avainta.

n
n olennainen osa moottoripyörän järjestelmää. 
myyjäsi ei voi ohjelmoida vara- tai lisäavaimia 

oudata AINA seuraavia ohjeita:

ta turvallisessa paikassa, EI moottoripyörässä.

ä sinulla on tämä avain aina mukanasi, kun käyt 
cles -jälleenmyyjäsi luona hakemassa vara- tai 

ttää tätä avainta moottoripyöräsi 
een - saatat epähuomiossa mitätöidä mustien 
aalit ja estää moottoripyörää käynnistymästä.

ottoripyörän, keltainen avain TÄYTYY antaa 
delle omistajalle.

 Motorcycles ei voi toimittaa uutta keltaista 
inen avain katoaa, virtakytkin ja moottoripyörän 
aa.
Avaimet

Zero SR/F:n mukana toimitettiin tehtaalta kaksi identtistä mustaa 
avainta, joiden integroitu transponderi on ohjelmoitu viestimään 
moottoripyörän turvajärjestelmän kanssa. Nämä mustat avaimet 
ovat AINOAT, joita saa käyttää vir takytkimessä moottoripyörän 
käynnistämiseen sekä säilytyslokeron ja istuimen lukoissa.

Zero SR/F:n mukana toimitettiin myös keltainen avain. Zero 
Motorcycles -jälleenmyyjä tarvitsee tämän keltaisen avaimen 
voidakseen ohjelmoida vara-avaimia moottoripyörän 
turvajärjestelmään.

Avainten mukana tulee muovilätkässä nelinumeroinen koodi 
viitteeksi. Jos avain hukkuu, ota yhteyttä Zero Motorcycles 
-jälleenmyyjään, joka voi toimittaa aihioita vara- tai lisäavaimia 
varten. 

Autoavaimia valm
avaimen, mutta Z
ohjelmoida se.
Huomautus: Säil
numerokoodilätk

Huomautus: Ota
mukaasi, kun tee

Huomautus: Yhte
enintään viisi mu

Keltainen avai
Keltainen avain o
Ilman sitä jälleen
järjestelmään. N

 Säilytä avain

 Varmista, ett
Zero Motorcy
lisäavaimia.

 ÄLÄ yritä käy
käynnistämis
avainten sign

 Kun myyt mo
eteenpäin uu

Huomautus: Zero
avainta. Jos kelta
lukot täytyy vaiht
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Vi

Tä
sä

A

B

C

Av
es
oh

minen pysäköinnin aikana estää luvatonta 
tämään varastamista.

inen:

nko kokonaan vasemmalle.

späin avaimen ollessa OFF-asennossa ja 
astapäivään.

:

n ja käännä sitä myötäpäivään.
r takytkin/ohjauslukko

mä on kolmiasentoinen lukko, joka sijaitsee rungossa 
ilytyslokeron etupuolella. Lukon asennot ovat seuraavat:

. Ohjauslukko

. POIS PÄÄLTÄ

. PÄÄLLÄ

ain on poistettava moottoripyörästä pysäköitäessä varkauden 
tämiseksi. Avain voidaan poistaa lukosta joko OFF- tai 
jauslukkoasennossa.

Ohjauslukko
Ohjauslukon käyttä
käyttöä ja auttaa es

Ohjauslukon kytkem

1. Käännä ohjausta

2. Paina avainta ala
käännä avainta v

3. Poista avain.

Ohjauslukon poisto

1. Pane avain sisää

2. Poista avain.
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kea moottoripyörän tukemiseen pysäköinnin 

tatuki alas sitä jalkaterällä ohjaten.

 alas laskeminen poistaa ajojärjestelmän 
a varoitusvalon kojelaudassa syttymään.

Seisontatuen merkkivalo kojelaudan keskellä 
oottorin pysäytyskytkintä ei ole aktivoitu..

 seisontatuki on täysin alhaalla.

Jos joudut pysäköimään pehmeälle alustalle, 
tuen alle jotakin kiinteää tueksi.
OFF-asento (pois päältä)
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

 Kontaktori sulkeutuu (kuuluu naksahdus).

Moottoripyörän kaatumisantur i
Moottoripyörässäsi on kaatumisanturi, joka kytkee 
moottoripyörän ajotilan pois päältä, jos se aktivoituu. Jos 
moottoripyöräsi kaatumisanturi aktivoituu:

 Moottoripyörän ajotila poistetaan käytöstä kaatumisen 
tapahtuessa.

 Moottoripyörällä ei voi ajaa eikä sitä voi ladata 
kaatumistilassa.

 Nosta moottoripyörä pystyyn ja tee yksi täysi avainkierros 
(käännä avain OFF-asentoon, odota, että näyttö sammuu, ja 
käännä sitten avain takaisin ON-asentoon) nollataksesi 
anturin.

Seisontatuki
Käytä seisontatu
aikana.

1. Laske seison

2. Seisontatuen
käytöstä ja sa

Huomautus: 
palaa, kun m

3. Tarkista, että

Huomautus: 
laita seisonta
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Mo
Tä

Kä
1.

2.

3.

4.

Ja
Kä
Ja
kä
alh

Ka

VA
luk
Tä
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luk
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tur

ammuttaminen
muttaminen:

 pysäytyskatkaisin OFF-asentoon kaasun 
a asennossa. Tätä katkaisinta voidaan 

oottorin hätäsammuttamiseen.

in OFF-asentoon ja poista avain. Avain on 
ttoripyörästä aina, kun sitä ei valvota 

iseksi.
ottor ipyörän käyttö
ssä osiossa kuvataan moottoripyörän turvallinen käyttö.

ynnistäminen
Aseta vir takatkaisin ON-asentoon.

Tarkista, että latauksen merkkivalo näyttää riittävää varausta 
ajomatkaasi varten.

Paina moottorin pysäytyskatkaisin ON-asentoon.

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

rruttaminen
sikäyttöinen jarruvipu sijaitsee ohjaustangon oikealla puolella. 
rrun kahva ohjaa etujarrua kahvaa puristettaessa. Jalalla 
ytettävä jarrupoljin sijaitsee moottoripyörän oikealla puolella 
aalla jalkatapin vieressä. Tämä poljin ohjaa takajarrua. 

asun on oltava suljetussa asennossa jarrutuksen aikana.

ROITUS: Jos ABS on poissa käytöstä tai se ei toimi, pyörät 
ittuvat, jos painat etu- ja takajarrua riittävän voimakkaasti. 
mä voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen ja 
i johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Jarrujen 
teittaisen käytön pitäisi pysäyttää moottoripyörä ilman jarrujen 
kiutumista. Zero-moottoripyörä on kevytrakenteinen 
orituskykyinen ajoneuvo ja harjoittelemista suositellaan 
vallisten hätäpysäytysten tekemiseen.

Moottoripyörän s
Moottoripyörän sam

1. Paina moottorin
ollessa suljetuss
käyttää myös m

2. Käännä virtakytk
poistettava moo
varkauden estäm
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ämpötilastrategian toiminnasta. Jos et kevennä 
 moottoripyörän järjestelmä alentaa 
 kunnes Zero-moottoripyörän suurin sallittu 
oidaan ylläpitää. Tästä ei aiheudu mitään 
mä on juuri strategian toimintatapa.
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 voimansiir toa 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.

Punainen lämpötilan merkkivalo syttyy, kun 
moottoripyörän voimansiir to siir tyy käyttämään 
lämpötilan hallintastrategiaa.

Lämpötilan merkkivalo palaa jatkuvana ilmoittaen sinulle 
lämpötilan hallintastrategian käytöstä ja että moottoripyörän 
tehoa alennetaan vastaavasti. Jos tämä strategia aktivoituu, kun 
yrität ylläpitää suurta nopeutta, strategian vaikutuksesta 
moottoripyörä hidastuu asteittain siihen pisteeseen saakka, 
jolloin pyörän lämpö on hallittavissa. Jos strategia aktivoituu 
toisenlaisen tehotapahtuman seurauksena, kuten käytettäessä 
jatkuvasti suurta tehoa heikkopitoisella alustalla, tehoa 
alennetaan, jotta varmistutaan voimansiirron turvallisesta 
toiminnasta.

Huomautus: Lämpötilan merkkivalo ei tarkoita, että 
Zero-moottoripyörässä olisi toimintahäiriö; se ilmoittaa 

yksinkertaisesti l
nopeutta/tehoa,
nopeutta/tehoa,
lämpötilan taso v
vahinkoa, sillä tä
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Moottorin lämpötila

20 °C... 118 °C

118 °C... 150 °C
0

mpötilan mittarit
un (power pack) ja moottorin lämpötilamittareissa on 
aisinpalkit, jotka vaihtava väriä kulloisenkin lämpötilan 
kaan.

omautus: Akun ja moottorin lämpötilamittarit eivät näytä 
meerisia arvoja.

Väri Akun lämpötila

Sininen -10 °C... 10 °C

alkoinen 10 °C... 55 °C

unainen 55 °C... 75 °C

Väri

Valkoinen

Punainen
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muualla maailmassa) myytyjen 
rien toimintasädearvot on laskettu seuraavien 

rdien testausmenetelmien mukaisesti:

ämä toimintakykytesti määritellään 
" -tyyppiseksi ajoksi, jota yleensä tapahtuu 
illa. Todellinen toimintasäde vaihtelee 

den ja tottumusten mukaisesti.

Tässä testissä käytetään kahta erillistä jatkuvaa 
 km/h ja 113 km/h) moottoritiellä ajamisen 
.

imenpiteet toteutetaan yhdellä latauksella, jotta 
 mitatut toimintasäteen arvot.

 on ilmoitettu merkinnällä "Yhdessä", perustuvat 
 olettaa ajon koostuvan 50 % kaupunkiajosta / 
ajosta.

 kohdasta “Tiedot”, sivulla 8.2.
Ajoneuvon toimintasäde
Sähköajoneuvon toimintasäde määritellään etäisyydeksi, jonka 
ajoneuvo kulkee yhdellä akun latauksella. Etäisyys vaihtelee 
samaan tapaan kuin autossa. Toimintasäde heijastaa suoraan 
ajotottumuksiasi. Mitä konservatiivisemmin ajat, sitä parempi 
Zero SR/ F -moottoripyörän toimintasäde on.

Toimintasäteeseen vaikuttavat muun muassa: nopeus, kiihdytys, 
käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäröivän ilman lämpötila 
ja korkeuserot. Näiden muuttujien yhdistelmä riippuu matkan 
profiilista kuljettaessa kahden pisteen välillä. Lisäksi 
rengaspaineen ja kuljetettavan kuorman huomioiminen on 
tärkeää.

Suosittelemme, että ajat alussa konservatiivisesti Zero SR/ F 
-moottoripyörällä, jotta opit tuntemaan moottoripyörän ja sillä 
liikkumisen. Kun tunnet moottoripyörän toimintasäteen ja 
suorituskyvyn, voit säätää ajo-ominaisuuksia haluamasi 
mukaisiksi. Tämä suositus soveltuu pääasiassa ajajille, joiden 
matkaprofiilit ovat suorituskyvyn rajoilla.

Tässä käyttöoppaassa ilmoitetut moottoripyörän toimintasäteen 
arvot on mitattu eri standardeja noudattamalla 
Zero-moottoripyörän myyntimaan mukaisesti.

Euroopan maissa myytyjen Zero-moottoripyörien 
toimintasädearvot on laskettu EU-asetuksen EU 134/2014 
liitteen VII mukaisesti.

Muissa maissa (
Zero-moottoripyö
teollisuusstanda

1. "Kaupunki": T
"stop-and-go
kaupunkialue
ajo-olosuhtei

2. "Moottoritie" 
nopeutta (89
simuloinnissa

Molemmat testito
voidaan ilmoittaa

Etäisyydet, jotka
laskelmaan, joka
50 % moottoritie

Katso etäisyydet
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imintasäteen maksimointi
hkömoottoripyörien toimintasäde vaihtelee samaan tapaan 
in tavallisissa moottoripyörissä. Suurin ero sähkö- ja 
nsiinikäyttöisten moottoripyörien välillä on, että 
hkömoottoripyörän energiankulutus on keskiarvoista 
emmillä matkoilla. Sähkömoottoripyörät on suunniteltu 

ytännölliseen päivittäiseen uudelleenlataamiseen verrattuna 
hemmän säännöllisiin ja vähemmän käytännöllisiin matkoihin 
nsa-asemalle. Tuloksena sama sähkömoottoripyörä antaa 
ein eri toimintasäteen latausten välillä.

imintasäteen ennustaminen
isen toimintasäteen ennustamisessa voidaan käyttää neljää 
uttujaa: 

reitti

ajaja

sää

pyörä

n nämä muuttujat otetaan huomioon, voit käyttää 
äritelmää, kuten "kaupunkitoimintasäde" standardina 
ottoripyörän käyttäjäkohtaista todellista toimintasädettä 
ioidessasi.
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ukkiutumisen kovassa jarrutuksessa. Pysäytä 
konaan ABS-järjestelmän 

miseksi, käännä vir ta-avain OFF-asentoon ja 
unnin ajan, ja käännä virta-avain tämän jälkeen 
toon. ABS-valon pitäisi sammua, kun molemmat 
5 km/h nopeuden, jolloin se on täysin 
Lukkiutumattoma
Lukkiutumattomat jarrut ja luistonestojärjestelmä

Lukkiutumattomat ABS -jarrut
VAROITUS: ABS estää pyörien lukkiutumista ja maksimoi 
jarrutusjärjestelmän tehokkuutta hätätilanteissa ja liukkailla 
pinnoilla ajettaessa. ABS-järjestelmän tietyissä olosuhteissa 
tarjoamat potentiaalisesti lyhemmät jarrutusmatkat eivät korvaa 
hyviä ajotapoja.

VAROITUS: Aja aina laissa määrättyjen nopeusrajoitusten 
mukaan.

VAROITUS: Aja moottoripyörää varovasti mutkissa. ABS ei pysty 
vastaamaan painon ja voiman siir tymiseen, jos moottoripyörää 
jarrutetaan mutkassa. Tämän tekeminen voi aiheuttaa vaarallisen 
ajo-olosuhteen. Jotkin ajo-olosuhteet ja ympäristöt voivat 
heikentää ABS-järjestelmän tehokkuutta ja vaativat lähes yhtä 
pitkän jarrutusmatkan, kuin ABS-järjestelmällä 
varustamattomalla moottoripyörällä.

Kun moottoripyörä on paikallaan ja avain on 
käännetty ON-asentoon, on normaalia, että 
ABS-varoitusvalo kojelaudassa palaa. Merkkivalo 

pysyy päällä, kunnes järjestelmä havaitsee moottoripyörän 
nopeuden ylittävän 5 km/h, jonka jälkeen valo pysyy 
sammutettuna, kunnes avain käännetään OFF-asentoon ja 
takaisin ON-asentoon.

Huomautus: ABS-valo voi syttyä, jos etu- ja takapyörien nopeus 
eroaa paljon toisistaan (keuliminen, kumin polttaminen tai 
ir tokivet). Tämän tapahtuessa ABS-järjestelmä poistuu käytöstä, 

ja sallii pyörien l
moottoripyörä ko
uudelleenaktivoi
odota noin 5 sek
takaisin ON-asen
renkaat ylittävät 
toiminnassa.
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1.

2.

3.

4.

toehtojen On (Päällä) ja Off (Pois) välillä 
E-painiketta kerran.

t poistua ajonäyttöön pitämällä 
a vasemmalla.

poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös 
llinnan (DTC), mutta ei vaikuta 
tonestoon (MTC).
6

S:n käyttöönotto ja käytöstä poisto
ROITUS: Kun ABS on poissa käytöstä, moottoripyörä toimii 
moin, kuin ilman ABS-järjestelmää oleva moottoripyörä, jolloin 
n jarrutusmatka pitenee ja jarrujen hallinta on arvaamatonta.

S -toimintovalikon (käyttöönotto / käytöstä poisto) avaaminen:

Kun moottorin pysäytyskytkin on OFF-asennossa ja 
seisontatuki alhaalla, siirry ajonäytöstä päävalikkoon 
painamalla MODE-painiketta noin 1 sekunnin ajan. 
Preferences (Valinnat) -vaihtoehto näkyy korostettuna.

Preferences (Valinnat) -kohdassa napauta MODE-painiketta 
kahdesti oikealle, niin Performance (Suorituskyky) 
-valikkovaihtoehto korostetaan.

Siirry korostettuun Performance (Suorituskyky) -valikkoon 
painamalla MODE-painiketta kerran.

Korosta Performance (Suorituskyky) -valikon vaihtoehto 
Advanced Settings - ABS (Lisäasetukset - ABS) 
napauttamalla MODE-painiketta kolmesti oikealle.

5. Voit vaihtaa vaih
painamalla MOD

Huomautus: Voi
MODE-painikett

Huomautus: ABS:n 
vastusmomentin ha
moottoripyörän luis
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 voi heikentää ABS-järjestelmän toimintaa ja 
arrutusmatkaa.

-järjestelmä ei toimi, jos ABS-varoitusvalo on 
m/h nopeudella ajettaessa. Kun ABS on poissa 
ripyörä toimii samoin, kuin ilman 
 oleva moottoripyörä, jolloin sen jarrutusmatka 
n hallinta on arvaamatonta.

-merkkivalo syttyy ja ABS poistetaan käytöstä, 
örien nopeudet poikkeavat merkittävästi, kuten 
ia poltettaessa tai maastossa ajettaessa.

äytä moottoripyörä kokonaan ABS-järjestelmän 
miseksi, käännä vir ta-avain OFF-asentoon ja 
unnin ajan, ja käännä virta-avain tämän jälkeen 
toon. ABS-valon pitäisi sammua, kun molemmat 
5 km/h nopeuden, jolloin se on täysin 
Lukkiutumattoma

ABS-varoitusvalo
Kun moottoripyörä on paikallaan ja avain on käännetty 
ON-asentoon, on normaalia, että ABS-varoitusvalo kojelaudassa 
palaa. Merkkivalo pysyy päällä, kunnes järjestelmä havaitsee 
moottoripyörän nopeuden ylittävän 5 km/h, jonka jälkeen valo 
pysyy sammutettuna, kunnes avain käännetään OFF-asentoon ja 
takaisin ON-asentoon. 

Huomautus: Sekä etu- että takapyörissä olevien antureiden on 
havaittava 5 km/h nopeuden ylitys yhtäaikaisesti, jotta 
ABS-järjestelmä ja sen merkkivalo toimii oikein.

ABS-varoitusvalo syttyy, jos sen normaalit toimintaparametrit 
ylittyvät:

 ABS-järjestelmä on poistettu käytöstä ajajan toimesta. 

 ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö, joka vaatii huomiota 
ja/tai huoltoa.

VAROITUS: ABS-järjestelmä ei ole aktiivinen ja järjestelmässä 
on toimintahäiriö, jos ABS-varoitusvalo pysyy valaistuna 
moottoripyörän ylittäessä 5 km/h nopeuden. Jos 
ABS-järjestelmässä on vika, vie moottoripyörä valtuutetulle 
jälleenmyyjälle pikimmiten ABS-järjestelmän korjaamiseksi. Soita 
Zero Motorcycles -yhtiön asiakaspalveluun, jos alueellasi ei ole 
jälleenmyyjää. Katso “Asiakkaan auttaminen”, sivulla 9.11.

VAROITUS: ABS-tietokone vertaa etu- ja takapyörien suhteellista 
nopeutta. Muiden, kuin Zero Motorcycles -yhtiön hyväksymien 

renkaiden käyttö
moottoripyörän j

VAROITUS: ABS
valaistuna yli 5 k
käytöstä, mootto
ABS-järjestelmää
pitenee ja jarruje

VAROITUS: ABS
jos etu- ja takapy
keulittaessa, kum

Huomautus: Pys
uudelleenaktivoi
odota noin 5 sek
takaisin ON-asen
renkaat ylittävät 
toiminnassa.
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 Katso luistonestojärjestelmän uudelleen 
“Luistoneston käyttöönotto”, sivulla 4.20

tonestojärjestelmän varoitusvalo ei sammu, 
estotila Street (Katu), Sport (Urheilu) tai Rain 
yörä on paikallaan, ota yhteyttä 
ovi moottoripyörän huollosta.
8

ottor ipyörän luistonesto (MTC)
ROITUS: Luistonesto vähentää takapyörän pyörimistä 
ssakin ajo-olosuhteissa ja maksimoi näin suorituskyvyn ja 
vallisuuden ajettaessa liukkailla pinnoilla. 
istonestojärjestelmän suorittama tehon mahdollinen 
hentäminen liukkaissa olosuhteissa ja liukkailla pinnoilla ei 
rvaa hyviä ajotapoja.

ROITUS: Aja aina laissa määrättyjen nopeusrajoitusten 
kaan.

ottoripyörän luistonesto (MTC) vähentää moottorin vääntöä, 
 takapyörä menettää pidon. Valittu luistonesto määrää 
apyörän luiston määrän ajajan toiveen mukaan.

MTC-varoitusvalo syttyy kojelaudassa, kun on valittu 
luistonestojärjestelmän tila Off (Pois) tai luistonesto 
on aktivoitunut. Jos luistonestojärjestelmän tilaksi 

 valittu Off (Pois), merkkivalo palaa, kunnes valitaan 
stonestotila Street (Katu), Sport (Urheilu) tai Rain (Sade) tai 
ain käännetään OFF-asentoon ja takaisin ON-asentoon.

omautus: Jos luot Custom (Mukautettu) -ajotilan, johon 
litaan luistonestojärjestelmän tilaksi Off (Pois), luistonesto 
syy Off-tilassa, vaikka vir takytkin käännetään OFF-asentoon ja 
aisin ON-asentoon.

omautus: Luistonestojärjestelmän varoitusvalo voi syttyä, jos 
stonesto aktivoituu (takarengas luistaa tai järjestelmä on 

havainnut virheen).
aktivointi kohdasta 

VAROITUS: Jos luis
kun on valittu luisto
(Sade) ja moottorip
jälleenmyyjääsi ja s
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-valinta sopii vähemmän vauhdikkaaseen ajoon, 
 mahdollisimman hyvä pito (mahdollisimman 
örän luistoa) liukkailla pinnoilla.

alinta poistaa luistoneston käytöstä. Tässä 
oripyörä toimii kuten luistonestolla varustamaton 
ä eli takapyörän luistoa ei rajoiteta lainkaan.

toneston varoitusvalo syttyy, kun valitaan 
-tila.
Lukkiutumattoma

Luistonestotilat

Moottoripyörässäsi on neljä luistonestotilaa: STREET (Katu), 
SPORT (Urheilu), RAIN (Sade) ja OFF (Pois). Nykyinen 
luistonestotila näkyy ajonäytössä nopeusmittarin alla.

Voit vaihtaa tilasta toiseen ajamisen aikana. Jos kaasua 
käytetään, muutosta ei toteuteta ennen kaasun palauttamista 
suljettuun asentoon. Jos kaasu on suljettu, kun tilaa vaihdetaan, 
muutos astuu voimaan välittömästi.

Luistonestotilat:

 STREET (Katu) -valinta sopii suorituskykyiseen ajoon, jossa 
teho ja luistonesto ovat tasapainossa ja takapyörän annetaan 
luistaa mahdollisimman vähän.

 SPORT (Urheilu) -valinta sopii suorituskykyiseen ajoon, jossa 
vaste tehoon on suora ja takapyörän annetaan luistaa 
mahdollisimman paljon.

 RAIN (Sade) 
kun halutaan
vähän takapy

 OFF (Pois) -v
tilassa moott
moottoripyör

VAROITUS: Luis
luistoneston OFF
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ttöönotto
ön ottaminen: 

oottoripyörä on käyttövalmis (vir takytkin on 
seisontatuki on ylhäällä (pois käytöstä) ja 
tyskytkin on ajoasennossa).

an Traction Control (Luistonesto) -asetusta 
DE-painiketta oikealle noin 0,5 sekunnin ajan.

uistoneston aktiiviseen tilaan (Street (Katu), 
tai Rain (Sade)) napauttamalla 
a vasemmalle tai oikealle.

 luistonestotila painamalla MODE-painiketta. 
a poistutaan ja luistonesto asetetaan 
een tilaan.

t vaihtaa luistonestotilasta toiseen ajamisen 
ua käytetään, muutosta ei toteuteta ennen 

mista suljettuun asentoon. Jos kaasu on 
a vaihdetaan, muutos astuu voimaan 
0

istoneston käytöstä poisto
ROITUS: Kun luistonesto poistetaan käytöstä, moottoripyörä 
mii kuten luistonestolla varustamaton moottoripyörä eli 
apyörän luistoa ei rajoiteta lainkaan.

istoneston käytöstä poistaminen: 

Varmista, että moottoripyörä on käyttövalmis (vir takytkin on 
ON-asennossa, seisontatuki on ylhäällä (pois käytöstä) ja 
moottorin pysäytyskytkin on ON-asennossa).

Siirry muuttamaan Traction Control (Luistonesto) -asetusta 
työntämällä MODE-painiketta oikealle noin 0,5 sekunnin ajan.

Selaa luistoneston Off (Pois) -vaihtoehtoon.

Valitse luistoneston Off (Pois) -vaihtoehto painamalla 
MODE-painiketta. Luistonestotilasta poistutaan ja 
luistoneston Off (Pois) -tila astuu voimaan.

Huomautus: Voit vaihtaa luistonestotilasta toiseen ajamisen 
aikana. Jos kaasua käytetään, muutosta ei toteuteta ennen 
kaasun palauttamista suljettuun asentoon. Jos kaasu on 
suljettu, kun tilaa vaihdetaan, muutos astuu voimaan 
välittömästi.

Luistoneston käy
Luistoneston käyttö

1. Varmista, että m
ON-asennossa, 
moottorin pysäy

2. Siirry muuttama
työntämällä MO

3. Selaa johonkin l
Sport (Urheilu) 
MODE-painikett

4. Valitse aktiivinen
Luistonestotilast
valittuun aktiivis

Huomautus: Voi
aikana. Jos kaas
kaasun palautta
suljettu, kun tila
välittömästi.
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 on pois käytöstä, kun ABS-merkkivalo palaa. 
 moottoripyörä on paikallaan ja avain on 
netty ON-asentoon, on normaalia, että 
 kojelaudassa palaa. Merkkivalo pysyy päällä, 
ä havaitsee moottoripyörän nopeuden ylittävän 

lkeen valo pysyy sammutettuna, kunnes avain 
-asentoon ja takaisin ON-asentoon.

 luot Custom (Mukautettu) -ajotilan, johon 
ksi Off (Pois), vastusmomentin hallinta pysyy 
ikka virtakytkin käännetään OFF-asentoon ja 
toon.
Lukkiutumattoma

Vastusmomentin hallinta (DTC)
VAROITUS: Vastusmomentin hallinta vähentää takapyörän 
luistamista joissakin ajo-olosuhteissa ja maksimoi näin 
turvallisuuden ajettaessa liukkailla pinnoilla. 
Luistonestojärjestelmän suorittama tehon regeneraation 
mahdollinen vähentäminen liukkaissa olosuhteissa ja liukkailla 
pinnoilla ei korvaa hyviä ajotapoja.

VAROITUS: Kun ABS poistetaan käytöstä, myös DTC poistetaan 
käytöstä. Moottoripyörä toimii kuten ABS:llä ja DTC:llä 
varustamaton moottoripyörä, jolloin pysähtymismatka saattaa 
kasvaa, rengas luistaa jarrutuksessa ja jarrujen hallinta olla 
ennakoimatonta. Katso ABS:n käyttöönotto kohdasta. “ABS:n 
käyttöönotto ja käytöstä poisto”, sivulla 4.16

VAROITUS: DTC ei voi suojata ajajaa kaikilta mahdollisilta teiden 
ja ajamisen vaaroilta, eikä se korvaa hyviä ajotapoja. Ole 
tietoinen DTC:n toiminnasta ja sen rajoituksista. On ajajan 
vastuu noudattaa liikennesääntöjä ja ajaa keliin, tien pintaan ja 
liikenneolosuhteisiin nähden asianmukaisella nopeudella.

VAROITUS: Aja aina laissa määrättyjen nopeusrajoitusten 
mukaan.

Kun jarrutat, vastusmomentin hallinta (DTC) hallitsee takapyörän 
vastusta lisäämällä tai vähentämällä regeneroitavaa tehoa. Jos 
pyörän nopeusanturit ilmoittavat takapyörän luistamisesta 
jarrutuksessa, DTC vähentää automaattisesti vastusmomenttia 
auttaakseen takapyörän kitkan säilyttämisessä.

DTC
Kun
kään

ABS-varoitusvalo
kunnes järjestelm
5 km/h, jonka jä
käännetään OFF

Huomautus: Jos
valitaan ABS-tila
pois käytöstä, va
takaisin ON-asen
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ower pack -akun käyttöiän maksimoimiseksi ja 
 huolettoman käytön varmistamiseksi Zero 
laatinut joukon ohjeita oikeaa latausta ja käyttöä 

n latausohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
er pack -akkua ja mitätöidä power pack -akun 

attu, irrota se vaihtovirtalähteestä. 
 jättäminen ir ti verkkovirrasta latausten välillä 
 pack -akun pitkän aikavälin kunnon.

rkkovirrasta ja avain on OFF-asennossa, 
elektroniikka kuluttaa hyvin pienen määrän 
 ladattu power pack -akku tyhjenee erittäin 

Pysäköinti ja pitkäaikainen varastointi power 
-ohjeet silloin, kun moottoripyörää ei käytetä 
n (30 päivään tai yli) tai jos se asetetaan 
ykseen.
P
Lataaminen ja Power Pack -akkuja koskevat tiedotPower Pack -akku ja lataaminen

Power Pack -akku
Korkean jännitteen akkukennot sijaitsevat power pack -akun 
sisällä, eivätkä ne tarvitse erityistä sisäänajojaksoa. 

Zero Z-Force® Power Pack™ 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.

Latausaika riippuu infrastruktuurista ja moottoripyörän laturiin 
tehoa syöttävän EVSE-laitteiston (Electric Vehicle Supply 
Equipment) tehokapasiteetista.

Tavallinen power pack -akun latausaika 100-prosenttiseen 
lataustilaan on yleensä alle 5 tuntia ZF13.0-malleissa leudossa 
ympäröivän ilman lämpötilassa. Lataus- ja käyttöajat vaihtelevat 
tavallisen lämpötila-alueen ulkopuolella. Power pack -akkua ei 
saa käyttää -20°C – 60 °C (-4 °F – 140 °F) lämpötila-alueen 
ulkopuolella. Akun hallintajärjestelmä (BMS) kytkee 
virranohjauksen pois päältä tämän alueen ulkopuolella.

Huomautus: Power pack -akku ei lataudu alle 0 °C (32 °F) tai yli 
50 °C (122 °F) lämpötiloissa.

Zero Motorcyclesin power pack -akut on suunniteltu toimimaan 
normaaleissa lämpötila- ja ympäristöolosuhteissa. Power pack 
-akuissa käytetyt litium-ioniakut kuitenkin ikääntyvät 
käyttösyklien ja ajan myötä. Ikääntymistä kiihdyttää power pack 
-akun pitkittynyt säilytys täyteen varattuna, erityisesti korkeissa 

lämpötiloissa. P
moottoripyöräsi
Motorcycles on 
varten.

HUOMIO: Näide
vahingoittaa pow
takuun.

Kun akku on lad
Moottoripyöräsi
maksimoi power

Kun se on ir ti ve
moottoripyörän 
tehoa, ja täyteen
hitaasti. 

Katso kohdasta 
pack -akun hoito
pitempään aikaa
pitkäaikaissäilyt
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minen
lla asennetut laturit sijaitsevat power pack 
 ovat nähtävissä moottoripyörän sivuilta.

ja premium-malleissa on 3 kWh:n laturi, joka 
k -akun edessä (A).

on myös toinen 3 kWh:n laturi (B), joka 
en laturin takana ja nostaa latauskapasiteetin 
unhallintajärjestelmä (BMS)
kainen power pack -akku sisältää akunhallintajärjestelmän 
MS), joka seuraa kennojen kuntoa ja optimoi latausprosessia 
rhaan mahdollisen tehon, pisimmän käyttösäteen ja pisimmän 
nkaaren tarjoamiseksi power pack -akulle.

wer pack -akut on suojattu akunhallintajärjestelmän 
valukoilla. Nämä turvalukot sulkevat tai ohjaavat tiettyjä 
mintoja, jotka voivat vahingoittaa power pack -akkua.

unhallintajärjestelmä myös seuraa power pack -akkuun 
hdistuvia ennaltamääriteltyjä olosuhteita ja toimii niiden 
kaisesti.

unhallintajärjestelmä on suljettu power pack -akuston sisälle. 
ljettajan ei tarvitse juuri miettiä akunhallintajärjestelmää – se 
ee työnsä hiljaisesti, kun lataat, ajat ja pidät moottoripyörää 

rastossa.

Latur in tunnista
Zero SR/F:n tehtaa
-akun yläpuolella ja

Zero SR/F:n vakio- 
sijaitsee power pac

Premium-malleissa 
sijaitsee ensimmäis
6 kWh:iin.
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ndardia sisäänrakennettua latauslaitteistoa 

iitin moottoripyörän latausliitäntään.

Pohjois-Amerikan alueen moottoripyörissä 
ausliitintä IEC 62196, tyyppi 1, (AKA J1772), ja 
oottoripyörissä käytetään latausliitintä IEC 
i 2, (AKA Mennekes).

Älä liitä moottoripyörän lataamiseen 
 120 V AC:n 15 A / 20 A:n piiriin muita laitteita.
P

Power  Pack -akun lataaminen
VAROITUS: Lataa Zero power pack -akkua aina hyvin 
tuuletetussa tilassa ja poissa palavien materiaalien luota. Vältä 
lataamista sateen aikana, jos lataat Zero-moottoripyörää 
ulkotiloissa.

VAROITUS: Lataa Zero-akkua ainoastaan moottoripyörässä 
olevalla laturilla tai hyväksytyllä Zero-laturilla (lisävaruste). 
Hyväksymättömien laturien tai lisävarusteiden käyttö voi johtaa 
kennojen vaurioitumiseen tai power pack -akun toimintahäiriöön.

Power pack -akun sisäinen latauksen enimmäislämpötila on 50 
°C. Jos power pack -akun sisäinen lämpötila ylittää tämän, akku 
ei hyväksy lataamista ennen jäähtymistä 50 °C:n (122 °F) 
alapuolelle. Akun sisäinen lämpötila voi ylittää 50 °C (122 °F), jos 
power pack -akun lataus on purkautunut nopeasti aggressiivisen 
ajon seurauksena, vaikka ympäröivän ilman lämpötila olisi 
alhaisempi.

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.

Lataaminen sta
käyttämällä

1. Kytke latausl

Huomautus: 
käytetään lat
EU-alueen m
62196, tyypp

Huomautus: 
käytettävään
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2.

3.

4.

äli asennettu)

 voi olla varustettu valinnaisella tehotankilla. 
 asennetaan vakiotankin säilytyslokeron 

yös suojapaneelin, joka vähentää 
nkin power pack -akku nostaa 
ukapasiteettia, mikä lisää toimintasädettä ja 
Kojelautaan vaihtuu latausnäyttö, jossa näkyvät lataustila SoC 
(prosentteina), jäljellä oleva latausaika, latausvirran ampeerit, 
ajomatka nykyisellä latauksella ja latauksen kilowatit.

Latauskuvake vilkkuu, kun power pack -akkua 
ladataan. Kun lataus on valmis, kuvake palaa 
hetken aikaa kiinteästi, kunnes sitten 
moottoripyörän virrat sammutetaan ja koko kojelautanäyttö 
sammuu.

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

Tehotankki (mik

Zero-moottoripyörä
Tehotankkilaitteisto
paikalle ja sisältää m
säilytystilaa. Tehota
moottoripyörän akk
latausaikaa.



ower Pack -akku ja lataaminen

5.5

C 62196 tyyppi 2 (AKA Mennekes).

Vaatii siirrettävän EVSE-latauskaapelin, joka 
kytketään kodin pistorasiaan.

Piiri 230 V AC, 10 A (tyypillisesti).

Kytketään kotona seinälle asennettuun 
latausasemaan, joka on erillisessä sähköpiirissä, tai 
julkiseen EV-latausasemaan.

Piiri 230 V AC, 16 tai 32 A.

Latausaseman vaatimukset:
Yksivaihe vakiomallin SR/F:lle (yksi 3 kW:n laturi)
3-vaihe premium SR/F:lle (toisen 3 kW:n laturin 
käyttöä varten)*

:n 3 kW:n laturi ottaa virtaa tapista, jollainen on vain 
eessä.
P

Lataustasot (ajat)
Zero SR/F:n lataamiseen kuluva aika määräytyy moottoripyörään 
kytketyn latauskaapelin tyypin, moottoripyörään asennetun 
latauslaitteiston ja käytettävissä olevan vir talähteen 
teholuokituksen (voltit ja ampeerit) mukaan. Katso ohje 
moottoripyörään asennetun latauslaitteiston selvittämiseen 
kohdasta “Laturin tunnistaminen”, sivulla 5.2.

Huomautus: Tämän käyttöoppaan teknisten tietojen osiossa 
mainitut latausajat ovat Zero SR/F:n optimaalisia latausaikoja 
sillä oletuksella, ettei sähköinfrastruktuuri aiheuta rajoituksia.

Zero SR/F:ään asennetun latausliittimen tyyppi ja 
latauslaitteistoon viitattaessa käytettävä termistö voivat vaihdella 
sen mukaan, missä päin maailmaa käytät moottoripyörää. 
Seuraavat ohjeet ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne kata kaikkea.

Huomautus: Jos et ole varma omasta latauslaitteistostasi, pyydä 
apua Zero Motorcycles -jälleenmyyjältä tai pätevältä 
sähköasentajalta.

Eurooppa
Latausliitin on IE

Tila 2 

Tila 3

*Premium SR/F
3-vaihelatauspist
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rusteet
ä moottoripyörään ylimääräisiä 

ja, jos ne eivät ole Zero Motorcyclesin 
ähköiset lisäkomponentit voivat vahingoittaa 
ää muita komponentteja toimimasta oikein 
rkittävästi toimintasädettä ja/tai power pack 

Ta

Ta
u maailma
tausliitin on IEC 62196, tyyppi 1 (AKA J1772).

tauskaapelin vaatimukset
ytä aina UL- tai CE-merkittyä EVSE (Electric Vehicle Supply 
uipment) -latauskaapelia. 

Sähköiset lisäva
VAROITUS: Älä lisä
sähkökomponentte
hyväksymiä. Tietyt s
moottoripyörää, est
ja/tai heikentää me
-akun elinkaarta.

so 1 Kytketään kodin seinäpistorasiaan.

Piiri 110–120 V AC, 10–16 A (tyypillisesti).

so 2 Kytketään kotona seinälle asennettuun 
latausasemaan, joka on erillisessä sähköpiirissä, tai 
julkiseen EV-latausasemaan.

Piiri 208–240 V AC, 12–80 A (riippuen latausaseman 
kapasiteetista).
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6.1
Huolto-Moottoripyörän huoltaminen

Omistajan vastuut
Alla on lueteltu omistajalle luovutetut vastuut:

 Tätä käyttöopasta (toimitetaan USB-flash-muistilla) 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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Os
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hu

uoltoaikataulu määrittelee kuinka usein 
 Zero-moottoripyörää ja mitkä kohdat on 

ava. Zero-moottoripyörän huoltaminen on 
aulun mukaisesti turvallisen ja luotettavan 
itämistä varten.

ulun huoltoväli perustuu keskimääräisiin 
etyt kohteet vaativat säännöllisempää 
ätavallisen kosteilla tai pölyisillä alueilla. Ota 
ääsi yksilöllistä käyttöä ja tarpeita koskevissa 
mme Zero-moottoripyörän huollattamista 
 aina 12 kuukauden välein ajetun ajomatkan 
ta.

suoritettava tämän taulukon mukaisesti, jotta 
 pysyy parhaassa käyttökunnossa. 
o on erittäin tärkeää, eikä sitä tule 
ta ensin täyttyvää huoltoväliehtoa kohdissa, 
a ja kilometrimäärä.

O

A

S
(k

Ja

E

Ja
at/huollettavat kohteet
ianmukaiset varaosat ja nesteet moottoripyörän 
nnossapitoon on lueteltu alla olevassa taulukossa.

oltohistoria
udata kohdassa sivulla 6.2 olevaa huoltoaikataulua. Kirjaa 
än oppaan huoltokirja-osaan kaikki toteutetut ajastetut 

oltotoimenpiteet tai rutiinitarkastukset.

Ajastettu huolto
Vaadittu alla oleva h
sinun on huollettava
erityisesti huomioit
tärkeää tehdä aikat
suorituskyvyn ylläp

Tämän huoltoaikata
ajo-olosuhteisiin. Ti
huoltoa, jos ajat ep
yhteyttä jälleenmyyj
asioissa. Suosittele
Zero-jälleenmyyjällä
pituudesta huolimat

Huoltoaikataulu
Ajastettu huolto on 
Zero-moottoripyörä
Ensimmäinen huolt
laiminlyödä. Nouda
joissa mainitaan aik

SA NUMERO

jovalon polttimo LED (vaihda koko yksikkö)

uuntavilkun polttimo 
ellanruskea)

RY10W (10 wattia)

rru-/perävalon polttimo LED (vaihda koko yksikkö)

tuhuomiovalon polttimo LED (vaihda koko yksikkö)

rruneste DOT 4
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MATKAMITTARIN LUKEMA

13K km 
(8K mi)

tai 
12 

kuukautta

19K km 
(12K mi)

tai
18 

kuukautta

25K km
(16K mi)

tai
24 

kuukautta

31K km 
(20K mi)

 tai 
30 

kuukautta

   

 

   

   

   

   

   
# KOHDE RUTIINI JOKA
AJO

ALUSTAVA ALUSTAVA

1K km
(600 mi)

tai 
1 kuukausi

7K km
(4K mi)

tai
6 

kuukautta

1 Jarruneste (etu- 
ja taka)

Tarkasta jarrunesteen määrät. 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 6.24. Korjaa tarvittaessa.

 

6 Pyörien laakerit Tarkasta, että laakerit pyörivät 
tasaisesti. Vaihda tarvittaessa.  
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7

8


9
 

Pakkaa 
uudelleen



1
   

1

   

1
   

# MATKAMITTARIN LUKEMA

13K km 
(8K mi)

tai 
12 

uukautta

19K km 
(12K mi)

tai
18 

kuukautta

25K km
(16K mi)

tai
24 

kuukautta

31K km 
(20K mi)

 tai 
30 

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

 

Kääntövarren 
laakerit

Tarkasta, että laakerit pyörivät 
tasaisesti. Vaihda tarvittaessa.

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.
- Tarkista toimivuus.
- Huolla/kasaa uudelleen 
tarvittaessa.

 

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

 

KOHDE RUTIINI JOKA
AJO

ALUSTAVA ALUSTAVA

1K km
(600 mi)

tai 
1 kuukausi

7K km
(4K mi)

tai
6 

kuukautta k
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2 kk välein.

   

   

   

   

 

MATKAMITTARIN LUKEMA

13K km 
(8K mi)

tai 
12 

kuukautta

19K km 
(12K mi)

tai
18 

kuukautta

25K km
(16K mi)

tai
24 

kuukautta

31K km 
(20K mi)

 tai 
30 

kuukautta
Huomautus: Toista huoltovälit 37000 km (24000 mi) jälkeen 13000 km (8000 mi) tai 1

13 Takaiskunvaim
ennin

- 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
(600 mi)

tai 
1 kuukausi

7K km
(4K mi)

tai
6 

kuukautta
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OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

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

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

OCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

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

Sijainti Kohde Kiristysmomentti Huoma

A Ylemmän/alemman T-kappaleen nipistyspultit 22 Nm (16 lb·ft) Käytä L

B Takahammashihnapyörän 
pyöräänkiinnityspultit

35 Nm (26 lb·ft) Käytä L

C ROF-varren pultit 34 Nm (25 lb·ft) Käytä L

D Takajarrusatulan jarrupalan pultti 9 Nm (6,6 lb·ft) Käytä L

E Takaiskunvaimentimen kiinnityspultit 71 Nm (52 lb·ft) -

F Ohjaustangon kiinnityksen kiinnityspultit 26 Nm (19 lb·ft) -

G Ajovalon kiinnityspultit 5 Nm (3,7 lb·ft) Käytä L

H Etuakseli 54 Nm (40 lb·ft) Käytä L

I Etuakselin nipistyspultti 22 Nm (16 lb·ft) Käytä L

J Takajarrun polkimen kääntöpultti 46 Nm (34 lb·ft) Käytä L

K Takajarrun pääsylinterin kiinnityspultit 12 Nm (9 lb·ft) Käytä L

L Kääntövarren pultit 41 Nm (30 lb·ft) Käytä L

M Taka-akselin säätöpultit 5,4 Nm (4 lb·ft) Käytä L

N Taka-akselin mutteri 102 Nm (75 lb·ft) Käytä L

O Moottorin kiinnityksen sivulevyjen pultit 34 Nm (25 lb·ft) Käytä L

P Ohjainkannattimen power packiin 
kiinnityspultit

4 Nm (3 lb·ft) Käytä L

Q Ohjaimen ohjainkannattimeen kiinnityspultit 11 Nm (8 lb·ft) Käytä L
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ä LOCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

ä LOCTITE® 242® -kierrelukitetta (tai vastaavaa)

mautukset
R Etujarrusatulan kiinnityspultit 41 Nm (30 lb·ft) Käyt

S Etujarrusatulan jarrupalan pultti 9 Nm (6,6 lb·ft) Käyt

Sijainti Kohde Kiristysmomentti Huo
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Mo

.6.
ottoripyörän vasen sivu

Katso kiristysmomenttitaulukko sivulta sivulla 6
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la 6.6.
Moottoripyörän oikea sivu

Katso kiristysmomenttitaulukko sivulta sivul
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1.

2.

3.

ck -akku osavaltion ja paikallisten lakien 
er pack -akku on kierrätettävä, eikä sitä saa 
ikkajätteenä. 

o-yhtiöön osoitteessa 
otorcycles.com tai etsi alueellasi toimiva 
0

ck -akku

wer Pack -akku
OMIO: Älä koskaan säilytä moottoripyörääsi alle 30 % 

rauksella. Power pack -akun jättäminen alle 30 % varaukselle 
käksi aikaa voi vaurioittaa power pack -akkua, ja mitätöi 
uun.

taa moottoripyöräsi power pack -akku kuten on ohjeistettu 
hdassa “Milloin ladata Z-Force® Power Pack™ -akkusi”, 
ulla 1.3. Kun akku on ladattu, irrota se vaihtovirtalähteestä. 
ottoripyöräsi jättäminen ir ti verkkovirrasta latausten välillä 
ksimoi power pack -akun pitkän aikavälin kunnon. 

käaikaissäilytyksessä tarkista varaus vähintään kerran 
ukaudessa, ja lataa akku takaisin 60 % varaukseen, jos se on 
donnut alle 30 %.

Power pack -akku on litium-ionitoiminen järjestelmä. Vaikka 
järjestelmä vaatii lataamista, se ei vaadi huoltoa.

Power pack -akku on pidettävä etäällä äärilämpötiloista. 
Maksimoidaksesi power pack -akun kestoiän vältä jättämästä 
sitä pysäköitynä suoraan auringonvaloon tai pitkäksi aikaa 
pysäköitynä/säilytettynä alueelle, missä ympäristön lämpötila 
on alle -20 °C (-4 °F) tai yli 35 °C (95 °F).

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

4. Hävitä power pa
mukaisesti. Pow
hävittää kaatopa

Ota yhteyttä Zer
support@zerom
kierrätyskeskus.
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rustettu erillisillä etu- ja 
järjestelmillä, joilla kummallakin on omat 

aso voi laskea hieman normaalissa käytössä 
isen vuoksi, mutta sen ei saa antaa pudota alle 
JAN.

än ilmaaminen
 varustettu ABS-järjestelmällä. Jarrujärjestelmä 

mata manuaalisesti vain, jos hydraulisessa 
 (HCU) on edelleen nestettä.

ikön ilmaaminen vaatii tyhjennyksen ja nesteen 

vaihtaminen
 vaihtaa 12 kuukauden välein riippumatta 

 ajetusta matkasta. On suositeltavaa, että tämän 
rittaa Zero Motorcycles -jälleenmyyjä.
Yleishuolto

Jarrut
VAROITUS: Jarruneste on erittäin myrkyllistä - pidä säilytysastiat 
tiiviisti suljettuina ja poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että 
nestettä on vahingossa nielty, toimita henkilö välittömästi 
lääkäriin.

VAROITUS: Jos nestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtele 
välittömästi runsaalla vedellä.

VAROITUS: Älä aja moottoripyörää, jos jarrunesteen määrä on 
alle säiliöön merkityn ALARAJAN. Jarrunestettä TÄYTYY lisätä 
säiliöön ennen ajoa.

VAROITUS: Jos jarruvipu tai polkimen liike on epätavallisen 
pitkä, tuntuma on löysä tai jarrunestettä kuluu merkittävästi, ota 
yhteyttä Zero Motorcycles -jälleenmyyjään. Tällaisissa 
olosuhteissa ajaminen voi johtaa pidentyneisiin 
pysähtymismatkoihin tai jarrut voivat pettää kokonaan.

HUOMIO: Käytä vain uuttaa nestettä ilmatiiviistä 
säilytysastiasta. Avoimessa astiassa säilytetty tai järjestelmästä 
aiemmin vuotanut neste on imenyt kosteutta, mikä heikentää 
suorituskykyä, eikä tällaista nestettä saa käyttää.

HUOMIO: Jarruneste vahingoittaa muovisia ja maalattuja 
pintoja. Imeytä vuodot välittömästi imukykyiseen kankaaseen ja 
pese alue autosaippuan ja veden seoksella.

Zero SR/F on va
takahydraulijarru
nestesäiliönsä.

Säiliöiden nestet
jarrupalan kulum
merkityn ALARA

Jarrujärjestelm
Moottoripyörä on
on mahdollista il
ohjausyksikössä

Kuivan HCU-yks
täyttökoneen.

Jarrunesteen 
Jarruneste täytyy
moottoripyörällä
toimenpiteen suo
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1.

2.

3.

4.

säiliö

ossa moottorin yläpuolella ja näkyy parhaiten 
alta puolelta. 

ripyörän on oltava pystyasennossa ennen 
mista.
2

ujarrun nestesäiliö

rkasta etujarrun jarrunesteen taso. Se näkyy säiliön läpi. Jos 
steen taso on alle merkityn ALARAJAN, lisää jarrunestettä, 
nnes se saavuttaa merkityn YLÄRAJAN.

omautus: Moottoripyörän on oltava pystyasennossa ennen 
stetason tarkastamista.

Puhdista kertynyt lika ja epäpuhtaudet säiliön kannen 
ympäriltä ennen säiliön avaamista. Laita säiliön alle rätti 
imemään mahdolliset nesteroiskeet.

Ruuvaa säiliön kansi ir ti.

Lisää uutta DOT 4 -jarrunestettä.

Huomautus: Älä ylitäytä. Täytä vain merkittyyn YLÄRAJAAN 
asti. Ylitäyttö aiheuttaa nesteen vuotamista ajon aikana.

Tarkasta korkin tiiviste ja varmista, että siinä ei ole kulumaa 
tai vahinkoja, ja aseta korkki takaisin paikalleen.

Takajarrun neste

Säiliö sijaitsee rung
moottoripyörän oike

Huomautus: Mootto
nestetason tarkasta
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arkastaminen
kastettava huoltoaikataulun mukaisesti. Katso 

 jäljellä oleva jarrupalan paksuus tarkastamalla 
 sivuilta.

t, jos jommankumman jarrupalan paksuus on 
aa). Jos jarrupalat ovat kuluneet, ne täytyy 
sti ennen kuin ajat Zero SR/F:llä.
Tarkasta takajarrunesteen taso säiliön kotelosta. Jos nesteen 
taso on alle merkityn ALARAJAN, lisää jarrunestettä, kunnes se 
saavuttaa merkityn YLÄRAJAN.

1. Puhdista kertynyt lika tai epäpuhtaudet korkista ja säiliön 
aukolta ennen säiliön avaamista. Laita säiliön alle rätti 
imemään mahdolliset nesteroiskeet.

2. Ruuvaa säiliön kansi ir ti. 

3. Lisää uutta DOT 4 -jarrunestettä. 

Huomautus: Älä ylitäytä. Täytä vain merkittyyn YLÄRAJAAN 
asti. Ylitäyttö aiheuttaa nesteen vuotamista ajon aikana.

4. Tarkasta korkin tiiviste ja varmista, että siinä ei ole kulumaa 
tai vahinkoja, ja aseta korkki takaisin paikalleen. 

Jarrupalojen t
Jarrupalat on tar
sivulla 6.2.

Määritä kunto ja
palat jarrusatulan

Vaihda jarrupala
1 mm (0,04 tuum
vaihtaa välittömä
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Ja
Ja
jar

taminen
 ja/tai uusien jarrulevyjen pohjustamista 
ukaisen jarrun suorituskyvyn ja jarrun 
imiseksi. Asianmukainen pohjustus parantaa 
 tuntumaa ja vähentää tai poistaa jarrujen 

n pohjustuksessa jarrulevyn pinnalle lisätään 
upalamateriaalia.

Etujarrupalat

R

E

Ta
4

rrulevyn tarkastaminen
rrulevyjen paksuus on tarkastettava säännöllisesti. Vaihda 
ruroottori välittömästi, jos vähimmäispaksuus alittuu.

Jarrupalojen vaih
Uusien jarrupalojen
suositellaan asianm
elinkaaren maksimo
jarrupolkimen/vivun
vinkumisen. Jarruje
tasainen kerros jarr

oottori Mittaustulos

tu 0,18 tuumaa (4,5 mm)

ka 0,16 tuumaa (4,0 mm)
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sapito kohdasta “Huoltoaikataulu”, sivulla 6.2.

an säätö kohdasta “Etujousituksen säätö”, 

nvaimentimen kokoonpano sisältää 
tua kaasua.

tellä tai avata sylinteriä tai iskunvaimenninta.

unvaimenninta korkeille lämpötiloille tai 

man tahansa yllä olevan tekeminen voi 
rin tai iskunvaimentimen räjähtämisen ja johtaa 
n tai kuolemaan.

ito kohdasta “Huoltoaikataulu”, sivulla 6.2.

aimentimen säätö kohdasta “Takajousituksen 
20.
Takajarrupalat
VAROITUS: Uusilla jarrupaloilla tai uudessa jarrujärjestelmässä 
ensimmäiset jarrutukset tuottavat hyvin vähän jarrutustehoa. 
Käytä jarruja muutaman kerran matalilla nopeuksilla (alle 40 
km/h) kunnollisen jarrutuskitkan muodostamiseksi.

Jousitus
Etu
 Katso kunnos

 Katso haaruk
sivulla 6.16.

Taka
VAROITUS: Isku
korkeapaineistet

 Älä yritä käsi

 Älä altista isk
avotulelle.

VAROITUS: Kum
aiheuttaa sylinte
loukkaantumisee

Katso kunnossap

Katso takaiskunv
säätö”, sivulla 6.
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mieltymykset voivat erota annetuista 

minen:

yörä pystyyn tuelle niin, että etupyörä on ir ti 

nnassa haarukan putken alaosasta putken 
osaan.

os ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan nimellä 

yörä tuelta.
6

ujousituksen säätö
mä moottoripyörä on varustettu Showa SFF-BP (Separate 
nction Forks - Big Piston) -haarukoilla, jotka parantavat 
ädettävyyttä ja tarjoavat merkittävää etua painossa. 
semmassa haarukassa on esijännityksen säätö ja oikeassa 
arukassa takaisinpalautuksen ja kompression vaimennus. 
mpaa suurempi 43 mm:n mäntä parantaa vaimennusvoiman 
goivuutta suuritehoisessa ajossa.

usessa on kaksi päätoimintoa: kompressio jousen lataamisen 
ana ja takaisin palautus jousen palatessa takaisin täyteen 
uuteen. Kompression vaimennus on säätö, jolla määritetään 
inka nopeasti tai hitaasti haarukka kompressoituu. Takaisin 
lautuksen vaimennus on säätö, jolla määritetään kuinka 
peasti tai hitaasti haarukka palaa takaisin.

ijännityksen mittaaminen
kean etujousituksen esijännityksen (painauma) on 
siarvoisen tärkeää käsittelykyvyn kannalta. Jousen 
ijännityksen on täsmättävä ajajan painon kanssa. Jousi on 
ijännitetty 200 lb (90 kg) painavaa ajajaa varten (ajajan paino 
0 lb (81 kg) ja varusteiden 20 lb (9 kg)). Tällöin etupyörä on 
3:n tasossa liikematkastaan. Painavammat ajajat tarvitsevat 
kemmät jousiasetukset. Hyvä etujousien jännityksen arviointi 
idaan löytää mittaamalla etujousituksen painauma. Tämä 
ttaus määrittää nopeasti, jos etujouset ovat lähelle oikein 
inoosi nähden. Tätä säätöä suositellaan ohjeena; 

henkilökohtaiset ajo
määrityksistä.

Painauman tarkasta

1. Aseta moottorip
maasta.

2. Mittaa pystysuu
pölytiivisteen ala

3. Kirjaa mittaustul
M1).

4. Poista moottorip
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sä kokonaispainauma on 1,77 tuumaa (45 mm). 
alta oikeat painaumat.

 kokonaispainauma on suurempi kuin 
sen esijännitystä on säädettävä. Tässä 
ta täytyy jäykentää kääntämällä esijännityksen 
äivään.

Käyttäjä Arvo

3,93 tuumaa (100 mm)

- 2,16 tuumaa (55 mm)

= 1,77 tuumaa (45 mm)

ispainauma = 1,57 tuumaa (40 mm)
5. Istu moottoripyörän päälle normaalit ajovarusteet päälläsi.

6. Pyydä avustajaa pitämään pyörää pystyasennossa. 
Molempien jalkojesi tulee olla jalkatappien päällä.

7. Hyppyytä jousia muutaman kerran.

8. Pyydä toista avustajaa tekemään mittaukset samoista 
kohdista, kuin vaiheessa 2.

9. Kirjaa mittaustulos ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan nimellä 
M2).

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

Esimerkki:

Tässä esimerkis
Katso laatikosta 

Huomautus: Jos
suositusarvo, jou
esimerkissä jous
säädintä myötäp

Mittaustulos

M1

M2

Painauma

Suositeltu kokona
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sen vaimennus
 vaimennus määrää, miten haarukan 
aluusuunnassa. SFF-BP-haarukan 

 takaisinpalautuksen jännitys täytyy säätää 
ssiota.

npalautuksen säätö vaikuttaa jonkin verran 
een.

 TEN-säätöruuvin kääntäminen 
ää vaimennusta.

 TEN-säätöruuvin kääntäminen 
nentää vaimennusta.

ei saa koskaan pakottaa täysin ääriasentoon 
ntaan; jätä aina yhden askelman säätövara 
8

usen esijännityksen säätö
usen esijännityksen säädin sijaitsee haarukkaputken päällä ja 
ä säädetään 6 mm:n kuusioavaimella myötä- tai vastapäivään 
äntäen.

omautus: Kun säädät esijännitystä, aloita aina pienimmästä 
etuksesta.

Esijännityksen säätimen myötäpäivään kääntäminen lisää 
jousen esijännitystä ja pienentää etujousituksen painaumaa.

Esijännityksen säätimen vastapäivään kääntäminen alentaa 
jousen esijännitystä ja lisää etujousituksen painaumaa.

OMIO: Säätimiä ei saa koskaan pakottaa täysin ääriasentoon 
ötä- tai vastasuuntaan; jätä aina yhden askelman säätövara 
lempiin suuntiin.

Takaisinpalautuk
Takaisinpalautuksen
jousitus käyttäytyy p
suunnittelun vuoksi
aina ennen  kompre

Huomautus: Takaisi
kompressioasetuks

 Paluujännityksen
myötäpäivään lis

 Paluujännityksen
vastapäivään pie

HUOMIO: Säätimiä 
myötä- tai vastasuu
molempiin suuntiin.
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an kovaa. Jos haarukka osuu pohjaan, käännä 
lma kerrallaan, kunnes tätä ei enää esiinny.

iä ei saa koskaan pakottaa täysin ääriasentoon 
uuntaan; jätä aina yhden askelman säätövara 
iin.

 tehdasasetukset
 auttavat sinua säätämään etujousituksen 
setuksiin.

 asetukset urheilukäytössä
 ovat ehdotus asetusten perustasoksi 

Asetus

ännitys Minimi + 5,0 kierrosta myötäpäivään

Maksimi - 3,75 kierrosta vastapäivään

pressio Maksimi - 6,5 kierrosta vastapäivään

Asetus

ännitys Minimi + 5,0 kierrosta myötäpäivään

Maksimi - 4,25 kierrosta vastapäivään

pressio Maksimi - 5,0 kierrosta vastapäivään
Kompression vaimennus
Kompression vaimennus määrää, miten haarukan jousituksen 
kompressio käyttäytyy. 

SFF-BP-haarukan suunnittelun vuoksi takaisinpalautuksen 
jännitys täytyy säätää aina ennen  
kompressiota.“Takaisinpalautuksen vaimennus”, sivulla 6.18

 Kompression COM-säätöruuvin kääntäminen myötäpäivään 
lisää vaimennusta. 

 Kompression COM-säätöruuvin kääntäminen vastapäivään 
pienentää vaimennusta. 

Aloita keskiaskelmasta ja säädä kompressiota tästä eteenpäin. 
Asianmukainen kompressio mahdollistaa sen, että rengas 
seuraa maata usean pompun yli ajettaessa. Liian hitaalle 
asetettu kompressio pakkaa (tuntuu kovalta usean pompun yli 
ajettaessa), kun taas liian nopea kompressio aiheuttaa haarukan 

iskemisen pohja
säätöruuvia aske

HUOMIO: Säätim
myötä- tai vastas
molempiin suunt

Etujousituksen
Seuraavat tiedot
takaisin tehdasa

Etujousituksen
Seuraavat tiedot
urheilukäytössä.

Säätö

Etuhaarukan esij

Etuhaarukan 
takaisinpalautus

Etuhaarukan kom

Säätö

Etuhaarukan esij

Etuhaarukan 
takaisinpalautus

Etuhaarukan kom
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minen:

yörä pystyyn tuelle niin, että takapyörä on ir ti 

syys taka-akselista takavaloon. Merkitse tämä 
tään muissa mittauksissa.

os ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan nimellä 

yörä tuelta.
0

kajousituksen säätö
ijännityksen mittaaminen

kean takajousen esijännityksen (painauman) saavuttaminen 
 ensiarvoisen tärkeää käsittelykyvyn kannalta. Jousen 
ijännityksen on täsmättävä ajajan painon kanssa. Jousi on 
ijännitetty 200 lb (90 kg) painavaa ajajaa varten (ajajan paino 
0 lb (81 kg) ja varusteiden 20 lb (9 kg)). Tällöin takapyörä on 
3:n tasossa liikematkastaan. Jäykempi jousitus on 
peellinen, kun kuljettaja on painavampi tai moottoripyörässä 
 lisäkuormaa tai lisävarusteita. Hyvä takajousien jännityksen 
iointi voidaan löytää mittaamalla takajousituksen painauma. 

mä mittaus määrittää nopeasti, jos takajouset ovat lähelle 
ein painoosi nähden. Tätä säätöä suositellaan ohjeena; 
nkilökohtaiset ajomieltymykset voivat erota annetuista 
ärityksistä.

Painauman tarkasta

1. Aseta moottorip
maasta.

2. Mittaa pystyetäi
kohta. Sitä käyte

3. Kirjaa mittaustul
M1).

4. Poista moottorip
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a on 2,03 tuumaa (51,5 mm). Katso laatikosta 
umat. 

 kokonaispainauma on suurempi kuin 
sen esijännitystä on säädettävä. Tässä 
ta täytyy jäykentää kääntämällä 
n säätökaulusta myötäpäivään.

Käyttäjä Arvo

23,62 tuumaa (600 mm)

- 21,59 tuumaa (548,5 mm)

= 2,03 tuumaa (51,5 mm)

ispainauma = 1,83 tuumaa (46,5 mm)
5. Istu moottoripyörän päälle normaalit ajovarusteet päälläsi.

6. Pyydä avustajaa pitämään pyörää pystyasennossa. 
Molempien jalkojesi tulee olla jalkatappien päällä.

7. Hyppyytä jousia muutaman kerran.

8. Pyydä toista avustajaa tekemään mittaukset samoista 
kohdista, kuin vaiheessa 2.

9. Kirjaa mittaustulos ylös (tätä mittaustulosta kutsutaan nimellä 
M2).

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

Esimerkki:

Kokonaispainaum
alta oikeat paina

Huomautus: Jos
suositusarvo, jou
esimerkissä jous
iskunvaimentime

Mittaustulos

M1

M2

Painauma

Suositeltu kokona
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sen säätö

 (kireyden) säätöruuvi on iskunvaimentimen 
timessa on kirjaimet “H”, joka tarkoittaa 
taa hitaammin) ja “S”, joka tarkoittaa 
auttaa nopeammin). Ajon laadun säätöruuvi 

n ajon kovuutta tai pehmeyttä.

inen myötäpäivään (kovemmaksi) on 
 iskuissa.

inen vastapäivään (pehmeämmäksi) on 
missä toistuvissa iskuissa.

iä ei saa koskaan pakottaa kokonaan 
aan" asentoon; jätä aina yhden askelman 

n suuntiin.
2

usen esijännityksen säätö

Puhdista lika ja epäpuhtaudet iskunvaimentimen 
säätökauluksesta.

Löysää lukkokaulusta (alaosa) säätöavaimella.

Käännä säätökaulusta (yläosa) säätöavaimella.

Jos mitattu painauma on haluttua pienempi, vähennä jousen 
esijännitystä kääntämällä iskunvaimentimen päällä olevaa 
säätökaulusta vastapäivään. Jos suurempi, lisää jousen 
esijännitystä kääntämällä iskunvaimentimen päällä olevaa 
säätökaulusta myötäpäivään.

Kiristä lukkokaulus (alaosa) säätökaulusta (yläosa) vasten 
säätöavaimella.

Takaisinpalautuk

Paluuvaimennuksen
päällä. Iskunvaimen
kovaa (MAX, palaut
pehmeää (MIN, pal
ohjaa moottoripyörä

 Ruuvin kääntäm
parempi kovissa

 Ruuvin kääntäm
parempi pienem

Huomautus: Säätim
"pehmeään" tai "kov
säätövara molempii
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an iskemisen pohjaan kovaa. Jos haarukka 
äännä säädintä askelma kerrallaan, kunnes tätä 

timiä ei saa koskaan pakottaa kokonaan 
kovaan" asentoon; jätä aina yhden askelman 
piin suuntiin.

en tehdasasetukset
 auttavat sinua säätämään takajousituksen 
setuksiin.

en asetukset urheilukäytössä
 ovat ehdotus asetusten perustasoksi 

Asetus

Maksimi - 15 askelmaa vastapäivään

Maksimi - 27 askelmaa vastapäivään.

Asetus

Maksimi - 13 askelmaa vastapäivään

Maksimi - 15 askelmaa vastapäivään
Kompression säätö

Kompression vaimennuksen säätöruuvi on iskunvaimentimen 
alaosassa. Iskunvaimentimessa on kirjaimet “H”, joka tarkoittaa 
kovaa (MAX, hitaampi puristuminen) ja “S”, joka tarkoittaa 
pehmeää (MIN, nopeampi puristuminen). Käännä säädintä 
myötäpäivään kovemman ajolaadun (hitaamman kompression) 
saavuttamiseksi. Käännä säädintä vastapäivään pehmeämmän 
ajolaadun (nopeamman kompression) saavuttamiseksi.

Aloita keskiaskelmasta ja säädä kompressiota tästä eteenpäin. 
Asianmukainen kompressio mahdollistaa sen, että rengas 
seuraa maata usean pompun yli ajettaessa. 

Liian hitaalle asetettu kompressio pakkaa (tuntuu kovalta usean 
pompun yli ajettaessa), kun taas liian pehmeä kompressio 

aiheuttaa haaruk
osuu pohjaan, k
ei enää esiinny.

Huomautus: Sää
"pehmeään" tai "
säätövara molem

Takajousituks
Seuraavat tiedot
takaisin tehdasa

Takajousituks
Seuraavat tiedot
urheilukäytössä.

Säätö

Takajousituksen 
takaisinpalautus

Takajousituksen 
kompressio

Säätö

Takajousituksen 
takaisinpalautus

Takajousituksen 
kompressio
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Va
py

den rikkoutumiset johtuvat tyypillisesti 
 johtaa vakavaan renkaiden halkeamiseen, 
miseen, palteen ir toamiseen pyörästä, 
nnalta odottamattomaan moottoripyörän 
iseen, mikä voi johtaa vakavaan 

ai kuolemaan.

arkastettava ja säädettävä asianmukaiselle 
jokaista ajamista. Rengaspaineet on 
mällä asianmukaista mittaria renkaiden 

 rengas määritellään renkaaksi, jolla ei ole 
untiin.

enttiilien korkit aina takaisin paikoilleen 
ämisen jälkeen.

inen
 renkaat VAIN Zero Motorcyclesin 
kaisiin. Katso “Tiedot”, sivulla 8.2. Nämä 
, jotka on testattu ja hyväksytty Zero 

ksi.

Takarengas

248 kPa (36 PSI)
4

örät ja renkaat
rkasta seuraavat asiat molemmista pyöristä:

Vääntymät ja halkeamat.

Merkit iskuista.

rkasta seuraavat asiat molemmista renkaista:

Viillot, halkeamat tai puuttuvat urakorvakkeet urissa tai 
sivuseinien alueella.

Renkaan rungon kuopat tai pullistumat.

Epätasainen renkaan urien kuluminen. Yhden puolen renkaan 
urien kuluminen tai renkaan urissa olevat tasaiset kohdat 
viittaavat renkaassa tai moottoripyörässä olevaan 
ongelmaan.

Altistuneet renkaan urat tai rispaantuminen.

Urasyvyys alle 1/16 tuumaa (1,6 mm).

ihda pyörä tai rengas välittömästi, jos kummassakaan 
örässä tai renkaassa on mikä tahansa yllä oleva vika.

Renkaiden täyttö
VAROITUS: Renkai
alitäytöstä ja voivat
kulutuspinnan ir toa
puhkeamiseen tai e
hallinnan menettäm
loukkaantumiseen t

Rengaspaineet on t
täyttötasolle ennen 
tarkastettava käyttä
ollessa KYLMÄT.
Huomautus: KYLMÄ
ajettu vähintään 3 t

Huomautus: Laita v
rengaspaineen säät

Renkaan vaihtam
VAROITUS: Vaihda
hyväksymiin vyören
ovat ainoita renkaita
SR/F:ssä käytettävi

Eturengas

248 kPa (36 PSI)
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ee vain vähän ylläpitoa, toimii hiljaisesti ja venyy 
hän. Pidä hihna ja hihnapyörät puhtaina liasta, 
 ja epäpuhtauksista. Vetohihnan kireys täytyy 
ää huoltoaikataulussa määritellyin välein. Katso 
t tiedot huoltoaikataulusta sivulta sivulla 6.2.

evyellä saippuavesiliuoksella moottoripyörän 
ä. Pyyhi kuivaksi ja tarkasta seuraavat asiat:

normaalit kulumiskuviot.

kohdan vauriot.

iistoutuminen. Pieni viistoutuminen on tavallista, 
aa hammashihnapyörien kohdistustarpeeseen.

pinnat kivien aiheuttamien rikkoutumisten 

sa (hammasosa) altistuneiden punosten varalta, 
rmaalisti suojassa nylon ja 
erroksen alla. Tämä johtaa hihnan 
en ja viittaa kuluneeseen hammashihnapyörän 
.

 tai halkeamisen merkit hihnan hampaiden 

s havaitset hihnassa minkä tahansa yllä olevan 
VAROITUS: Hyväksymättömien renkaiden asentaminen voi 
heikentää käsiteltävyyttä ja aiheuttaa suorituskykyongelmia sekä 
estää ABS:ää ja MTC:tä toimimasta oikein.

Vetohihna
Vetohihna tarvits
minimaalisen vä
rasvasta, öljystä
tarkastaa ja säät
huoltoa koskeva

Puhdista hihna k
pesun yhteydess

 Viillot tai epä

 Hihnan keski

 Ulkoreunan v
mutta se viitt

 Ulkoiset rihla
varalta.

 Hihnan sisäo
jotka ovat no
polyetyleenik
rikkoutumise
hampaaseen

 Puhkeamisen
juuressa.

Vaihda hihna, jo
vian.
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Ga

rive™ -älypuhelinsovellus
nan kireys voidaan tarkistaa Gates® Carbon 
 -älypuhelinsovelluksella, joka mittaa hihnan 
ksen taajuuden.

la ilmaiseksi sekä Apple iTunes® -kaupasta 
kaupasta. iTunes® on Apple-yhtiön 
erkki. Google Play® store on Google-yhtiön 

erkki.

nan taajuuden mittaus hihnan alemmalta 
eskiosaa (hihnapyörien välistä).

s toimii parhaiten hiljaisessa ympäristössä.

vat sovellusohjeet voivat olla erilaisia eri 

akytkimestä.

ksessa Jännitys-kuvaketta (Tension) ja 
ure).

helimen mikrofoni on päällä (ON) (jos 

iin, että mikrofoni on mahdollisimman lähellä 
kettamatta hihnaa).
6

yttöhihnan kireyden tarkastaminen
ianmukainen hihnan kireys on oleellista ajojärjestelmän 
timaalisen toiminnan saavuttamisessa.

nan kireyden puuttuminen voi johtaa hammastuksen 
tumiseen päällekkäin. Hihnassa olevat hampaat liukuvat 
ahammashihnapyörän hampaiden päälle. Tämä aiheuttaa 
ämiellyttävän äänen. Hammastuksen joutuminen päällekkäin 
i johtaa hiilikuitujen vaurioitumiseen. Jos näin tapahtuu, sinun 
 vaihdettava hihna ennen seuraavaa ajokertaa.

an suuri kireys voi lisätä ajojärjestelmän kulumista ja 
jestelmä voi laahata.

tohihnan kireys voidaan tarkistaa Kireyden testaustyökalulla tai 
tes® Carbon Drive™ -älypuhelinsovelluksella.

Gates® Carbon D
Vetohih
Drive™
jännity

Sovellus on saatavil
että Google Play® -
rekisteröimä tuotem
rekisteröimä tavaram

Huomautus: Tee hih
osalta, läheltä sen k

Huomautus: Sovellu

Huomautus: Seuraa
puhelimissa.

1. Poista avain vir t

2. Napauta sovellu
Mittausta (Meas

3. Vahvista, että pu
soveltuva).

4. Pidä puhelinta n
vetohihnaa (kos
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örää neljänneskierros, ja toista taajuusmittaus.

n taajuuslukemia alla oleviin suositusarvoihin.

 kireyttä, jos taajuus on pois suositellulta 

reyden testaustyökalu
 mahdollista, vetohihnan säätämisessä tulee 
ua Gates® Carbon Drive™ -älypuhelinsovellusta. 
arbon Drive™ -älypuhelinsovellus”, sivulla 6.26.

Suositeltu kireysalue

62 Hz – 82 Hz
5. Napauta hihnaa peukalollasi tai ruuviavaimella (kuten 
kuvassa), jotta se värisee, kuin kitaran kieli.

6. Mikrofoni mittaa värinän taajuuden.

7. Kierrä takapy

8. Vertaa hihna

9. Säädä hihnan
alueelta.

Vetohihnan ki
Huomautus: Kun
käyttää suositelt
Katso “Gates® C

Hihnan tiukkuus

11 mm
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Hu
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ylä
mo

1.

2.

örästä. Testauslaitteen "huuli" johtaa 
ihnalle.

tteen painetta hitaasti, kunnes kuulet 
nen. Älä nosta painetta testauslaitteen 
jälkeen.

e varovasti hihnasta. Vältä testauslaitteen 
ta, sillä tämä voi aiheuttaa mittaustuloksen 

reyttä, jos mittaus on pois suositellulta 

Suositeltu kireysalue

51 kg – 102 kg
8

eyden testauslaitteessa on muovinen mittausvarsi, joka 
aitsee kolossa. Tämän kolon ympärillä on mittausasteikko. 

nan kireys todetaan mittavarren ja mittausasteikon 
tymäkohdasta. Kireyden testauslaitteen yläosassa on painike 
psahtava suojus), johon voit kiinnittää sormesi kumisella 
ikkeellä. Jousi sijaitsee napsahtavan suojuksen alapuolella. 

ojus tuottaa napsahtavan äänen, jos jouseen kohdistuu tietty 
ine.

omautus: Hihnan suojus häiritsee hihnan kireyden 
kastamista kireyden testauslaitteella, jos sitä käytetään 
puolelta. Hihnan kireys voidaan tarkastaa ilman häiriöitä 
ottoripyörän alapuolelta.

Poista avain vir takytkimestä.

Paina kireyden testauslaitetta tasaisesti hammastamatonta 
hihnan puolta vasten testauslaitteen ollessa puolivälissä 
moottorikäyttöisestä hammashihnapyörästä ja takarenkaan 

hammashihnapy
testauslaitteen h

3. Nosta testauslai
napsahtavan ää
napsahtamisen 

4. Irrota testauslait
kovaa liikuttamis
muuttumisen.

5. Säädä hihnan ki
alueelta.

Hihnan tiukkuus

11 mm
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taminen
 täytyy irrottaa, kun halutaan päästä käsiksi 12 
12 voltin sulakekeskukseen.

uimen irrottaminen

tajaistuimen lukko avaimella.

tajaistuin.
Käyttöhihnan säätäminen
Huomautus: Säädä molemmilta puolilta (oikea ja vasen) 
tasapuolisesti.

1. Poista avain vir takytkimestä.

2. Irrota takalokasuojan varsi.

3. Löysennä taka-akselin mutteria. 

4. Käännä oikeaa ja vasenta säätöpulttia 1/4 kierrosta 
kerrallaan, kunnes hihna on säädetty määritysten mukaan.

5. Kiristä taka-akselin mutteri. Kiristysmomentti – 102 Nm 
(75 lb ft)

6. Suorita moottoripyörän testiajo. 

7. Tarkasta hihnan asianmukainen säätö uudelleen testiajon 
jälkeen ja säädä uudelleen tarvittaessa.

Istuimen pois
Kuljettajan istuin
voltin akkuun ja 

Kuljettajan ist

1. Avaa matkus

2. Irrota matkus
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3.

4.

Ist
1.

Hu
ist
as

Hu
ist
kie

taminen
istus on tarkastettava säännöllisesti. Se on 

ousituksen heikentymistä säädettäessä, sillä 
alon kohdistukseen. Jousituksen 
ngaspaine on säädettävä oikein ennen 
ista. Ajovaloa voidaan kohdistaa 
s pystysuuntainen kohdistus on pielessä, 
liian lähelle tai liian kauas moottoripyörästä. 
n kohdistus ajovalon ollessa matalan säteen 
ipyörän ollessa kohtisuorassa maahan ja 
oottoripyörän päällä. Moottoripyörä 

 % kallistetulla ajovalolla.

 etulampun takana vasemmalla puolella. 
ntämällä ruuvia, kunnes oikea valonsäteen 
an.
0

Irrota pultti, jolla kuljettajan istuin on kiinnitetty runkoon. 
Kiristysmomentti – 11 Nm (8 lb ft)

Irrota kuljettajan istuin.

uimen asentaminen
Istuimen asennus tapahtuu käänteisesti poistoon verrattuna.

omautus: Kuljettajan istuinta asennettaessa varmista, että 
uimen etuosa asettuu kunnolla vastakappaleeseen, ennen kuin 
ennat kiinnityspultin takaisin takaosaan..

omautus: Matkustajaistuinta asennettaessa varmista, että 
uimen takaosa asettuu kunnolla takavalon etupuolella 
lekkeeseen.

Ajovalon kohdis
Ajovalon oikea kohd
kohdistettava aina j
tämä vaikuttaa ajov
heikentyminen ja re
ajovalon kohdistam
pystysuunnassa. Jo
valonsäde osoittaa 
Varmista valonsätee
sijainnissa, moottor
käyttäjän istuessa m
toimitetaan 0,5 - 2,5

Säätöruuvi sijaitsee
Säädä ajovaloa kää
kohdistus saavuteta
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polttimon vaihtaminen

vilkun linssin ruuvi ja poista linssi.

moa, käännä polttimoa vastapäivään ja vedä 
.

lttimo kantaan, paina se sisään ja käännä 
, kunnes se pysähtyy.

a ruuvi takaisin; kiristä ruuvi. Älä kiristä ruuvia 
Etuvalon/ajovalon vaihtaminen

Etuvalo/ajovalokokoonpano on suljettu, eikä sitä voi huoltaa. Ota 
yhteyttä Zero Motorcycles -jälleenmyyjään vaihdon 
suorittamiseksi.

Suuntavilkun 

1. Poista suunta

2. Työnnä poltti
polttimo ulos

3. Aseta uusi po
myötäpäivään

4. Aseta linssi j
liikaa.
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Ja

Ja
LE
va

tke lisävarusteita suoraan 12 voltin akkuun. 
haitallisesti moottoripyörän ja ABS:n 
AIN mukana toimitettuja 12 voltin 
Katso “12 voltin lisävarusteliittimet”, 

ssäsi on 12 voltin huoltovapaa akku, joka 
ripyörän järjestelmiin, kun vir takytin on 

see kuljettajan istuimen alla ja siihen pääsee 
rän vasemmalta puolelta. 

aan moottoripyörän power pack -akusta. 
ikana ja latauskaapeliin kytkettynä MBB 
alvoo 12 voltin akun varaustasoa ja 
ustasoa ylläpidetään.

 akku voidaan vaihtaa vain aitoon Zero 
ltin akkuun, joita saa jälleenmyyjältäsi. 12 
lelle on asennettu lämmitin varmistamaan 
ta kylmällä säällä. Hyväksymättömän 12 
inen voi estää moottoripyörää toimimasta 
irheilmoituksia kojelautaan.
2

rru-/takavalon (LED) vaihtaminen

rru-/takavalokokoonpano on suljettu, ei huollettavissa oleva 
D-yksikkö. Ota yhteyttä Zero Motorcycles -jälleenmyyjään 
ihdon suorittamiseksi.

12 voltin akku
VAROITUS: ÄLÄ ky
Tämä voi vaikuttaa 
toimintaan. Käytä V
lisävarusteliittimiä. 
sivulla 6.34.

Zero-moottoripyörä
antaa vir taa mootto
OFF-asennossa.

12 voltin akku sijait
käsiksi moottoripyö

12 voltin akku ladat
Normaalin käytön a
(Main Bike Board) v
varmistaa, että vara

HUOMIO: 12 voltin
Motorcyclesin 12 vo
voltin akun ulkopuo
optimaalinen toimin
voltin akun asentam
oikein ja aiheuttaa v
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 irrottaminen
vir takytkimestä.

jan istuin. Katso “Istuimen poistaminen”, 

n suojapaneelin kiinnityspultit (2 kpl).
12 voltin akun lataaminen
VAROITUS: Älä yritä ladata 12 voltin akkua, jos jännite on 
pudonnut alle 10 volttiin. 12 voltin akku, jonka jännite on alle 10 
V, voi olla vioittunut ja syttyä palamaan tai räjähtää, jos sitä 
ladataan.

HUOMIO: 12 voltin akku täytyy irrottaa ja poistaa 
moottoripyörästä ennen testaamista tai lataamista.

HUOMIO: Älä kytke akun ylläpitolaturia 12 voltin akkuun, kun se 
on asennettu/kytketty moottoripyörään. Ylläpitolaturin 
kytkeminen voi aiheuttaa ongelmia moottoripyörän omaan 
latausjärjestelmään.

HUOMIO: Käytä vain hyväksyttyä LIFEPO4-laturia, joka soveltuu 
akkusi jännitteelle, kemikaaleille ja enimmäislatausnopeudelle.

12 voltin akun
1. Poista avain 

2. Irrota kuljetta
sivulla 6.29.

3. Irrota istuime
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4.

5.

6.

7.

8.

12
HU
su
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12
ve

rusteliit t imet

ssäsi on 12 voltin lisävarusteliittimet 
älaitteiden kytkemistä varten. Nämä liittimet 
ripyörän tasavirtamuuntimesta, eivät 12 

timet ovat ainoa hyväksytty tapa virroittaa 
ähkökäyttöisiä lisävarusteita. Jos sinulla on 
 lisävarusteiden kytkemisestä, ota yhteyttä 
lleenmyyjään.
4

Irrota pultti, jolla kaapeli on kiinnitetty akun negatiiviseen (-) 
napaan.

Työnnä akun positiivisen (+) navan suojus pois ja irrota pultti, 
jolla kaapeli on kiinnitetty napaan.

Irrota akun lämmittimen johdotuksen liitin.

Irrota hihna, jolla akku on kiinnitetty moottoripyörään.

Irrota 12 voltin akku moottoripyörästä.

 voltin akun asentaminen
OMIO: Varmista, että 12 voltin akku on asetettu oikean 

untaisesti ja kiinnitetty hihnalla, ettei se pääse liikkumaan, kun 
ottoripyörää ajetaan.

 voltin akun asennus tapahtuu käänteisesti poistoon 
rrattuna.

12 voltin lisäva

Zero-moottoripyörä
sähkökäyttöisten lis
saavat vir taa mootto
voltin akusta.

HUOMIO: Nämä liit
Zeron hyväksymiä s
kysyttävää 12 voltin
Zero Motorcycles -jä
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ekeskus
eskus sijaitsee kuljettajan istuimen alla. 

sa (varjostettu) on suojakansi, joka on avattava 
kukseen pääsemistä.
Sulakkeet
Sulake-elementti sulaa ja luo avoimen tai epätäydellisen piirin, 
jos piirin läpi kulkee liiallinen määrä jännitettä. Sulakkeet ovat 
kertakäyttöisiä suojauslaitteita ja ne on vaihdettava joka kerta 
piirin ylikuormittumisen jälkeen. Korvaa sulake samalla 
vir taluokituksella olevalla sulakkeella. Tarkastuta 
sähköjärjestelmä jälleenmyyjälläsi, jos sulake sulaa toistuvasti.

Virranjakeluyksikkö
Virranjakeluyksikkö ohjaa monia moottoripyörän toimintoja ja 
toimii sulakkeiden tilalla seuraavissa piireissä:

 Kaukovalo

 Lähivalo

 Ajovalot

 Suuntavilkut

 Äänimerkki

 12 voltin AUX-lähtöliitin

 Jarruvalo

 Moottorin ohjain

 Kojelauta

 OBDII-portti

12 voltin sulak
12 voltin sulakek

Sulakekeskukses
ennen sulakekes
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12

1.

2.

3.

4.

5.

n tiedot on lueteltu alla:

uojattavat piirit

ennomoduuli

BS-9, venttiili

DU (virranjakeluyksikkö)

DU (virranjakeluyksikkö)

DU (virranjakeluyksikkö)

ojelauta

BS-18, moottori
6

 voltin sulakekeskukseen pääsy:

Irrota kuljettajan istuin. Katso “Istuimen poistaminen”, 
sivulla 6.29.

Irrota istuimen suojapaneelin kiinnityspultit (2 kpl).

Vapauta sulakekeskuksen suojuksen kielekkeet (2 kpl).

Avaa sulakekeskuksen kansi.

Vaihda sulakkeet.

12 voltin sulakkeide

Sulak
e 

Teho S

1 5A K

2 10A A

3 10A P

4 10A P

5 10A P

6 5A K

7 25A A
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e ja korkki.

kansi ja kiinnitä se pultilla. Kiristysmomentti – 
b ft)

ten sulakkeiden tiedot on lueteltu alla:

o Suojattavat piirit

15A Tasavirtamuunnin

15A Pyörän pääemolevy (MBB) / ohjain
Korkeajännitesulakkeet
Korkeajännitesulakkeet sijaitsevat power pack -akun vasemmalla 
puolella.

Sulakkeen vaihtaminen:

1. Irrota pultti, jolla sulakkeiden suojakansi on kiinnitetty power 
pack -akkuun, ja irrota kansi.

2. Työnnä korkkia sisäänpäin ja vapauta kääntämällä 
myötäpäivään.

3. Irrota sulake ja korkki power pack -akusta.

4. Vedä sulake ir ti sulakekorkista ja vaihda sulake 
samantehoiseen sulakkeeseen.

5. Asenna sulak

6. Asenna suoja
0,8 Nm (0,6 l

Korkeajännitteis

Sulake Teh

1 SPT3.

2 SPT3.
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tä korkeapaineisia pesureita (kuten kolikoilla 
, sillä ne voivat vahingoittaa tiettyjä osia. 

 voimakkaita kemikaaleja muoviosien 
ältä sellaisten pyyhkeiden tai pesusienten 
lleet kosketuksissa voimakkaasti 
tustuotteiden, liuotinten, tinnerin, bensiinin, 

iden tai ruosteenestoaineiden, jarrunesteen, 
en tai elektrolyyttien kanssa.

elemme puutarhaletkun käyttöä 
emisessä. Älä suuntaa vesisuihkua 
ihin tai kääntövarren laakereihin.

örä kevyesti sienellä tai puhtaalla pehmeällä 
mällä mietoa puhdistusainetta ja runsaasti 

uhdistaessasi muoviosia (kojelautaa, 
ukatteita), jotka voivat naarmuuntua 
muita osia helpommin.
ripyörä huolellisesti pesun jälkeen runsaalla 
 pesuainejäämien poistamiseksi.

pyörä säämiskällä tai pehmeällä kuivalla 

, kulumat ja vuodot pesun jälkeen.

ökomponenttien kuivua ennen käyttöä 
un jälkeen. Käytä molempia jarruja useaan 
oistamiseksi jarrupaloista, jos 

aan heti pesun jälkeen. 
8

hdistaminen
OMIO: Väärä puhdistaminen voi vahingoittaa sähköisiä 

mponentteja, suojia, katteita ja muita muoviosia. Älä käytä 
yryä tai korkeapaineista vettä käyttäviä puhdistusjärjestelmiä; 
 voivat aiheuttaa veden pääsyn laakereihin, tiivisteisiin ja 
hkökomponentteihin. Vältä veden kovaa ruiskuttamista 
jelaudan, latausportin, power pack -akun tai ohjaimen 
istöllä.

ottoripyörä on pestävä säännöllisesti sen elinkaaren 
rantamiseksi. Säännöllinen puhdistus on tärkeä osa 
ottoripyörän arvon säilyttämisessä. Se takaa myös 
vallisuuteen liittyvien osien toimivuuden.

hdista piki, hyönteiset tai muut kertyneet epäpuhtaudet 
hdollisimman nopeasti.

ROITUS: Testaa jarrut aina puhdistuksen jälkeen ja ennen 
tkan aloittamista.

örät ja renkaat
 käytä voimakkaasti happamia pyöränpuhdistusaineita. Älä 

ä puhdistusainetta vaikutusalueelle ohjeistettua pidemmäksi 
ksi, jos kyseisellä tuotteella poistetaan vaikeasti irrotettavaa 

aa. Huuhtele alue myös runsaalla vedellä, kuivaa välittömästi 
lisää ruosteensuojausainetta.

 käytä vanteenkiillotusaineita tai vastaavia tuotteita renkaissa, 
lä tämä vaikuttaa pitoon heikentävästi.

Pesu
VAROITUS: Älä käy
toimivat autopesut)

HUOMIO: Älä käytä
puhdistamisessa. V
käyttöä, jotka ovat o
syövyttävien puhdis
ruosteenpoistoaine
jäätymisenestoaine

Huomautus: Suositt
moottoripyörän pes
sähkökomponentte

1. Pese moottoripy
kankaalla käyttä
vettä.

2. Ole varovainen p
lokasuojia ja siv
moottoripyörän 

3. Huuhtele mootto
puhtaalla vedellä

4. Kuivaa moottori
pyyhkeellä.

5. Tarkasta vauriot

Anna kaikkien sähk
moottoripyörän pes
kertaan kosteuden p
moottoripyörää ajet
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r pack -akusta ja sähköjärjestelmästä, katso 

er pack -akun avaaminen on sallittu ainoastaan 
 Motorcycles -yhtiön teknikoille. Huomaa, että 
 -akun väärä käsitteleminen voi olla vaarallista. 
Pysäköinti ja pitkäaikainen varastoint i
 Aina kun suunnittelet olevasi ajamatta tai varastoivasi 

moottoripyöräsi pitempään (yli 30 vuorokautta), niin 
suositellaan, että lataat power pack -akun noin 60 % 
varaustilaan (State of Charge, SoC), ja irrotat sitten laturin.

 Jos virtakytkin ei ole ollut ON-asennossa viimeisten 30 
vuorokauden aikana, niin akunhallintajärjestelmä (BMS) 
aktivoi pitkäaikaissäilytyksen tilan, joka purkaa power pack 
-akun automaattisesti 60 % varaustilaan. Jos moottoripyörä 
on liitetty laturiin, kun se on pitkäaikaissäilytyksen tilassa, 
niin maksimi varaustila on rajoitettu 60 %:iin.

 Power pack -akku purkautuu erittäin hitaasti ajan mittaan. 
Tarkista varaustila vähintään kerran kuukaudessa, ja lataa 
akku takaisin 60 % varaukseen, jos se on pudonnut alle 30 
%:iin.

 Säilytä moottoripyörää viileässä power pack -akun eliniän 
parantamiseksi. Moottoripyörän säilyttäminen kuumissa 
olosuhteissa aiheuttaa power pack -akun eliniän 
lyhentymisen. Suositeltu säilytyslämpötila on -20 °C – 35 °C 
(-4 °F – 95 °F).

 Kun olet valmis ottamaan moottoripyöräsi pois säilytyksestä 
ajaaksesi sillä taas, käännä avainkytkin ON-asentoon ja 
takaisin OFF-asentoon, jotta poistutaan 
pitkäaikaissäilytyksen tilasta. Lataa vähintään 24 tuntia 
varmistaaksesi, että ihanteellinen solutasapaino palautuu.

Lisätietoja powe
sivulla 5.1.

VAROITUS: Pow
koulutetuille Zero
Zero power pack
ÄLÄ AVAA!



Huomautukset

6.4
0



Vianmääritys

7.1

 kaapeleiden ja liittimien purkaminen, 
vaihtaminen voi aiheuttaa vakavia palovammoja 
joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 

eajännitteiset kaapelit on merkitty oranssilla 
atso ensihoitajan tietoja koskeva kuvaus tämän 
kaosasta). 

än vianmääritys
yörät on tarkastettu huolellisesti ennen 
itakin teknisiä ongelmia voi sattua 

 huolimatta. Seuraavassa esiteltävät tiedot 
an tunnistamisessa ja mahdollisesti auttaa sinua 
 itsenäisesti. Vie moottoripyörä valtuutetun 
ollettavaksi ensi tilassa, jos et pysty 
ro SR/ F -moottoripyörän vikaa itsenäisesti. 

rcycles -yhtiön asiakaspalveluun, jos alueellasi ei 
ä.
VianmääritysVianmääritys

Sähkömoottoripyörään liit tyvät 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 
jauhetyyppisellä 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: Moottoripyörän korkeajännitteinen järjestelmä ei 
sisällä käyttäjän huollettavia osia. Korkeajännitteisten 

komponenttien,
poistaminen tai 
tai sähköiskun, 
kuolemaan. Kork
huomiovärillä (k
käyttöoppaan ta

Moottoripyör
Kaikki moottorip
toimittamista. Jo
tarkastamisesta
auttavat ongelm
korjaamaan vian
jälleenmyyjän hu
ratkaisemaan Ze
Soita Zero Moto
ole jälleenmyyjä
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, aseta seuraava avain

- aseta avain uudelleen

äärä avaimia saavutettu

lennettu onnistuneesti

a aktiivinen

a ei-aktiivinen

jä ohjauskahvoja ei asennettu

ämpenee

iston päivitys onnistui!

iston päivitys epäonnistui! Yritä uudelleen.

 -akku on tyhjä

 -akku on liian kylmä lataukseen

k -akku on liian kuuma lataukseen

a viivästytti lataamista tai keskeytti sen

taus suoritetaan kojelaudassa asetetun ajan mukaan.

hjelmapäivityksen/lokin vastaanottotilaan

ohjelmapäivityksen/lokin vastaanottotilasta
rjestelmäilmoitukset
rjestelmäilmoitus luodaan ja se näkyy kojelaudan alareunassa 
ekunnin ajan, kun esiintyy ei-kriittinen tapahtuma.

rjestelmäilmoitukset näytetään tapahtuman hetkellä, mutta 
tä ei tallenneta eivätkä ne ole katseltavissa sen jälkeen, kun 
oitus on sammunut.

Koodi Ilmoituksen

1 Luetaan av

2 Avain luettu

3 Avainvirhe 

4 Enimmäism

5 Avaimet tal

6 Tallennustil

7 Tallennustil

8 Lämmitetty

9 12 V akku l

10 Laiteohjelm

11 Laiteohjelm

12 Power pack

13 Power pack

14 Power Pac

15 Latausasem

16 Ajastettu la

17 Siirry laiteo

18 Poistu laite
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koodi voidaan tarkastaa kojelaudan näytöstä A. 
irheet)”, sivulla 3.54.

ta taulukosta virhekoodien numeroiden 
een poistamiseen tarvittavat toimet.

kut virheet saavat Tarkista moottori -valon (CEL) 
udassa ja samanaikaisesti moottoripyörän 
ään väännön vähennystilaan. Nämä virhekoodit 
assa virhekooditaulukossa.
Kojelaudan virhekoodit

Jos esiintyy virhe, virheviesti näkyy lyhyen aikaa ajonäytön 
alareunassa.

Tallennettu virhe
Katso “Errors (V

Katso seuraavas
selitykset ja virh

Huomautus: Jot
syttymään kojela
siirtymään pysyv
näkyvät seuraav
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K

 vääntösyötettä.

virhe.
velluksella
velluksella

velluksella

sulku.
oodi CEL* Vika Vian kuvaus

1 Korkea kaasutus Kaasuvirhe. 
2  Vääntövirhe Vääntövirhe. MSC ei antanut kelvollista
3  Vääntövirhe Vääntövirhe. 
4  Kaasuvirhe Kaasuvirhe.
5  CAN-virhe Voimansiirron CAN-väylän tietoliikenne
6  Tilavirhe Asenna ajotilat uudelleen älypuhelinso
7  Tilavirhe Asenna ajotilat uudelleen älypuhelinso
8 Ohjainvirhe Moottorin ohjaimen varoitus.
9  Ohjainvirhe Moottorin ohjaimen virhe.
10 Ajotilavirhe Asenna ajotilat uudelleen älypuhelinso
12 Luistonestovirhe Luistoneston virhe.
13 Luistonestovirhe Luistoneston virhe, tietoliikennevirhe.
15 Ajonvakautusvirhe Ajonvakautuksen virhe.
16 Etuvalon oikosulkuvirhe. Etuvalon kytkennän oikosulku.
17 Etuvalon polttimon sammumisvirhe Etuvalon kytkentä auki.
18 Suuntavilkun oikosulkuvirhe Merkkivalon kytkennän oikosulku.
19 Suuntavalon polttimon sammumisvirhe Merkkivalon kytkentä auki.
20 Jarrun polttimon oikosulkuvirhe Jarruvalon kytkennän oikosulku.
21 Jarrun polttimon sammumisvirhe Jarruvalon kytkentä auki.
22 12 V akun lämmittimen oikosulkuvirhe 12 V akun lämmittimen kytkennän oiko
23 12 V akun lämmittimen irtikytkentävirhe 12 V akun lämmittimen kytkentä auki.
24 12 V akku väärinpäin 12 V akku asennettu väärinpäin.
25 12 V akku heikko 12 V akku heikko.
26 Tasavirta heikko Tasavirtamuuntimen jännite heikko.
27 12 V matalajännitevirhe 12 V -järjestelmän virhe.
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avaittu irronnut kytkentä.
uutiksi ja yritä sitten uudelleen.
uutiksi ja yritä sitten uudelleen.
uutiksi ja yritä sitten uudelleen.
uutiksi ja yritä sitten uudelleen.
uutiksi ja yritä sitten uudelleen.

istooli, odota 2 minuuttia ja yritä uudelleen.

tia ja yritä uudelleen.

en.
e.

ottoripyörään.
i tai vanhempi kuin tämä moottoripyörä. Osa 
ävissä.

ysyvään vääntömomentin vähennystilaan. Myös 
28  12 V matalajännitevirhe 12 V -järjestelmän virhe.
29 HVIL auki -virhe Power pack -akun johdotuksessa h
30 Itsetesti epäonnistui Irrota laturi. Käännä avain Off 2 min
31 Akkumoduuli kelpaamaton Irrota laturi. Käännä avain Off 2 min
32 Kontaktori avoin Irrota laturi. Käännä avain Off 2 min
33 Akkumoduuli odottaa kytkentää Irrota laturi. Käännä avain Off 2 min
34 Akkumoduulin kytkennän 

uudelleenyritysten virhe
Irrota laturi. Käännä avain Off 2 min

35 Pilottisignaalin virhe Latausaseman virhe. Irrota latausp
36 Aluevirhe Laturin alue alustamaton.
37 Laturi ei kytketty CAN-väylän tietoliikennevirhe.
38 Laturivirhe Irrota latauspistooli, odota 2 minuut
39 Ajonestolaite kytketty irti CAN-väylän tietoliikennevirhe.
40 Ajonestolaitteen virhe Kokeile ohjelmoida avaimet uudelle
42 Lämmitettyjen ohjauskahvojen virhe Lämmitettyjen ohjauskahvojen virh
43  Eristysvirhe Ota yhteys jälleenmyyjään.
49 Akkumoduuli yhteensopimaton Asennettu akku ei sovellu tähän mo
50 Akkumoduulin ominaisuuksia ei tueta Asennettu moduuli on joko uudemp

ominaisuuksista ei ehkä ole käytett
51 Akun jännite liian korkea Lataaminen keskeytetty.
52 Akun jännite liian matala Ota yhteys jälleenmyyjään.
54  Akkukennon häiriö Lataa moottoripyörä

58 - 99 Moottoripyörän virhe Ota yhteys jälleenmyyjään.
Moottoripyörän diagnostiikkajärjestelmä havaitsi virhekoodin, jonka vuoksi moottoripyörä on siirtynyt p
kojelaudan Tarkista moottori -valo (CEL) syttyy, kun jokin näistä virheistä havaitaan.

Koodi CEL* Vika Vian kuvaus
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1.

2.

3.

rastointilämpötila voi aiheuttaa nopeamman 
 alenemisen, eikä sitä suositella. Säilytys 
äpuolella ja pitkäaikaissäilytyksen ohjeiden 
so “Pysäköinti ja pitkäaikainen varastointi”, 
taa, että Power Pack -akku selviää 
man pysyviä vaurioita, vaikka lämpötila 
pisteen useiden viikkojen ajaksi. 

a, että power pack -akun vahingoittumisen 
allintajärjestelmä (BMS) estää laturia 

lle 0 °C (32 °F) lämpötilassa. Kun 
ään kytkettynä vaihtovirtalähteeseen talvella 
mpötiloissa, niin power pack -akku on 

rustettu lämmittimellä, joka lämmittää 
la on (tai oli äskettäin) alle 5 °C (41 °F).

tyksen aikana moottoripyörää ei voi 
1–15 minuuttiin, ennen kuin power pack 
detaan olevan yli 0 °C (32 °F).
lmiä ja kuumia olosuhteita koskevat huomiot
lmä sää
ottoripyörän käyttämisellä kylmissä olosuhteissa ei ole 

syviä vaikutuksia power pack -akkuun/soluihin; ajaja voi 
itenkin havaita kylmästä lämpötilasta johtuvan akusta/soluista 
pautuvan energiamäärän aiheuttaman käyttösäteen 
nenemisen. Vaikutus korostuu kylmemmissä sääolosuhteissa: 

°C:een ympäröivässä ilman lämpötilassa ajettaessa kuljettaja 
i havaita käyttösäteen pienenemisen 30 % verrattuna 27 
:een ympäröivään ilman lämpötilaan. 

ttäin kylmässä säässä moottoripyörän teho ja vastaavasti 
ippunopeus voi väliaikaisesti laskea.

ottoripyörällä ajamista ei suositella power pack -akun 
pötilan laskiessa alle -5 °C. Jos näin tapahtuu, power pack 

ku on liitettävä laturiin yli 0 °C:n (32 °F) lämpötilassa 
littömästi ajon päättymisen jälkeen. Huomaa, että 
unhallintajärjestelmä (BMS) ei salli power pack -akun 
rkamista alle -30°C (-22°F) lämpötilassa, joka on akun 
lmistajan määrittelemä ehdottomasti alin akun purkulämpötila. 

ottoripyörän säilyttäminen talvella kylmässä autotallissa on 
väksyttävää, jos:

autotallin kylmin lämpötila ei laske -35 °C (-31 °F) alapuolelle

power pack -akku on laturissa jatkuvasti

akku ladataan täyteen aluksi yli 0 °C (32 °F) lämpötilassa.

Alle -35°C (-31°F) va
akun suorituskyvyn
tämän lämpötilan yl
noudattaminen (kat
sivulla 6.39) varmis
talvivarastoinnista il
laskisi alle jäätymis

Huomautus: Huoma
välttämiseksi akunh
lataamasta akkua a
moottoripyörä pidet
yli -35 °C (-31 °F) lä
suojassa vaurioilta.

12 voltin akku on va
akkua, kun lämpöti

Huomautus: Lämmi
tilapäisesti käyttää 
-akun lämpötilan to
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Käyttäminen kuumassa säässä
Moottoripyörän käyttäminen kuumissa lämpötiloissa ei aiheuta 
huomattavaa muutosta suorituskykyyn. Akunhallintajärjestelmä 
ei kuitenkaan salli moottoripyörän käyttämistä ja siihen liittyvää 
power pack -akun purkautumista akun lämpötilan ylittäessä 60 
°C (140 °F).

Laturi pienentää power pack -akulle annettavaa latausvir taa 43 
°C (110°F) lämpötilaa suuremmissa lämpötiloissa, joka pidentää 
latausaikaa. Tämä vaikutus korostuu ympäröivän ilman 
lämpötilan kasvaessa. Akunhallintajärjestelmä ei salli lataamista 
akun lämpötilan ylittäessä 50 °C (122 °F). 

Huomautus: Moottoripyörän tai power pack -akun säilytys 
suorassa auringonvalossa tai yli 41°C:n (105°F:n) ympäröivän 
ilman lämpötilassa voi aiheuttaa nopeutuneen power pack -akun 
suorituskyvyn alenemisen, eikä sitä suositella.
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stä poistamisen turvalukitus
lmä kommunikoi laturin kanssa, kun laturi on 
storasiaan. Akunhallintajärjestelmä voi 
turille ja pyytää latauksen välitöntä 
 ilmaisinvalot kertovat latauksen 

n ollessa poissa käytöstä.

lmä voi poistaa latauksen käytöstä kahden 

stelmä havaitsee sisäisen power pack -akun 
vän 50 °C.

stelmä havaitsee sisäisen power pack -akun 
van 0 °C. 
rvalukot
unhallintajärjestelmän havaitessa vakavan sisäisen vian, se 
i toimia kahdella tavalla estääkseen power pack -akun 
hingoittumisen:

Kaasutuksen poistaminen käytöstä. Akunhallintajärjestelmä 
poistaa kaasutuksen pois käytöstä, jos power pack -akku on 
tyhjä tai jos akunhallintajärjestelmä havaitsee vakavia sisäisiä 
ongelmia. Et voi ajaa moottoripyörällä ennen ongelman 
ratkaisemista.

Laturin poistaminen käytöstä. Akunhallintajärjestelmä estää 
lataamisen, jos se havaitsee tietyn vakavan sisäisen 
ongelman - vaikka power pack -akku on liitetty laturiin, joka 
on kytketty pistorasiaan. Power pack -akkua ei voida ladata 
ennen ongelman ratkaisemista.

asutuksen käytöstä poistamisen turvalukitus
unhallintajärjestelmä kommunikoi moottoripyörän 
äohjausmoduulin kanssa. Akunhallintajärjestelmä voi lähettää 
naalin moottoripyörän pääohjausmoduulille, joka pyytää 
ottoripyörän kaasutuksen hallinnan käytöstä poistamista. 
ottori ei siirrä voimaa takapyörälle ja moottoripyörällä ei voi 
a kaasutuksen hallinnan ollessa poissa käytöstä.

ottoripyörä lopettaa voiman antamisen ja käyttäjän on 
rryttävä tien sivuun turvallisessa paikassa, mikäli kaasutus 
istetaan käytöstä ajon aikana.

Latauksen käytö
Akunhallintajärjeste
liitetty ja kytketty pi
lähettää signaalin la
päättämistä. Laturin
päättymisestä laturi

Akunhallintajärjeste
ehdon täyttyessä: 

1. Liian kuuma

Akunhallintajärje
lämpötilan ylittä

2. Liian kylmä

Akunhallintajärje
lämpötilan alitta
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8.1

märtämään jokaisen numeron ja merkin 
n varaosien tilaamista varten.
Tekniset tiedotAjoneuvon valmistenumero

Ajoneuvon valmistenumeron sisältämät tiedot
Seuraava ajoneuvon valmistenumeron sisältämien tietojen avaaminen auttaa sinua ym
merkityksen, mikäli tarvitset viitata siihen ottaessasi yhteyttä Zero Motorcycles -yhtiöö
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Tiedot

Ze
M

Ty tulla lämpötehokkuudella, passiivisella 
gneetilla

O -vaiheinen vaihtovirtaohjain regeneratiivisella 

A

A

M

M

S
(U

V

V

V

P

M

ro SR/F (Eurooppa)
OOTTORI

yppi Z-Force® 75-10 -vaihtovirtamoottori paranne
ilmajäähdytyksellä ja pysyvällä sisäisellä ma

hjainyksikkö Korkeatehoinen ja tehotiheä 900 ampeerin 3
jarrutuksella

rvioitu enimmäisnopeus (enint.) 200 km/h

rvioitu enimmäisnopeus (jatkuva) 177 km/h

oottorin suurin vääntömomentti 190 Nm

oottorin huipputeho 82 kW

uurin jatkuva 30 minuutin nimellisteho
NECE:n säännön nro 85 mukaisesti)

40 kW

OIMANSIIRTO

aihteisto Suoraveto ilman kytkintä

etopyörästö Poly Chain® HTD® Carbon™ -hihna

yörän ratas - hampaiden määrä 90

oottorin ratas - hampaiden määrä 20
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iset haarukat, joissa säädettävä jousen esijännitys, 

aimennin, jossa säädettävä jousen esijännitys, 

ittäisasennetut 4-mäntäjarrusatulat, levy 320 x 5 mm

lluvalla jarrusatulalla, levy 240 x 4,5 mm

so III 120/70-17

so III 180/55-17

120/70 ZR17 M/C (58W) TL

 120/70 ZR17 M/C (58W) TL

180/55 ZR17 M/C (73W) TL

 180/55 ZR17 M/C (73W) TL

ten renkaiden käyttö voi heikentää käsiteltävyyttä ja 
JOUSITUS/JARRUT/PYÖRÄT

Etujousitus Showa 43 mm:n isomäntäiset, erillistoim
puristus ja paluuvaimennus

Takajousitus Showa 40 mm yksiputkinen kaasuiskunv
puristus, ja paluuvaimennus

Joustomatka edessä 120 mm

Joustomatka takana 140 mm

Etujarrut Bosch Advanced MSC, Dual J-Juan säte

Takajarrut Bosch Advanced MSC, J-Juan mäntä ke

Etupyörä 3,50 x 17"

Takapyörä 5,50 x 17"

RENKAAT

Zero Motorcyclesin tehtaalla asennettavat renkaat
Eturengas Pirelli Diablo Ros

Takarengas Pirelli Diablo Ros

Zero Motorcyclesin hyväksymät vaihtoehtoiset 
renkaat

Eturengas
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

Takarengas
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

VAROITUS: Asenna molempiin pyöriin aina saman valmistajan samantyyppiset renkaat. Erilais
aiheuttaa suorituskykyongelmia sekä estää ABS:ää ja MTC:tä toimimasta oikein.
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V

Premium SR/F

Ty Z-Force™ Li-Ion Intelligent Power Pack

S 14,4 kWh

N 12,6 kWh

L 6 kW sisäänrakennettu

V Universaali 100 - 240 V AC

A
(k

349 000 km

L

Tu Premium SR/F

2 4,5 tuntia (100 % lataus) / 
4,0 tuntia (95% lataus)

4,5 tuntia (100 % lataus) / 
4,0 tuntia (95% lataus)

2,5 tuntia (100 % lataus) / 
2,0 tuntia (95% lataus)

*

*

T

E

OIMAJÄRJESTELMÄ

Vakiomallinen SR/F

yppi Z-Force™ Li-Ion Intelligent Power Pack

uurin kapasiteetti 14,4 kWh

imellinen kapasiteetti 12,6 kWh

aturin tyyppi 3 kW sisäänrakennettu

irransyöttö Universaali 100 - 240 V AC

rvioitu Power Pack -akun elinaika 80 % 
aupunki)

349 000 km

ATAUSAIKA

lojännite Lataustaso* Vakiomallinen SR/F

30 V Tila 2 4,5 tuntia (100 % lataus) / 
4,0 tuntia (95% lataus)

Tila 3 (yksivaihe) 4,5 tuntia (100 % lataus) / 
4,0 tuntia (95% lataus)

Tila 3 (3-vaihe)** 4,5 tuntia (100 % lataus) / 
4,0 tuntia (95% lataus)

 Lisätietoja on kohdassa “Lataustasot (ajat)”, sivulla 5.5.

* Premium SR/F:n 3 kW:n laturi ottaa virtaa tapista, jollainen on vain 3-vaihelatauspisteessä.

OIMINTASÄDE

U 134/2014, liite VII:n mukainen 158 km
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Premium SR/F

226 kg

228 kg
KULUTUS

Vastaava polttoaineenkulutus (kaupunki) 0,55 l / 100 km

Vastaava polttoaineenkulutus (moottoritie) 1,05 l / 100 km

MITAT

Akseliväli 1 450 mm

Istuimen korkeus 787 mm

Keulakulma 24,5 astetta

Etujättö 94 mm

PAINOT

Vakiomallinen SR/F

Omapaino 220 kg

Maksimikantavuus 234 kg
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Ze
M

Ty tulla lämpötehokkuudella, passiivisella 
gneetilla

O -vaiheinen vaihtovirtaohjain regeneratiivisella 

A

A

M

M

V

V

V

P

M

ro SR/F (muu maailma)
OOTTORI

yppi Z-Force® 75-10 -vaihtovirtamoottori paranne
ilmajäähdytyksellä ja pysyvällä sisäisellä ma

hjainyksikkö Korkeatehoinen ja tehotiheä 900 ampeerin 3
jarrutuksella

rvioitu enimmäisnopeus (enint.) 124 mph (200 km/h)

rvioitu enimmäisnopeus (jatkuva) 110 mph (177 km/h)

oottorin suurin vääntömomentti 190 Nm (140 lb·ft)

oottorin huipputeho 110 hv (82 kW)

OIMANSIIRTO

aihteisto Suoraveto ilman kytkintä

etopyörästö Poly Chain® HTD® Carbon™ -hihna

yörän ratas - hampaiden määrä 90

oottorin ratas - hampaiden määrä 20
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iset haarukat, joissa säädettävä jousen esijännitys, 

aimennin, jossa säädettävä jousen esijännitys, 

ittäisasennetut 4-mäntäjarrusatulat, levy 320 x 5 mm

lluvalla jarrusatulalla, levy 240 x 4,5 mm

so III 120/70-17

so III 180/55-17

120/70 ZR17 M/C (58W) TL

 120/70 ZR17 M/C (58W) TL

180/55 ZR17 M/C (73W) TL

 180/55 ZR17 M/C (73W) TL

ten renkaiden käyttö voi heikentää käsiteltävyyttä ja 
JOUSITUS/JARRUT/PYÖRÄT

Etujousitus Showa 43 mm:n isomäntäiset, erillistoim
puristus ja paluuvaimennus

Takajousitus Showa 40 mm yksiputkinen kaasuiskunv
puristus, ja paluuvaimennus

Joustomatka edessä 4,72 tuumaa (120 mm)

Joustomatka takana 5,51 tuumaa (140 mm)

Etujarrut Bosch Advanced MSC, Dual J-Juan säte

Takajarrut Bosch Advanced MSC, J-Juan mäntä ke

Etupyörä 3,50 x 17"

Takapyörä 5,50 x 17"

RENKAAT

Zero Motorcyclesin tehtaalla asennettavat renkaat
Eturengas Pirelli Diablo Ros

Takarengas Pirelli Diablo Ros

Zero Motorcyclesin hyväksymät vaihtoehtoiset 
renkaat

Eturengas
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

Takarengas
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

VAROITUS: Asenna molempiin pyöriin aina saman valmistajan samantyyppiset renkaat. Erilais
aiheuttaa suorituskykyongelmia sekä estää ABS:ää ja MTC:tä toimimasta oikein.
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V

Premium SR/F

Ty Z-Force™ Li-Ion Intelligent Power Pack

S 14,4 kWh

N 12,6 kWh

L 6 kW sisäänrakennettu

V Universaali 100 - 240 V AC

A
(k

217 000 mailia (349 000 km)

L

Tu Premium SR/F

1 8,5 tuntia (100 % lataus) / 
8,0 tuntia (95% lataus)

2 2,5 tuntia (100 % lataus) / 
2,0 tuntia (95% lataus)

*

OIMAJÄRJESTELMÄ

Vakiomallinen SR/F

yppi Z-Force™ Li-Ion Intelligent Power Pack

uurin kapasiteetti 14,4 kWh

imellinen kapasiteetti 12,6 kWh

aturin tyyppi 3 kW sisäänrakennettu

irransyöttö Universaali 100 - 240 V AC

rvioitu Power Pack -akun elinaika 80 % 
aupunki)

217 000 mailia (349 000 km)

ATAUSAIKA

lojännite Lataustaso* Vakiomallinen SR/F

10 V – 120 V Taso 1 8,5 tuntia (100 % lataus) / 
8,0 tuntia (95% lataus)

08 V – 240V Taso 2 4,5 tuntia (100 % lataus) / 
4,0 tuntia (95% lataus)

 Lisätietoja on kohdassa “Lataustasot (ajat)”, sivulla 5.5.
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u käyttämällä nopeutta 70 mph (113 km/h).

Premium SR/F

226 kg (498 lb)

228 kg (502 lb)
TOIMINTASÄDE

Kaupunki (EPA UDDS) 161 mailia (259 km)

Moottoritie, 55 mph (89 km/h) 99 mailia (159 km)

- Yhdistetty (kaupunki + 55 mph) 123 mailia (198 km)

Moottoritie, 70 mph (113 km/h)* 82 mailia (132 km) 

- Yhdistetty (kaupunki + 70 mph) 109 mailia (175 km)

* Kun tässä käyttöoppaassa viitataan toimintasäteeseen moottoritiellä, toimintasäde on laskett

KULUTUS

Vastaava polttoaineenkulutus (kaupunki) 430 MPGe (0,55 l/100 km) 

Vastaava polttoaineenkulutus (moottoritie) 219 MPGe (1,08 l/100 km)

MITAT

Akseliväli 57,1 tuumaa (1 450 mm) 

Istuimen korkeus 31,0 tuumaa (787 mm)

Keulakulma 24,5 astetta

Etujättö 3,7 tuumaa (94 mm)

PAINOT

Vakiomallinen SR/F

Omapaino 220 kg (485 lb)

Maksimikantavuus 234 kg (515 lb)



Huomautukset

8.1
0
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9.1

joitettu takuu koskee?
, että kaikki tehdasvalmisteiset 2020-vuosimallin 

rät ovat materiaalien ja työn osalta virheettömiä 
 takuun aikana.

akuu kattaa osat sisältäen moottorin, moottorin 
n, kääntövarren, haarukan, takajousen, 
t, pyörät ja sähköiset alikokoonpanot sekä 

lisälaitteet, jotka on asennettu ostoajankohtana 
-jälleenmyyjän toimesta.

kattaa myös seuraavat kohteet, joita kutsutaan 
mellä:

allin Zero SR/F -moottoripyörään asennetut 
4.4 Power Pack -akut

allin moottoripyörään mahdollisesti 
a asennettu Z-Force® Power Tank -tehotankki. 
e® Power Tank -tehotankki hankitaan 
allin Zero-moottoripyörän käyttöönottopäivän 
rce® Power Tank -tehotankin takuun kesto on 
020-vuosimallin Zero-moottoripyörässä olevan 
akun jäljellä oleva takuu.

akuu kattaa kaikki Power Pack -akkujen 
kaan lukien akun, sisäänrakennetun 
stelmän, sisäisen johdotuksen ja sisäiset 
Ra
Takuu ja asiakastiedotRajoitettua takuuta koskevat tiedot

Kuka on takuun myöntäjä?
Zero Motorcycles Inc. ("Zero").

Ketä tämä rajoitettu takuu koskee?
Rajoitettu takuu koskee kaikkia Pohjois-Amerikan 
2020-vuosimallin Zero SR/F -moottoripyörän ("2020-vuosimallin 
Zero-moottoripyörä" tai "2020-vuosimallin Zero-moottoripyörät") 
alkuperäisiä omistajia ja heitä seuraavia omistajia. Se tarjotaan 
ilman lisäkustannuksia soveltuvan takuujakson aikana.

Zero velvoittaa omia valtuutettuja jälleenmyyjiään lähettämään 
takuun rekisteröintitiedot sähköisesti tai takuukorttina postitse 
oston yhteydessä, jotta huolto voidaan suorittaa ajoissa. 
Alkuperäisen omistajan tai häntä seuraavan omistajan on 
toimitettava takuun siir topyyntö sähköisesti tai kirjallisesti 
takuun alaisen 2020-vuosimallin Zero-moottoripyörän myynnin 
yhteydessä. Tämä on suoritettava, jotta Zero-yhtiö pystyy 
ottamaan yhteyttä uuteen omistajaan siinä epätodennäköisessä 
tilanteessa, jolloin tuotteeseen liittyy turvallisuusongelma. Katso 
“Miten siirrän omistajuuden ja rajoitetun takuun?”, sivulla 9.10.

Mitä tämä ra
Zero-yhtiö takaa
Zero-moottoripyö
tämän rajoitetun

Tämä rajoitettu t
ohjaimen, rungo
jarrukokoonpano
hyväksytyt Zero-
valtuutetun Zero

Rajoitettu takuu 
"Power Pack" -ni

 2020-vuosim
Z-Force® ZF1

 Zero SR/F -m
lisävarusteen
Mikäli Z-Forc
2020-vuosim
jälkeen, Z-Fo
sama, kuin 2
Power Pack -

Tämä rajoitettu t
komponentit, mu
akunhallintajärje
rakenteet.
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UUN KESTO TAVALLISILLE 
EILLE?
kuun kesto 2020-vuosimallin 
n tavallisille myyntikappaleille on kaksi (2) 
tä "käyttöönottopäivästä", eikä se sisällä 
.

önottopäivä" on seuraavista aikaisempi: (a) 
tettu jälleenmyyjä suorittaa toimitusta 
sen (”PDI”) ja toimittaa moottoripyörän 
ä tapahtuvat eri päivinä, "käyttöönottopäivä" 
) päivä, jolloin on kulunut kolme (3) vuottaa 
ero toimitti moottoripyörän valtuutetulle 

kuun kesto Power Pack -akuille (ei sisällä 
lkokuorta) on:

äyttöönottopäivästä" 2020-vuosimallin Zero 
yörässä oleville Z-Force®- ZF14.4 Power 

020-vuosimallin Zero SR/F -moottoripyörän 
ivästä" Z-Force® Power Tank -tehotankeille. 
ahtuu alkuperäisen Power Pack -akun 
misen jälkeen, Power Tank -tehotankille 
rdi osien yhden vuoden (1) takuu 
aen.
kä on tämän rajoitetun takuun kesto?
män rajoitetun takuun kesto riippuu siitä, onko 
20-vuosimallin Zero-moottoripyörä esittelykappale vai 
allinen myyntikappale.

ittelykappaleet ovat 2020-vuosimallin Zero-moottoripyöriä, 
ta on ajettu tai joita valtuutettujen jälleenmyyjien asiakkaat tai 
hdolliset asiakkaat, henkilökunta, esimiehet tai johtajat ovat 

yttäneet, mutta niitä ei ole koskaan rekisteröity kyseisessä 
avaltiossa, läänissä tai valtiossa.

valliset myyntikappaleet ovat 2020-vuosimallin 
ro-moottoripyöriä, jotka eivät ole esittelykappaleita.

A. MIKÄ ON TAK
MYYNTIKAPPAL
Tämän rajoitetun ta
Zero-moottoripyörä
vuotta alkuperäises
Power Pack -akkuja

Huomautus: "Käyttö
päivä, jolloin valtuu
edeltävän tarkastuk
asiakkaalle; jos näm
on jälkimmäinen, (b
siitä päivästä, kun Z
jälleenmyyjälle.

Tämän rajoitetun ta
Power Pack -akun u

 viisi (5) vuotta "k
SR/F -moottorip
Pack -akuille

 viisi (5) vuotta 2
"käyttöönottopä
Jos hankinta tap
takuun umpeutu
annetaan standa
ostopäivästä alk



joitettua takuuta koskevat tiedot

9.3

u takuu ei koske?
ujen toimintasäde/kapasiteetti alenee 
otetusti ajan kuluessa ja käytettäessä 
htuen. Power pack -akut heikkenevät tämän 
akson aikana käyttö- ja säilytysolosuhteista 

tiö korjaa tai vaihtaa tämän rajoitetun takuun 
n sellaiset Power Pack -akut, joiden 

etti on laskenut yli 20 % niiden ilmoitetusta 
etista valtuutetun Zero-jälleenmyyjän 
o-jälleenmyyjä voi suorittaa 
stelmän lokitietojen ulossyöttämisen Power 
siteetin tarkastamiseksi, joka toimii 
ikäli kapasiteetin lasku on odotetuissa rajoissa.

itettu takuu kattaa vain 2020-vuosimallin 
rät tai Power Pack -akut / Power Tank 

 on käytetty asianmukaisesti ja normaaleissa 
sa. Tämän rajoituksen vuoksi seuraavat 
 voimassa:

yttöolosuhteet" vaativat 2020-vuosimallin 
ipyörän ja Power Pack -akkujen käyttöoppaassa 
aista rutiinihuolenpitoa ja huoltoa.

yttöolosuhteet" ei sisällä 2020-vuosimallin 
ipyörän käyttöä voittoa tavoittelevaan, 
 toimintaan, kuten käyttöä vuokra-ajoneuvona. 

en käyttö" tarkoittaa vain 2020-vuosimallin 
ipyörän käyttämistä ajajalle ja matkustajalle 
Ra
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 ajan sen "käyttöönottopäivästä".

B. MIKÄ ON TAKUUN KESTO ESITTELYKAPPALEILLE?
Tämän rajoitetun takuun kesto 2020-vuosimallin 
esittelykappaleille (Power Pack -akut pois lukien) on kaksi (2) 
vuotta ja 90 päivää alkuperäisestä "toimituspäivästä".

Huomautus: "Toimituspäivä" on päivä, 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 "toimituspäivästä" 
2020-vuosimallin Zero SR/F -moottoripyörässä oleville 
Z-Force®- ZF14.4 Power Pack -akuille

 Viisi (5) vuotta ja 90 päivää 2020-vuosimallin Zero SR/F 
-moottoripyörän "toimituspäivästä" Z-Force® Power Tank 
-tehotankeille. Jos hankinta tapahtuu alkuperäisen Power 
Pack -akun takuun umpeutumisen jälkeen, Power Tank 
-tehotankille annetaan standardi osien yhden vuoden (1) 
takuu 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 "toimituspäivästä."

Mitä rajoitett
Power Pack -akk
normaalisti ja od
akkukemiasta jo
rajoitetun takuuj
riippuen. Zero-yh
aikana ainoastaa
nimelliskapasite
nimelliskapasite
mittaamana. Zer
akunhallintajärje
Pack -akun kapa
vahvistuksena, m

Lisäksi tämä rajo
Zero-moottoripyö
-tehotankit, joita
käyttöolosuhteis
määritelmät ovat

 "Normaalit kä
Zero-moottor
kuvatun muk

 "Normaalit kä
Zero-moottor
kaupalliseen

 "Asianmukain
Zero-moottor
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Lis













 moottoripyörän laiteohjelmistoa ole päivitetty 
oltovälien mukaisesti tai ajoissa, kun 
sestä on annettu ilmoitus;

n Zero-moottoripyöriä ja Power Pack -akkuja, 
ilpa-ajoissa tai muissa kilpailutapahtumissa;

n Zero-moottoripyöriä ja Power Pack -akkuja, 
 väärin tai epäasiallisesti;

n Zero-moottoripyörien ja/tai Power Pack 
sista tai muuttamisesta aiheutuneita 

ntahäiriöitä tai suorituskykyongelmia, 
altuutetun Zero-jälleenmyyjän toteuttamat 
ukautustyöt, jotka ovat johtaneet 
n Zero-moottoripyörän tai Power Pack -akun 

n Zero-moottoripyörään tai Power Pack 
nottopäivän" jälkeen jälkiasennettujen 

ai jonkun muun kuin valtuutetun 
jän jälkiasentamien lisävarusteiden 
inkoja, toimintahäiriöitä tai 
elmia;

esta moottoripyörän korjaamisesta johtuvia 
ntahäiriöitä tai suorituskykyongelmia, 
tai lisävarusteiden asentamista, jotka eivät 

yymiä tai hyväksymiä; sellaisten osapuolten 
n asentamista, jotka muuttavat 

teknisiä tietoja Zero-yhtiöiden määrittelemistä 
tarkoitetulla tavalla, jolloin käytetään asianmukaisia 
turvalaitteita käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti ja 
noudattaen paikallisia määräyksiä.

"Asianmukainen käyttö" tarkoittaa myös sitä, että Power 
Pack -akkuja ei koskaan säilytetä ja/tai jätetä alle 30 % 
lataustilaan yli 30 vuorokauden ajaksi.

äksi, 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;

2020-vuosimallin Zero-moottoripyörään asennetut renkaat 
Alkuperäisten renkaiden takuun antaa erillisenä 
rengasvalmistaja.

Nesteiden vaihtamista, ellei niiden vaihtamien ole tarpeellinen 
osa takuun alaisen komponentin takuuhuoltoa;

Maastoajosta johtuvia pyörävaurioita;

Mitä tahansa kosmeettisia huolia, joita voi aiheutua 
ympäristön olosuhteista, omistajan väärinkäytöksistä, 
väärinkäytöstä, rutiinihoidon ja huollon puutteesta, ja/tai 
soveltumattomasta käytöstä;

Osia ja komponentteja, jotka ovat vaurioituneet 
epätavallisten käyttöolosuhteiden takia tai siksi, että 
käyttöoppaassa annettuja vaatimuksia ei ole noudatettu, 

myös siksi, ettei
säännöllisten hu
uudesta päivityk

 2020-vuosimalli
joita käytetään k

 2020-vuosimalli
joita on käytetty

 2020-vuosimalli
-akkujen muutok
vahinkoja, toimi
mukaan lukien v
muutokset tai m
2020-vuosimalli
vikaantumiseen;

 2020-vuosimalli
-akkuun "käyttöö
lisävarusteiden t
Zero-jälleenmyy
aiheuttamia vah
suorituskykyong

 Epäasianmukais
vahinkoja, toimi
sellaisten osien 
ole Zero-yhtiön m
tai lisävarusteide
moottoripyörän 
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itettua takuuta ei sovelleta 2020-vuosimallin 
riin tai osiin ja lisävarusteisiin, jotka eivät ole 

hantuomia tai jakamia.
Ra
tiedoista, tai uusien tai käytettyjen osien käyttämistä, jotka 
eivät ole Zero-yhtiön hyväksymiä;

 Vaurioita, toimintahäiriöitä ja suorituskykyongelmia, jotka 
johtuvat muun kuin Zero-yhtiön myymien tai hyväksymien 
laturien asentamisesta tai käytöstä;

 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 2020-vuosimallin Zero-moottoripyöriä, jotka ovat 
pahoin vaurioituneita tai julistettu vakuutuksenantajan 
kokonaishäviöksi tai moottoripyöriä, joita on merkittävästi 
uudelleenkoottu tai korjattu toisesta käytetystä 
moottoripyörästä saaduilla osilla;

 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 tekijöistä johtuvia 
vahinkoja, toimintahäiriöitä tai suorituskykyongelmia.

Lisäksi, tätä rajo
Zero-moottoripyö
Zero-yhtiön maa
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ANIKON MATKA-AIKAA TAI 
UJA, HENKILÖKOHTAISEN OMAISUUDEN 
 TAI VAHINKOJA, AJAN MENETTÄMISTÄ TAI 
 VAIVAA. Koska jotkin osavaltiot eivät salli 

unnaisten vahinkojen 
svastuun poissulkemista tai rajoittamista, 
ajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

ellään oikeuden muuttaa tai parantaa minkä 
osimallin Zero-moottoripyörän muotoilua, 
ua, tai mitä tahansa muuta Zero-yhtiön osia 
-tuotteet") milloin tahansa, olematta 
ään muutoksia Zero-yhtiön aikaisemmin 
myymiin tuotteisiin.

 että moottoripyörän käyttöön liittyy 
. Tämä rajoitettu takuu ei kata, eikä Zero voi 
ahingoista, jotka johtuvat turvattomasta tai 
ro-tuotteiden käyttämisestä, tai käyttäjän 
 ja huoltovaatimusten, varoitusten ja 
en noudattamatta jättämisestä.

kisteröity omistaja tai myöhemmin 
örän takuun ilmoittautumislomakkeella 
kisteröity siirronsaaja vastaa käyttöoppaan ja 
suuteen liittyvien varoitusten, ohjeiden ja 

 siir tämisestä, jos yksikkö myydään, 
utoin siirretään toiselle henkilölle.
tä muita rajoituksia tai vastuuvapautuksia tähän 
joitettuun takuuseen sovelletaan?
uraavia lisärajoituksia ja vastuuvapauslausekkeita sovelletaan 
än rajoitettuun takuuseen:

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON AINOA ERITELTY TAKUU, 
JOKA ON ANNETTU TÄMÄN ZERO MOTORCYCLE 
-MOOTTORIPYÖRÄN MALLIN MYYNNIN YHTEYDESSÄ. 
MIKÄ TAHANSA OLETETTU TAKUU, MUKAAN LUKIEN 
TAKUUT KAUPALLISUUDESTA TAI TAKUUN SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON RAJOITETTU KESTOLTAAN 
TÄSSÄ KIRJALLISESSA TAKUUSSA ILMOITETUN 
MUKAISESTI. Joissakin osavaltioissa oletettujen takuiden 
kestoa ei kuitenkaan voida rajata, joten edellä mainittu 
rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Zero-yhtiö ei oleta, tai valtuuta ketään henkilöä olettamaan, 
mitään muuta vastuuta tai velvoitetta sen puolesta.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KATA SATUNNAISIA TAI 
VÄLILLISIÄ VAHINKOJA, KUTEN MOOTTORIPYÖRÄN 
ARVONMENETYSTÄ, MENETETTYJÄ VOITTOJA TAI 
TULOJA, KORVAAVASTA KULJETUKSESTA AIHEUTUVIA 
KULUJA TAI MAJOITUKSEEN LIITTYVIÄ KULUJA, TAKUUN 
ALAISEN TUOTTEEN VALTUUTETTUUN HUOLTOON TAI 
JÄLLEENMYYJÄLLE PALAUTTAMISESTA AIHEUTUNEITA 
KULUJA, HINAUS- JA/TAI TIEPALVELUUN LIITTYVIÄ 
KULUJA, TAKUUN ALAISEN TUOTTEEN TAKAISIN 
OMISTAJALLEEN PALAUTTAMISESTA AIHEUTUNEITA 

KULUJA, MEKA
VIESTINTÄMAKS
MENETTÄMISTÄ
AIHEUTUNUTTA
välillisten tai sat
vahingonkorvau
edellä mainitut r

 Zero pidättää its
tahansa 2020-vu
Power Pack -akk
(yhteisesti "Zero
velvollisia tekem
valmistamiin tai 

 Ostaja myöntää,
luontaisia riskejä
ottaa vastuuta, v
virheellisestä Ze
ohjeiden, hoidon
varotoimenpiteid

 Alkuperäinen re
Zero-moottoripy
dokumentoitu re
kaikkien turvalli
rajoitetun takuun
lainataan tai mu
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iö tekee tämän rajoitetun takuun 

 takuun voimassa olon aikana Zero-jälleenmyyjä 
 (Zero-yhtiön harkinnan mukaan) maksutta 

020-vuosimallin Zero-moottoripyörän, Power 
at, jotka kuuluvat tämän rajoitetun takuun 
tka Zero-yhtiö tai valtuutettu Zero-jälleenmyyjä 
iseksi tehtaan materiaali- tai valmistusvirheestä 
Ra

Mitkä ovat sinun vastuut asiakkaana?
Tämän tuotteen rajoitetun takuun omistajana sinun vastuullasi on 
lukea ja ymmärtää käyttöopas, tämä rajoitettu takuu ja kaikki 
tuotteen varoitukset ennen 2020-vuosimallin 
Zero-moottoripyörän käyttöä. Väärä toiminta tai varoitusten ja 
minkä tahansa moottoripyörän turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen 
tai kuolemaan.

Lisäksi sinun vastuullasi on:

 Suorita kaikki suositellut ja tarpeelliset rutiininomaiset 
kunnossapitotoimenpiteet ja käytä 2020-vuosimallin 
Zero-moottoripyörää ja Power Pack -akkuja käyttöoppaassa 
määrätyllä tavalla. Tämä sisältää myös laiteohjelmiston 
päivittämisen huoltovälien mukaisesti tai aina ajoissa silloin, 
kun uuden päivityksen saatavuudesta annetaan ilmoitus.

 Opettele ja noudata kaikkia yleisesti moottoripyörää koskevia 
ja erityisesti sähkömoottoripyörää koskevia liittovaltion, 
osavaltion ja paikallisia lakeja.

 Käytä kaikkina 2020-vuosimallin Zero-moottoripyörän käytön 
aikoina asianmukaisia turvalaitteita ja -vaatteita, mukaan 
lukien mutta ei muita varusteita poissulkien kypärää, silmien 
suojausta ja asianmukaisia saappaita.

 Jos yksikkö myydään, lainataan tai luovutetaan jollain muulla 
tavalla toisen henkilön käyttöön, hänelle on annettava 
käyttöopas ja kaikki turvallisuusvaroitukset, ohjeet ja 
rajoitettu takuu.

Mitä Zero-yht
alaisuudessa?
Tämän rajoitetun
korjaa tai vaihtaa
minkä tahansa 2
Pack -akun ja os
alaisuuteen ja jo
on todennut viall
johtuen.
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inka tämä rajoitettu takuu liit tyy osavaltion 
kiin?
omioi osavaltiokohtaiset lait

idenkin osavaltioiden lainsäädäntö mahdollistaa sen, että voit 
ada korvaavan moottoripyörän tai korvauksen ostohinnasta 
ttyjen ehtojen täyttyessä. Nämä lait vaihtelevat 
avaltiokohtaisesti. Jos oman osavaltiosi laki sallii sen, Zero 
lvoittaa sinua ottamaan ensin yhteyttä yhtiöön kirjallisesti 
stä tahansa kohdatusta huolto-ongelmasta, jotta se voi 
orittaa tarvittavat korjaukset ennen kuin olet oikeutettu näiden 
ien tarjoamiin korjauksiin. Kun kyse on jostain toisesta 
avaltiosta, Zero pyytää sinua ottamaan yhtiöön kirjallisesti 
teyttä kaikista huolto-ongelmista.

hetä kirjallinen ilmoitus Zero-yhtiölle seuraavaan 
oitteeseen:

Zero Motorcycles Inc.
Attn: Customer Service
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
USA
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 ja kansainvälisiä patentteja sekä 
isteröintiä haettu)
Ra

Kuinka huolto toteutetaan tämän rajoitetun takuun 
alaisuudessa?
Takuupalveluita voidaan hankkia ottamalla yhteys paikalliseen 
Zero Motorcycles -jälleenmyyjään. Etsi lähin jälleenmyyjä 
käyttämällä verkkosivustollamme olevaa jälleenmyyjän 
paikannusta osoitteessa (www.zeromotorcycles.com/locator). 

Jos osavaltiossasi, maakunnassasi tai maassasi ei ole 
jälleenmyyjää, voit ottaa yhteyttä Zero Motorcycles Inc. -yhtiöön 
suoraan soittamalla numeroon +1 (888) 786-9376 (Amerikan 
mantereet, Aasia tai Oseania) tai numeroon 
+31 (0) 72 5112014 (Yhdistynyt kuningaskunta, Eurooppa, 
Lähi-itä ja Afrikka) tai sähköpostitse: 
support@zeromotorcycles.com.

Kerro kaikessa kirjallisessa tai puhelimitse tapahtuvassa 
viestinnässä tarkasti ongelmaan johtaneista olosuhteista ja 
ilmoita ajoneuvon tunnusnumero (VIN) sekä matkamittarin 
lukema.

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

Zero Motorcycles B.V.
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
The Netherlands

(Yhdysvaltalaisia
tavaramerkkirek



Rajoitettua takuuta koskevat tiedot

9.1

Mi
Ku
vie
täy
jot
sii
tur
ota
av





Pä
Mo
htt
0

ten siirrän omistajuuden ja rajoitetun takuun?
n olet myymässä 2020-vuosimallin Zero-moottoripyörän, 
raile Zero-yhtiön verkkosivujen omistajan resurssiosiossa ja 
tä omistajuuden ja takuun siir tolomake. Tämä on suoritettava, 
ta Zero-yhtiö pystyy ottamaan yhteyttä uuteen omistajaan 
nä epätodennäköisessä tilanteessa, jolloin tuotteeseen liittyy 
vallisuusongelma. Käytä alla olevaa sähköpostiosoitetta tai 
 yhteyttä Zero-yhtiön asiakaspalveluun, kun tarvitset 

ustusta.

Pohjois-Amerikka

Zero Motorcycles Inc.

Puhelin: +1 (888) 786-9376

Maanantaista perjantaihin klo 8–17 välisenä aikana (PT)

Sähköposti: support@zeromotorcycles.com

Zero Motorcycles Europe

Zero Motorcycles B.V.

Puhelin: +31 (0) 72 5112014

Sähköposti: service.eu@zeromotorcycles.com

ivityksiä ja moottoripyörää koskevia lisätietoja löydät Zero 
torcycles -verkkosivuston omistajan resurssien osiosta: 
p://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/
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Asiakastiedot

Asiakkaan auttaminen
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä Zero 
Motorcycles Inc. -yhtiöön, sillä ne ovat olennaisia kysymyksiin ja 
huolenaiheisiin tehokkaassa vastaamisessa.

 Omistajan nimi ja osoite

 Omistajan puhelinnumero

 Ajoneuvon tunnusnumero (VIN)

 Ostopäivämäärä

 Moottorin sarjanumero (mikäli näkyvillä)

Huomautus: Etukannen sisäpuolelta löytyy tietotaulukko näiden 
tietojen ylös kirjoittamista varten.

Zero Motorcycles Inc. -yhtiöön on mahdollista yhteydessä 
seuraavasti: 

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

Puhelin: +1 (888) 786-9376

Maanantaista perjantaihin klo 8–17 välisenä aikana (PT)

Sähköposti: support@zeromotorcycles.com (24 tuntia)

Päivityksiä ja moottoripyörää koskevia lisätietoja löydät Zeron 
verkkosivuston omistajan resurssien osiosta: 
www.zeromotorcycles.com/owner-resources/
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euvossasi on vika, joka voi aiheuttaa 
loukkaantumisen tai kuoleman, sinun on 
tava tästä Transport Canadalle Zero 
tiölle ilmoittamisen lisäksi.

ort Canadaan soittamalla heidän 
eroon:

rooppa ja kansainväliset markkinat
euvossasi on vika, joka voi aiheuttaa 
loukkaantumisen tai kuoleman, sinun on 
tava tästä Zero Motorcycles -yhtiön 

yyjälle. Jos valtuutettu Zero Motorcycles 
ty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttä 
cycles Inc. -yhtiöön soittamalla numeroon 

i vierailemalla verkkosivustollamme 

torcycles.com
2

rvallisuuspuutteista ilmoittaminen 
dysvallat

s uskot, että ajoneuvossasi on vika, joka voi aiheuttaa 
nettomuuden tai loukkaantumisen tai kuoleman, sinun on 
littömästi ilmoitettava tästä kansalliselle 
ottoriliikenneturvallisuushallinnolle (National Highway Traffic 

fety Administration, NHTSA) Zero Motorcycles Inc. -yhtiölle 
oittamisen lisäksi.

s NHTSA vastaanottaa vastaavia valituksia se voi avata 
kimuksen ja jos se havaitsee, että turvallisuuspuute koskettaa 
ttyä ajoneuvoryhmää, se voi määrätä takaisinpyyntö- ja 
rjaustoimenpiteiden suorittamisen. NHTSA ei kuitenkaan voi 
allistua yksittäisen sinun, jälleenmyyjän tai Zero Motorcycles 
. -yhtiön välisen ongelman ratkaisemiseen.

it ottaa yhteyttä NHTSA-hallintoon soittamalla 
neuvoturvallisuuden hotline-numeroon maksuttomasti:

88-327-4236 (tekstipuhelin: 1-800-424-9153); siir tymällä 
oitteeseen 
p://www.safercar.gov; tai kirjoittamalla osoitteeseen: 

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

at lisätietoa moottoriliikenteen turvallisuudesta osoitteesta:

http://www.saferca

Kanada
Jos uskot, että ajon
onnettomuuden tai 
välittömästi ilmoitet
Motorcycles Inc. -yh

Ota yhteyttä Transp
tullivapaaseen num

+1-800-333-0510

Iso-Britannia, Eu
Jos uskot, että ajon
onnettomuuden tai 
välittömästi ilmoitet
valtuutetulle jälleenm
-jälleenmyyjä ei pys
suoraan Zero Motor
+1-888-786-9376 ta
osoitteessa:

http://www.zeromo
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3 000 km) tai 12 kuukautta

kema: Päivämäärä:

19 000 km) tai 18 kuukautta

kema: Päivämäärä:

25 000 km) tai 24 kuukautta

kema: Päivämäärä:
HuoltokirjaHuoltokirja

Huoltohistor ia
Varmista, että asianmukaiset huoltomerkinnät täytetään 
Zero-moottoripyörän huoltamisen jälkeen. 

Käytä "Huomautukset"-kohdan alla olevaa tilaa asioista, joista 
haluat muistuttaa itseäsi tai mainita seuraavalla huoltokerralla.

600 mailia (1 000 km) tai 1 kuukausi

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut:

4 000 mailia (7 000 km) tai 6 kuukautta

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut:

8 000 mailia (1

Matkamittarin lu

Huomautukset:

Suorittanut:

12 000 mailia (

Matkamittarin lu

Huomautukset:

Suorittanut:

16 000 mailia (

Matkamittarin lu

Huomautukset:

Suorittanut:
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00 km)

a: Päivämäärä:

00 km)

a: Päivämäärä:

00 km) 

a: Päivämäärä:
.2

0 000 mailia (31 000 km) tai 30 kuukautta

atkamittarin lukema: Päivämäärä:

uomautukset:

uorittanut:

4 000 mailia (37 000 km) tai 36 kuukautta

atkamittarin lukema: Päivämäärä:

uomautukset:

uorittanut:

8 000 mailia (43 000 km)

atkamittarin lukema: Päivämäärä:

uomautukset:

uorittanut:

32 000 mailia (49 0

Matkamittarin lukem

Huomautukset:

Suorittanut:

36 000 mailia (55 0

Matkamittarin lukem

Huomautukset:

Suorittanut:

40 000 mailia (61 0

Matkamittarin lukem

Huomautukset:

Suorittanut:
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85 000 km)

kema: Päivämäärä:

91 000 km)

kema: Päivämäärä:

97 000 km)

kema: Päivämäärä:
44 000 mailia (67 000 km)

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut:

48 000 mailia (73 000 km)

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut:

52 000 mailia (79 000 km)

Matkamittarin lukema: Päivämäärä:

Huomautukset:

Suorittanut:

56 000 mailia (

Matkamittarin lu

Huomautukset:

Suorittanut:

60 000 mailia (

Matkamittarin lu

Huomautukset:

Suorittanut:

64 000 mailia (

Matkamittarin lu

Huomautukset:

Suorittanut:
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000 km)

a: Päivämäärä:

000 km)

a: Päivämäärä:

000 km)

a: Päivämäärä:
.4

8 000 mailia (103 000 km)

atkamittarin lukema: Päivämäärä:

uomautukset:

uorittanut:

2 000 mailia (109 000 km)

atkamittarin lukema: Päivämäärä:

uomautukset:

uorittanut:

6 000 mailia (115 000 km)

atkamittarin lukema: Päivämäärä:

uomautukset:

uorittanut:

80 000 mailia (121

Matkamittarin lukem

Huomautukset:

Suorittanut:

84 000 mailia (127

Matkamittarin lukem

Huomautukset:

Suorittanut:

88 000 mailia (133

Matkamittarin lukem

Huomautukset:

Suorittanut:
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