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TAKUUKORTTI

Arvoisa asiakas,

tyytyväisyytesi tuotteisiimme on meille tärkeää. Jos tuotteessa ilmenee tuotannossa ja tarkastuksissa noudatetusta 
huolellisuudesta huolimatta vikaa, pyrimme auttamaan nopeasti ja ilman turhaa byrokratiaa.

Jotta pystymme tarkistamaan takuuoikeuden ja hoitamaan takuutapaukset kitkattomasti, tarvitsemme apuanne:

•		Täytä	koko	takuukortti.
•		Lähetä	meille	kopio	ostotositteesta	(kassakuitti,	lasku,	

kuitti).
•		Etsi	lähelläsi	toimiva	huoltopiste	–	osoitteesta	www.

torqeedo.com/service–center/servicestandorte löydät 
luettelon kaikista toimipaikoista osoitteineen.

 Jos lähetät tuotteen Torqeedo Service Centeriin (Gil-
ching), tarvitset toimenpidenumeron, jonka voit pyytää 
puhelimitse tai sähköpostilla.

 Ilman tätä numeroa lähetystä ei voida ottaa vastaan! Jos 

Kiitämme yhteystyöstänne, Torqeedo Service

Torqeedo	Service	Gilching:	service@torqeedo.com	Puh.	+49	-	8153	-	92	15	-	126	Fax	+49	-	8153	-	92	15	-	329
Saksa / Eurooppa: Löydät lähimmän huoltopisteen sivustolta www.torqeedo.com kohdasta Service Center

lähetät tuotteen johonkin muuhun toimipisteeseen, sovi 
toimintatavasta kyseisen kumppanin kanssa.

•	Varmista,	että	kuljetuspakkaus	on	tarkoitukseen	sovel-
tuva.

•	Ota	huomioon	akkuja	lähettäessäsi:	Akut	on	määritelty	
vaarallisiksi	aineiksi,	jotka	kuuluvat	UN-luokkaan	9.	Jos	
ne annetaan kuljetusliikkeiden kuljetettaviksi, on nouda-
tettava vaarallisia aineita koskevia säännöksiä ja käytettä-
vä alkuperäistä pakkausta!

•	Ota	huomioon	käyttöohjeessa	ilmoitetut	takuuehdot.

 Etunimi  Nimi

 Lähiosoite  Maa

 Puhelin  Postinro, postitoimipaikka

 S-posti  Matkapuhelin

 Mikäli olemassa: Asiakasnro

Yhteystiedot

Reklamaation tiedot

 Tuotteen tarkka nimike  Sarjanumero

 Ostopäivä  Käyttötunnit (n.)

 Kauppias, jolta tuote on ostettu  Kauppiaan osoite (postinumero, postitoimipaikka, maa)

Ongelman tarkka kuvaus (sis. virheilmoituksen, missä tilanteessa virhe ilmeni jne.)

Toimenpidenumero (jos lähetät tuotteen Torqeeco Service Centeriin (Gilching),
tämä numero tarvitaan ehdottomasti; muuten lähetystä ei voida ottaa vastaan)

GARANTISEDEL

Gentile Cliente, 

Kära kund,
för oss är det viktigt att du är nöjd med våra produkter. Om det trots all noggrannhet som läggs ner vid produktion och 
kontroll av våra produkter skulle visa sig att en produkt är defekt, är vi måna om att snabbt och obyråkratiskt hjälpa dig 
med detta. 
Vi behöver dock din hjälp för att enkelt kunna kontrollera garantianspråk och garantifall, och ber dig därför göra följande:

•	 Fyll	i	denna	garantisedel	med	fullständiga	uppgifter.
•	 Bifoga	en	kopia	av	köpebeviset	(kassakvitto,	faktura	eller	

kvitto).
•	 Sök	efter	närmaste	servicecentrum	på	webbplatsen	

www.torqeedo.com – under fliken “Service Center/Ser-
vice Standorte“ (DE) finns en lista med alla adresser. Om 
du skickar din produkt till Torqeedos servicecentrum i 
Gilching, Tyskland, behöver du ett ärendenummer, vilket 
du kan få via telefon eller e-post. Obs: Utan ärendenum-
mer kan din försändelse inte tas emot. Om du skickar din 

Tack för ditt samarbete, Torqeedos kundtjänst

Torqeedos	servicecentrum	Gilching:	service@torqeedo.com	Tel.	+49–(0)8153–9215–126	Fax	+49–(0)8153–9215–32931
Tyskland/Europa: Du hittar ditt närmaste servicecentrum på webbplatsen www.torqeedo.com under fliken “Service Center“ 
(DE)

produkt till ett annat servicecentrum ska detta avtalas på 
förhand med respektive servicepartner.

•	 Se	till	att	transportförpackningen	är	lämpad	för	ändamå-
let.

•	 Beakta	följande	vid	batteriförsändelser:	Batterier	är	
klassade	som	farligt	gods	enligt	FN:s	klass	9.	Försändel-
ser via transportföretag måste ske i originalförpackning i 
enlighet med gällande bestämmelser för farligt gods.

•	 Beakta	garantivillkoren	i	den	aktuella	användarmanua-
len.

 Förnamn  Efternamn

 Gatuadress  Land

 Telefon  Postnummer, ort

 E-post  Mobiltelefon

 I förekommande fall: Kundnr.

 Kontaktuppgifter

Reklamationsdatum

Exakt produktbeteckning Serienummer

Inköpsdatum Drifttimmar (ca)

Återförsäljare för inköp av produkten Adress till återförsäljaren (postnummer, ort, land)

Utförlig problembeskrivning (inklusive felmeddelande, i vilken situation felet har uppstått osv.)

Ärendenummer	(krävs	vid	insändning	till	Torqeedos	servicecentrum	 
i Gilching – utan ärendenummer kan din försändelse inte tas emot)
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Arvoisa asiakas, 

olemme iloisia, että hankitte yhtiömme suunnitteleman moottorin. 
Power 26-104 ja sen integroitu akkujen hallintajärjestelmä vastaa nykyaikaisen tekniikan 
uusinta tilaa. 

Se on suojattu ylivirralta, oikosululta, ylijännitteeltä kennotasolla, ylilatautumiselta ja 
syväpurkautumiselta. Yksittäisten kennojen tasapainotus huolehtii siitä, että kaikkien 
kennojen lataustila on aina sama ja että ne myös vanhenevat samanaikaisesti. 

Kun akkua käytetään Cruise-ulkolaitamoottorin kanssa, se toimittaa lukuisia digitaalisia 
tietoja, jotka voidaan lukea Cruisen kaasuvivun/peräsinvivun näytöltä.

Torqeedo Power 26-104 on markkinoiden laajin, täydellisin ja asiakasystävällisin akkujen 
hallintajärjestelmä.

Se on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti ottaen huomioon käyttömukavu-
uden, käyttöystävällisyyden ja turvallisuuden. Se on tarkastettu perusteellisesti ennen 
tehtaalta lähtöä.

Lue tämä käyttöohje tarkkaan läpi ennen moottorin käyttöä, jotta voit käsellä sitä asian-
mukaisesti ja siitä on iloa pitkään.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan Torqeedo-tuotteita entisestään. Jos sinulla on tuottei-
demme kehittämiseen ja käyttöön liittyviä toiveita, olemme iloisia yhteydenotostasi: 
info@torqeedo.com

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttö Torqeedo-asiakaspalveluun kaikissa Torqeedo-tuottei-
siin liittyvissä kysymyksissä. info@torqeedo.com

Toivotamme paljon iloa Power 26-104:n käytössä!
Torqeedo Team 
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1. Tärkeitä turvallisuus- ja käsittelyohjeita

VAARA

Tämä symboli varoittaa käyttäjän ja muiden henkilöiden loukkaantu-
misvaarasta.

Tämä tuote on suunniteltu siten, että se toimii turvallisesti ja luotettavasti, kun sitä käyte-
tään käyttöohjeen mukaisesti. 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin otat akun käyttöön. Jos ohjeita ei noudateta, 
seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja ja henkilövahinkoja. Torqeedo ei vastaa 
vahingoista, jos niiden syynä on tämän käyttöohjeen kanssa ristiriidassa oleva toiminta.

Näin	takaat	akun	turvallisen	käytön:
•	 Tarkista	akun/akkujen	kunto	ja	toiminta	aina	ennen	käyttöä.
•	 Jätä	akun	käsittely	sellaisten	aikuisten	henkilöiden	tehtäväksi,	jotka	ovat	saaneet	opa-

stusta sen käyttöön.
•	 Jos	akkua	ei	käytetä	Torqeedo-tuotteiden	ja	Torqeedo-johtosarjojen	kanssa,	käytä	virtaa	

kuluttavien laitteiden kytkentään sopi-vaa johtoläpimittaa (palovaara).
•	 Torqeedo-johtosarjat	sisältävät	aina	pääkytkimen	sekä	soveltuvan	varokkeen.	Jos	et	

käytä Torqeedo-johtosarjaa, käytä sähkö-asennuksessa aina akkupääkytkintä, joka on 
hyväksytty kytkentävirralle ja jossa on varoke.

•	 Koskettimissa	voi	olla	enintään	60	V:n	jännite.	Vältä	koskettamasta	niihin	käsillä.
•	 Vaikka	Power	26-104:lla	on	kotelointiluokka	IP	67	(kestää	hetkellisen	upotuksen	veteen),	
sitä	ei	tule	altistaa	jatkuvalle	kosteudelle	eikä	sen	tulisi	seisoa	vedessä.	Näin	vältetään	
oikosulun riskiä kotelon ollessa viallinen.

•	 Varmista	Power	26-104	niin,	ettei	se	pääse	luistamaan	tai	kaatumaan.	Asenna	akku	aina	
vaakasuoraan, kahvat ylöspäin.

•	 Lataa	akku	täyteen	ennen	ensimmäistä	käyttökertaa,	jotta	lataustila	kalibroituu.
•	 Jos	liität	useita	Power	26-104	-akkuja	yhteen:

- Sarjaan ja rinnan kytketyillä akuilla on aina oltava sama lataustila. Tämän vuoksi 
kytkentöihin tulisi käyttää vain samantyyppisiä akkuja (sama kapasiteetti, sama ikä, 
sama valmistaja, sama lataustila), ja akut on ladattava yksitellen latauslaitteessa 
täyteen en-nen kuin ne kytketään. Lataustilojen erot saattavat aiheuttaa erittäin 
korkeita	tasausvirtoja,	mikä	kuormittaa	johtoja,	liittimiä	tai	it-se	akkua.	Äärimmäisissä	
tapauksissa tämä saattaa aiheuttaa palo- ja loukkaantumisvaaran.

- Jos akut kytketään väärin, litiumakkujen oikosulkuvirrat ovat huomattavasti korkea-
mpia kuin lyijyakuissa. Power 26-104 on suo-jattu sisäisesti korkeilta tasausvirroilta, 
mutta suosittelemme silti ehdottomasti, että useamman Power 26-104 -akun kytkentä 
jä-tetään ammattihenkilön tehtäväksi.

•	 Akku	kestää	kauemmin,	jos	sitä	ei	altisteta	suoralle	auringonpaisteelle	ja	korkealle	ympä-
ristön lämpötilalle pitempään kuin on välttämätöntä. Pitempiaikaista varastointia varten 
akussa tulisi olla jäljellä 20 % – 40 % jännitettä. Tarkista säännöllisin välein, että jännite 

on yli 21 V, jotta vältät akun syväpurkautumista. Luvussa 6.2 oleva kaavio auttaa valitse-
maan sopivat tarkastusvälit. 

•	 Älä	avaa	akun	koteloa.	Suojaa	akku	mekaanisilta	vaurioilta.	Jos	akun	kotelo	vahingoit-
tuu:
-	 Älä	käytä	akkua	enää	äläkä	lataa	sitä.	Palovaara.
- Jos vaurioituneesta akusta pääsee ulos elektrolyyttiä, vältä ihokosketusta ja kaasun 

hengittämistä. Jos olet joutunut kosketuksiin akusta tulevan elektrolyytin kanssa 
(sitä on päässyt esim. iholle tai silmiin), huuhtele kyseiset kohdat perusteellisesti 
puhtaalla	vedellä.	Hakeudu	välittömästi	lääkärin	hoitoon.	Ota	yhteys	Torqeedo	Ser-
vice Center -palveluun, josta saat ohjeita viallisen akun hävitykseen.

•	 Vältä	ehdottomasti	pitämästä	metallikoruja,	kun	työskentelet	akkujen	parissa	tai	niiden	
lähellä. Myös metallityökalujen jättämis-tä akkujen päälle on vältettävä, sillä seurauk-
sena voi olla oikosulku. Käytä eristettyjä työkaluja.

•	 Lataa	akku	aina	tulenkestävällä	alustalla	aikuisen	henkilön	valvonnassa.
•	 Lataa	akku	vain	ympäristössä,	jonka	lämpötila	on	0°C...	45°C.
•	 Pidä	akku	loitolla	tulesta.
•	 Ota	huomioon,	että	litiumakkuja,	joiden	kapasiteetti	on	>100	Wh,	ei	ole	vuodesta	2009	

alkaen enää saanut kuljettaa matkustaja-lentokoneissa matkatavarana. Tämä akku 
ylittää tämän rajan, joten sitä ei saa kuljettaa matkustajalentokoneissa käsimatkatava-
rana eikä ruumaan vietävänä matkatavarana.

•	 Akku	on	määritelty	vaaralliseksi	aineeksi,	joka	kuuluu	UN-luokkaan	9.	Jos	se	annetaan	
kuljetusliikkeiden kuljetettavaksi, se on pakattava alkuperäiseen pakkaukseen. Tämä 
sääntö ei koske yksityistä kuljetusta. Yksityisen kuljetuksen aikana on huolehditta-va 
siitä, ettei akun kotelo vahingoitu. 

•	 On	suositeltavaa	säilyttää	alkuperäinen	pakkaus	siltä	varalta,	että	kuljetus	on	my-
öhemmin tarpeen. 

•	 Akkua	saa	kuljettaa	vain,	kun	se	on	poiskytkettynä.	Tätä	varten	akun	voi	kytkeä	manu-
aalisesti pois päältä tai se kytkeytyy itses-tään pois päältä 48 tunnin kuluttua käytön 
lopettamisesta.

•	 Tarkista	pitempiaikaisen	varastoinnin	aikana	akun	lataustila	säännöllisin	välein	ja	lataa	
sitä tarvittaessa.

•	 Noudata	näiden	valittujen	ohjeiden	lisäksi	myös	koko	käyttöohjetta.

HUOMIO

Tämä symboli varoittaa akkuun kohdistuvasta tai sen aiheuttamasta 
vahingoittumisvaarasta.

Seuraavassa	annetaan	tärkeitä	ohjeita	Power	26-104-	akun	käsittelyä	varten.	Noudata	
näiden ohjeiden lisäksi myös koko käyttöoh-jetta, jotta vältät akun vaurioitumista.
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•	 Älä	käytä	virtaa	kuluttavia	laitteita,	jotka	vaativat	enemmän	kuin	180	ampeeria	(nimel-
lisjännitteellä tämä vastaa 4 660 wattia). 

 Rinnan kytketyissä akuissa jokaisesta akusta voidaan ottaa 180 ampeeria (2 rinnan 
kytketyllä akulla tämä vastaa 360 ampeeria / 9 320 wattia). Suurempi kulutus saa aikaan 
elektronisen turvakytkennän laukeamisen. Kun ylikuormitus on loppunut, akku 

 voidaan kytkeä jälleen päälle.
•	 Kytkiessäsi	virtaa	kuluttavia	laitteita	ja	latauslaitteita	ota	huomioon	napojen	oikea	
 suunta.
•	 Akun	optimaalinen	varastointilämpötila	on	5°	–	15	°C.

2. Lakisääteiset tiedot

2.1 Tunnistetiedot ja tekniset tiedot

Tyyppikilpi ja täydellinen tuotenimike löytyvät kuvassa näkyvästä kohdasta.

Akun tarkastus- tai  
hävityspäivä

Sarjanumero

Akun tunnuskoodi (tallen-
nettu akun elektroniikkaan)
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Tekniset tiedot

Yleiset ominaisuudet

Kapasiteetti 2.685	Wh

Nimellisjännite 25,9 V

Latauksen loppujännite 29,05 V Palautuva suojatila*

Purkautumisen loppujännite 21,0 V Palautuva suojatila*

Nimellinen	varaus 104 Ah

Purkautumisvirran maksimivah-
vuus (A)

180 A Turvatoiminto oikosulun varalta; ei saa 
käyttää käynnistysakkuna

Purkautumisvirran maksimivah-
vuus	(W)

4.660	W

Paino 24,3 kg

Mitat 577,5 x 218,5 x 253,5 mm

Tilavuus 32 l

Akun kemiallinen koostumus Li	NMC

Tehotiedot vertailua varten

Energiatiheys (paino) 110,5	Wh/kg

Energiatiheys (tilavuus) 84	Wh/l

Hinta–teho-suhde 0,93	EUR/Wh

Tehotiheys (paino) 180	W/kg

Tehotiheys (tilavuus) 141	W/l

Kestoikään liittyvät tiedot
Kestoikä latausjaksoina 800 jaksoa 100 % purkaussyvyydellä 

25	°C:lla
Seurauksena kapasiteetin heikkeneminen 
n. 25 %:lla

Kapasiteetin heikkeneminen ajan 
myötä vuodessa

Noin	4	%		ympäristön	lämpötilassa	25	°C Riippuu käytöstä ja ympäristön lämpö-
tilasta

Käyttöä koskevat tiedot

Akkukennojen käyttölämpötila -20	°C	…	+65	°C

Akkukennojen latauslämpötila 0	°C	…	+50	°C

Varastointilämpötila -30	°C	…	+55	°C

Tyypillinen varastointiaika 50 %:n 
varauksella

1 vuosi

Maks. liitännät 2S8P tai 1S16P Suurempia akkuyhdistelmiä varten on 
otettava yhteys Torqeedo-yhtiöön

Maks. pikalatausnopeus 100 A Latausaika < 1,2 tuntia

Kotelointiluokka IP 67 Vesitiivis, voidaan upottaa 30 minuutiksi 1 
metrin syvyyteen ilman vaurioita

Akun koostumus

Kennojen lukumäärä 336

Kennokotelo Terässylinteriturvakennot

Kapasiteetti / kenno 2,25 Ah

Nimellisjännite	/	kenno 3,7 V

Kennoyhteys 7s48p

Akkujen hallintajärjestelmä ja turvallisuus

ON/OFF-kytkin Kyllä Cruise-moottorien kautta tai katkaisi-
mella

Kennojen tasapainotus Kyllä Pidentää akun kestoikää

Ylivirta- ja oikosulkusuoja Kyllä 4-vaiheinen turvakatkaisumekanismi 
suojaa oikosuluilta ja ylivirralta

Latauksen syväpurkautumissuoja Kyllä Katkaisu < 18,9 V  
Lataussuoja < 16,0 V

Suoja väärältä lataukselta Kyllä 3 suojatasoa ylilatautumiselta

Suoja napojen vaihtumiselta Kyllä

Yksittäisten kennojen jännite-
valvonta

Kyllä

Virrankatkaisulaite (CID) jokaises-
sa kennossa

Kyllä

Varoventtiili jokaisessa kennossa Kyllä

PolySwitch jokaisessa kennossa Kyllä

Kennon lämpötilan valvonta Kyllä

Akkuelektroniikan lämpötilan 
valvonta

Kyllä

Akun automaattinen poiskytkentä 
veteen upotettaessa

Kyllä

Informaatiojärjestelmä

Liitäntä RS485

Akun elektroninen tunnistus Kyllä Tärkeää liitettäessä useita akkuja yhteen

Tietojen tallennus Kyllä Tärkeää takuun kannalta
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* Palautuva suojatila: Eräät arvot on varmistettu palautuvalla suojatilalla 
annettujen tietojen mukaisesti. Akku kyt-keytyy automaattisesti pois 
päältä, jos määrätyt arvot ylittyvät käytön aikana. Kyseessä ei ole vika. 
Akku voidaan kytkeä uudelleen päälle, kun arvot palaavat määrätylle 
alueelle. Tämän jälkeen akku on taas täysin toimintakykyinen.

3. Varusteet ja hallintalaitteet    

3.1 Toimituksen laajuus

Power 26-104 -akun toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

•	 Akku	
•	 M12-mutterit
•	 Datajohto
•	 Käyttöohje	ja	takuukortti
•	 Pakkaus

3.2  Moottorin komponentit ja hallintalaitteet

Plusnavat

Tietoliitännät Kahva

Vesianturi

Miinusnavat

Laturin tunnus 
(tulevia käyttötar-
koituksia varten)
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Miinus- ja plusnavat
Miinus- ja plusnavat ovat käytettävissä puristus- ja kierreliitäntöinä.
Ne	on	kytketty	suoraan	toisiinsa	ja	niillä	on	sama	toiminto.

Ilmanpoisto
Ilmanpoisto varmistaa automaattisesti, että umpinaisen kotelon sisälleei synny 
ylipainetta.
Siinä on vettä läpäisemätön kalvo.

4. Käyttöönotto  

•	 Koskettimissa voi olla enintään 60 V:n jännite. 
 Vältä koskettamasta niihin käsillä.
•	 Varmista	Power	26-104	niin,	ettei	se	pääse	luistamaan	tai	kaatumaan.	

Asenna akku aina vaakasuoraan, kahvat ylöspäin.
•	 Vältä	ehdottomasti	pitämästä	metallikoruja,	kun	työskentelet	akkujen	

parissa tai niiden lähellä. Myös metallityökalujen jättämistä akkujen 
päälle on vältettävä, sillä seurauksena voi olla oikosulku. Käytä eristet-
tyjä työkaluja.

•		Lataa	akku	täyteen	ennen	ensimmäistä	käyttökertaa,	jotta	lataustila	
kalibroituu.

Ilmanpoisto

•	Huolehdi	käsittelyn	ja	puhdistuksen	yhteydessä	siitä,	että	ilmanpoisto		
 ei vahingoitu.
•	Älä	peitä	ilmanpoistokohtaa.
•	Vaurioiden	ilmaantuessa	ota	viipymättä	yhteys	Torqeedo-palveluun.

4.1 Power 26-104 -akun kytkeminen päälle ja pois

Päällekytkentä:

Käytettäessä Cruise-ulkolaitamoottoria: Akku kytketään päälle painamalla kaasuvivun/
peräsinvivun	ON/OFF-kytkintä.

Muita virtaa kuluttavia laitteita käytettäessä: Tätä	varten	vaaditaan	ON/OFF-kytkin	Power	
26 -104:lle.
Päällekytkemistä varten pidä painiketta painettuna, kunnes painikkeen punainen led-ren-
gas syttyy muutaman sekunnin ajak-si – 
tämä signaali tarkoittaa, että akku on nyt kytketty päälle.
Käynnistysvaihe	voi	kestää	n.	2	sekuntia.	Näin	estetään	sen	tahaton	päällekytkentä.

Kytkeminen pois päältä:

Power 26 -104 kytkeytyy automaattisesti pois päältä 48 tuntia käytön (latauksen tai purka-
misen) jälkeen. Tämä minimoi akun itses-tään purkautumisen ja vahingollisen syvypur-
kautumisen vaaran.

Akun manuaalinen poiskytkentä Cruise-moottoria käytettäessä:

Akun manuaalinen poiskytkentä ON/OFF-kytkimellä:

Poiskytkemistä varten pidä painike vähintään 5 sekunnin ajan painettuna. 
Led-rengas syttyy hetkeksi, minkä jälkeen akku on kytketty pois päältä.

OFF
Moottorin ja akun/akkujen 
poiskytkentä: Pidä	ON/OFF-ky-
tkintä painettuna, kunnes näyt-
töön ilmestyy OFF-symboli. 
Myös akut ovat pois päältä 
(vähäinen purkautuminen   
          itsestään).

Vain moottorin pysäyttä-
minen:	Lyhyt	ON/OFF-ky-
tkimen painallus, kunnes 
näyttö sammuu: 
Moottori on pois päältä, 
akku/akut vielä päällä.



50 51

S
ve

n
sk

a
S

u
o

m
i

S
ve

n
sk

a
S

u
o

m
i

•	 Jos	akkua	ei	käytetä	Torqeedo-tuotteiden	ja	Torqeedo-johtosarjojen	
kanssa, käytä virtaa kuluttavien laitteiden kytkentään sopi-vaa johtoläpi-
mittaa (palovaara).

•	 Torqeedo-johtosarjat	sisältävät	aina	pääkytkimen	sekä	soveltuvan	va-
rokkeen. Jos et käytä Torqeedo-johtosarjaa, käytä sähkö-asennuksessa 
aina akkupääkytkintä, joka on hyväksytty kytkentävirralle ja jossa on 
varoke.

•	 Puhdista	kaikki	koskettimet	ennen	niiden	liitäntää.
•	 Varmista,	että	kaikki	virtaa	kuluttavat	laitteet	on	kytketty	pois	päältä	

asennuksen ajaksi. Tämä koskee myös latauslaitteita, jos sellainen on jo 
kytketty.

•	 Kytkiessäsi	virtaa	kuluttavia	laitteita	Power	26-104	-akkuun	varmista,
 että käytät vain sopivia kaapelikentiä tai rengasliittimiä.
•	 Varmista,	että	kaikki	liitännät	on	kiristetty	tiukkaan.
•	 Kytkiessäsi	virtaa	kuluttavia	laitteita	ja	latauslaitteita	ota	huomioon	

napojen oikea suunta. Torqeedo-johtosarjoissa (sekä useimmissa ylei-
sesti myytävissä johtosarjoissa) plusjohto on punainen ja miinusjohto 
musta. Akun napojen paikat (plus ja mii-nus) on merkitty akun pintaan. 

•	 Liitä	ensin	plusjohto	ja	sitten	miinusjohto.
•	 Varmista	Power	26-104	niin,	ettei	se	pääse	luistamaan	tai	kaatumaan.	

Asenna akku aina vaakasuoraan, kahvat ylöspäin.
•	 Älä	aseta	akun	päälle	mitään	esineitä.

4.2 Power 26-104:n yhteydet Cruise-ulkolaitamoottoreihin

Noudata	Cruise-ulkolaitamoottorin	käyttöohjeessa	olevia	kuvauksia.	Jos	niistä	ei	ole	
käytettävissä uusinta versiota (Cruise 2.0 R/T, Cruise 4.0 R/T), löydät ne Internet-sivustolt-
amme www.torqeedo.com  kohdasta Downloads.
 

4.3  Käyttöönotto muiden virtaa kuluttavien laitteiden kanssa – yksittäiset akut 

ON/OFF-kytkin

Jos et käytä Power 26-104 -akkua Cruise-ulkolaitamoottorin kanssa, 
tarvitset	akun	aktivointiin	ja	deaktivointiin	ON/OFF-kytkimen.	
Se on saatavissa lisävarusteena (tuotenro 2304-00). 

ON/OFF-kytkin	sisältää	varsinaisen	kytkimen	ja	miinussillan.
Se asennetaan alla näkyvällä tavalla.

Tarkempia	tietoja	asennuksesta	löydät	ON/OFF-kytkimen	käyttöohjeesta.	Se	toimitetaan	
kytkimen mukana. 
Se on nähtävissä myös osoitteessa www.torqeedo.com/downloads/bedienungsanleitun-
gen.

Jos on asennettu kaksi tai useampia Power 26-104 -akkuja sisältävä yhdistelmä, miinus-
silta on aina kiinnitettävä siihen akkuun, jossa ulkolaitamoottorin miinusjohto on.

 

rinnankytkentä sarjakytkentä

KulutusKulutus

datakaapeli
virtakaapeli
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4.4  Käyttöönotto muiden virtaa kuluttavien laitteiden kanssa – useita akkuja 
 ja akkuyhdistelmät

4.4.1  Yleisiä ohjeita akkujen kytkentää varten

4.4.2  Rinnankytkennät

Power 26-104 -akku kytkentään rinnan tavanomaisella tavalla eli yhdistämällä akkujen 
plus- ja miinusnavat. Seuraavassa kuvassa näkyy 2 akun rinnankytkentä (1S2P-kytkentä). 
Samalla tavalla voidaan kytkeä useita akkuja rinnan.

•	 Noudata	yksittäisten	akkujen	asennuksen	yhteydessä	annettuja	
turvallisuusohjeita (luku 4.2).

•	Sarjaan	ja	rinnan	kytketyillä	akuilla	on	aina	oltava	sama	lataustila.	
Tämän vuoksi kytkentöihin tulisi käyttää vain saman-tyyppisiä 
akkuja (sama kapasiteetti, sama ikä, sama valmistaja, sama latau-
stila), ja akut on ladattava yksitellen latauslaitteessa täyteen ennen 
kuin ne kytketään. Lataustilojen erot saattavat aiheuttaa erittäin 
korkeita tasausvirtoja, mikä kuormittaa johtoja, liittimiä tai itse 
akkua.	Äärimmäisissä	tapauksissa	tämä	saattaa	aiheuttaa	palo-	ja	
loukkaantumisvaaran.

•	Samalla kertaa ei saa kytkeä enempää kuin 16 akkua rinnan.

4.4.3  Sarjakytkennät

2 Power 26-104 -akun kytkentään sarjaan tavanomaisella tavalla eli yhdistämällä akkujen 
plus- ja miinusnavat. Virtaa kuluttavat laitteet kytketään sitten yhden akun plusnapaan ja 
toisen akun miinusnapaan. 
Seuraavassa kuvassa näkyy 2 akun sarjakytkentä (1S1P-kytkentä). 

Kulutus

Kulutus
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Akkukapasiteetin suurentamiseksi voidaan kytkeä useita sarjaankytkettyjä  
Power 26-104 -pareja toisiinsa rinnankytkentään. Seuraavassa kuvassa näkyy 2 sarjaanky-
tkettyä akkua, jotka liitetään toiseen sarjaankytkettyyn akkupariin rinnan (2S2P-kytkentä). 
Samalla tavalla voidaan kytkeä enintään 8 sarjaankytkettyä akkuparia toisiinsa rinnanky-
tkentään. 

4.4.4  ON/OFF-kytkimen asennus akkuyhdistelmiin

Akkuyhdistelmiä	käytettäessä	ON/OFF-kytkin	asennetaan	seuraavassa	kuvatulla	tavalla.	

•	Samalla kertaa ei saa kytkeä enempää kuin 2 akkua sarjaan.
•	 2	akun	sarjakytkennässä	saa	kytkeä	enintään	8	paria	toisiinsa	rinnan.

Kulutus Kulutus

datakaapeli
virtakaapeli
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5. Lataus  

5.1 Yleisiä ohjeita

5.2 Latauslaitteen kytkentä Power 26-104 -akkuun

Liitä punaisen johdon rengasliitin plusnapaan ja mustan johdon rengasliitin miinusna-
paan.
Vasta tämän jälkeen kytke latauslaitteen verkkopistoke pistorasiaan.
Jos akut eivät ole vielä päällä, kytke ne nyt päälle.
Lataus käynnistyy nyt automattisesti ja myös päättyy automaattisesti, kun akku on  
ladattu täyteen.

•	 Käytä	vain	Torqeedo-yhtiön	hyväksymiä	latauslaitteita.	Älä	käytä	
vierasvalmisteisia latauslaitteita, varsinkaan lyijygeeli- tai AGM-
akuille tarkoitettuja latauslaitteita.

•	 Lataa	akku	aina	tulenkestävällä	alustalla	aikuisen	henkilön	valvon-
nassa.

•	 Lataa	akku	vain	ympäristössä,	jonka	lämpötila	on	0°C...	45°C.
•	 Suojaa	latauslaite	ja	akku	vedeltä	latauksen	ajaksi.
•	 Noudata	latauslaitteen	käyttöohjetta.
•	 Jos	liität	Power	26-104	-akkuun	aurinkolaturin,	käytä	vain	Torqeedol-

ta saatavaa tai sen nimenomaisesti hyväksymää 
 aurinkolataussäädintä.
•		Älä	kytke	generaattoreita	suoraan	Power	26-104	-akkuun.	Käytä	

Torqeedo-latauslaitetta, kun lataat Power 26-104 -akkua gene-raatto-
rin avulla.

•	 Jos täysin purkautunutta akkua ei enää voi ladata, vie akku ja lataus-
laite tarkastettavaksi Torqeedo-palveluun 

 (osoite tämän käyttöohjeen taustapuolella).

Jos akku tai latauslaite lämpenee liikaa (esim. auringon säteilyn vuoksi), latausaika voi 
pidentyä.

5.3 Rinnankytkettyjen akkujen lataus

Torqeedo suosittelee, että käytetään kullekin akulle omaa latauslaitetta. On kuitenkin 
mahdollista käyttää yhtä latauslaitetta 
enintään 2 rinnankytketyn akun lataukseen.
Tällöin latausaika pitenee kaksinkertaiseksi.

5.4 Sarjaankytkettyjen akkujen lataus

Sarjaan kytkettyjen akkujen latausta varten vaaditaan jokaiselle akulle oma latauslaite.

•	Asennuksen aikana kaikkien virrankuluttajien on oltava pois päältä.
•	 Pidä	huoli	siitä,	että	renkaat	eivät	kosketa	toisiinsa.
•	 Liitä	latauslaite	ja	varmista,	että	navat	ovat	oikein	päin.
•	 Kytke	latauslaite	verkkoon	vasta,	kun	se	on	yhdistetty	akkuun.
•		Noudata	latauslaitteen	käyttöohjetta.

Latauslaite
Miinusjohto 
(musta)

Plusjohto 
(punainen)
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5.5 Suurempien akkuyhdistelmien lataus

Myös tällaisissa tilanteissa Torqeedo suosittelee, että kullekin akulle käytetään omaa 
latauslaitetta. On kuitenkin mahdollista käyt-tää yhtä latauslaitetta enintään 2 rinnankyt-
ketyn akun lataukseen. Tällöin latausaika pitenee kaksinkertaiseksi.

Esimerkki: 2S2P-kytkennällä varustetun akkuyhdistelmän lataus 2 latauslaitteella.

Latauslaite

Kulutus

Kulutus

6. Hoito ja säilytys  
  
6.1 Puhdistus

Akun puhdistukseen voidaan käyttää kaikkia yleisesti myynnissä olevia puhdistusaineita, 
jotka soveltuvat muovien puhdistukseen. Käytä napaliittimien ja kierreliittimiin kontakti-
öljyä. 

6.2 Säilytys

 •	 Irrota	akusta	kaikki	virtaa	kuluttavat	laitteet.
•	 Pitempiaikaista	säilytystä	varten	akussa	tulisi	olla	jäljellä	20–40	%	

jännitettä. Poiskytkettyä akku voidaan tyypillisesti säilyttää 
 40 %:n varauksella 6 kuukauden ajan ilman vaurioita. Tarkista silti 

säännöllisin välein, että jännite on yli 21 V, jotta vältät akun 
 syväpurkautumista. Vaikka akku on suojattu syväpurkautumiselta, 

sen varaus heikkenee säilytyksen aikana. Kun varaus laskee 
 alle n. 14 V:n, akku vaurioituu peruuttamattomasti eikä sitä voi enää 

ladata. Akun jännitehävikki riippuu huomattavasti 
 varastointilämpötilasta ja käyttötilasta. 
•	 Optimaalinen	varastointilämpötila	on	5°	–	15	°C.
•	 Huolehdi	käsittelyn	ja	puhdistuksen	yhteydessä	siitä,	että	ilman-

poisto ei vahingoitu.
•	 Pidä	akku	puhtaana.	Jos	likaantuminen	on	erittäin	voimakasta,	ve-

sianturi voi laueta virheellisesti. Tällöin akku voidaan kytkeä jälleen 
päälle	ON/OFF-kytkimellä	(integroitu	Cruise	R/T	-ulkolaitamootto-
riin	tai	lisävarusteena	saatavaan	ON/OFF-kytkimeen,	jos	ei	käytetä	
Cruise-ulkolaitamoottoria). 

•	 Jos	et	enää	käytä	akkua,	suosittelemme	sen	poiskytkemistä,	koska	
tämä hidastaa huomattavasti sen purkautumista itsestään. Tämä on 
tärkeää varsinkin pitkän varastointiajan kuluessa.

•  Tarkista pitempiaikaisen varastoinnin aikana akun lataustila säänn-
öl lisin välein ja lataa sitä tarvittaessa.

Latauslaite

Latauslaite Latauslaite
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7. Huolto  

7.1  Huolto käyttäjän toimesta

Ruiskuta kontakteihin jokaisen käytön jälkeen tai vähintään 6 kuukauden välein kontaktis-
umutetta.
Vesianturi on pidettävä puhtaana rasvasta, öljystä ja liasta.
Väyläjärjestelmän kontaktit on käsiteltävä 1 kerran vuodessa sopivalla kontaktiöljyllä.

7.2  Huolto Torqeedo-palvelun toimesta

8 vuoden välein – käytön intensiteetistä riippumatta – on tarkastettava akun tiiviys, ken-
nojen tila, järjestelmän turvallisuus sekä virhemuistin sisältö Torqeedo-palvelun toimesta 
(osoite tämän käyttöohjeen taustapuolella).

•	 Jos täysin purkautunutta akkua ei enää voi ladata, lähetä akku ja 
latauslaite tarkastettavaksi Torqeedo-palveluun (osoite tämän käyt-
töohjeen taustapuolella).

8. Lisävarusteet  

9. Tuotteen poistaminen käytöstä / hävittämistä koskeva ohje

Power 26-104 on merkitty EY-direktiivin 2002/96 mukaisesti. Tässä direk-
tiivissä on annettu määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittä-
misestä ympäristöä säästävällä tavalla. Käytöstä poistettu akku voidaan 
luovuttaa paikallisten määräysten mukaisesti keruupisteeseen. Sieltä se 
toimite-taan asianmukaisesti hävitettäväksi.

Tuote-
numero

Tuote Kuvaus

2206-00 Latauslaite 350 W  
Power 26-104 -akuille

Latausvirta 10 A, lataa Power 26-104 -akun 
maks. 11 tunnissa 0:sta 100 %:iin, IP65

2304-00 ON-/OFF-kytkin
Power 26-104 -akulle 

Kytkin Power 26-104 -akun aktivointia ja 
deaktivointia	varten,	IP	67,	ON/OFF-tilan	
led-näyttö;	ON/OFF-kytkin	vaaditaan,	jos	
käytetään Power 26-104 -akkua 
ilman Cruise R / T -ulkolaitamoottoria

2207-00 Aurinkolataussäädin 
Power 26-104 -akuille

Erityisesti Power 26-104 -akuille soveltuva au-
rinkolataussäädin. Mahdollistaa Power 26-104 
-akkujen turvallisen aurinkolatauksen. (Aurinko-
moduulit eivät sisälly toimitukseen.)  Integroitu 
MPPT optimoi aurinkomoduulien energiantuo-
tannon latausta varten, erittäin korkea hyötyaste. 
Lähtöteho	enint.	232	W	(8	A,	29,05	V)

2210-00 Pikalaturi 1700 W 
Power 26-104 -akuille

Latausvirta 60 A, lataa Power 26-104 -akun 
< 2 tunnissa 0:sta 100 %:iin, IP65

Akkua ei saa käyttää siihen painetun päivämäärän jälkeen, jos sitä ei 
ole tarkastettu Torqeedo Service Centerissä.
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10.  Takuuehdot

10.1  Takuun laajuus

Torqeedo	GmbH,	Friedrichshafener	Straße	4a,	takaa	Torqeedo-ulkolaitamoottorin	ostajal-
le, että tuotteessa ei alla mainitun takuuajan kuluessa ole materiaali- ja valmistusvirheitä. 
Torqeedo ei veloita ostajalta maksua materiaali- tai valmistusvikojen korjauksesta. Tämä 
velvoite ei koske kaikkia takuutilanteen aiheuttamia sivukuluja tai muita taloudellisia 
haittoja (esim. hinauksen aiheuttamia kustannuksia, puhelin-, ateria- tai majoituskuluja, 
käytön menetystä, ajanhukkaa tms.).

Takuu päättyy kahden vuoden kuluttua tuotteen luovuttamisesta lopulliselle käyttäjälle. 
Kahden vuoden takuu ei koske tuotteita, joita käytetään – edes väliaikaisesti – kaupalliseen 
tai	viranomaisten	käyttöön.	Näitä	koskee	
lakisääteinen virhevastuu. Takuuvelvollisuus vanhenee kuuden kuukauden kuluttua 
virheen havaitsemisesta.

Torqeedo voi valintansa mukaan joko korjata tai vaihtaa vialliset osat. Torqeedo-moottori-
en korjaustöitä suorittavilla jälleenmyyjillä ja kauppiailla ei ole 
oikeutta tehdä Torqeedo-yhtiön puolesta oikeudellisia sitoumuksia.

Kuluvat osat ja rutiinihuollot eivät sisälly takuuseen.

Torqeedo-yhtiöllä on oikeus kieltäytyä täyttämästä takuuvaatimuksia, jos
•		 takuuta	ei	ole	vahvistettu	asianmukaisesti	(yhteydenotto	ennen	reklamaation	kohteena	

olevan tuotteen lähettämistä, kokonaan täytetty takuukortti sekä ostokuitti, vrt. Taku-
ukäytännöt),

•		 tuotetta	on	käsitelty	määräysten	vastaisesti,
•		käyttöohjeessa	annettuja	turvallisuus-,	käsittely-	ja	hoito-ohjeita	ei	ole	noudatettu,
•		kaupan	kohteena	olevaa	tuotetta	on	tavalla	tai	toisella	muutettu,	muunneltu	tai	siihen	

on lisätty osia tai lisävarusteita, jotka eivät ole Torqeedo-yhtiön nimenomaisesti hyväk-
symiä tai suosittelemia,

•		aikaisemmat	huollot	tai	korjaukset	on	tehty	jonkin	muun	kuin	Torqeedon	valtuuttaman	
liikkeen toimesta tai niihin on käytetty muita kuin valmistajan alkuperäisiä varaosia, 
poikkeuksena kuitenkin tapaukset, joissa lopullinen käyttäjä pystyy todistamaan, että 
takuuvaatimuksen hylkäämiseen johtanut syy ei ole myötävaikuttanut virheen syntymi-
seen.

Takuuoikeuksien lisäksi tuotteen lopullinen käyttäjä voi vedota kauppiaan kanssa solmi-
maansa myyntisopimusta koskevaan lakisääteiseen virhevastuuseen, jota valmistajan 
myöntämä takuu ei rajoita.

10.2  Takuukäytännöt

Takuuvaatimusten täyttäminen edellyttää seuraavassa selostettujen takuukäytäntöjen 
noudattamista.

Ennen reklamaation kohteena olevien tuotteiden lähettämistä Torqeedo-yhtiölle on 
ehdottomasti sovittava lähettämisestä Torqeedon asiakaspalvelun kanssa. Yhteydenot-
to voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot löytyvät tämän 
käyttöohjeen taustapuolelta. Toivomme, että ymmärrätte, että emme voi käsitellä ja 
vastaanottaa reklamoituja tuotteita, joiden lähettämisestä ei ole sovittu meidän kans-
samme.

Jotta takuutapauksien käsittely onnistuu viipymättä, pyydämme huomioimaan seuraavat 
ohjeet:
•		Kun	sovit	asiasta	palvelumme	kanssa	ennen	tuotteen	lähettämistä,	saat	RMA-numeron.	

Ole hyvä ja merkitse RMA-numero hyvin näkyvälle paikalle pakkauksen ulkopuolelle.
•  Lähetä tuotteen mukana täyttämäsi takuukortti. Lomake on tämän käyttöohjeen mu-

kana. Takuutodistuksen täytyy sisältää mm. yhteystiedot, reklamaation kohteena olevan 
tuotteen tiedot, sarjanumero ja lyhyt kuvaus ongelmasta.

•  Lähetä tuotteen mukana ostotosite (kassakuitti, lasku tai kuitti). Ostotositteesta on käy-
tävä ilmi varsinkin ostotapahtuma sekä ostopäivä.

On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen Torqeedo-pakkaus siltä varalta, että moottori 
joudutaan lähettämään Service Centeriin. Jos se ei enää ole käytettävissä, tulisi käyttää 
pakkausta,
 joka estää kuljetusvauriot, koska ne eivät kuulu takuun 
piiriin. 

Vastaamme mielellämme takuukäytäntöihin liittyviin kysymyksiin. Yhteystietomme löyty-
vät tämän ohjeen takasivulta.
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All other countries

Contact details of Service Centers are available  
under www.torqeedo.com in the “Service“ section.


