PIKAOPAS
BULTACO BRINCO R

Hakemisto
1. Varustepaketti
2.Tutustu Brincoosi
3. Valmistele Brincosi
4. Nauti ajostasi

Tervetuloa
Bultacon
omistajaksi

Ensiksi haluaisimme kiittää sinua Bultaco-pyörän ostamisesta. Olemme
ylpeitä luottamuksestasi. Uusi Brinco on uraauurtava konsepti, Moto-Bike,
josta voit nauttia ennenkokemattomalla tavalla.
Bultacolle innovaatio ei ole vain uusien teknologisten päämäärien saavuttamista,
vaan myös uusien elämysten tarjoamista. Ja Brinco on jotakin aivan uutta ja
uraauurtavaa. Siinä näkyy halu siirtää Bultacon henki uudelle aikakaudelle, käyttäen
uutta kieltä, mutta pysyen aina uskollisena brändin klassisille arvoille, joita ovat
intohimo, innovaatio ja kilpailu.
Brincon avulla, Bultaco luo aivan uuden tavan ymmärtää ja kokea kaksi
pyörää. Yhdistelmä moottoripyörää ja polkupyörää: sähköinen työntövoima ja
polkemisen fyysinen kokemus, joko yhdessä tai erikseen. Sinä päätät joka hetki itse,
miten maksimoit pidon ja polkimen täydellisen symbioosin.
Seuraavissa tiedoissa on koottuna pääpiirteet, joiden avulla voit nauttia Brincostasi.
Suosittelemme myös lukemaan huolella käyttöohjeen, jonka löydät helposti
osoitteesta www.bultacobrinco.com
Bultaco-tiimi

VARUSTEPAKETTI

Uuden Brincosi mukana tulevassa varustepaketissa
on alla olevat osat:

Bultaco-akkulaturi

Brinco-ranneavain

Bultaco-työkalusarja

2 avainkorttia

(sisältää työkalut akun ja takapyörän
purkamiseen)

- Master-avain
(merkitty keltaisella tarralla)
- Avain päivittäiseen käyttöön

TUTUSTU BRINCOOSI / YLEISKUVA

Etujousituksen säätö
Akun turvalukko
Akun liitin
Li-Ion-akku

Kolmivaiheinen
kestomagneettimoottori

DC/ACkolmivaiheohjain

Takavaihdin
Jottei vaihdin irtoaisi, nojaa pyörä aina
vasemmalle puolelle.

Ylivaihde
Ota käyttöön/poista käytöstä ylivaihde painamalla polkimen varren päässä
olevaa painiketta, paina oikeaa puolta suuremman nopeuden käyttämiseksi.

TUTUSTU BRINCOOSI / OHJAUSTANGON OHJAIMET

Mittaritaulu
Takajarruvipu

VAROITUS

Etujarruvipu

HUOMAA JARRUVIPUJEN SIJAINTI.
Etujarruvipu on oikealla. Takajarruvipu
on ohjaustangon vasemmassa
kahvassa.
Varmista aina ennen kuin käynnistät
Brincosi, että kaasukahva palautuu
alkuasentoon oikein painamisen
jälkeen.

Vaihteiden
vaihdin
Kaasukahva

Tehonhallintapainike
Voit valita ja pitää
saman tehon ajon
aikana.

Pysäytyspainike
Sallii/estää kaasukahvan
toiminnan.
Painettuna = OFF
Ei painettuna = ON

Ole erityisen varovainen käyttäessäsi
POWER CONTROL -painiketta.
Tarkista AINA, että ajoneuvosi on
sammutettu jokaisen käytön jälkeen.
Pysäytyspainike on asennossa OFF.

TUTUSTU BRINCOOSI / MITTARITAULU

Akun lataustaso

Nopeusmittari

VAROITUS

Ajotila
NFC-antenni Brincosi
lukitsemiseen/lukituksen
poistamiseen

Aktivoinnin
merkkivalo

VAROITUSVALO
Vilkkuva valo: jatka ajamista ja nauti Brincostasi.
Suojajärjestelmä säätelee tehon syöttöä Brincosi
tehontarpeen pienentämiseksi.

Alhaisen akun
lataustason
merkkivalo

Matkamittari/
Osamatkamittari

Valo palaa yhtäjaksoisesti: ajoneuvo pysähtyy.
Tarkista varoitusmerkkien täydellinen lista
käyttöohjeesta.

Akun käyttöiän pidentämiseksi ja toiminnan
optimoimiseksi lataa se jokaisen käytön jälkeen.

Varoitusvalo

MODEtoiminto
3 ajotilaa: Sport /
Tour / Eco

SETtoiminto
Nollaa
matkamittarin

Ajotilan oikealla puolella näytetään
hetkellinen teho watteina.
Brincoosi on kytketty virta aina kun mittaritaulussa
on valo, mutta se on ajotilassa vasta kun
pysäytyspainike on asennossa ON.

VALMISTELE BRINCOSI AJOON

Ennen kuin lähdet ajamaan Brincollasi
varmista, että kaikki toimii oikein.
1. Istuin: Säädä korkeus pituuteesi sopivaksi
2. Ohjaustanko: Säädä korkeus pituuteesi sopivaksi
3. Mekaaniset osat: Varmista, että kaikki osat on säädetty oikein.
4. Jarrut: Säädä vipujen asentoa, tarkista niiden toimivuus ja
tutustu jarruvipuihin.
5. Jousitus: Säädä etu- ja takapää mieltymystesi mukaan.
6. Renkaat: Tarkista kunto ja täyttöpaine. [Suositeltu täyttöpaine: 1,8 - 2,2 baaria]
7. Kaasuvipu: Paina sitä varoen ja päästä se irti. Tarkista, että se
palaa oikein alkuasentoonsa (varmista, että pysäytyspainike
on asennossa OFF).
8. Akku: lataa se parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Älä unohda, että kun mittaritaulun akkuilmaisimessa näkyy
vain kaksi viivaa, voit käyttää vain tehokarttoja eco ja tour.

VALMISTELE BRINCOSI AJOON

Akku: Irrottaminen, lataaminen ja takaisin
asentaminen

VAROITUS

Asenna akku takaisin seuraamalla annettuja ohjeita
käänteisessä järjestyksessä.
Jos haluat ladata akun irrottamatta sitä kokonaan,
suorita vain vaihe 1 ja kytke akku laturiin.
Seuraavat laturin merkkivalot kertovat
akun latauksen tilasta:

1. Kytke virtajohto käsin irti akusta
kiertämällä liitintä neljäsosa
kierroksen vastapäivään ja
vetämällä sitä.

2. Käytä Bultacolta saamaasi avainta
avataksesi akun turvalukon.
Irrota akun kiinnitysruuvi.

Akku
latautuu.

Akku on ladattu
täyteen.

Lataus
epäonnistui.
Tarkista laturin
merkkivalot.

Varmista aina ennen akun irrottamista, että Brincosi on
kytketty siitä irti. Akku saattaa vahingoittua, jos se pääsee
täysin tyhjäksi.
Pidä akku latauksen aikana vaakatasossa turvallisessa
paikassa lähellä pistorasiaa.

3. Pitele akkua tukevasti ja kierrä
sitä hieman irrottaaksesi sen rungon
kiinnikkeestä.

4. Kun akku on irrotettu alatuesta,
nosta se pois paikoiltaan.
Nyt voit kytkeä sen laturiin.

Ole varovainen kytkiessäsi akkua joko pyörääsi tai laturiin,
jottet vahingoittaisi liitintä.

NAUTI AJOSTASI

Moto-Bikesi valmistelun
viisi helppoa vaihetta

Varmista ensimmäiseksi, että
pysäytyspainike on asennossa OFF
(painettuna).

1. Aseta avainkorttisi
mittaritaulun takapuolelle
(varoitusvalo syttyy).
2. Vedä toista jarruvivuista.
3. Valitse tehokarttasi (ECO / TOUR /
SPORT). Voit vaihtaa tehokarttaa
MODE-painikkeen lyhyellä painalluksella.
4. Laita pysäytyspainike asentoon ON
(painike ei painettuna).
5. Anna kaasua ja nauti Brincostasi!

VAROITUS

Aja aina vastuullisesti.
Käytä aina kypärää ja ajohanskoja
sekä muita ajamiseen sopivia
varusteita.
Älä koskaan ota matkustajaa kyytiin.
Älä käytä pyörää hinaamiseen tai
matkatavaroiden kuljettamiseen.
Ylläpidä pyörää kunnolla välttääksesi
vauriot ja tekniset viat.

Pyörä on tarkoitettu maastoajoon
eikä sovi ajoon yleisillä teillä.

NAUTI AJOSTASI

Uskomaton Brinco
Kaksoisveto: koe optimoitu ajo
Vaikka poljin- ja moottorijärjestelmät ovat erilliset, voit yhdistää ne
paremman ajonautinnon saavuttamiseksi.
3 ajotilaa: valitse suosikkisi
·Sport: (jopa 50km*): täysi suorituskyky
·Tour (jopa 75 km)*: enemmän ajokilometrejä suorituskyvyn pysyessä samana
·Eco (jopa 100 km*): antaa eniten ajokilometrejä, pitkille matkoille.
Käytä sitä ylämäissä yhdessä polkimien kanssa.
* Riippuu maastosta, painosta ja polkimien käytöstä.

Brincon suojajärjestelmä säätelee tehon syöttöä moottorin tarpeiden
mukaisesti. Varoitusvalo kertoo sen kytkeytymisestä päälle.
Tehonhallinta: Hallitse tehoa aina kun haluat
Tehonhallinnan avulla voit ylläpitää jatkuvaa tehoa, joka antaa aina
saman työntövoiman. pidentämiseen sekä ajomukavuuden maksimointiin. Käytä sitä energiankulutuksen optimointiin ja akun käyttöiän.
Ylivaihde: polje mukavammin millä tahansa nopeudella
Käytä ylivaihdetta kovempaan ajoon. Kytke se päälle oikealla
jalallasi.

Se, miten nopeasti ja miten pitkälle pääset,
riippuu siitä, miten yhdistät omat tehosi Brincon
sähköiseen voimaan.

bultaco.com

