
Älä hävitä pakkauslaatikkoa tai vaahto-
muovilevyjä ennen kuin asennus on suoritettu 

Katso http://shoraipower.com “Support” välilehdeltä 

videoita, kuvia ja muuta lisätietoja koskien latausta yms. 

Shorai akkuihin liittyvää. 
 

VAROITUKSIA 
• Älä kytke akun napoja oikosulkuun! 

• Älä oikosulje akun BMS-liitintä. BMS-liittimeen saa 

kytkeä ainoastaan Shorain BMS01-laturin 

• Älä avaa tai vahingoita akun kotelointia 

• Käytä korroosiota ehkäisevää voiteluainetta akun 

napoihin jos akkua käytetään märissä olosuhteissa 

•  Pidä akut poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta 

• Älä anna akun purkautua alle 13,0V jännitteeseen 
(lepojännite >13,0V 12V akuilla ja >6,5V 6V akuilla) 

• Älä anna latausjännitteen ylittää 14,8V (normaali 

latausjännitemaksimi 14,4V) 

• Lyijyakuille tarkoitetut laturit joissa on korkealla 

jännitteellä toimiva ”sulfatoinnin poisto” tai 

”elvytystoiminto” voivat vahingoittaa Shorai-

akkua. Jos lyijyakulle tarkoitetun laturin 

maksimijännite ei ylitä 14,4V, sitä voidaan käyttää 

myös Shorai-akun lataamiseen. Suosittelemme 

kuitenkin ylläpitoon ja lataukseen Shorai BMS01-

laturia jolloin saavutetaan paras suorituskyky ja 

käyttöikä. 

• Pura akun varaus ennen hävittämistä/kierrätystä 
 

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
• Shorai LFX akku ja ruuvisarja akun napoihin 

• Ylimääräinen ruuvisarja akun napoihin 

• 5kpl Shorai tarroja, erikokoisia 

• Erikokoisia liimapinnalla varustettuja 

vaahtomuovilevyjä asennusta varten 

• Pakkaus johon on merkattu akun mitat ja 

ominaisuudet 

• Tämä käyttöohje 
 

ASENNUSOHJE 
Aluksi irrota alkuperäinen lyijyakku ajoneuvosta 

noudattaen valmistajan ohjeita. 

Vertaa alkuperäisakkua Shorai LFX akkuun. Tarkista 

että akun napojen sijainti on sama (+/- navat). Seuraavaksi 

tarkista että mikään Shorai LFX akun mitoista ei ole 

suurempi kuin alkuperäisakussa. Tarvittaessa ota yhteyttä 

maahantuojaan. 

Kun akun napaisuus ja mitat ovat ok, vertaa akkuja 

toisiinsa ja selvitä missä suunnassa Shorai LFX on pienempi 

kuin alkuperäisakku. Esimerkiksi Shorai LFX voi olla yhtä 

leveä ja pitkä, mutta 25mm matalampi kuin alkuperäinen. 

Liimaa sopiva määrä vaahtokumilevyjä akkukoteloon jotta 

Shorai LFX akku voidaan asentaa tiukasti paikoilleen. 

 

Akkukaapelit voidaan kiinnittää akunnapojen ylä- tai 

etureunaan. Valitse paremmin sopiva vaihtoehto. 

Maksimimomentti naparuuveille on 30kg/cm. Älä ylikiristä. 

Suosittelemme hyvälaatuista hapettumista estävää 

voiteluainetta napoihin jos akkua käytetään kosteissa 

olosuhteissa. 

Tarkista vielä että akun +napa ei voi osua runkoon ja 

mahdollinen suojakumi ovat paikoillaan ennen kuin asennat 

akunkotelon kannen paikoilleen. 

Shorai LFX akut on ladattu tehtaalla 60% varaukseen. 

Akkua ei siis tarvitse ladata ennen käyttöä. Vältä kuitenkin 

pitkää starttausta ensimmäisellä kerralla ja aja jonkinaikaa 

ensimmäisellä kerralla jolloin akku latautuu täyteen. Mikäli 

omistat BMS01 laturin, voit ladata akun ennen käyttöä. 

Samalla varmistat että akun suorituskyky ja käyttöikä on 

paras mahdollinen. 

 

KÄYTTÖ 
Pitkäaikainen varastointi kuumassa ja akun 

syväpurkaminen ovat vahingollisimmat käyttövirheet mille 

tahansa starttiakkutyypille. 

Verrattuna lyijy/happoakkuun Shorai LFX akun 

itsepurkautuminen on vain noin neljäsosa. Tästä syystä LFX 

akkua voidaan säilyttää pidempään ilman lataamista. Itse 

asiassa, jos ajoneuvo ei kuluta virtaa ollenkaan kun virta-

avain on OFF asennossa, Shorai LFX akku säilyy kunnossa 

jopa vuosia. 

Jos ajoneuvossa on joku virrankuluttaja silloin kun se 

ei ole käytössä, akkua on ladattava säännöllisesti. Jos 

ajoneuvolla ajetaan vähintään 2 tuntia kuukaudessa, se 



yleensä riittää pitämään akun kunnossa. Jos ajoneuvon 

käyttö ei ole säännöllistä, suosittelemme BMS01 laturin 

käyttämistä, jonka STORE-tila huolehtii että akun varaustila 

säilyy optimaalisena säilytyksen aikana. Samalla BMS01 

huolehtii akun kennojen balansoinnista ja takaa parhaan 

mahdollisen suorituskyvyn ja käyttöiän Shorai LFX akulle. 

Pitkäaikaissäilytyksessä suosittelemme irrottamaan akun –

navan jolloin akku ei pääse syväpurkautumaan säilytyksen 

aikana. 

Korkea lämpötila kiihdyttää kaikentyyppisten akkujen 

vanhenemista. Paras lämpötila akun säilytykseen on 1°C. 

Tästä syystä ajoneuvo kannattaa säilyttää mahdollisimman 

viileässä. Jos tiedät että ajoneuvosi on käyttämättömänä 

pitkään ja altistuu korkeille lämpötiloille, akku kannattaa 

irrottaa ja säilyttää erillään. Irrallinen akku voidaan säilyttää 

esimerkiksi jääkaapissa. Akun navat kannattaa teipata ja 

akku kannattaa pakata muovipussiin säilytyksen ajaksi jotta 

vältetään oikosulku ja kosteuden aiheuttama korroosio. 

BMS01 laturin käyttö STORE-tilassa ennen säilytystä 

maksimoi suorituskyvyn ja käyttöiän säilytyksen aikana. 

Nämä lämpötiloihin liittyvät huomautukset koskevat 

kaikkia akkutyyppejä. Nämä neuvot kannattaa huomioida 

kun haluat mahdollisimman suuren hyödyn Shorai LFX akun 

suorituskyvystä. 

 

TAKUUEHDOT (Suomi) 
 

Shorai LFX akuilla on 2 vuoden takuu. Takuu kattaa 

kaikki valmistus- ja materiaalivirheet. 

 

Kaikki takuuasiat Suomessa hoitaa Shorain 

maahantuoja Storm Motor Oy. 

 

Takuuasioissa ota yhteyttä info@storm-motor.fi tai 

puhelimitse 075-3265000. Useimmat ongelmat voidaan 

ratkaista ennen tuotteen palautusta, tarvittaessa annamme 

ohjeet palautukseen yhteydenoton jälkeen. 

 

Takuu EI KATA seuraavia vikoja 

• Vaurio on aiheutunut väärinkäytöstä (iskuvaurio, 

veden aiheuttama korroosio, jne.) 

• Ylijännitteellä tai liian suurella virralla lataaminen 

• Muut laturin aiheuttamat ongelmat 

• Virrankulutus on suurempi kuin akussa mainittu 

CCA-arvo 

• Käynnistys pidempään kuin 10 sekuntia 

• Napojen tai BMS-liittimen oikosulku 

• 5-napaisen BMS-liittimen väärinkytkentä 

• Syväpurkamisen aiheuttama vaurio (älä unohda 

ajovaloja tai kahvanlämmittimiä päälle!) 
  

Katso lisätietoja ja vinkkejä nettisivulta: 

http://www.shoraipower.com/t-faq.aspx 
 

Jos palautetussa tuotteessa ei havaita takuunalaista 

vikaa, tuote palautetaan asiakkaalle asiakkaan 

kustannuksella. Samoin toimitaan jos takuupalautuksesta 

puuttuu alkuperäinen ostokuitti tai asiakas ei ole ollut 

yhteydessä Storm Motor Oy:n asiakaspalveluun ennen 

palautusta. 

KULJETUSVAURIOT 
Jos havaitset saamassasi paketissa/tuotteessa vaurioita, 

jotka ovat aiheutuneet kuljetuksen aikana, ota heti yhteyttä myyjään 

ennen tuotteen käyttöönottoa. Annamme lisäohjeita tarvittaessa. 

 

Kiitos kun valitsit Shorai-tuotteen! Toivomme että olet 

tyytyväinen valintaasi ja että Shorai-tuotteen suorituskyky vastaa 

odotuksiasi. Jos sinulla on kysymyksiä, ongelmia tai ehdotuksia 

tuotteeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä maahantuojaan. 

 

Maahantuoja: 

Storm Motor Oy 

Lukkosepänkatu 4 

20320 Turku 

tel. 075-326 5000 

 

email: info@storm-motor.fi 

web: www.storm-motor.fi


