Näin vuokraat
Muksubussisähköpyörän
Palvelun tarjoaa Muksubussi Oy • info@muksubussi.fi

Näin toimii Muksubussi!
Lataa Lattis-sovellus
• Sovellus löytyy App Storesta tai Google Playsta.
• Kirjaudu sovellukseen ja syötä luottokortin tiedot.

Aloita vuokraus
• Nouda vastaanotosta pyöräilykypärät ja pyydä
vaihtamaan akku, mikäli akku ei ole täysi
(akun varaustason tarkistus Muksubussista ks.
käyttöohjeen kohta Sähköavustus).
• Lue Muksubussin takalokasuojasta QR-koodi
Lattis-sovelluksella ja aloita vuokraus.

Retken aikana
• Lukitse ja avaa Muksubussin lukko retken aikana
Lattis-sovelluksen avulla.

Palauta Muksubussi hotellille
• Lukitse pyörä ja päätä sen jälkeen vuokraus
sovelluksessa.
• Huolehdi tavarasi ja siivoa irtoroskat. Pyyhi tahrat
matkustamosta kostealla paperilla.
• Palauta lopuksi pyöräilykypärät vastaanottoon.
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Käyttöohjeet
Tutustu huolella tähän käyttöohjeeseen ennen
liikkeelle lähtöä.
1. Matkustamo
• Turvavöiden pituutta voit säätää vöissä olevien
lenkkien avulla.
2. Jarrut
• Jarruttaessa käytä molempia jarrukahvoja.
• Käytä seisontajarrua aina kun pysäköit pyörän
(seisontajarru estää pyörää liikkumasta pyörän
ollessa pysäköitynä). Purista voimakkaasti
vasemmasta jarrusta ja siirrä toisella kädellä
samaan aikaan jarrun päällä oleva vipu oikealta
vasemmalle.
3. Sähköavustus
• Kytke sähköavustus päälle ohjauspaneelin
päälle-painikkeesta.
• Sähköavustus avustaa vain polkiessa.
• Sähköavustus 25 km/h nopeuteen asti.
• Voit muuttaa sähköavustuksen tasoa
painamalla nuolipainikkeista ylös tai alas.
• Näet akun varaustason ohjauspaneelista.
• Muksubussilla voi ajaa myös ilman
sähköavustusta.
4. Portaattomat vaihteet
• Käännä kahvaa eteenpäin vaihtaaksesi
pienemmälle (vaihteiston näytössä oleva
pyöräilijä mäkisessä maastossa) ja taaksepäin
vaihtaaksesi isommalle (vaihteiston näytössä
oleva pyöräilijä tasaisella).
• Älä polje samaan aikaan, kun vaihdat
vaihdetta.
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5. Lukitseminen vuokrauksen aikana
• Lukitse pyörä kun et ole siihen
näköyhteydessä.
• Irrota lukko kiinnikkeestä.
• Aukaise lukko.
• Aseta lukko takarenkaaseen (ks. kuva).
• Lukitse Lattis-sovelluksella painamalla
lukon kuvaketta.
• Lukon avaus käänteisessä järjestyksessä.
• Muista lukita myös seisontajarru (ks. Jarrut).
• Kun pyöräilet, kiinnitä U-lukko matkustamon
takaosassa olevaan kiinnikkeeseen.

Tiesitkö?
Matkustamo
• Muksubussissa matkustavien lasten
maksimipituus 125 cm.
• Kuljetettavien lasten ja tavaravoiden
yhteispaino matkustamossa max. 100 kg.
Sähköavustus
• Täysi akku riittää noin 35 kilometrin matkaan
+/- 10 kilometriä mm. kuljettavien lasten
määrästä, sähköavustuksen tasosta sekä
olosuhteista riippuen. Voit seurata akun
varaustasoa ohjaustangon näytöstä.
Scandic-pyörä
• Hotelliyöpymisen yhteydessä saatte
tarvittaessa myös Scandic-pyörän ilmaiseksi
käyttöönne (Scandin pyörä ei kuulu
Muksubussi-palveluun).
Hinta
• Hinta on 6 €/alkava 30 min.
• Vuokraus on hyvin joustavaa. Veloitus
tapahtuu kun lopetat vuokrauksen.
• Edellyttää luottokorttia.
• Hinta sisältää pyöräilykypät ja vakuutuksen
ilkivallan ja varkauden varalta.

