
 



 

Arvoisa iTangon käyttäjä! Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen 

kuin lähdet ajamaan. Siten varmistat oman turvallisuutesi ja muiden 

turvallisuuden ja sen, että ajoneuvo toimii kaikin puolin hyvin. 

1. Ohjeita 

⚫ Noudata liikennesääntöjä. Tällä ajoneuvolla ei saa kuljettaa toista 

henkilöä. Aja hitaasi sateella ja lumipyryllä. Hidasta liukkaalla tiellä 

mm. siksi, että silloin jarrutusmatka on pitempi. 

⚫ Älä vaihda itse varaosia. Jos teet niin, valmistaja ei vastaa 

vahingoista.  



 

2.Tekniset tiedot: 
Mitat 

Pituus  1648 mm Leveys 651 mm 

Pituus  1110 mm Akseliväli 1150 mm 

Raideväli 
edessä 

 460 mm   

Suorituskyky: 

Paino  56 kg (ei sisällä akkua)   

Painon 

jakautuminen 

etu- ja taka-

akselille 

 Edessä 23 kg / 

takana 33 kg (ei 

sisällä akkua) 

Huippunopeus iTango 

Classic: 

25 km/h; 



 

   iTango HO: 

47 km/h 

Nimellisjännite  48 V   

Suurin 
kuormitus  

154 kg Jarrutus-

matka 

(kuivalla 

alustalla) 

≤2 m (20 km/h) 

≤3,5 m (30 km/h) 

 Henkilömäärä 1 henkilö 

Nousukyky  ≥12º  
Jarrutus-

matka 

(märällä 

alustalla) 

≤3 m (20 km/h) 

≤4 m (30 km/h) 

Normaali 

sähkönkulutus 

1,4 kWh/100 km(20 
km/h) 



 

  

Tekniikka 

Etuiskunvaimennin Öljyvaimennettu 

Takaiskunvaimennin Öljyvaimennettu 

Eturengas 70/90-12×2 

Takarengas 90/70-12 

Eturenkaiden ilmanpaine 225±10 

Takarenkaan ilmanpaine 225±10 

Vanteen tyyppi (alumiinia) Edessä: alumiinivanne 2.15-12 

Takamoottori 2.15-12 BOSCH 



 
 

Nimellisteho 
iTango Classic: 1200 W, BOSCH-moottori 

iTango HO: 1200 W, BOSCH-moottori 

Jarrun tyyppi Levyjarru 

Pienin maavara 142 mm 

Istuimen korkeus 740 mm 

Suurin kääntökulma ≤30° 

Suurin ohjauskulma ≤32° 

Kääntösäde 2,50 m 

Etupyörän suurin 
pudotuskorkeus 

180 mm 



 

  

Akku 

Akun tyyppi Litiumakku 18650 

Jännite 48 V 

 

Kapasiteetti 
20 Ah（iTango Classic） 

26 Ah (iTango HO) 

Tuleva latausjännite AC 220 V tai 110 V (optio) 

Lähtevä latausjännite  
58 V 

 

Normaali latausvirta 

3 A (iTango Classic) 

5 A (iTango HO) 



Normaali latausaika 6 h 

Toimintamatka, maksimi iTango Classic: 50 km (25km/h) 

iTango HO: 

50 k,(45 km/h),70 km (25 km/h) 

Akun paino 10 kg 

Akun lataus- ja 
purkauskertojen määrä 

500 kertaa 

Ympäristön lämpötila 
akkua käytettäessä 

-20 ℃ - 60 ℃



 

Ympäristön lämpötila 

akkua säilytettäessä 

-20 ℃ - 60 ℃ 

Ympäristön lämpötila 

akkua ladattaessa 

0 ℃ - 45 ℃ 

Akun 

suojausjärjestelmä 

Ylipurkaussuoja, oikosulkusuoja, 

lämpötilasuoja, ylilataussuoua, ylivirtasuoja, 

napaisuussuoja 

 



Muuta 

USB-lataus 5 V, 1 A 

Nopeusmittari LCD 

Sulake (A)  
5 A 

Ajovalo  
12 V LED 

Seisontavalot  
12 V LED 

Etuohjausvalo  
12 V LED 



 

Takaohjausvalo  
12 V LED 

Takavalo  
12 V LED 

Rekisterikilven valo  
12 V LED 

Taustapeili Ei pyöreä maalattu peili, peilin varsi M8 

Kokonaispaino 66 kg (mukana 1 akku) 



 

3. Osat 
Taustapeili 
 
 
Vasen yhdistelmäkytkin 
 
 
Istuintyyny 
 
Takavalo  
 
 
Istuintyynyn avaimenreikä 
 
 
 
 
 
 
Seisontatuki 



 

 

Oikea yhdistelmäkytkin  
 
Lukon avaimenreikä 

Takakahva 
 
Sivuheijastin 

Takaheijastin 

Ajoviimaohjain 

Ajovalot 



 

4. Taustapeilin ja ajoviimaohjaimen kiinnitys 
① Kiristä taustapeili myötäpäivään 

② Kiristä ruuvi 14 mm:n avaimella 
 



 

 
① Kiinnitä ajoviimaohjain 

② Työnnä ruuvit kumitiivisteeseen 

③ Kiristä ruuvi myötäpäivään 
ruuvimeisselillä 



 

5. Lukituspainikkeet ja käynnistyspainike 
 

 

Käynnistyspainike 

Lukituspainike 
① Kun lopetat ajamisen:´ Paina käynnistyspainiketta. 
ITango menee lukkoon ja siirtyy ensimmäiselle 
varkaudenestotasolle. 
② Paina lukituspainiketta. iTango siirtyy toiselle 
varkaudenestotasolle. 
 

Lukituspainike 
① Kun painat lukituksen avauspainiketta, suuntavalo 
vilkkuu. 
② Käynnistä iTango käynnistyspainiketta painamalla. 



 

6. Seisontajarru ja ohjauslukko 

Seisontajarru 
①Kun virta on pois päältä, ajoneuvon vieriminen 
estetään kääntämällä seisontajarrukytkin ylös; 

②Käännä seisontajarrukytkin alas, ennen kuin lähdet 
ajamaan. 

 
 
 

USB-latausliitäntä 
Tästä saa 5 voltin jännitteen 

matkapuhelimen lataamiseksi. 

 

--.:? Ohjauslukko 
① Käännä ohjaustanko vasemmalle, 
paina avain pohjaan ja käännä sitä 
vasemmalle. Ohjaus menee lukkoon. 
② Ohjauslukko avataan päin 
vastoin toimimalla. 



 

7. Kojetaulu ja yhdistelmäkytkin 
 

 

Valoanturi 
Lähivalon merkkivalo 
lähivalo on päällä 

Kaukovalon merkkivalo 
kaukovalo on päällä 

Vasemman suuntavilkun 
merkkivalo 
vasen suuntavalo vilkkuu 

Leveyden merkkivalo 
palaa aina käynnistettäessä 

Pysäköinnin merkkivalo 
Palaa, kun ajoneuvo pysäköidään 

Oikean suuntavilkun merkkivalo 
oikea suuntavalo vilkkuu 



 

 

GPRS-signaalin 
voimakkuus 

 
 

Kellonaika 

 

Lämpötila 

Paikannus 

Vakionopeussäädin päällä Varkaudenesto päällä 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ääni-Bluetooth 

Bluetooth Päivitystila Virkistystila 

 



 

Nykyinen vaihde 

peruutusvaihde, eteenpäinvaihde 1, eteenpäinvaihde  2 Lataustilanne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisajomatka 

Nykyinen nopeus 

Jäljellä oleva sähkömäärä / Jäljellä oleva latausaika 

Vikakoodi 
Akun varaustilan näyttö 
F: ladattu täyteen/E: tyhjä 



. 

. 

 

Vasen yhdistelmäkytkin:  
① Ajovalokytkin: 

 

Kaukovalo:paina  

Lähivalo: paina  

② Ohitusvalokytkin: 

Kun painat tätä painiketta, ohitusvalo syttyy. 

③Suuntavalokytkin: 

Paina  vasen suuntavalo vilkkuu 

Paina : oikea suuntavalo vilkkuu  

Siirrä kytkin keskiasentoon ja paina: suuntavalo sammuu 

④ Äänimerkkipainike: 

Tällä painikkeella varoitetaan muita tiellä kulkijoita. 

Kaukovalo 

Lähivalo 

Ohitusvalo 

Suuntavalo 

Äänimerkki 



 

Oikea yhdistelmäkytkin: 

① Vaihdekytkin:    

Vaihtaminen vaihteelle 1, 2 ja peruutus. 

Vaihdekytkin: 
 
 
 
 
 
Ajovalokytkin 
 
 
 
 
 
 
Älykytkin “Hi” 
    



 

② Ajovalokytkin: 

Ajovalokytkimellä on kolme asentoa: 

: Tässä asennossa ajovalo,seisontavalot, 

takavalot ja mittariston valot palavat. 

: Tässä asennossa seisontavalot, takavalot ja 

mittariston valot palavat. 

○： Tässä asennossa ajovalot on sammutettu, 

takavalot, seisontavalot ja mittariston valot palavat. 

③ “Hi”-painike: 

Älypainikkeen “Hi” käyttäjä voi ohjelmoida haluamallaan tavalla. ”Hi”-

älypainikkeen voi ohjelmoida sovelluksella. 



 

8. Akun käyttäminen 
 

 
c"M--".,--+---Merkkivalo 

=+--Virtanäyttöpainike 

Latausliitin 



 

Akun merkkivalo: 
1.Lataustilanne: merkkivalo vilkkuu osoittaen nykyisen varaustason. 

Kun akku on ladattu täyteen, kaikki valot palavat eivätkä 

enää vilku. 

2. Purkautumistila: paina virtanäytön painiketta: 

● Merkkivalot osoittavat akun varaustason. Yksi virheä valo 

tarkoittaa 25 prosentin latausta. 

● Punainen merkkivalo tarkoittaa, että akku on tyhjenemässä. 

● Jos kaikki merkkivalot palavat tai ovat sammuksissa, akussa on 
häiriö. 

● Käytä ajoneuvossa siihen sopivaa akkua. 



 

Akun lataaminen 

● Avaa latausliitäntä kiertämällä. Työnnä latausliitin latausliitäntään. 

Napsahdus osoittaa, että liitin on kytketty. 

● Kytke sitten laturi pistorasiaan. Kun merkkivalo muuttuu vihreästä 

punaiseksi, lataus alkaa. 

● Kun laturin merkkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi, akku on 

latautunut. 

● Kun käännät virta-avainta, kojetaulussa näkyy nykyinen varaustaso. 



 

Akun lataaminen irrotettuna 

⚫ Nosta akku ajoneuvosta. Käsittele sitä varovasti. 

⚫  Kytke latausliitin akun liitäntään. 



 

Akun käyttöympäristö 

⚫ Käytä akkua lämpötilassa -10 – 45 C. 

⚫ Suojele akkua vedeltä, juomilta ja syövyttäviltä nesteiltä. 

⚫ Pidä akku kaukana lämmönlähteistä, avotulesta, palavista ja 

räjähtävistä kaasuista ja nesteistä. 

⚫ Älä päästä metalliesineitä akkukoteloon. 

⚫ Jos akusta lähtee outo haju tai se lämpenee tai sen muoto 

muuttuu, lopeta sen käyttö välittömästi. 

※Tämä voi aiheuttaa akun vuotamisen, kuumenemisen, savuamisen, 
palamisen tai räjähtämisen. 



 

Akun latausympäristö 

⚫ Lataa akku lämpötilassa 0 – 35 C. 

⚫ Älä lataa akkua pidempään kuin 10 tuntia. Ylilataus lyhentää akun 

käyttöikää. 

⚫ Älä estä laturin tai akkukotelon jäähdytystä latauksen aikana. 

⚫ Älä pura laturia. Jos laturi pitää korjata tai vaihtaa, käänny 

valtuutetun huollon puoleen. 

※Huomautus ： 

① Käyttäjät eivät saa huoltaa akkua mitenkään. Akun avaaminen tai 
huoltaminen voi aiheuttaa vuodon, kuumenemista, savuamista, 
tulipalon tai räjähdyksen. 



 

② Kun lämpötila putoaa nollan alapuolelle, lataus kytkeytyy pois 

päältä. Akun saa ladata vain, kun lämpötila on nollan yläpuolella. 

③ Muun kuin ajoneuvon oman laturin käyttäminen voi aiheuttaa 

vuodon, kuumenemista, savuamista, tulipalon tai räjähdyksen. 

④ Jos akku ei lataudu täyteen 10 tunnissa, lopeta lataus ja ota yhteyttä 

huoltoon. 

⑤ Akun käyttöiän maksimoimiseksi pidä sen varaus mahdollisuuksien 

mukaan tasolla 20 % - 80 % . 



 

⑥ Älä säilytä akkua paikassa, jossa lämpötila on yli 40 C. Muuten akun 

kapasiteetti heikkenee peruuttamattomasti. 

⑦ Alhaisissa lämpötiloissa litiumakkujen kapasiteetti heikkenee 

vaihtelevassa määrin. Akun kapasiteetti eri lämpötiloissa: -10 C, 70 %; 

0 C, 85 %; 25 C, 100 %. 

⑧ Säilytettäessä sopivin varaustaso on 50 %. Jos varaustaso on 

pitkäaikaisessa varastoinissa alle 10 % tai yli 90 %, akun kapasiteetti 

heikkenee peruuttamattomasti. 



 

Jos akkuja varastoidaan pitkään, pidä ne lämpötilassa -10 – 30 C. 

Kapasiteetin heikkeneminen minimoituu, kun akku ladataan täyteen ja 

puretaan 2 kuukauden välein. 

⑨ Älä säilytä akkua paikassa, jossa se voi kaatua. 

. Kaatuminen voi aiheuttaa akun vuotamisen, kuumenemisen, 

savuamisen, palamisen tai räjähtämisen. 



 

9.Vianetsintä 
Vianetsintätaulukko 

Vian 

ilmeneminen 

 
Vian syy 

 
Ratkaisut 

Vaikka virta 

kytketään 

päälle, sitä ei 

saada 

käyttöön 

1.  Akun liitin on kytketty 

huonosti 

2.  Akku on 

vahingoittunut tai 

pilalla  

3.  Sulake palanut 

 

1. Lataa akku  

2. Vaihda akku 

3. Vaihda sulake 

 1.  Akun jännite on liian 

matala 

1. Lataa akku 

2. Älä paina jarruvipua, 

kun käynnistät 



 

Vaikka virta 

kytketään 

päälle ja 

kaasukahvaa 

kierretään, 

moottori ei 

käynnisty 

2. Jos jarrukahvaa 

painetaan vähänkin, 

virrankatkaisin toimii  

3. Ajoneuvo ei käynnisty 

4. Kaasukahva ei toimi 

5. Kojetaulun vikavalo 

vilkkuu 

3. Korjaa kahva 

4. Ratkaise ongelma 

sovelluksen vikakoodin 

perusteella 

 
Nopeus on 

hidastunut tai 

toimintamatka 

lyhentynyt 

1.  Akku heikko 

2.  Renkaissa liian pieni 

paine 

3.  Lähtiessä jarrutetaan 

usein 

4.  Akku on vanha tai 

normaalisti kulunut 

1. Laturi viallinen 

2. Tarkista 

rengaspaineet ennen 

ajoa 

3. Opettele hyvät 

ajotavat 

4. Vaihda akku 



 

 5. Ympäristön lämpötila on 

liian alhainen ja akun lataus-

purkaus-sykli on heikentynyt 

5 . Se on normaalia 

Akku ei 

lataudu 

Latausliitin on kytketty 

huonosti akun liitäntään tai 

laturi on vioittunut 

Tarkista, onko liitin löysällä tai 

vaihda laturi 

Ajoneuvo 

pysähtyy 

kesken ajon 

 
Akku tyhjentynyt 

 
Lataa akku 



 

Kojetaulussa näkyy vikakoodi 

Katso vikakoodin merkitys Doohan-sovelluksesta, selvitä ongelman syy 

tai käänny ammattihuollon puoleen. 



 

10. Huolto ja korjaaminen 
Jotta iTango toimisi pitkään ja sillä ajaminen olisi turvallista ja mukavaa: 

tee tarkistukset ja huollot säännöllisesti. Vaikka ajoneuvoa ei käytettäisi 

pitkiin aikoihin, se pitää tarkastaa säännöllisesti. 

 
Päivittäinen tarkastus ja säädöt 

Tarkasta iTango joka päivä ennen kuin lähdet ajamaan. Muista, että 

rutiinitarkastukset ovat tärkeitä. Suorituskyvyn ja turvallisuuden 

varmistamiseksi seuraavat tarkistukset pitää tehdä aina ennen ajoon 

lähtöä: 



 

Tarkastettavat 
kohteet 

Tarkistettavat asiat 

 
Ohjaustanko 

①lujasti kiinni ②kääntyy pehmeästi ③ ei akselin 

suuntaista välystä eikä löysyyttä 

 
Jarrujärjestelmä 

 
jarrukahvan liike 10 – 20 mm 

 

Renkaat 
①rengaspaineet normaalit ②renkaiden kuluneisuus ③ ei 

halkeamia eikä kulumia 



 

 

 
Sähkön määrä 

 

Sähkö riittää suunniteltuun ajomatkaan 

 

 
Lamput 

 
Kokeile kaikkia valoja: kaukovalo, lähivalo, jarruvalo, 

suuntavalot 

 

Äänitorvi 

 

Kokeile äänimerkin toiminta 

  



 

Määräaikaishuollot 

Ensimmäinen huolto tulee tehdä kuukauden kuluttua ostopäivästä tai 

500 km:n jälkeen. Sen jälkeen on suoritettava täydellinen tarkastus ja 

huolto kuuden kuukauden tai 3000 km:n välein turvallisuuden 

varmistamiseksi. 

  
 

Säännölliset huoltotyöt ja tarkastukset 

Turvallisuuden ja 
toiminnan 
rutiinitarkistukset 

Jarru Rakenteellinen 

tarkastus 

Pyöränlaakerit 

Valot Iskunvaimentimet 



 

 Äänitorvi 
 

Seisontatuki 

Sähkölaitteet Ohjauslaakerit 

Sulakkeet 
 
 

 
Tärkeät 

osat 

Akku 

Renkaat Sähköjohdot 

Rakenteellinen 

tarkastus 

Voitelu Ohjausjärjestelmä 

  



11. Ajoneuvon säilytys 

Lyhytaikainen säilytys: 

1) Säilytä ajoneuvo tasaisella ja tukevalla alustalla hyvin 

tuuletetussa ja kuivassa paikassa. 

2) Akku kannattaa ladata 50-prosenttisesti sen käyttöiän pidentämiseksi. 

3) Suojele ajoneuvoa auringolta ja sateelta, koska ne vanhentavat ja 

vaurioittavat sen osia. 

4) Kun ajoneuvo on ollut pitkään varastossa, lataa akku täyteen, ennen 
kuin lähdet ajamaan. 

5) Kun akku on paikoillaan ja ajoneuvoa säilytetään sisällä, 

näyttelyhallissa, varastossa tai muussa turvallisessa paikassa tai kun 

sitä kuljetetaan lyhyen matkan toisella ajoneuvolla, katkaise virta ja 

ota avain virtalukosta ja irrota sitten akun liitin sähköongelmien 

välttämiseksi. 



 

Pitkäaikainen varastointi: 

1) Pitkäaikaista varastointia varten katkaise virta ja ota avain 

virtalukosta ja irrota sitten akun liitin, jotta akku ei purkautuisi liikaa. 

2) Pitkän varastoinnin aikana akku pitäsi ladata täyteen ja purkaa 

kahden kuukauden välein ja sitten ladata puoliksi täyteen. Näin akun 

käyttöikä pitenee. 

3) Kun ajoneuvo on ollut pitkään varastossa, lataa akku täyteen, ennen 
kuin lähdet ajamaan. 

4) Ennen kuin lähdet ajamaan, tarkista kaikki osat. Tarvittaessa 

toimita ajoneuvo jälleenmyyjälle huollettavaksi ja korjattavaksi. 



 

12. Sähkökytkentäkaavio 
Suuntavalokytkin 

Valokytkin Äänimerkkipai
nike 

Jarrukytkin 

Varkaudenestolaite 
Seisontajarru 

Nestekidenäyttö 

Vilkku 

 
 

Suuntavalo (oikea) 
 

Suuntavalon merkkivalo 
(oikea) 

 
 

Ajovalo 
 

Ajovalo 
 

Kaukovalojen merkkivalo 
 

Äänitorvi 
 
 

Suuntavalon merkkivalo 
(vasen) 

 
Suuntavalo (vasen) 

Oikea suuntavalo 
 
 
 
Rekisterikilven valo 
 
 
Jarru-/takavalo 
 
 
 
Suuntavalo 

Jarrukytkin 

Äänimerkkipain
ike 

Ajovalokytkin Akku 18650 

Latausliit
äntä Tasavirtam

uunnin 

USB-
lataus Ohjausyksikk

ö 

Kaasukahva/vaihde 

Moottori 



 

 
 

Jarrukytkin 

Äänimerkkipaini
ke 

Suuntavalokytkin 

Valokytkin 

Varkaudenestolaite Lukituskytkin 

Ohjauslukon kytkin Nestekidenäyttö 

Oikea suuntavalo 
 
 
Suuntavalo 
 
 
Rekisterikilven valo 
 
 

 
Jarru-/takavalo 

Oikea suuntavalo 

 
 

Suuntavalo 

 
 

Ajovalo 

 
Ajovalo 

 
 

Äänitorvi 
 

Oikeanp. ääni 
 

Vasemmanp. ääni 

Jarrukytkin 

'Hi'-kytkin 

Ajovalokytkin 
Akku 18650 

Latauslii
täntä 

USB-
lataus 

muunnin 

Kaasukahva/vaihde 

Moottori 

Ohjausyksik
kö 

T-kotelo 



 

DOOHAN TECHNOLOGY 
The pioneer of china creation 
 
Doohan Technology on korkean tekniikan yritys, joka on erikoistunut uusilla energioilla toimiviin ajoneuvoihin. Yritys on 
kehittynyt moottoripyörien valmistajasta 20 vuodessa uusilla energioilla toimivien älykulkuneuvojen kehittäjäksi ja 
valmistajaksi. Doohan on kahdella etupyörällä varustettujen älyajoneuvojen innovaattori ja johtaja Kiinassa.  
 
ZHEJIANG DOOHAN TECHNOLOGY CO., LTD 
Osoite: No.368, Punan Avenue, Shengzhou Economic Development Zone, Shaoxing zhejiang, Kiina 


