
Sähköpotkulauta

KÄYTTÖ: 
• Tuotteella tulee ajaa ainoastaan kovalla, tasaisella pinnalla. Jos 
ajat epätasaisella alustalla kuten ruohikossa, hiekalla tai mäissä, on 
tarkkailtava, kuulostaako moottori kuormittuneelta. Suosittelemme 
tuotteen taluttamista esimerkiksi ylämäissä, jos moottori kuulostaa 
kuormittuneelta. Jos tuotteen käyttöä jatketaan, vaikka moottori 
kuulostaa kuormittuneelta, on olemassa sen riski, että moottori 
ylikuormittuu ja rikkoutuu. 
• Älä koskaan aja uima-altaiden tai muiden vesistöjen läheisyydessä. 
• Vältä ajamista kosteilla alustoilla tai sateessa: säilytä tuotetta 
kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä. Jos tuotteellasi on IP-luokitus, 
tuotekuvauksesta käy ilmi mihin tasoon se toteutuu ja kuinka veden-
kestävä tuote on. Huomioi kuitenkin, että vaikka sähköosat on suojat-
tu kosteudelta, voivat osat ikääntyä etuajassa, jos tuote kastuu. 
• Varusta tuote soittokellolla tai muulla merkkilaitteistolla, jos aiot 
käyttää sitä liikenteessä.
• Käytettäessä pimeällä tulee tuotteen olla varustettu valaisulla 
edessä ja takana sekä heijastimilla edessä, takana ja sivuilla. 
• Älä ylitä suurinta sallittua kuormitusta. 
• Käytä hyväksyttyä kypärää. 
• Aikuisen on valvottava kaikkea käyttöä.

TÄRKEITÄ PERUSSÄÄNTÖJÄ 
• Ennen kuin aloitat tuotteen käyttämisen suosittelemme, että kiris-
tät kaikki ruuvit kunnolla, vaikka ne olisikin tehdasasennettuja.
• Lataa tuotteen akku latausohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä 
käyttökertaa. 
• Älä koskaan anna tuotteen akun tyhjentyä kokonaan. Akku toimii 
parhaiten, jos se pidetään aina kokonaan ladattuna. Lataa akku heti 
käytön jälkeen tai samana päivänä, kun tuotetta on käytetty. Älä 
viivästytä lataamista siksi, kunnes tuotetta aiotaan seuraavan kerran 
käyttää.

Käytettäväksi 
vain sisätiloissa

Kaksoiseristetty 

LATURIN JA SÄHKÖPOTKULAUDAN 
SYMBOLIEN MERKITYKSET:

Napaisuus

Vie kierrätykseen

Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta ensimmäistä kertaa, on tärkeää että luet huolellisesti läpi mukana toi-
mitetut asennus- ja käyttöohjeet (katso erillinen englanninkielinen käyttöopas). On erittäin tärkeää, että hoidat 
tuotetta oikein, jotta se ei vaurioidu.

Ei alle 3-vuotiaille lapsille

LATAUS - TURVALLISUUSOHJEET JA HUOLTO 
• Akkutyyppi: Suljettu lyijyakku.
• Tuotteen tulee olla sammutettu ennen latauksen aloittamista ja 
koko sen ajan, kun akkua ladataan. 
• Liitä laturi ensin sähköverkkoon ja sitten tuotteen latausliittimeen. 
• Lataus on käynnissä, kun laturin diodissa palaa punainen väri. 
• Laturin diodissa palaa vihreä valo, kun akku on täysin ladattu. Irrota 
silloin laturi sekä tuotteesta että sähköverkosta. 
• Älä koskaan pura akkua syvästi. Lataa mieluiten, kun kapasiteetista 
on jäljellä 30% tai enemmän. Lataa jokaisen tuotteen käyttökerran 
jälkeen, vaikka akku ei olisi tyhjä.
• Pitkäaikaista varastointia varten akun on oltava täysin ladattu. Liitä 
sitten laturi kerran kuukaudessa ja lataa akku 100%: iin.
• Älä koskaan altista akkua lämpötiloille, jotka ylittävät 40 asetta tai 
alittavat -5 astetta. Suosituslämpötila on välillä 5-25 astetta. 
• Laturi lämpenee latauksen ollessa käynnissä. Jos se kuumenee eritt-
äin kuumaksi, on lataus lopetettava ja laturi irrotettava pistokkeesta. 
Tarkista sekä akku että laturi. 
• Lataa akku vain hyvin tuuletetussa, kuivassa ja viileässä ympäristös-
sä. 
• Älä koskaan peitä laturia millään. 
• Älä koskaan aiheuta akkuun oikosulkua tai avaa akkua tai laturia. 
• Laturin johdot ja liitännät tulee tarkistaa tasaisin väliajoin. Jos 
havaitsen vahingon, sen enempää tuotetta kuin laturia ei saa käyttää 
ennen kuin vahinko on korjattu. 
• Älä koskaan anna lasten ladata tuotetta yksin. 
• Älä koskaan lataa akkua yhtäjaksoisesti yli 12 tunnin ajan. 
• Käytä ainoastaan mukana toimitettua alkuperäislaturia.

KIERRÄTYS: 
Lapset voivat tukehtua muovipussiin. Poista kaikki pakkausmate-
riaalit purkamisen jälkeen. Kierrätä pakkausmateriaalit paikallisten 
säädösten mukaisesti. Käytetyt elektroniset ja sähkölaitteet, kuten 
kaiken tyyppiset akut, on vietävä kierrätettäväksi niille tarkoitettuun 
kierrätyspisteeseen  (2012/19/EU- ja 2006/66/EC-direktiivien muka-
isesti).

KÄYTTÖAIKA JA SUORITUSKYKY: 
Käyttöaika ja nopeus riippuvat monista tekijöistä. Paras suorituskyky 
saavutetaan, kun ilman lämpötila on noin 20 astetta, kovalla, tasai-
sella alustalla ja kun kuljettaja on kevyt.

Käyttöaika paranee, jos seuraavia vältetään: 
• Toistuva lähtö ja pysäytys. 
• Suurimmalla nopeudella ajaminen. 
• Raskas lasti. 
• Huono rengaspaine (ei koske malleja, joissa on kiinteät renkaat). 
• Ajo ylämäessä tai epätasaisella alustalla. 
• Ajo kylmällä säällä.

Sähköpotkulauta ja sen va-
rusteet ovat CE-merkittyjä.

YLEISET HOITO-OHJEET 
• Tarkista ruuvit ja liikkuvat osat tasaisin väliajoin. Kiristä ruuvit 
tarvittaessa. 
• Puhdista tuota pyyhkimällä se kevyesti kostutetulla rätillä. Älä 
koskaan upota tuotetta veteen tai huuhtele sitä vesiletkun vesisuih-
keella. 
• Pyyhi mahdollinen kosteus ja lika pois käytön jälkeen. 
• Tarkista pyörien ilmanpaine tasaisin väliajoin (ei koske malleja, jois-
sa on kiinteät renkaat). Suositeltu rengaspaine näkyy renkaan sivussa.

Turvallisuustieto:
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