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Luku 1 Johdanto

LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI.
Käyttöoppaassa mainittujen perusohjeiden ja varotoimien noudattamatta jättäminen voi
vahingoittaa laitetta tai muuta omaisuutta tai johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan.
Kiitos Citycoco-sähköskootterin hankinnasta. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen skootterin käyttöä
ja säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

1.1 TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Toimintamatka: yhdellä latauksella 40-60km
Huippunopeus noin 25 km/h
Kantokyky jopa 200 kg
Latautuu täyteen viidessä tunnissa
Tyylikäs ja hauska

1.2 TURVAOHJEET
•
•
•
•
•
•

Suojaa laite lämmönlähteiltä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta, vedeltä ja muilta
nesteiltä. Älä käytä laitetta, jos se on altistunut vedelle, kosteudelle tai muille nesteille. Näin
vältät sähköiskun, räjähdyksen, henkilövahingon ja laitevaurion vaaran.
Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai millään muulla tavoin vaurioitunut.
Sähkölaitteita saavat korjata vain valtuutetut sähköasentajat. Virheellisesti tehdyt korjaukset
voivat muodostaa vakavan riskin käyttäjälle.
Älä viillä tai millään muulla tavoin vahingoita laitteen ulkopintaa.
Älä päästä laitteeseen pölyä, nukkaa tms.
Käytä tätä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Tämän ohjeen
noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa laitetta.

Tämä laite ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
Älä altista akkuja tai akkukennoa liialliselle kuumuudelle, kuten suoralle auringonpaisteelle
tai avotulelle.

Luku 2 Tuotteen esittely
Tämä Citycoco-sähköskootteri on valmistettu italialaisia muotoiluperinteitä noudattaen, ja
tyylikkään yksinkertaisen ulkomuotonsa ansiosta se sopii erityisesti nuorille ja tyylikkyyttä
hakeville. Tuote on patentoitu ja sen kopioiminen on kielletty.
Ominaisuudet ja edut:
•

•

Akku: Citycoco-sähköskootterien akkukennolla on MA-, UL- ja CE-hyväksyntä sekä
UN 38.3 -sertifiointi ja muita olennaisia sertifiointeja. Sen käyttöikä on
kolminkertainen tavalliseen lyijyhappoakkuun verrattuna ja akun ansiosta skootteri
kulkee mäkisessä maastossa ketterästi ja tehokkaasti..
Moottori: Brändätty moottori on valmistettu lämmönkestävästä 135 °C:n
magneettisesta teräksestä ja silikoniteräslevyistä. Siinä on tarkkuuslaakeri, ja
tehokkuudestaan ja kestävyydestään huolimatta se kuluttaa vain vähän energiaa.
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•
•
•

Renkaat: Erittäin leveät ajoneuvorenkaat takaavat vahvan pidon ja tehokkaan
jarrutuksen. Renkaat ovat pehmeät, miellyttävät, vakaat ja luotettavat eikä
rengasrikoista tarvitse olla huolissaan.
Runko: Ergonominen design-runko, erittäin tilava, miellyttävä ja turvallinen ajaa.
Jarrujärjestelmä: Jarrutusturvallisuuden ja -tehon takaava laadukas hydraulinen
Kailing-levyjarru.

Luku 3 Skootterin rakenne ja osat
•
•
•
•
•
•
•

Vakioistuin
LED-valo
Lokasuoja
Alusta
Akkulokero
Etupyörä
Takapyörä

Luku 4 Tekniset tiedot
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4.1 Skootterin tärkeimmät tekniset tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kokonaismitat: 1 750 x 850 x 1 220 mm
Akseliväli: 1 300 mm
Skootterin nettopaino: 50 kg
Enimmäiskuormitus: 200 kg
Nimellinen enimmäisnopeus: 25 km/h
Toimintamatka: 40 km
Nimellismomentti: 15 Nm
Enimmäiskaltevuus tiellä: 45 astetta
Jarrutusteho (nopeudella 25 km/h): kuivissa olosuhteissa ≤ 0,1 metriä, märissä
olosuhteissa ≤ 0,5 metriä
Akun kapasiteetti: 12 Ah
Nimellisjännite: 60 V DC

4.3 Moottoritiedot
Moottorin tyyppi: Harjaton DC-napamoottori
Nimellisteho: 1 000 W

4.4 Jarruvivun tiedot
Ylivirtasuoja: ≤ 25 +/- 1 A
Alijännitesuoja: 52 +/- 0,5 V

4.5 Akkulaturin tiedot
Tulojännite (AC): 100–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite (DC): 71,4 +/- 0,4 V
Latausaika (riippuu jäljellä olevasta tehosta): 4–6 tuntia
Huomautukset: Pidätämme oikeuden tietojen muuttamiseen ilmoittamatta siitä asiakkaalle
tai kolmansille osapuolille. Jos haluat lisätietoja malleista tai teknisistä tiedoista, ota meihin
yhteyttä.

Luku 5 Asennus
Skootterin suojaamiseksi kuljetuksen aikana se on pakattu osittain purettuna. Kun olet
avannut pakkauslaatikon, asenna skootteri helposti alla olevia vaiheita noudattaen.

5.1 Pakkauksen sisältö (kuva 2)
•
•
•

Citycoco-sähköskootteri
Skootterin avain
Käyttöopas
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•
•

Laturi
Työkalusarja

5.2 Avaa työkalusarja ja ota esiin skootterin tangon lukitsin, kuusiokoloavain ja neljä
sisempää kuusiokoloruuvia (kuva 3).

5.3 Työnnä neljä sisempää kuusiokoloruuvia tangon lukitsimen ruuvinreikiin (kuva 4)
5.4 Nosta tanko paikalleen (kuva 5) ja lukitse se kevyesti tangon lukitsimella työntämällä
neljä kuusiokoloruuvia vastaaviin ruuvinreikiin (kuva 6).
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5.5 Ruuvaa kuusiokoloruuveja kevyesti myötäpäivään kuusiokoloavaimella, mutta älä kiristä
liikaa (kuva 7).

5.6 Kun olet ruuvannut neljä ruuvia, käännä tankoa ylöspäin (kuva 8) niin, että se
asettuu haluamaasi asentoon. Kiristä sitten ruuvit. Citycoco-skootterisi
asennus on nyt valmis ja voit lähteä ajamaan (kuva 9).
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Luku 6 Ohjeet käyttäjälle
6.1 Turvallisen ajamisen varotoimet
6.1.1 Käytä aina kypärää Citycoco-sähköskootterilla ajaessasi.
6.1.2 Varmista turvallisuus noudattamalla liikennesääntöjä äläkä aja turvattomilla tai lakeja
ja asetuksia rikkovilla teillä.
6.1.3 Säätele ajonopeuttasi niin, että se pysyy turvallisena (huomaa, että Citycocosähköskootterin turvallinen ajonopeus on 20 km/h).
6.1.4 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen ajamaan lähtöä ja varmista, että hallitset
Citycoco-sähköskootterilla ajamisen perusasiat: kiihdytyksen, jarrutuksen ja tasapainon
hallinnan. Harjoittele taitojasi paikassa, jossa ei ole moottoriliikennettä.
6.1.5 Citycoco-sähköskootterin ajaminen vain yhden käden varassa tai ilman käsiä voi
johtaa henkilövahinkoihin. Älä koskaan aja alkoholin vaikutuksen alaisena.
6.1.6 Älä sammuta skootterin virtaa äkillisesti sen ollessa liikkeessä. 6.1.7 Älä aja teillä, joilla
on vettä, öljyä tai lunta, sillä renkaat voivat lähteä luisuun
ja tämä voi aiheuttaa vahinkoja. Erityiset tieolosuhteet vaikuttavat myös jarrutusmatkaan;
kiinnitä tähän huomiota ja noudata varovaisuutta. Jos ajaminen näissä olosuhteissa on
välttämätöntä, vastuu mahdollisista onnettomuuksista on kuljettajalla.
6.1.8 Tarkista jarrujärjestelmän toiminta aina ennen ajamaan lähtöä. Jos jarrujärjestelmässä
ilmenee ongelmia, korjaa ne ajoissa tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
6.1.9 Älä lastaa Citycoco-sähköskootteriin liian raskasta kuormaa, enimmäiskuormitus on
200 kg. Ylimääräinen kuorma vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin, noudata varovaisuutta.

6.2 Käyttö
6.2.1 Ajaminen
A. Istu, kun ajat. Istu istuimen keskellä luonnollisessa asennossa, jotta etupyörän pienempi
kuormitus ei saa tankoa tärisemään.
B. Aja hitaasti, jos tiessä on vaurioita tai kyseessä on soratie.
C. Sateinen tai luminen sää: Kostea tienpinta saa renkaat lähtemään helposti luisuun; keskity
tällöin ajamiseen ja aja hitaasti. Jos tienpinnalla on runsaasti vettä, veden joutuminen
skootterin osiin voi aiheuttaa oikosulun, vaurioittaa sähköosia ja
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heikentää jarrutustehoa, mikä puolestaan voi johtaa onnettomuuteen.
D. Älä koskaan nouse seisomaan ajon aikana.

6.2.2 Käyttöohjeet
A. Käynnistä skootteri työntämällä avain virtalukkoon (kuva 10) ja kääntämällä
myötäpäivään. Kytke ajovalo päälle (kuva 11). Älä vedä avainta virtalukosta ja sammuta
virtaa ajon aikana. Voit sammuttaa virran ja vetää avaimen virtalukosta sitten, kun Citycocoskootteri on täysin pysähdyksissä.

B. Citycoco voidaan käynnistää, kun LCD-näytön taustavalo on sininen
C. Käännä kaasukahvaa hitaasti nopeuden säätämiseksi. Kaasukahvan kääntäminen
taaksepäin hidastaa skootterin nopeutta. Kiihdytä skootteria maltillisesti äläkä vie
kaasukahvaa ääriasentoonsa äkillisesti. Kahvan palauttaminen alkuasentoonsa keskeyttää
tehonsyötön moottoriin.
D. Soita äänitorvea painamalla vasenta painiketta.

6.2.3 Citycoco-skootterin pysäköinti
A. Kun pysäköit skootteria, kiinnitä huomiota muihin ympärillä oleviin ajoneuvoihin ja
ihmisiin. Pysäköi rauhallisesti tasaiselle maalle, älä pysäköi rinteeseen.
B. Kun Citycoco on turvallisesti pysäköity, käännä avainta virtalukossa vastapäivään, vedä se
ulos ja lukitse Citycoco lukolla.

6.2.4 Akun varauksen merkkivalo
Kytke skootterin virta päälle. Jos näytössä näkyy kuusi tolppaa, akku on lähes
täynnä; jos tolppia on jäljellä vain kaksi, lataa akku.
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6.2.5 Levyjarrun käyttö
(1) Hydraulisen levyjarrun käyttöopas
A. Jarrun säätö: Jos jarruvipu tuntuu löysältä, purista se tiukalle muutaman kerran (kuva 12),
jolloin se palautuu sopivaan jäykkyyteen. Jos jarruvipu tuntuu liian kireältä (voi esiintyä
kahden vuoden käytön jälkeen), avaa jarrunestesäiliö ruuvimeisselillä (kuva 13), täytä
säiliöön DOT3- tai DOT4-jarrunestettä ja sulje säiliö. Jos jarruvipu tuntuu liian kireältä ja
jarruneste näyttää hyvin likaiselta tarkastuslasin läpi (kuva 14) 2–3 vuoden käytön jälkeen,
vaihda jarruneste uuteen valuttamalla likainen jarruneste pois jarrunesteen poistoaukosta
(levyjarrun vieressä, katso kuva 15).
B. Jarrulevyn vaihto: Normaalisti levyjarrua ja jarrulevyä voidaan käyttää yli 1 000 ajotuntia.
Jos jarruteho on tämän jälkeen heikentynyt, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi vaihtaa jarrulevyn tai levyjarrun.
C. Sisäänajo: Levyjarrun sisäänajoon on varattava tietty aika. Kun käytössä on uusi levyjarru,
sisäänajoaika on noin yksi viikko. Levyjarrusta voi tällöin kuulua ääntä. Ääni on normaalia
eikä siitä tarvitse huolestua.
Kun sisäänajo on suoritettu, levyjarrun jarrutusteho paranee merkittävästi. Älä käytä
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jarrutukseen liiallista voimaa sisäänajon aikana, sillä tämä voi peruuttamattomasti
vaurioittaa jarrupalaa ja jarrulevyä. Jarruta sen sijaan ajon aikana kevyesti, jolloin syntyy
oikeanlainen kitka jarrupalan ja jarrulevyn välille.
(2) Huomioitavaa
A. Älä käytä levyjarrussa, jarrupalassa tai jarrusatulassa voiteluöljyä. Älä kosketa levyjarrun
tai jarrupalan pintaa, sillä tämä heikentää merkittävästi jarrutustehoa.
B. Älä suihkuta uusia jarruja märiksi, ettei asennusvälissä oleva pieni määrä voiteluöljyä
pääse jarrupaloihin.
C. Hydraulisen levyjarrun jarrutusteho on suuri. Harjoittele jarruttamista turvallisessa
paikassa, jotta ymmärrät eron tavalliseen levyjarruun. Voimallinen jarrutus voi johtaa
tapaturmaan renkaiden pysähtyessä äkillisesti.

6.2.6 Laturin käyttö ja siihen liittyvät varotoimet
(1) Käyttö
A. Akun lataaminen: Kiinnitä laturin liitin skootterin latausporttiin ja kiinnitä laturin pistoke
AC-virtalähteeseen. Laturin LED-merkkivalo palaa punaisena sen merkiksi, että laturi on
toiminnassa. Kun LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi, akku on ladattu täytteen, eikä laturi
enää lataa akkua automaattisesti. Kun lopetat lataamisen, irrota ensin laturin pistoke ACvirtalähteestä ja irrota sitten laturin liitin skootterin latausportista. Tee näin heti latauksen
loputtua, sillä se pidentää akun käyttöikää. Älä tee toimia päinvastaisessa järjestyksessä.
B. Akku ja laturi on latauksen aikana asetettava tasaiselle pinnalle viileään paikkaan. Akun
käyttölämpötila-alue on 0–45 °C. Älä peitä akkua tai laturia latauksen aikana. Jos
latauslämpötila on liian korkea, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena sen merkiksi, että laturi
on siirtynyt korkean lämpötilan suojaustilaan. Siirrä laturi siinä tapauksessa viileään
paikkaan tai paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Voit jatkaa normaalia latausta, kun laturin
sisälämpötila on palautunut 60 °C:een.
(2) Huomioitavaa
A. Varmista, että laturia käytetään vain sisätiloissa.
B. Älä käytä laturia suljetussa tilassa, suorassa auringonpaisteessa tai korkeassa
lämpötilassa, älä lataa akkua suljetussa säiliössä tai auton tavaratilassa.
C. Kun et lataa akkua, älä jätä laturin pistoketta pitkäksi ajaksi kiinni AC-virtalähteeseen.
D. Jos latauksen aikana syttyy epätavallinen LED-merkkivalo, esiintyy epämiellyttävää hajua
tai laturin kuori ylikuumenee, keskeytä lataaminen välittömästi ja tarkasta laturi. Se voi olla
tarpeen korjata tai jopa vaihtaa.
E. Älä irrota tai vaihda laturin sisällä olevia komponentteja.
F. Älä lataa viallista akkua tai ei-ladattavaa akkua.
G. Älä käytä ympäristöissä, joissa on syttyviä kaasuja, sillä tämä voi aiheuttaa tulipalon
tai räjähdyksen.
H. Älä säilytä laturia lähellä vettä tai päästä sitä kastumaan, sillä tämä voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
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I. Älä kosketa mahdollisesti rikkoutuneen laturin paljaita sisäosia, sillä tämä voi aiheuttaa
sähköiskun.

6.2.7 Akun käyttö ja siihen liittyvät varotoimet
(1) Lataaminen
A. Varmista, että käytät lataamiseen alkuperäistä laturia. Sopimattoman laturin käyttö voi
lyhentää akun käyttöikää tai vaurioittaa akkua.
B. Jos akku purkautuu kokonaan ja Citycoco sammuu, akku voidaan ladata 95 %:n
varaukseen viidessä tunnissa ja täyteen kahdeksassa tunnissa.
C. Älä päästä positiivista tai negatiivista napaa kosketuksiin metallin kanssa latauksen
aikana.
D. Uuden Citycoco-skootterin akun varaus on noin 80 % ja sitä on ladattava 3–10 tuntia
ennen ensimmäistä käyttökertaa.
E. Jos akku on käyttämättömänä yli kuukauden ajan, sen latauskapasiteetti heikkenee noin
5 %. Suosittelemme silloin lataamaan akun ennen käyttöä.
F. Lataa akku aina ajoissa, kun sen varaus on liian alhainen. Näin varmistat matkan
jatkumisen.
G. Laturi voi kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, kunhan lämpötila on alle
60 °C.
H. Varmista latauksen aikana, että laturi ja Citycoco on sijoitettu tasaiseen ja kuivaan
paikkaan, jossa ei ole syttyvää tai räjähtävää materiaalia, ja joka on poissa lasten ulottuvilta.
I. Jos akku on purkautunut kokonaan, se on ladattava uudelleen 24 tunnin kuluessa ja
latauksen keston on oltava vähintään kolme tuntia.
J. Latauspistoketta ei saa tarkoituksellisesti johtaa oikosulkuun.
(2) Latauksen purkaminen (käyttö)
A. Akkua voi käyttää ainoastaan Citycoco-skootterissa. Sitä ei voi käyttää mihinkään muuhun
käyttötarkoitukseen ja jos näin tehdään, tuotteen takuu raukeaa.
B. Oikosulkutapauksessa akkujärjestelmä suojaa akkua automaattisesti ja polttaa
sulakkeen. Kun oikosulku on purettu ja sulake vaihdettu, akku toimii
normaalisti noin kahden minuutin kuluttua.
C. Jos jarruvipu, moottori, äänitorvi, ajovalot jne. ovat vaurioituneet tai väärin asennettu,
tämä saa akkuvirran purkautumaan epänormaalilla tavalla ja akku lakkaa toimimasta sen
suojaamisen varmistamiseksi. Akun toiminta palautuu kymmenessä sekunnissa eikä tällä ole
vaikutuksia skootterilla ajoon.
D. Akun käyttölämpötila-alue: -10 °C ... +55 °C. Kuten muidenkin akkujen kohdalla,
käytettävissä oleva akkukapasiteetti voi heikentyä tätä alhaisemmassa lämpötilassa. Tämä
on normaali ilmiö.
E. Akun lähtöporttia ei saa saattaa oikosulkuun tarkoituksellisesti.
(3) Varastointi
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A. Jos akku varastoidaan pidemmäksi ajaksi (yli kuukaudeksi), suosittelemme lataamaan
akun 60–80 %:n varaukseen. Varastoinnin aikana akkua on ladattava kolmen kuukauden
välein ja se on ladattava myös ennen käyttöä.
B. Akku on varastoitava viileään ja kuivaan paikkaan.
C. Varastoinnin aikana johtavat materiaalit eivät saa olla suorassa kosketuksessa akun
positiiviseen ja negatiiviseen napaan.
D. Älä käytä akkua avotulen läheisyydessä.
E. Älä pura akkua.
F. Älä asenna akkua uudelleen.
(4) Varoitus
A. Jos akku vääntyy tai ylikuumenee, keskeytä ajaminen ja ota yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.Jos syttyy tulipalo, älä sammuta akkua
suihkuttamalla siihen vettä.
B. Akku on suositeltavaa peittää hiekalla, sammuttaa vaahtosammuttimella tai veteen
kostutetulla paksulla liinalla tms.
C. Jos kokonaan purkautunutta akkua ei ladata ajoissa, takuu raukeaa.
D. Ihmisten turvallisuuden ja ympäristön suojelun vuoksi akkuja ei saa hävittää
tavallisen jätteen mukana.

6.3 Tarkastukset ja huolto
A. Tarkasta Citycoco-skootteri kauttaaltaan turvallisessa paikassa
B. Tarkasta, vaikuttavatko skootterin osissa aiemmin ilmenneet viat skootterilla
ajamiseen.
C. Jarrutusteho: Tarkasta jarruvivun kireys ja jarruvälys sekä jarrujen normaali toiminta.
D. Renkaat: Tarkasta renkaat murtumien, vaurioiden ja epänormaalin kulumisen
varalta, jatarkasta, ettei niissä ole teräviä esineitä, kuten metallinpaloja, kiviä, lasia
jne. Kun renkaiden urasyvyydestä on kulunut kaksi kolmasosaa, vaihda renkaat
uusiin. Tarkasta rengaspaine, normaalioloissa etu- ja takarenkaan arvon tulee olla
1,5 kg/cm2.
E. Tarkasta, onko akku ladattu täyteen.
F. Ohjausjärjestelmän tarkastus: Käännä skootterin tankoa ja etuhaarukkaa ylöspäin,
alaspäin, eteenpäin, taaksepäin, vasemmalle ja oikealle, jotta voit tarkastaa osien
asianmukaisen kireyden ja ohjauksen toimivuuden ja havaita mahdolliset ongelmat,
kuten epätavalliset äänet tai löystyneen ohjausjärjestelmän. Ota huoltopalveluissa
yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
G. Tarkasta etupyörän laakerin akselin kireys.
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6.4 Vianetsintäohjeet
Nro.
1

Ongelman kuvaus
Vika nopeuden säätelyssä
tai heikentynyt
enimmäisnopeus

Ongelman syy
(1) Akun varaus matala
(2) Kaasukahva
vaurioitunut
(3) Kaasukahvan jousi
jumissa tai rikki

Ratkaisu
(1) Lataa akku.
(2) (3) Pyydä paikallista
jälleenmyyjää
vaihtamaan osa.

2

Moottori ei toimi, vaikka
virta on kytketty

(1) Akun
kytkentäkaapeli irti
(2) Kaasukahva
vaurioitunut
(3) Moottorikaapeli irti
tai viallinen

(1) Korjaa ja kytke
uudelleen.
(2) Pyydä paikallista
jälleenmyyjää
vaihtamaan osa.
(3) Tilaa korjaus
huoltoliikkeestä.

3

Toimintamatka ilmoitettua (1) Matala rengaspaine
lyhyempi, vaikka akku
(2) Akun varaus
täyteen ladattu
alentunut tai laturi
viallinen
(3) Akku käyttöikänsä
lopussa tai viallinen
(4) Mäkinen maasto,
voimakas tuuli,
toistuvat jarrutukset ja
kiihdytykset, raskas
kuorma

(1) Korjaa rengaspaine.
(2) Lataa akku täyteen
tai vaihda laturi.
(3) Vaihda akku.
(4) Kiinnitä huomiota
ajo-olosuhteisiin.

4

Laturi ei toimi

(1) Laturin pistoke irti
tai laturin ja
akkuliittimen välinen
liitos irti
(2) Akkulokeron sulake
palanut
(3) Akun
kytkentäkaapeli irti

(1) Kiinnitä pistoke tai
liitin.
(2) Vaihda akkulokeron
sulake.
(3) Kiinnitä akun
kytkentäkaapeli.

5

Muu ongelma

(1) Ei tietoa ongelman
aiheuttajasta
(2) Sisäiset viat
esimerkiksi
moottorissa, akussa,
jarruvivussa, laturissa
jne.

Ota yhteyttä
paikalliseen
jälleenmyyjään tai
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Älä
pura yllä mainittuja
osia. Muussa
13

tapauksessa takuu
raukeaa.

Luku 7 FCC-ilmoitus
Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa: (1)
tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki
häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
Huomaa, että muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole
nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.
FCC-OHJEET LUOKAN B DIGITAALISELLE LAITTEELLE TAI OHEISLAITTEELLE
Huomaa: Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle
asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Näiden rajojen tarkoitus on
antaa kotikäytössä kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite luo, käyttää ja
saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei
häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite kuitenkin aiheuttaa häiriöitä
radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi havaita kytkemällä laitteen virran pois ja sitten
takaisin, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:
•
•
•
•

Suuntaa laitteen antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
Pyydä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

Luku 8 Takuutiedot
Tälle tuotteelle on myönnetty 30 päivän rajoitettu vaihtotakuu valmistajan virheiden
varalta. Takuu sisältää moottorissa, jarruvivussa, akussa jne. esiintyvät viat. Tämän tuotteen
osille ja työlle on myönnetty 12kk takuu. Takuu ei kata toimitus- ja käsittelykustannuksia.

8.1 Takuuehdot ja vastuumme
Toimittajan takuuta ei voi siirtää. Tämä takuu myönnetään ainoastaan alkuperäiselle
ostajalle.
Ostajan on toimitettava päivämäärällä varustettu laitteen ostokuitti, jolla alkuperäisosto
todennetaan.
Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on vahingoitettu tai jos valtuuttamaton taho on tehnyt
siihen virheellisiä asennuksia, muutoksia tai korjauksia.
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Toimittajan vastuu rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai vaihtoon sen oman harkinnan
perusteella.
Takuu ei kata käyttöiältään rajallisia kulutusosia, jotka altistuvat normaalille kulumiselle,
kuten renkaita, koristeosia tai muita varusteita.
Toimittaja ei vastaa laitevioista, jotka ovat seurausta onnettomuudesta, väärinkäytöstä,
virheellisestä käytöstä tai mistään valtuuttamattomista korjauksista, muutoksista tai laitteen
purkamisesta.
Laitteeseen tehtävät muutokset ja korjaukset on jätettävä valtuutetun ja pätevän
huoltohenkilöstön tehtäväksi tai vaihtoehtoisesti laite on palautettava valmistajalle.
Tämä takuu takaa ostajalle erityiset lailliset oikeudet ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti
ostajalla voi olla myös muita oikeuksia.
Seuraavat ehdot määrittävät takuuehtojemme vaatimukset ja soveltamisalan eikä niillä ole
vaikutusta lakisääteisiin tai sopimuksellisiin takuuvelvoitteisiimme.

8.2 Takuusopimus
1) Takuu ei kata liiallisen latauksen ja laitteeseen asennetun akun virheellisen huollon
aiheuttamia vaurioita.
2) Takuu ei kata renkaita tai muita kulutusosia, helposti rikkoutuvia osia, kuten lasia tai
muovia, tai normaalista kulumisesta johtuvia vikoja. Takuuvelvoite ei kata tapauksia,
joissa tavoitellun ulkomuodon ja työnjäljen välillä on marginaalisia eroja edellyttäen,
että näiden vaikutus käyttötarkoitukseen sopivuuteen on mitätön ja vahingon
aiheuttaja on kemiallinen tai elektrokemiallinen seikka, vesi tai yleisesti ottaen
epätavallinen olosuhde.
3) Takuukorvaus hoidetaan siten, että päätämme harkintamme mukaan, korjataanko
vialliset osat vai vaihdetaanko ne toimiviin osiin veloituksetta. Pidätämme oikeuden
vaihtaa tuotteen samanarvoiseen vaihtotuotteeseen, jos takaisin lähetettyä tuotetta
ei voida korjata kohtuullisessa ajassa tai kohtuullisin kustannuksin. Emme ota
vastaan pyyntöjä tehdä korjauksia asiakkaan luona. Vaihdetut osat siirtyvät
omistukseemme.
4) Takuuvaatimus ei ole voimassa, jos korjauksia tai muuta työtä on annettu
valtuuttamattomien henkilöiden tehtäväksi tai jos tuotteisiimme on lisätty osia tai
varusteita, joiden käyttö tuotteissamme ei ole hyväksyttyä.
5) Takuun aktivoiminen ei pidennä takuuaikaa eikä se merkitse uuden takuukauden
alkamista. Minkä tahansa tuotteeseen asennetun vaihto-osan takuuaika päättyy
samaan aikaan tuotteen takuuajan päättymisen kanssa.
6) Mitään muita takuuvaatimuksia ei hyväksytä, etenkään vaihtopyyntöjä, jotka ovat
seurausta tuotteen ulkoisten osien vaurioitumisesta edellyttäen, ettei pakollisia
lakisääteisiä vastuita ole. Emme ota vastuuta mistään satunnaisista, epäsuorista tai
muista välillisistä vahingoista, jotka johtavat käytön rajoituksiin, tietojen
menetykseen, tulonmenetyksiin tai liiketoiminnan keskeytymiseen.

8.3 Takuuvaatimuksen esittäminen
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1) Jos haluat käyttää laitteesi takuupalveluita, ota yhteys asiakaspalveluun
sähköpostitse.
2) Pyrimme määrittämään ongelmasi ja ratkaisemaan sen. Jos pystytään todentamaan,
että takuuvaatimus on olemassa, saat materiaalin palautukseen oikeuttavan RMAnumeron ja sinua pyydetään palauttamaan tuote.
TÄRKEÄÄ: Otamme vastaan ainoastaan palautuksia, joilla on RMA-numero.

8.4 Tuotteen palautusta koskevat säännöt
1) Lähetä tuote takaisin asianmukaisesti pakattuna ja rahti ja vakuutus maksettuna. Älä
liitä mukaan mitään varusteita, kuten kaapeleita, latureita, käyttöoppaita jne., ellei
asiakaspalvelumme toisin ohjeista.
2) Kirjoita RMA-numero pakkauksen ulkopuolelle siten, että se on näkyvissä ja selkeästi
luettavissa.
3) Liitä mukaan ostokuittisi kopio ostotapahtuman todentamiseksi.
4) Laskutamme sinulta palautuskustannukset.
5) Kun olemme vastaanottaneet tuotteen, hoidamme takuuvelvoitteemme
takuuehtojen mukaisesti ja palautamme tuotteen lähettäjälle rahti ja vakuutus
maksettuna.
Takuun ulkopuolinen huolto
Emme hyväksy mitään huoltovaatimuksia, joita takuu ei kata.
Jos tarjoamme takuun ulkopuolista huoltoa, laskutamme asiakasta kaikista korjauksista ja
kuljetuskustannuksista. Emme ota vastaan mitään toimituksia, joita emme ole hyväksyneet
toimittamalla RMA-numeron.
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