
LUE OHJEET JA VAROTOIMET ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ!
Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään kaikissa Maskuun liittyvissä kysymyksissä. 
Usein kysytyt kysymykset -osioon (www.masku.com/asiakaspalvelu/usein-kysytyt-kysy-
mykset) olemme koonneet tavallisimmat kysymykset vastauksineen. Jos etsimääsi ei  
kuitenkaan löytynyt, tavoitat asiakaspalvelijamme seuraavissa kanavissa.

0201 211 200
0,08 e/puh + lankaverkosta 0,07 e/min ja 
matkapuhelimesta 0,17 e/min. 

Asiakaspalvelumme palvelee:
Maanantai – Perjantai 9:00–20:00
Lauantai 10:00–18:00

HARLEY FAT TIRE -SÄHKÖSKOOTTERI

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

ASIAKASPALVELU

Käyttöohjeet

http://www.masku.com/asiakaspalvelu/usein-kysytyt-kysymykset
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TUOTTEEN ESITTELY
Tässä skootterissa on menevä muotoilu, kaunis ulkonäkö, ainutlaatuinen tyyli ja  
rakenne, rakastu ensi silmäyksellä!

PÄÄOMINAISUUDET

1. Litiumakku: Tuotteen turvallisuus on tarkastettu ja sille on myönnetty UL- ja 
CE-sertifikaatit. Litiumakun käyttöikä on kolminkertainen lyijyakkuun nähden ja 
kuitenkin 1/3 kevyempi. Akussa on korkea jännite ja erinomainen kapasiteetti, 
joka mahdollistaa tehokkaan ja nopean etenemisen. Tuotantoprosessissa on 
käytetty vihreää energiaa ja itse tuote on täysin sähkökäyttöinen, joten tuote on 
päästötön. Akku on piilotettu skootterin keskelle pinnan alle koteloon. 
 
Kapasiteetti: 12 Ah 
Nimellisjännite: 72 V

2. Moottori: Valmistuksessa on käytetty laadukasta terästä ja korkealaatuisia  
laakereita. Moottorin akseli on vahva ja kestävä.

3. Rengas: Leveät ja kestävät ilmatäytteiset renkaat. Hyvälaatuiset renkaat antavat 
enemmän pitoa ja jarrutusmatka on lyhyempi. Voit ajaa turvallisesti, mukavasti ja 
pehmeästi.

4. Runko: Kestävä teräsputkirakenne on valmistettu taivuttamalla putket koneellis-
esti ja saumat on hitsattu tasalaatuisen hitsausrobotin avulla. Voit siis ajaa istuen 
tai seisten turvallisesti. Voit myös kuljettaa lastia jalkatilassa.

5. Levyjarru: Laadukas ja herkkä hydraulinen levyjarru, joka on valmistettu edistyk-
sellisellä CNC-koneistustekniikalla.

6. Ohjaaminen: Kallistamalla kehoasi voit ohjata skootteria helposti ja tarkasti

7. Kahvat: mukavat kahvat, joista saat hyvän otteen, pidon ja tuntuman

8. Istuinosa: Miellyttävän joustava vaahtomuovipehmuste. Verhoiltu anti-slip-na-
halla. Ergonomisesti muotoiltu ja tyylikäs istuin, jolla on juuri oikea istuinkorkeus 
tehden pitkästäkin matkasta mukavamman.

9. Älykäs latauslaite: kannettava laturi, jolla lataus sujuu helposti huolettomasti 
myös matkalla.



10. Hallintalaitteet: helppo ja nopea käynnistys ja yksinkertainen hallittavuus ajon 
aikana, mikä mahdollistaa mahdollisimman helpon ja turvallisen ajamisen.

TEKNISET TIEDOT
1. Tuotteen koko: 1880 * 330 * 700 mm

2. Akseliväli: 1325 mm

3. Korkeus: 700 mm

4. Paino: 75 kg

5. Renkaiden tekniset tiedot: leveys 15cm, halkaisija 6 tuumaa

6. Enimmäiskuorma: 200 kg

7. Huippunopeus: 50 km/h (lakiteknisistä syistä rajoitettu 25 km/h)

8. Toimintasäde: n. 15–35 km

9. Suurin vääntömomentti: 95 N / M

10. Nouseminen: ≤18 °

11. Jarrutusmatka (20 km / h): kuivalla: ≤1 m, märällä: ≤3 m 

AKUN TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT 

• Akkutyyppi: Li-ion-akku 

MOOTTORIN TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT 

• Moottorimallit: harjaton tasavirtamoottori

• Nimellisteho: 800W 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN SUOJA-ARVOT

1. Virran suojaava raja-arvo: 30 ± 1A

2. Alijännitteen suojausarvo: 39/52 ± 0,5 V 
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LATURIN PÄÄPARAMETRIT

1.  Tulojännite (ac): AC140 ~ 240 V 50/60 Hz

2. Lähtöjännite (dc): 59,2 / 71,4 ± 0,4 V

3. Latausaika: ~8 – 10 h

KÄYTTÖTAPA JA HUOMIOTA VAATIVAT ASIAT 

I. TURVALLISEN AJON VAROTOIMET

1. Noudata liikennesääntöjä, ole valppaana, käytä oikeaa tilannenopeutta ja huomi-
oi nopeusrajoitukset (nopeus rajoitettu 25 km/h ).

2. Tutustu ensin tämän oppaan sisältöön ennen ajoa ja etsi sitten tyhjä, turvallinen 
alue ajoharjoittelua varten. Muista suorittaa ajoneuvon liikkeellelähtötarkis-
tus ennen ajoa. Liikennesääntöjen tuntemus on ehdoton edellytys turvalliselle 
ajamiselle.

3. Älä lainaa skootteria, jos henkilö ei osaa käyttää sitä. Yhdellä kädellä ajaminen 
on erittäin vaarallista ja päihtyneenä ajaminen on erittäin vaarallista ja kiellettyä.

4. Älä käytä elektronisia laitteita kuten matkapuhelinta ajon aikana

5. Kun ajat sateessa ja lumessa, sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota turval-
lisuuteen. Sateisina ja lumisina päivinä kostea maa voi aiheuttaa vaaratilanteita. 
Siksi tulisi välttää suurta nopeutta, kääntyä varovasti ja etenkin muistaa jarruttaa 
hyvissä ajoin onnettomuustapauksien välttämiseksi.

6. Kypärän oikea käyttö: laita kypärä päähän ja kiinnitä ja kiristä hihnat aina ennen 
ajoa.

7. Oikea pukeutuminen: käytä vain ihonmyötäisiä vaatteita. Älä käytä mekkoa tai 
muita löysiä vaatteita, jotka voivat takertua liikkuviin osiin. Koko vartalon tulisi 
voida liikkua vapaasti. Käytä aina kunnollisia ajokenkiä.

8. Älä aja skootterilla, jos kuorma on enemmän kuin 200 kg. Muuten saatat joutua 
vaaratilanteeseen.

II. OIKEA KÄYTTÖTAPA
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1. Ajotapa 

• Pidä luonnollinen asento ajaessasi. Pidä jalat maton keskellä.

• Käännä hitaasti ja älä kiihdytä liian nopeasti

• Aja hitaasti epätasaisella tiellä

• Sade ja lumi; tien pinnan ollessa liukas, keskity ajamiseen ja aja hitaasti. Sateisella kelillä tulisi 
välttää lätäkköjä! 

2. Pysäköintitapa 

• Varmista pysäköidessä, että olet riittävän tasaisella alustalla, kun asetat skootterin jalustalle.

• Lukitse skootteri

3. Virtalukon käyttötapa 

• Virtalähteen jännitteen merkkivalo: Täysin ladattu -> kaikki vihreät valot palavat

• LOW-valot vilkkuminen osoittaa, että virtaa on alle 10%. Kun LOW-valot vilkkuvat, skootteri on 
ladattava.

• Käytä virtalukon avainta myötäpäivään kiertämällä.

• Sammuta virta pysäköinnin jälkeen, käännä avain vastapäivään ja vedä avain ulos.

• Käytä virtalukon avainta myötäpäivään kiertämällä, voit käynnistää moottorin nyt.  
Sammuta virtalähde pysäköinnin jälkeen, käännä avain vastapäivään, vedä avain ulos. 

4. Käsikahva (nopeuden säätö) 

• Kierrä kuljettajan suuntaan kiihtyäksesi, löysennä kahvaa vastakkaiseen suuntaan hidastaak-
sesi vauhtia 
 
 
 
 
 



LEVYJARRUJEN KÄYTTÖ JA MUUT HUOMIOTA VAATIVAT ASIAT 
 
LEVYJARRUN KÄYTTÖ 

• Jarrujen säätö: Käännä säätöruuvia 2 mm kuusioavaimella (jarrujen ja levyn välil-
lä) säätääksesi levyn ja palojen välistä rakoa, kunnes tunnet että olet saavuttanut 
sopivan etäisyyden. 

• Jarrupalat kuluvat käytöstä riippuen noin kuuden kuukauden välein. Ku jarrupala 
on alle 1 mm paksuinen, vaihda jarrupalat puhtaalla ruuvimeisselillä. Kun jarru-
palat on vaihdettu, uudet jarrupalat pitää kalibroida (Kts. edellä kohta: “jarrujen 
säätö”.) 

• Aika: Levynjarrujen täydellinen sisäänajo vie aikaa, jarrutusvoima kasvaa selvästi, 
kun sisäänajo on suoritettu. Käytä uusia jarrupaloja varovasti ensimmäisen viikon 
aikana. Älä jarruta täysillä muuten kuin hätätilanteessa. 

LATURIN KÄYTTÖ 

• Lataamisen aikana aseta ensin pistoke akkurasiaan ja kytke se sitten 230V-pis-
torasiaan.

• Kun lataus on käynnissä, latauksen merkkivalo palaa punaisena 

• Akku on täynnä, kun merkkivalo palaa vihreänä ja laturin tuulettimet sammuvat.

• Jos latauslämpötila ylittyy, punainen valo vilkkuu, laturi on lämpösuojaustilassa. 
Aseta tällöin laturi viileään ja tuuletettuun paikkaan. Kun laturin sisälämpötila 
palautuu 60°C asteeseen, se toimii taas normaalisti. 
 

HUOMIOTA VAATIVAT ASIAT 
 
LATAUS 

1. Käytä lataamiseen vain mukana tulevaa laturia. Epävirallinen tai määrittelemätön 
laturi voi johtaa akkuvikaan tai vaaratilanteeseen.



© Maskun Kalustetalo Oy / 20.3.2020

2. Täysin tyhjä akku latautuu noin 8 tunnissa.

3. Latauksen aikana akku ei saa olla kosketuksissa metallien kanssa.

4. Lataa 100% täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

5. Laitteen ollessa käyttämättömänä säilytyksessä, akun latauskapasiteetti vähenee 
noin 5% kuukaudessa.

6. Lataa akku ajoissa, jotta akku riittää koko ajomatkalle.

7. Laturi saattaa lämmetä. Kunhan lämpötila ei ole yli 60°C, ei tarvitse huolestua, 
sillä lämpeneminen on normaalia. Vältä suorassa auringonpaisteessa lataamista.

8. Lataamisen aikana vie skootteri kuivaan ja paloturvalliseen paikkaan sekä pois 
lasten ulottuvilta. Älä säilytä skootteria alle 5°C asteessa!

HUOMAA 

1. Jos havaitset akussa muodonmuutoksia tai epänormaalia lämpöä, sinun tulee 
lopettaa laitteen käyttö ja ottaa yhteys asiakaspalveluumme.

2. Tulipalon sattuessa, älä käytä vettä suoraan akun sammutukseen, käytä hiekka-
peitettä tai vaahtosammutinta ja vedellä kostutettua paksua kangasta.

3. Älä anna akun tyhjentyä kokonaan.

Akkua ei saa hävittää luontoon tai yleisiin jäteastioihin. Noudata paikallisen kierrätysk-
eskuksen ohjeistusta akun hävittämisessä!

TARKASTUS, PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Säilytä ajoneuvoa turvallisessa paikassa.

2. Jos ajoneuvo on säilytetty väärin; tarkista ajoneuvon moitteeton toiminta huolel-
lisesti ennen ajoa.

3. Jarrutusteho: tarkista jarrut ennen ajoa.

4. Tarkista, ettei renkaissa ole halkeamia, vaurioita, epänormaalia kulumista tai 
teräviä metalli-, kivi-, lasi- tai muita esineitä. Vaihda uuteen renkaaseen, kun ren-
kaan urasyvyys on 2/3 normaalista. Tarkista rengaspaineet. Normaalit painearvot 
ovat 1.4bar (Max 1.9bar).



5. Tarkista akun varaus ja lataa tarvittaessa

6. Ohjausjärjestelmän tarkastus: käännä ylös, alas, eteen, taakse, vasemmalle, oike-
alle. Jos ohjaustangon ja etuhaarukan ääni on epänormaali tai ohjausjärjestelmä 
on löysä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

7. Jos etu- tai taka-akseli on löysä; älä käytä ajoneuvoa ennen kuin korjaus on  
tehty!

VIANETSINTÄ 

Vika Syy Ratkaisu
1 Nopeudensäätö ei 

toimi tai ajoneuvon 
huippunopeus on 
heikentynyt

1. Akun varaus on liian 
pieni 

2. Nopeudensäätö on 
jumiutunut

1. Lataa akku 

2. Yritä puhdistaa jumiutunut nopeudensää-
din. Ota yhteys asiakaspalveluun, jos 
ongelma ei ratkea.

2 Voimansiirto ei 
toimi

1. Akun liittimet ovat 
huonosti kiinni 

2. Moottorin johdot ovat 
huonosti kiinni 

• Tarkista johtojen liitännät

3 Akun kesto heiken-
tynyt

1. Rengaspaine heiken-
tynyt 

2. Akun varaus on liian 
pieni tai lataus on 
epäonnistunut 

3. Ikääntynyt tai vahin-
goittunut akku 

4. Huonokuntoiset tiet 

1. Tarkista rengaspaineet 

2. Lataa akku uudelleen täyteen  

3. Vaihda akku uuteen 

4. Vältä ajoa huonokuntoisilla teillä
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Vika Syy Ratkaisu
4 Akku ei lataudu 1. Johto on huonosti 

kiinni 

2. Sulake on palanut 

3. Johto on viallinen

1. Tarkista johdon kunto ja kiinnitys 

2. Vaihda sulake 

3. Korvaa johto uudella

5 Muu vika - Ota yhteys asiakaspalveluun!

 

  
 


