
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.
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matkapuhelimesta 0,17 e/min. 

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

SÄHKÖPOTKULAUTA

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

ASIAKASPALVELU

Käyttöohjeet

http://www.masku.com/asiakaspalvelu/usein-kysytyt-kysymykset
http://www.masku.com/asiakaspalvelu/usein-kysytyt-kysymykset


© Maskun Kalustetalo Oy / 19.3.2020 1

SISÄLTÖ 

1. Laite ja tarvikkeet   2

2. Toiminnot  3

3. Asennus   4

4. Lataus   5

5. Ajo-ohje   5

6. Turvallisuussuositukset   7

7. Taitto ja kuljetus   10

8. Päivittäinen huolto ja varastointi    11

9. Mallin tekniset tiedot   13

10. Myrkylliset ja vaaralliset aineet  15

11. Takuu   16



2

1.  LAITE JA TARVIKKEET
AJONEUVO

 

LISÄTARVIKKEET  

• Sovitin pyörien vaihtoon    
• Ruuvit x 2         
• Kuusiokoloavain       
• Latausadapteri
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2. TOIMINNOT

 

LED-INDIKAATTORIT

Ohjauspaneelissa on 4 merkkivaloa, jotka ilmaisevat lataustason. Akun kulutuksen 
aikana tilan merkkivalot syttyvät, vilkkuvat ja lopulta sammuvat yksitellen. Jos kaikki 4 
LED-valoa palaa, akun varaustaso on 100% - 86%; jos 3 merkkivaloa palaa ja yksi  
vilkkuu, lataustaso -85% -71%.

Alin lataustaso on valkoinen tai vihreä. Kun ajoneuvo on normaalikäytössä, LED-valo 
palaa valkoisena; jos moottori käy virransäästötilassa, merkkivalo palaa vihreänä. (Vir-
ransäästötilassa: suurin nopeus on 18 km / h, tämä on sopiva aloittelijoille.)
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3. LAITTEEN ASENNUS
1. Kiinnitä ohjauspyörä ja avaa jalusta

2. Aseta ohjaustanko pystysuoraan; 

3. Käytä Kuusioavainta kiristääksesi ruuvit ohjaustangossa 

4. Testaa virtakytkimen toimivuus ruuvien kiristyksen jälkeen

Käynnistä ajoneuvo painamalla virtapainiketta. Pidä painiketta painettuna 2 sekun-
nin ajan laitteen käynnistämiseksi. Kun virta on kytketty: paina virtapainiketta kerran 
kytkeäksesi tai sammuttaaksesi lamppu, paina virtapainiketta kahdesti normaalitilasta 
virransäästötilaan.
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4. LATAA SKOOTTERI
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Avaa kansi            kytke laturi            sulje kansi

5. OPI AJAMAAN
1. Käytä kypärää ja polvisuojia 
2. Kytke virta ja tarkista akun led-valo
 

3. Nouse yhdellä jalalla skootterille  
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4. Astu toisella jalalla skootterin päälle liikkuessa ja paina sitten kiihdytyspainiketta 
(kiihdytä vain moottorin nopeuden ollessa yli 5 km / h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Höllää kiihdytyspainiketta hidastaaksesi. Energian talteenottojärjestelmät avautu-
vat itse hidastaakseen. Paina vasenta levyjarrua tiukasti, jos haluat jarruttaa 
kiireellisesti. 

6. Nojaa vartaloasi vasemmalle kääntyäksesi vasemmalle, nojaa vartaloasi oikealle 
kääntyäksesi oikealle. Käännä ohjaustankoa varovasti, älä tee äkillisiä liikkeitä.  

6.  TURVALLISUUSOHJEET

Ei ole suositeltavaa ajaa sateella. On suositeltavaa, että polvistaa hieman sopeutuak-
seen karhealle tielle. Jos ajat karhealla tiellä, pysy hitaalla nopeudella (5-10 km / h).
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Ole varovainen, ettet loukkaannu, kun ajat huoneeseen, hissiin tai vastaavaa. Älä lisää 
nopeutta, kun ajat mäkeä alas.

  

Kun kävelet skootterin kanssa älä paina kiihdytysnappulaa.

Kun ajat koita väistää isoja töyssyjä.
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Seiso molemmilla jalalla skootterilla aina kun ajat.
Älä ripusta painavia esineitä kuten reppuja tai muuta ohjaustankoon.

VAARALLISEN AJAMISEN ESTÄMINEN

On kiellettyä ajaa moottoritiellä tai jättää skootteri moottorisoidun liikenteen sekaan.
On kiellettyä tehdä äkillisiä liikkeitä skootterilla ihmisruuhkan keskellä.
 

Älä aja skootterilla yli 2cm syvyisissä vesilätäköissä.
Skootterilla saa ajaa ainoastaan yksi henkilö kerralla.
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Älä seiso takapyörän päällä painollasi, se on tarkoitettu ainoastaan jarruttamiseen.
Pidä jarrulevy puhtaana äläkä koske siihen turhaan.

Pidä aina molemmat kädet tangolla, kun ajat.
Älä aja esteiden yli, tämä ei ole temppuskootteri. 

TURVALLISUUSSUOSITUKSET 

1. Sähköskootteri - se on vain viihdelaite, ei ajoneuvo. Mutta kun ajat julkisilla alue-
illa, sähköskootteri tuo riskejä mukanaan. Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi 
sinun on ehdottomasti noudatettava ohjeita, jotka esitetään käyttöohjeissa.

2. Sinun tulisi ymmärtää, että ajaessasi skootterilla julkisessa paikassa, sinun on 
noudatettava kaikkia turvallisuussuosituksia. Älä myöskään unohda, että törmäys 
on mahdollista, jalankulkijoiden tai ajoneuvojen kanssa. Myös laitteen virheel-
lisen käytön takia loukkaantumisriski on olemassa. Kuten muun tyyppisissä 
ajoneuvoissa, mitä suurempi on skootterin nopeus, sitä suurempi jarrutusmatka. 
Joillakin teillä hätäjarrutukset voivat aiheuttaa skootterin liukumisen, tasapainon 
menetyksen ja jopa kaatumisen. Siksi skootterin ajon aikana on oltava valpas, 
noudatettava nopeutta, pidettävä jalankulkijoiden ja / tai muiden ajoneuvojen 
turvaväli. Kun ajat tuntemattomassa maastossa, ole valppaana ja huomioi  
ajonopeus.
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3. Kunnioita jalankulkijoiden oikeuksia skootterilla ajaessasi. Älä pelottele heitä, etenkään 
lapsia. Vähennä nopeutta ohittaessasi heidät. Jos liikut samassa suunnassa jalankulki-
joiden kanssa, yritä pysyä vasemmalla puolella niin paljon kuin mahdollista. Jos liikut 
vastakkaiseen suuntaan, pysy oikealla ja hidasta.

4. Noudata ehdottomasti maanteitä koskevia sääntöjä ajamiseen ja noudata tiukasti ohjei-
ta ja turvallisuussuosituksia koskevia sääntöjä. Yllä olevien sääntöjen rikkominen voi 
aiheuttaa taloudellisia kuluja, henkilövahinkoja, liikenneonnettomuuksia, oikeusriitoja, 
konflikteja ja muita epämiellyttäviä tilanteita. Yhtiömme ei vastaa skootterin tai paikallis-
ten lakien vääränlaisesta käytöstä.

5. Henkilövahinkojen välttämiseksi älä lainaa skootteria muille, jotka eivät osaa ajaa. 
Pitäkää koulutus ennen kuin siirrät skootterisi ystäville, myös hänen tulee käyttää suoja-
varusteita.

6. Tarkista skootteri huolellisesti ennen jokaista käyttöä. Jos löydät särkyneitä osia tai 
akun käyttöikä on selvästi vähentynyt, renkaat vuotavat ilmaa tai on merkkejä liiallisesta 
kulumisesta, epätavalliset äänet kääntyessä tai muut epänormaalit oireet, lopeta skoot-
terin käyttö heti, älä jatka ajamista!

7. SKOOTTERIN KULJETTAMINEN JA TAITTAMINEN
Varmista, että skootteri on pois päältä, pidä etunapaa, löysää lukitusvipua ja laske ohjauste-
line. Ohjaustelineen lisääminen vaaka-asentoon ja kiinnitä se työntämällä koukku takapyörän 
lokasuojassa olevan erityisen renkaan läpi. Skootterin kokoamiseksi irrota ohjaustelineen 
lukko lokasuojan koukusta ja nosta se sitten pystyasentoon ja lukitse vipu.

TAITTAMINEN

Voit kantaa skootteria yhdellä kädellä.
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8. HOITO JA VARASTOINTI
Jos havaitset tahroja skootterin kotelossa, pyyhi ajoneuvo pehmeällä, kostealla liinalla. 
Voit puhdistaa skootterin hammastahnasta ja hammasharjasta kovemmista tahroista ja 
pyyhkiä sen sitten puhtaalla kostealla liinalla. Jos löydät muovista valmistetuista osista 
naarmuja, käytä niiden kiillottamiseen hienoa hiekkapaperia tai muita hioma-aineita. 

Varoitus: Älä käytä alkoholia, bensiiniä, kerosiinia tai muita syövyttäviä liuoksia, hai-
htuvia kemiallisia liuottimia ajoneuvon puhdistamiseen. Muuten se aiheuttaa vakavia 
vaurioita skootterin rungolle ja voi häiritä sisäisten elementtien rakennetta. Älä pese 
sähköskootteria voimakkaan vedenpaineen alla, varmista, että skootteri on pois päältä 
-tilassa kun peset sitä. Lisäksi ajoneuvon lataamisen jälkeen on välttämätöntä, että pis-
toke työnnetään takaisin latausliittimeen, muuten saatat saada sähköiskun, tai tähän 
reikään kaatuneesta vedestä voi aiheutua vakavia vaurioita skootterille. 

Jos et käytä skootteria, säilytä sitä kuivassa, viileässä paikassa ja älä jätä laitetta pit-
kään kadulle. Laitteen jättäminen auringon alle / erittäin korkeaan lämpötilaan / liian 
matalaan lämpötilaan voi aiheuttaa nopean ikääntymisen rungolle ja pyörille tai  
lyhentää akun käyttöikää.

SÄHKÖSKOOTTERIN AKUN HUOLTO

1. Älä käytä muiden valmistajien akkuja vaarallisten tilanteiden välttämiseksi.

2. Älä avaa tai pura akkua sähköiskun estämiseksi. Vältä kosketusta metalliesineid-
en kanssa oikosulun estämiseksi. Muuten akku saattaa saada toimintahäiriön tai 
voi vahingoittaa käyttäjää.

3. On suositeltavaa käyttää vaihtovirtasovitinta, joka tulee laitteen alkuperäisen 
kokoonpanon mukana ajoneuvon onnettomuuden tai tulipalon estämiseksi.

4. Käytettyjen paristojen ja akkujen asiaton hävittäminen aiheuttaa vakavaa 
ympäristön pilaantumista. Hävitä paristot paikallisten lakien mukaisesti. Älä 
hävitä akkuja yhdessä ruokajätteen kanssa. Ympäristön suojeleminen yhdessä 
on tulevaisuutta!

5. Lataa akku täyteen jokaisen laitteen käytön jälkeen käyttöiän pidentämiseksi. 
Älä säilytä skootterin akkua huoneissa, joissa lämpötila on yli 50 °C tai alle -20 °C 
(esimerkiksi älä jätä sähköskootterin akkua tai muita akkuja autoihin kesäaikaan 
kuumassa auringossa), älä jätä akkua lähelle tulta. Näiden toimien seurauksena 
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akku voi huonontua, ylikuumentua ja voi jopa aiheuttaa vakavan tulipalon.

6. Jos skootteria ei käytetä 30 päivän sisällä, lataa akku ja pidä laite viileässä ja kuivassa 
paikassa. Akku on ladattava 60 päivän välein, muuten akun vikaantuminen on toden-
näköinen, ja se ei kuulu takuupalvelun piiriin.

7. Vältä laitteen akun täydellistä purkautumista, sillä se heikentää akun käyttöikää. Kun 
laitetta käytetään normaalissa huoneenlämpötilassa, akku voi ajaa paljon suuremman 
matkan ja sen suorituskyky on parempi; mutta jos käytät skootteria lämpötiloissa alle 
0C, ajoneuvon suorituskyky heikkenee.

8. -20 °C: ssa ajettu etäisyys on pienempi kuin skootterin normaaleissa olosuhteissa, 
puolet tai jopa vähemmän. Jos lämpötila nousee, myös ajoneuvon etäisyyskapasiteetti 
kasvaa.

9. Huomaa: Täysin ladatulla skootterilla on noin 120–180 päivää valmiusaikaa. Akussa on 
älykäs siru, joka tallentaa tietoja sen lataamisesta ja purkamisesta. Jos et lataa akkua 
pitkään aikaan, se voi aiheuttaa vakavia vaurioita, joita varten laitetta ei voida ladata 
uudelleen. Tällaiset vauriot eivät sisälly ilmaiseen takuupalveluun. (Varoitus: Älä pura 
laitetta luvattomien henkilöiden toimesta, koska oikosulun seurauksena voit saada säh-
köiskun tai vakavia vammoja. 

JARRUJEN SÄÄTÄMINEN
Jarrulevyn säätäminen, Jos jarru on erittäin tiukka: vieritä M5-avainta ja vieritä ruuveja vas-
tapäivään jarrulevyn kiristimen hihnapyörää vasten, lyhennä hiukan jarruvaijerin pituutta ja 
kiristä sitten kiristysrulla. Jos uskot, että jarru on erittäin löysä, löysää kiristyspyörää, vedä 
jarruvaijeria hiukan pidentääksesi sitä. Kiristä kiristysrulla. 
 

 
OHJAUSTANGON SÄÄTÖ
Ohjaustangon porrastaminen: Kiristä kaksi ruuvia M5-kuusioavaimella lähellä taivutus- 
mekanismia.
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PYÖRIEN TÄYTTÖ
Jos sähköskootterin takapyörä tyhjenee, kytke letku pyöränippaan pumppaamiseksi. 
Ensin, poista korkki, aseta sitten paikoilleen ja pumppaa normaalisti.

 

9. PARAMETRIT
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10. MYRKYLLISET JA HAITALLISET AINEET
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11. TAKUU

Takuuhuolto tapahtuu kuluttajien oikeuksia koskevan lain ja tuotteiden laatua koskevan lain 
mukaisesti. Takuupalvelu sisältää;

Suositus: Käytä pakkausta laitteen turvalliseen kuljettamiseen. Suosittelemme alkuperäisen 
pakkauksen säilyttämistä 15 päivää tavaran vastaanottamisesta.

Nimi   Tiedot takuun voimassaolosta  
Pääyksikkö runko, napamoottori, ohjain, ohjauspyörä, ohjaustanko, ohjauspaneeli,  
takanapa, jarrut, levyjarrut, taittojärjestelmä, haarukka, etuhaarukka, jarruvaijeri ( 1 vuosi)

Lisätarvikkeet akku, virtalähde, jarruvipu, vaihdekytkin (6kk)
Ulko-osat, jotka kuluvat helposti ajovalot, mittariston suojus, kahvasarjat, renkaat,  
sisäkumit, lokasuoja, takavalot, jalusta, akun kansi, latausportti, kumitulppa (3kk)

Varoitus: kuusioavaimella, yhdysputkella ja muilla kuluvilla komponenteilla ei ole takuuta.

Ei kuulu takuuseen:
1. Valtuutettu huolto, väärinkäyttö, törmäys, huolimattomuus, onnettomuus.  

Muiden kuin mukaan kuuluvien tarvikkeiden väärä käyttö, väärentäminen. 

2. Takuuaika on päättynyt;

3. vahinko, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä; 

4. Viat, jotka eivät vastaa EcoRider-palvelukeskuksen Vikaluetteloa; 

5. Viat jotka syntyivät inhimillisen tekijän yhteydessä ja häiritsevät normaalia toimintaa. 

6. Viat, jotka ovat syntyneet inhimillisten tekijöiden yhteydessä (mukaan lukien, mutta 
niihin rajoittumatta, liiallinen kostutus, puhkaisu, pudotus, naarmuuntuminen ja liikunnan 
vaurioituminen, jotka ovat syntyneet tavaroiden normaalin käytön seurauksena) 

7. Jos tätä tuotetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, kaikkia takuuehtoja ei noudateta.

VIKALUETTELO:
Moottorin virheellinen toiminta, Ongelmat säätimen toiminnassa, Ongelmia laturin kanssa, 
Ongelmia akun Käytössä, halkeamia, muodonmuutoksia jne.
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