Käyttöohje eFlux S20 Street/RS45 Dualstreet

Sähköskootteri
(Tyypit ja värit voivat vaihdella)

Tärkeää!
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen sähköskootterin käyttöönottoa.
Noudata näitä ohjeita välttääksesi loukkaantumisia ja vahinkoja.
Yleiset turvallisuusohjeet ja rajoitukset
• Pidä molemmat kädet aina ohjaustangolla. Älä koskaan aja yhdellä kädellä!
• Älä kuljeta matkustajia tai useampia henkilöitä.
• Ensimmäinen koeajo skootterilla on suoritettava turvallisella ja tasaisella alueella.
• Jos yllättäen eteen tule este, pysäytä skootteri käyttämällä etu- ja takalevyjarruja. Älä
koskaan käytä jalkojasi pysäyttääksesi skootteria.
• Normaali ajossa pysäytä skootteri käyttämällä takajarrua. Käytä etujarrua tarvittaessa
varoen, niin että etupyörä ei lukkiudu.
• Jos tunnet ohjaustangossa heiluntaa, pysäytä ja tarkista skootteri. Tarkista ruuvit ja
mutterit ja kiristä ja säädä ohjauspään laakeria tarvittaessa.
• Säilytä ja pidä akku aina ladattuna 50 – 80 % tasolla. Mikäli akku pääsee tyhjentymään
täysi, lyhentää se akun elinikää ja kapasiteettia.
• Jos säilytät akkua yli kolme kuukautta, niin säilytä akku kuivassa (80 – 90 %) ja viileässä.
• Jos akku on vahingoittunut, esimerkiksi tunnet epätavallisen hajua, tai akku vuotaa,
lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon ja pyytää
teknistä apua.
• Säilytä akkua turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
• Vääränlainen laturin käyttö voi vahingoittaa laitetta ja akkua ja aiheuttaa
korjaamattomia vaurioita.
• Älä koskaan lataa akkua jos skootteri on märkä.
• Älä koskaan aja sähköskootterilla sateessa, märällä tai hyvin kylmällä säällä.
• Käytä ajaessa aina suojavarusteita, kuten sertifioitua kypärä, polvisuojia,
kyynärpehmusteita ja käsineitä.
• Älä taita seisontatukea ulos ajon aikana.
• Kun lapset käyttävät skootteria, tämä on aina tehtävä aikuisten valvonnassa.
• Älä käytä skootteria alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä aja skootterin paljain jaloin tai korkokengillä, avokengillä tai sandaaleilla.
• Tarkista jarrut ennen jokaista ajoa. Jos jarrut eivät toimi kunnolla älä käytä skootteria.
• Tarkista aina rengaspaineet ennen ajoa ja pumppu lisää ilmaa tarvittaessa.
• Älä koskaan käytä ajoneuvoa päällysteettömillä poluilla tai maastossa.
• Tarkista kaikki ruuvit ja kiristä tarvittaessa ennen jokaista matkaa.
• Jos sinulla on lisäkysymyksiä turvallisuudesta, ota yhteyttä myyjään.

Tärkeitä tietoja ennen käyttöönottoa
Tarkista, että jarrut toimivat kunnolla ennen jokaista ajoa. Jos jarrut eivät toimi oikein,
tarkista jarrut ja nosta jarrutusteho säätämällä jarrupaloja tai vaijereita.
1. Oikeat ajovaatteet
Tämä tuote on erittäin tehokas kaksipyöräinen sähköskootteri, jossa käytetään erittäin
korkealla moottoritehoa. Valmistaudu ajon aikana ilmeneviin hätätilanteisiin. Jokaisen
kuljettajan on aina käytettävä suojavarusteita, kuten B. hyväksytty kypärää,
polvisuojaimia, kyynärpehmusteita ja käsineitä.
2. Aloittelijoille tai ajaja, joka ei pysty ajamaan skootterilla turvallisesti, ei pitäisi käytä
kaksoismoottoritilaa.
Tämän tuotteen ajaminen kaksoismoottoritilassa voivat lisätä loukkaantumisriskiä.
Tämän estämiseksi aloittelijoiden ja kaikkien kuljettajien tulisi käyttää tätä tuotetta
ensimmäistä ajokerralla ainoastaan käyttäen yhtä moottoria.
Aloittelijat eivät saa ajaa alamäkeen käyttäen kaksoismoottoritilaa.
Raskaana olevien naisten tulee välttää tämän tuotteen ajamista.
3. Vältä liiallisia nopeutta alamäessä
Vähennä huomattavasti ajonopeutta alamäessä. Alamäessä ajaessa korkea nopeus on
erittäin vaarallista, kun jarrutusmatka kasvaa. Elä tee äkkijarrutusta alamäessä. Vältä
jarrujen ylikuumenemista, älä käytä liikaa jarruja alamäessä.
4. Jarrut voivat olla erittäin kuumia. Huomioi että, osien koskettaminen voi aiheuttaa
palovamman.
5. Tarkista ja kiristä aina kaikki ruuviliitokset ennen kuin aloitat ajon skootterilla.
Ajotärinä ja erittäin korkea moottorin suorituskyky voivat aiheuttaa osat löystymistä ja
irtaimista, jolloin voit menettää ajoneuvon hallinnan. Seurauksena voi olla vakava
loukkaantumine joka voisi johtaa kuolemaan. Jos huomaat ruuviliitosten kanssa ongelmia
ennen ajoa, älä lähde ajamaan skootterilla, vaan korjaan ne tai ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoon.
6. Varmista, aina enne ajoja, että rungon taittomekanismi on aukitaittamisen jälkeen
lukittu oikein paikolleen.
Jos taittomekanismi ei ole lukittu oikein, voi se ajon aikana johtaa vakavaan
onnettomuuteen ja loukkaantumiseen.
7. Jos laturi ei toimi, tarkista sulake.
Jos laturi ei toimi, tarkista onko latauskaapelin sulakkeet palannut.

5. Pakkauksen sisältö
Seuraavat lisävarusteet ovat mukana
1. Käyttöohjeet
2. Työkalu
3. Turvallisuus
4. Satula ja kannattimet
5. Laturi
6. Taustapeilit
7. Näyttö
8. COC-todistus
1. Käyttöönotto
1.1 Taita skootteri auki.
Poista taittomekanismin lukituspinna, vetämällä.
Pain kahva alas (nuolen osoittamalla tavalla),
Työnnä samalla ohjaustankoa varovasti ylös toisella kädellä.

Varmista, että taittomekanismi lukittuu paikolleen ja työnnä lukituspinna paikolleen
lukituksen varmistamiseksi.
1.2 Ohjaustangon asennusohjeet
1. Aseta metalliseospuristin kuvan 1 mukaisesti ja kiinnitä puristin kuva 2 osoittamalla
tavalla M8 ruuveilla, muista kiristää ruuvit.
2. Aseta ohjaustanko puristusliittimeen ja aseta vastakappale kuvan 3 mukaisesti.
Käännä ohjaustanko oikea kulma ja kiristä kaikki M8 X 20-ruuvit.
3. Löysää näytön kiinnityksen puristusliittimet ja käännä näyttö oikeaan asentoon kuva 4
mukaisesti ja kiritä ruuvit.

Kun ohjaustanko on kiinnitetty, kytke näytöstä tuleva kaapelin pikaliitin
vastakappaleeseen, sekä ohjaustango pystyputkessa oleva kaapelin pikaliitin
vastakappaleeseen. Torvikytkin, jarrukahvat, lamppu, virtalukko ja näyttö.
Huomioi liittimien oikea napaisuus ja tarkka sovitus.
2.
2.1 Akun kytkentä
Käännä astinlauta auki ja aseta AKKUPAKETTI akkulokeroon, sekä asenna sulake XT60 tai
XT90 akun sulakepidikkeisiin.

Huomaa XT90 sulake on takamoottorin ohjaimelle ja, XT60 etumoottori ohjaimelle. Yksi
moottori versiossa on ainoastaan yksi XT90 sulake ja kaksoismoottori versiossa kaksi
sulaketta XT90 ja XT60.
2.2 Istuimen kokoonpano
Skootterissa on lisävarusteena kaksi erilaista istuinkannatinta.
1. Kolmion istuinpylväs: Aseta istuinpylväs ylhäältä kuvan 1 osoittamalla tavalla.
Kiinnitä satulaputkikannatin kuva 3 mukaisesti kiinnitysruuvilla.

2. Suora istuinkannatin: Aseta istuinpylväs ylhäältä alas putkeen.
Kiristä kiinnitysruuvi kuusiokoloavaimella, kuten kuvassa 1 ja
käännä satulaputki pystyasentoon ja kiristä lukitusruuvi, kuvan 2 mukaisesti.

Aseta satula ylempään satulaputkeen ja kiristä ruuvi.
Miellyttävän ja turvallisen ajon mahdollistamiseksi satulan korkeutta voi säätää
kuljettajan pituuden mukaan. Säädä satulan korkeus, niin että varpaat yltävät lattialle.
Vapauta pikalukitusvipu, aseta satulan korkeus ja lukitse tiukkaan. Pikalukituksen
tiukkuutta/kireyttä voi säätää, siinä olevalla säätömutterilla.

VAROITUS: Pikalukitusvipu, jota ei ole suljettu oikein ja kunnolla, voi avautua uudelleen.
Siten satula voi liukua alas ajon aikana. Ajajan pitää aina huolehtia, että pikalukitus on
lukittu oikein ja kunnolla.
2.3 Kokoontaittaminen
Istuin on poistettava ennen kokoontaittamista.
Varmista, että virtalukko on OFF-asennossa.
Skootterin käytön jälkeen voit taittaa sen kokoon, joka helpoitta sen varastointia ja
kuljettamista. Poista ensin taittomekanismin lukitussokka. Tartu ohjaustangon
pystyputkeen vasemmalla kädellä ja lukitusvipuun oikealla kädellä. Vedä taaksepäin ja
vedä ohjaustanko alas.

2.4 Seisontatuki
HUOMIOI, kun seisontatuki on ulostaitettuna,
skootteri virransyöttö katkaistaan turvallisuus syistä.
HUOMIO! Skootteria voidaan käynnistää ja ajaa vain,
kuin seisontatuki on taitettu yläasentoon.
2.5 Virtalukko
Kaksi avainta sisältyvät toimitukseen.
Käännä virta-avain asentoon "1" ja skootteri on
käyttövalmis.
2.6 Äänimerkki/valo/taustapeilit
Käännä virta-avain ON asentoon ja ajovalo ja takavalo syttyvät automaattisesti.
Äänitorvi-painike on ohjaustangon vasemmalla puolella.
Löydät peilipidikkeen jarrukahvojen molemmin puolin. Varmista, että peilit säädetään
oikeaan asentoon.

HUOMAA!
EEC-tieliikennemalleissa, ei ole valojen ohjauskytkintä. Etu- ja takavalojen on oltava
määräysten mukaan aina päällä kun virta-avain on käännetty ON asentoon.
2.7 Iskunvaimentimet
eFlux skoottereiden jousitus on mallista riippuen toteutettu, joko yhdellä tai kahdella
iskunvaimentimella. Niiden kovuutta voi säätää. Voit säätää sähköskootterin etu- ja
takajousitusta halutulle ajomukavuudelle, kääntämällä niiden yläosassa olevaa
säätömutteria.

3. Akku
EEC STREET -mallit on varustettu litiumakku, joissa on kosteutta pitävä kotelointi.
Huomioi ennen sähköskootterin käynnistämistä:
- Akku on ladattu vain noin 50%:n kapasiteetistä, kun ne ovat uusia.
- Akku saavuttaa enimmäiskapasiteettinsä vasta, noin viiden purkaus/latausjakson
jälkeen
- Sammuta skootteri virtalukosta ennen, kun asennat tai irrotat akun.
Kuluttajana on velvollinen palauttamaan käytetyt paristot ja akut tätä varten
perustettuihin palautus/kierrätyspisteisiin. Akut eivät kuulu talousjätteisiin.
3.1 Sulakkeet
Akkujärjestelmä on suojattu sulakkeilla - vaihtosulakkeet löytyvät tarvittaessa mukana
toimitetusta työkalusarjasta.
3.2 Akun kapasiteetti/tyyppi
EEC Street - 20: 48V 15Ah litiumakku.
EEC Street - 45: 48 V 15Ah litiumakku.
EEC Street - 45PRO: 48V 20Ah litiumakku.
Käytä vain korkealaatuisia alkuperäisiä akkuja. Ota yhteys myyjään jos tarvitset uuden
akun.
3.3 Akun käsittely
Lataa uusi akut aina täyteen ensimmäiset 5 kertaa. Mitä useammin lataat akkua, sitä
parempi. Lataa akkua aina ennen kuin, sen jäljellä oleva kapasiteetti on alle 20 %. Älä
koskaan lataa akku alle nolla asteen lämpötilassa. Anna akun lämmetä
huoneenlämpötilaan enne sen lataamista, se pidentää akun elinikää merkittävästi.
3.4 Laturi
Loukkaantumisriskien välttämiseksi käytä laturi vain mukana toimitetun litiumakun
lataamiseen; muut akut voivat räjähtää, jos ne ladataan mukana toimitetulla laturilla.
Käyttö
Lisälaitteet tai ladattavat akut, joita emme myy tai suosittele, voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai muita vakavia vammoja. Vältä aina laturin käyttöä kosteassa tai märässä
ympäristössä. Vältä kaiken veden pääsyä laitteeseen. Jos vesi on päässyt laturiin, irrota
laturi heti virtalähteestä ja anna asiantuntijan tarkistaa laturin. Laite tulee asettaa
tasaiselle alustalle. Irrota laturi aina käytön jälkeen verkkovirrasta. Älä koskaan vedä tai
nosta laturi kaapelista, muuten vaarana voi olla kaapelin vaurioituminen ja sähköiskun
vaara. Älä koskaan käytä laturia vaurioituneella kaapelilla tai pistokkeella tai jos
muovikotelo on vaurioitunut. Älä missään tapauksessa pura tai avaa laturia itse. Mikä
tahansa käsittely tai väärä asennus voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

3.5 Lataaminen
1. Lataa akku ajoneuvossa: Varmista, että sähköskootteri on kytketty pois päältä ennen
latauksen aloittamista. Ota laturi ja kytke se verkkopistorasiaan. Laturin LED-valon syttyy
osoittamaan, että verkkovirta on kytkettynä. Kytke laturin 3-napainen latausliitin
ajoneuvon oikeaan etuosaan olevaan latausliittimeen.
Laturin merkkivalo palaa punaisena, kun akkua ladataan. Kun akku on latautunut täyteen,
merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturin ajoneuvosta ja verkkovirrasta.
Akku on nyt ladattu täyteen ja voit käyttää skootteria.

2. Lataa akku ajoneuvon ulkopuolella: Irrota akun päävirtaliitin ja poista akku. Voit nyt
ladata akkua vakiolaturilla käyttämällä erityistä lataussovitinta.

Lataussovitin ei sisälly toimitukseen, mutta sen voi ostaa jälleenmyyjältäsi.
Älä jätä akkua ilman valvontaa latauksen aikana.
Älä lataa akkua yön yli.
Älä lataa akkua yli 12 tuntia.
Jos ajoneuvoa ei käytetä pitkään aikaan, kytke akku irti.
3.6 Akkujen huolto ja ohjeet
VAROITUS
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa akun syväpurkautumiseen, joka ei kuulu
takuunpiiriin. Tämän takia varmista, että akun ylläpidossa ja käytössä on noudatettu
seuraavia ohjeita:
- Akkua ei saa ladata jos akun lämpötila on alle 0 ° C tai yli + 60 °C. Anna akun lämmetä
huoneenlämpötilaan ennen jokaista latausta.
- Valitse siksi skootterille varastointipaikka, jossa on huonelämpötila, jos mahdollista.
- Lataa aina akkua käytön jälkeen, riippumatta reitistä tai kuluneesta energiasta.
- Laturi on älykäs järjestelmä, jolla on valvonta- ja ohjaustoiminnot. Kun lataus on valmis,
irrota laturi aina skootterista/akusta.

- Älä lataa akkua ilman valvontaa.
- Älä koskaan jätä akkua pysyvästi kytkettynä laturiin.
- Lataa akku aina 3 kuukauden välein.
- Latausaika: Akku latautuu täyteen noin 8 tunnissa mukana toimitetulla laturilla, jonka
latausvirta on 2 A.
- Akku on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Vältä aina akun syväpurkautumista.
Käytä vain hyväksyttyjä alkuperäisiä akkuja eFlux skootterissa, jotta Revo-Tecohjausyksikkö ei vaurioidu. Hyväksymättömien akkujen käyttö mitätöi takuun.
Suurin toimintasäde, joka voidaan saavuttaa yhdellä akun latauksella, riippuu useista
tekijöistä, esimerkiksi akun lataustila, reitin mäkisyys ja ajoalusta, kuljettajan paino sekä
ajotyylistä ym.
HUOMAA!
Toimintahäiriöiden tarkistus:
- Onko virtajohto kytketty oikein?
- Ovatko laturin ja akun koskettimet puhtaat, vahingoittumattomat tai taipuneet?
- Onko akku vaurioitunut vai viallinen?
- Onko laturin pistoke kunnolla kiinni latauspistokkeessa?
Jos akkua ei voida ladata kunnolla, toimita akku ja laturi tarkistettavaksi valtuutetulle
huoltoliikkeelle.
4. Nopeusmittari
1. Asennus
Asenna nopeusmittari ohjaustangon keskelle ja käännä se oikeaan asentoon.
Kiristä nopeusmittari kiinni ohjaustankoon.
Kytke nopeusmittarin 5-napainen johtosarjan pistokeliittimet yhteen vastaliittimiin.

Katkaise virta skootterista ennen näytön kytkemistä.
Näyttö on vakiona eFlux EEC -Street malleissa.

2. Näytön päätoiminnot
1) Akunkapasiteetti
2) Nopeus KM/H-Mph
3) Moottorivalinta 1 ja 2
4) Valosymboli
5) ODO, kokonaismatkamittari
6) Vakionopeussäädin
3. Valintakytkin
1) "UP"
2) "DOWN"

4.1 Moottorin/nopeuden valintakytki
Malli eFlux S20 ja eFlux RS45:
Valinta 1, maksiminopeus.
Valinta 2, puolinopeus.
Malli eFlux RS45 Pro:
Valinta 1, kaksoismoottoritila valittu, molemmat napamoottorit käytössä.
Valinta 2, yksimoottoritila, vain takanapamoottori käytössä.
5. Vakionopeudensäätimeen aktivointi
Pidä ajon aikana “UP” -painiketta painettuna 2-3 sekunnin ajan. Vakionopeussäädin
aktivoituu ja sen hetkinen ajonopeus jää muistiin. Heti kun jarrua käytetään, poistuu
vakionopeussäädin käytöstä.
Varoitus!
Kaikki näytön toiminnot ja asetukset on asetettu oletuksena, ja niitä ei tule muuttaa.
Väärä asetus voi johtaa vakaviin virheisiin. Ilmoita tällöin jälleenmyyjällesi.
Tämä voi johtaa takuun menettämiseen.
6. Jarrut
Sähköskootteri on edessä ja takana levyjarrut jotka käytetään ohjaustangon
jarrukahvoista. Sähköskootteri on varustettu säätimellä, joka katkaisee moottorin virran,
kun jarrukahvoja painetaan.

Varoitus!
Etujarru voi reagoida hyvin herkästi.
Harjoittele jarrutusta tasaisella, kuivalla pinnalla tutustuaksesi jarrujärjestelmään.
Jarrutusmatka riippuu kuljettajan painosta, säästä ja ajettavasta pinnasta.
7. Renkaat
Skootterissa on identtiset etu- ja takarenkaat. Renkaita vaihdettaessa saa käyttää vain
valmistajan hyväksymiä renkaita. Muut tyyppiset renkaat voivat johtaa ajoominaisuuksien huonontumiseen ja ajoneuvon hallinnan menettämiseen.
Renkaiden suositus ilmanpaine on 3,5 bar. Renkaat voidaan täyttää missä tahansa
huoltoasemassa.
8. Takuuehdot
Takuu ei koske:
Osien normaalia kulumista, kuten akut, renkaat, letkut, vanteet, pyörät, navat, jarrun
osat, pyöränlaakerit ja ohjauspään laakerit, eivät kuulu takuun piiriin.
Vauriot jotka ovat syntyneet skootterin väärästä käytöstä, eivät myöskään kuulu takuun
piiriin, kuten skootterille hyppääminen, portaissa ajaminen, jalkakäytävän reunan yli
ajaminen, mutaisella alustalla tai löysässä hiekassa ajaminen. Ylikuormitusvaurio joka
johtuu liian suuresta kuormasta. Karkea lika ja pöly johtavat suurempaan kulumiseen ja
tämän takia eivät sisälly takuuseen.
1. Akun takuu on 6 kuukautta. Valmistaja voi kieltäytyä viallisen osan korjaamisesta tai
vaihtamisesta, jos korjauksesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomia. Tässä
tilanteessa valmistaja voi korjata vian käyttämällä toista vaihtoehtoa.
2. Varaosien asentaminen takuun yhteydessä ei pidennä skootterin takuuaikaa.
3. Takuu ei kata normaalin kulumista, ei myöskään väärästä käsittelystä ja käytöstä
aiheutuneet kulumiset. Hapettuminen ja korroosio ovat ympäristövaikutusten
aiheuttamia, eivätkä ne myöskään ole takuulain alaisia vikoja.
4. Ostaja menettää takuuvaatimusoikeuden, jos ajoneuvoa on muutettu esimerkiksi:
Muutokset johtosarjassa, akussa, antureissa, jarrujärjestelmässä sekä jos skootteriin on
asennettu lisälaitteita ja varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
Kaikki virheelliset korjaus- ja muutostoimenpiteet, jotka ovat suorittaneet, muut kuin
valtuutetut korjaamot, samoin kuin ylläpitohuollon puuttuminen, johtaa
takuuvaatimuksen menettämiseen.

9. Hoito-ohjeet
Säännölliset ja oikein suoritetut huoltotoimenpiteet ylläpitävät eFlux skootterin arvoa ja
ovat tärkeitä edellytyksiä takuuvaatimusten hyväksynnälle.
Takuu ei kata huoltotoimenpiteiden tai talvikäytön puutteesta johtuvaa korroosiota!
Maalia, kumi- ja muoviosia ei saa käsitellä aggressiivisilla tai pinnan läpi tunkeutuvilla
puhdistusaineilla tai liuottimilla. Tämä voi johtaa vaurioihin.
- Älä käytä puhalluslaitetta puhdistukseen!
- Korkea vedenpaine voi aiheuttaa vakavia vahinkoja elektroniikalle, renkaille, laakereille
ja tiivisteille.
- Käytä pesemiseen pehmeää, kosteaa kangasta.
- Älä pyyhi likaa kuivalla kankaalla, muuten maalipintaan tulee naarmuja.
Hoitotuotteet
Sähköskootteri on ylläpitohuolettava säännöllisesti ja tarvittaessa kaupallisesti saatavissa
olevilla, pH-neutraaleilla ja ei-aggressiivisilla säilöntäaineilla ja hoitotuotteilla. Varsinkin
korroosiolle alttiina olevat osat.
Huolto-ohjeet
1. Tarkista ja säädä kaikki ruuvi ja puristimet sekä taittomekanismin toiminta ja kireys.
2. Ohjauspään laakeri - säädä tarvittaessa ja rasvaa.
3. Suorita aikajoin jarrujen toimintatesti.
Säädä jarrusatulat ja vaijerit ja tarpeen vaatiessa vaihda jarrupalat.
4. Tarkista riittävän usein rengaspaineet.
10. Levyjarrujen säätö
Etu- ja takapyörien jarrujen optimaalinen jarrutusteho saavutetaan, jos jarrupalat
säädetään säännöllisesti.
10.1 Ohjauspäälaakerin säätö
Tarkista ensin alaosa ohjausputken pohjassa oleva mutteri ja kiristä tarvittaessa.

Kiristä yläosan alempi mutteri ja varmista, että ohjaus ei ole liian jäykkä, vaan toimii
kevyesti.

Kiristä ylämutteri.

Tekniset tiedot:

