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Tekniset tiedot 
 
Paino (mukaan lukien akku):  31,3 kg 

Akkutyyppi:    Li-Ion-akku 60 V 18,2 Ah (1092 Wh) 

Laturi:   UL-sertifioitu - 2A (lisävarusteena toinen laturi jopa 4A) 

Latausaika:   8-9 tuntia (4-5 ja kahdella laturilla) 

Huippunopeus:    Max. 65 km/h kahdella moottorilla /  

   Max. 52 km/h vain takamoottorilla (riippuen maastosta, lämpötilasta ja 

   ajajan painosta). 

Teho:   2 x 800 W = 1 600 W (maksimiteho 2 x 1 320 W = 2 640 W) 

Mäennousukyky:  Jopa 15 °: n kaltevuus vastaa 26,3%: a (riippuen hyötykuorman ja akun 

   varaustasosta) 

Moottorin tyyppi:  2 kpl harjatonta DC-napamoottoria  

Toimintasäde:   25 km täydellä kuormalla ja kahdella moottorilla / enintään 50 km, kun 

   käytössä on vain yksi moottori ja Eco-tila. 

Kantavuus:   Max. 120 kg 

Materiaali:   Erittäin vahva 6061 T6 alumiinirunko 

Voimansiirto:   Suoraveto, 2 x harjattomat DC-napamoottorit 

Jousitus:   Jousitettu etuhaarukka ja kaksi takaiskunvaimenninta 

Jarrut:   Dual Brake System - 140 mm: n levyjarrut edessä ja takana 

Renkaat:   10 tuuman CST-pneumaattinen rengas, sisärenkaalla 

Vanteet:   2-osaiset halkaistavat, helpottavat renkaan ja sisärenkaan vaihtamista 

Akseliväli:   97 cm 

Maavara:   16 cm 

Ohjaustangon korkeus:  114 cm 

Pituus, leveys, korkeus (taitettuna):  126 x 61 x 44 cm 

Pituus, leveys, korkeus:   122 x 61 x 120 cm 

USB-latauspistoke mobiililaitteille:  Kyllä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kicker.fi Kellosaarenkatu 7 C, Helsinki                                                                                                                                    www.kicker.fi 

 

 

 

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 märällä tai hyvin kylmällä säällä. 

• Käytä ajaessa aina suojavarusteita, kuten sertifioitua kypärä, polvisuojia, kyynärpehmusteita ja käsineitä. 

• Älä taita ulos seisontatukea 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 seisomaan skootterilla turvallisesti, ei pitäisi käytä turbo-tilaa ja 

kaksoismoottoritilaa. 

Tämän tuotteen ajaminen turbo-tilassa ja kaksoismoottoritilassa voivat lisätä loukkaantumisriskiä. Tämän estämiseksi 

aloittelijoiden ja kaikkien kuljettajien tulisi käyttää tätä tuotetta ensimmäistä ajokerralla ainoastaan käyttäen ECO-

ajotilaa ja vain yhtä moottoria. 

Aloittelijat eivät saa ajaa alamäkeen käyttäen turboa tai 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. 
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4. Moottori ja 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 sulake palannut. Varmista sulakkeen kunto löysäämällä vasemman 

sivukannen ruuvit. Kun vasen kansi on poistettu, avaa sulakepidikkeen kansi. Jos sulake on viallinen, vaihda se uuteen. 

 

 

 
     VAROITUS 

      Huomioi! 
 

 

 

Litiumioniakku ylläpito ja huolto 
1. Kun lataat litiumioniakun, käytä vain alkuperäistä skootterin mukana toimitettua yhteensopivaa laturia. 

Vääräntyyppisen laturin käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja akulle ja aiheuttaa tulipalon. 

 

2. Lataa litiumioniakku 0 - 45 °C: n ympäristölämpötilassa, purku ja käyttölämpötila ovat -20 ° - 60 °C: ssa. Akun 

lataaminen ja purkaminen suositellun lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa litiumioniakkua 

korjauskelvottomaksi. 

 

3. Älä säilytä litiumioniakkua paikassa, jossa on suoraa auringonvaloa tai alttiina korkea lämpötilalle. Älä säilytä akkua 

kosteissa olosuhteissa, säilytä se aina kuivassa paikassa. 
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4. Lataa litiumioniakku kuivassa, avoimessa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Lataukseen aikana pidä akku poissa syttyvistä 

esineistä. 

 

5. Talvella akku tulee säilyttää lämmitetyssä, mutta ei kuumassa paikassa. Lämpötilan muutos kylmästä lämpimään voi 

johtaa kondenssiveden muodostumisen akkuun. Älä lataa akkua välittömästi jos tuot sen kylmästä lämpimään, vaan 

anna sen lämmetä, että lämpötilaero tasaantua. 

 

6. Jos akku on vahingoittunut, se voi aiheuttaa epätavallisen hajua tai jos akun vuoto, ota välittömästi yhteys 

valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 

 

7. Säilytä litiumioniakku turvallisessa paikassa, johon lapset tai lemmikit eivät pääse. 

 

8. Älä koskaan käännä akun napaisuutta väärin päin - tämä aiheuttaa oikosulun. Tämä ylikuormittaa akun ja voi johtaa 

akun räjähtämiseen. 

 

9. Älä tee temppuja tai hyppyjä skootterilla. Mikäli akku altistuu liian kovalle iskuille, akku saattaa vaurioitua. Jos akkuun 

ajoaikana kohdistuu kova isku, niin poista akku ja tarkista sen kunto. 

 

10. Laturin kytkeminen sen jälkeen, kun ajoneuvo on altistunut kosteudelle, lisää sähköiskun ja tulipalon vaaraa. Älä 

lataa akkua tässä tapauksessa vaan akun tulee tarkistaa asiantuntialla, ennen sen lataamista. 

 

11. Älä pura tai hävitä litiumakkua polttamalla. Toimita litiumakku asiaankuuluvaan kierrätyskeskukseen turvalliseen 

kierrätykseen.   

 

12. Jos akku on vaihdettava pitkäaikaisen käytön jälkeen, vaihda se valtuutetun jälleenmyyjällä. Normaalisti litiumin 

kapasiteetti vähenee enemmän kuin 15% noin 300 latausjakson jälkeen, mutta akkua voi ladataan noin 1000 kertaa, 

ennen kuin on tarvetta vaihtaa se uuteen.  

 

13. Älä käytä akkua, jos se on vuotanut. Litium-ioni on syttyvä materiaalia. Vältä akun lataamista jos akku on jäänyt 

ilman asianmukaista hoitoa. Älä laita akkua avotulen lähelle. 

 

14. Käytä vain hyväksyttyjä ja suositeltuja akkuja ja latureita. Valmistaja tai jälleenmyyjät eivät ole vastuussa tuotteen 

vahingoittumisesta tai muista välillisistä vahingoista, mikäli käytetään muun tyyppisiä, ei alkuperäisiä akkuja ja latureita. 

 

Jarrujen säätö 
• Jarrujen säädöt on tarkistettava ennen ensimmäistä ajoa ja aina tarvittaessa. Varmista, että jarrupalat eivät ota kiinni 

jarrulevyyn tai lukitsee pyörää. Jos näin on, säädä jarrusatulan kahdesta säätöruuveista (ruuvit pienillä jousilla), niin että 

jarrulevy on keskellä molempia jarrupaloja. Sama prosessi on myös tarpeen, kun jarrupalat kuluvat käytössä. Jos 

jarrupalojen etäisyys jarrulevystä jää liian suureksi, voi tämän lisäksi kiristää jarruvaijeria.  

 

Yhden ja kahden napamoottorin käyttö 
• Kun vaihdat yksimoottoriköytöstä kahden moottorinkäyttöön ja takaisin, on huomioitava seuraavat seikat.  

Älä vaihda moottoritilaa liian nopeasti peräkkäin, koska muuten turvapiiri estää vaihdon ja estää etumoottorin 

aktivoinnin. Jos tämä tapahtuu, siirry takaisin yksittäiseen tilaan, noin 30 sekunniksi ja odota, jolloin kaksoistila voidaan 

aktivoida uudelleen. Tämä turvatoiminto suojaa moottoria vaurioilta, jos kaasukahvan tulee vika.  

 

Ohjaustangon taitto ja asennus 
1. Tarkista pakkauksen sisältö 

• Sisältö: Laturi (2A) ja käyttöohje 

• Skootteriin on asennettu akku (katso erillinen tiedote). 

 

2. Ylöstaitto 

• Vaihe A - Vapauta pikalukitus 

• Vaihe B - Paina taittovipu alas. 

• Vaihe C - käännä ohjaustankoa alas. 
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3. Alastaitto 

• Vaihe A - Paina taittovipu alas. 

• Vaihe B - Vedä ohjaustankoa ylös. 

• Vaihe C - Lukitse pikalukitus 

 

4. Ohjaustangon kiinnitys 

• Löysää kaikki 5 mm ruuvit kuusiokoloavaimella ja aseta ohjaustangon keskelle alempaa asennuskappaletta. Aseta 

ylempi alumiinilevy paikolleen ja asenna ja kiristä 4 kiinnitysruuvia. 

• Kiinnitä ruuvi 1 - 4 kiristämällä ruuvit vuorotellen ja poikittain, kuva 4. 

 

 

  Kuva 2 ja 3 

 
   Kuva 4 

 

Akun lataaminen 
Latausportit 

• Näet latausportin, kun avaat suojakannet. 

• Pidä latausportin suojakansi aina suljettuna paitsi latauksen aikana.  
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Ultimate Pro nopeusmittari 
1. Saatavilla olevat ajotiedot 

• Jos haluat nähdä ajoajan, ajotilan, kumulatiivisen etäisyyden, paina Mode-painiketta 

2. Tarkista akkujännite. 

• Näet 5 lataustasoa ja voit tarkista akun jännitteen painamalla Mode painiketta. 

3. Muut ”Mode”- tilat 1-5 eivät ole käytössä, eivätkä ne toimi. 

* Jos muutat seuraavia perusasetuksia P03 (60), P6 (10), P7 (10), voi tämä aiheuttaa skootterin toimintahäiriön, tästä 

syytä edellä mainittuja asetuksia ei saa missään tilanteessa muuttaa. 

* Käytä näytön USB-liitintä ainoastaan matkapuhelimen lataamiseen. Älä liitä USB-porttia ulkoisia laitteita, kuten LED-

ajovaloa ym. 

 

 
 

Perustiedot ennen käyttöä 
• Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ja noudata niitä tiukasti. 

• Varmista ennen käyttöönottoa, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni. Ruuvit voivat löystyä ajon aikana voimakkaan 

tärinän ja käytön aikana esiintyvien vääntövoimien vuoksi. 

• Tämä tuote on luokiteltu vapa-ajantuotteeksi. 

• Säännöllinen huolto ja ylläpito ovat välttämättömiä. 

• Liikkeelle lähtiessä on käytettävä ainoastaan yhtä moottoria! Toinen moottori voidaan kytkeä päälle vain ajon 

aikana tai jyrkillä kaltevuuksilla turvallisuuden ja vaarallisten tilanteiden välttämiseksi.  
 

Takuu 
Kiitos, että ostit SXT Ultimate Pro sähköskootterin. 

Tutustu huolellisesti alla oleviin ehtoihin, jotta saat parhaan hyödyn eduista. Huomaa, että takuu ei ole 
voimassa jos jokin seuraavista kohdista täyttyy: 

 

1. Kun takuuaika on päättynyt. 

2. Jos sähköskootteri on käytetty väärin, tai jos se on vaurioitunut huollon puutteesta. Käyttöohjeen 

vastaisesta käytöstä sekä jos skootterin asetuksia on muutettu.  

3 Sähköskootteri vaurioituu väärän käytön ja varastoinnin tai onnettomuuden vuoksi.  

4. Jos sähköskootteri on mekaanisesti tai sähköisesti muutettu. 

5. Sähköpotkulauta on vioittunut, koska käyttäjä ei ole käyttänyt alkuperäistä laturia. 

6. Jos sinulla ei ole laskua tai ostokuittia ja jos antamasi tiedot eivät ole järjestelmään tallennettujen 

tiedoista. 
7. Sähköskootteri on ollut kosketuksissa veden kanssa, äärimmäiset lämpötilat tai on vahingoittunut 

kemikaaleista jne. 

8. Sähköskootterin on vaurioitunut koska sähköjärjestelmä on ollut alttiina vedelle, kosteudelle, lumelle jne. 

 

9. Sähköskootteri on vahingoittanut ulkopuolisten tekijöiden takia, mukaan lukien, mutta ei pelkästään tulva, 

tulipalo, salama, maanjäristys, sosiaalinen tapahtuma jne. 
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10 Takuu ei kata osien normaalia kulumista. Esimerkiksi seuraavaksi luetellut ja vastaavat, valaisin, näyttö, 

jarrulevyt, renkaat, kumitiivisteet, muoviosa jne. 

 

Ohjauspäälaakerin säätö 
Käytön seurauksena tai mikäli ohjauksen päälaakeria on uusittu, on tarpeellista säätää ohjauspäänlaakeria. 

 

Seuraavat vaiheet ovat tarpeellisia: 

1. Vapauta ohjaustangon puristusliitin (kuva1) 

2. Livuta ohjaustanko ja kiristyspantaa ylöspäin (Kuva 2). 

3. Nosta kansimutteri ja kiristä säätömutterit, niin että ohjauspään laakerit ovat tiukat, mutta että ne 

liikkuvat vapaasti ja kevyesti (kuva 3). 

4. Kokoa ohjausvarsi käänteisessä järjestyksessä ja varmista ennen kiristinpantojen kiristämistä, että 

ohjaustanko on 90 astetta ajosuuntaan nähden (kuva 4 ja 5). 
 

 


