Elscooter - Instruktion

Elscooter 250W
1. DENNA ELSCOOTER ÄR TILLVERKAD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖLJANDE STANDARDER OCH DIREKTIV:
- 2014/30/EU ELECTROMAGNETIC DIRECTIVE
-
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6100-6-3:
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6100-3-2:
6100-3-3:

2007+A1: 2011
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2014
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- 2006/42/EC MACHINERY
-
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ISO 12100:2010
349:1993+A1:2008
953:1997+A1:2009
13857:2008

2. TEKNISK INFORMATION:
Mått (LxBxH): 92 x 40 x 72 cm
Batterityp: Blyackumulatorer 2st 12V 7Ah
Motor: 250W 24V
Max hastighet: Ca: 18 km/h
Input laddare: 240V 50/60Hz AC
Output laddare: 24V DC Max 1,6A
Laddningstid: 8-10 timmar
Åktid per laddning: Ca: 30-90 min
Max lastvikt: 50 kg

5. LADDA SCOOTERN:
- Ställ strömbrytaren på ”OFF”.
- Koppla först in laddaren i batteriuttaget på fordonet
och anslut därefter laddaren till nätet.
- Ladda batteriet 8 – 10 timmar innan första användningen.
Ladda aldrig batteriet i mer än 12 timmar för att undvika
att laddaren överhettas.
- Laddaren blir varm under pågående laddning. Skulle den
bli väldigt het måste laddningen avbrytas och laddaren
kopplas ur från uttaget. Kontrollera både batteri och laddare.
- Använd enbart laddaren i torra utrymmen.
- Kablar och anslutningar till laddaren samt batteriet måste kontrolleras regelbundet. Upptäcks en skada får varken
batteri eller laddare användas innan skadan är åtgärdad.
- Ladda batteriet innan förvaring och underhållsladda det
en gång i månaden för att förlänga batteriets livstid.
- När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort. Förvara laddaren på en torr och sval plats.

6. ANVÄNDNING:
- Denna scooter är avsedd för att användas på platta och
jämna ytor. Om du kör på ett ojämnt underlag som gräs,
grus eller i backar är det viktigt att vara observant om
3. FÖRKLARING SYMBOLER:
motorn låter ansträngd. Om scootern fortsätter att anEndast för
Polaritet
vändas
trots att motorn är överansträngd finns risk att
inomhusbruk
motorn överbelastas och går sönder.
Ej för barn under 3 år
- Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra omDubbelisolerad
råden med vatten.
- Fordonet får aldrig användas på blöta underlag eller i
Lämna till återvinning.
regn. Förvara alltid fordonet i en torr miljö när det inte
används.
- Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden.
- Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad
trasa. Sänk aldrig ner scootern i vatten och spruta aldrig
4. SÄKERHETSFÖRESKRIFT - LADDNING OCH BATTERI: på den med vatten från en vattenslang.
- Djupurladda aldrig batteriet. Så fort batteriet börjar - Överskrid inte maxbelastningen om 50 kg.
- Använd godkänd småbarnshjälm.
tappa kraft behöver det laddas.
- Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över 40 grader - Barn under 3 år bör inte använda produkten på egen hand
p.g.a. skaderisk.
eller under -5 grader.
- All användning måste övervakas av en vuxen.
- Ladda endast i en välventilerad, torr och sval miljö .
- Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort
- Täck aldrig över laddaren med något.
allt förpackningsmaterial efter uppackningen.
- Ladda aldrig batteriet längre än 12 timmar i sträck.
- Koppla ur laddaren ur vägguttag och produkt efter slutförd laddning.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontrollera regelbundet så att kablarna till batteri och
laddare är oskadda.
- Låt aldrig barn ladda batteriet på egen hand.

