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SÄHKÖPOTKULAUTA 

Käyttöohje 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOLEHDI TURVALLISUUDESTASI AJAESSASI 

KÄYTÄ AINA KYPÄRÄÄ JA NOUDATA KAIKKIA LAKEJA! 
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AKUN HOITO JA LATAUSOHJEET 
 
1. Akku on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.   

(Noudata tuoteoppaassa olevia latausohjeita.) 

2. Lataa mieluiten jokaisen käytön jälkeen. 

3. Lataa ennen varastointia. Akku on ladattava kerran 

kuukaudessa, vaikka et käyttäisikään sähköpotkulautaa.  

4. Lataa akkua 6-8 tuntia tai kunnes laturin merkkivalo palaa 

punaisena ja vihreänä. 

5. ÄLÄ anna akun tyhjentyä kokonaan. 

6. Turvallisuutesi vuoksi älä lataa akkua yli 24 tuntia. 

7. Sammuta sähköpotkulauta, kun sitä ei käytetä.   

        

 

Tätä TUOTETTA EI OLE TARKOITETTU EXTREME- tai 

OFF-ROAD-käyttöön! Pidä huolta sähköpotkulaudastasi! 

ÄLÄ HYPPÄÄ SÄHKÖPOTKULAUDALLA ÄLÄKÄ KÄSITTELE 

SITÄ VÄÄRIN! 

ÄLÄ AJA MÄRILLÄ/JÄISILLÄ TEILLÄ! 

Jos et noudata näitä ohjeita, 

TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA! 

 

 

 

 

TÄRKEÄÄ! 

Jos et noudata näitä OHJEITA, 
TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA! 
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VAROITUS 

 

Tämä tuote ei ole moottoriajoneuvojen ajoneuvostandardin mukainen, eikä sitä ole 
tarkoitettu käytettäväksi yleisillä kaduilla, teillä tai maanteillä. Tämän tuotteen 
vaarallinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Kuljettaja voi minimoida nämä 
riskit käyttämällä turvavarusteita, kuten kypärää, suojalaseja, käsineitä, kyynär- ja 
polvisuojia sekä asianmukaisia jalkineita. 

 

ÄLÄ käytä tätä tuotetta liikenteessä, märillä, jäätyneillä, öljyisillä tai 
päällystämättömillä teillä tai huumeiden ja/tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Vältä 
epätasaisia tienpintoja, kuoppia, tien halkeamia ja esteitä. 

 

ÄLÄ käytä vesiletkua tämän tuotteen pesemiseen.  

 

Tätä tuotetta suositellaan yli 16-vuotiaille. 

 

TURVALLISUUS 

 

⚫ Henkilöiden, joilla on heikentynyt näkö, tasapaino, koordinaatio, refleksit, 
lihaksisto, luusto ja arvostelukyky, ei tulisi käyttää tätä tuotetta. 

 

⚫ Alaikäiset eivät saa käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa. 

 

⚫ Henkilöiden, jotka eivät halua tai kykene ottamaan vastuuta teoistaan, ei tulisi 
käyttää tätä tuotetta. 

 

⚫ Tuotteen käyttäjä vastaa KAIKISTA sen käyttöön liittyvistä riskeistä. RISKIEN 
minimoimiseksi käyttäjän tulisi käyttää kypärää, suojalaseja, käsineitä, kyynär- 
ja polvisuojia sekä asianmukaisia jalkineita. 

 
⚫ Tämä tuote on SÄHKÖKÄYTTÖINEN! ÄLÄ käytä tuotetta märillä teillä, 

lätäköissä tai sateisella säällä.  

TÄRKEÄÄ! 

LUE TÄMÄ ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ 

LUE TÄMÄ ENSIN! 
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TURVALLISUUSOPAS 

• Tämän tuotteen suositeltu vähimmäisikä on 16 vuotta. 

• Älä kuormita sähköpotkulautaa liikaa, jotta moottori tai jalkatuki eivät vaurioidu. 

• Sähköpotkulautaa saa ajaa vain yksi henkilö kerrallaan. 

• Tarkista sähköpotkulauta huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa ja varmista, 

että mikään osa ei ole löysällä tai puuttuu. 

• Vältä tahattomat käynnistykset sammuttamalla sähköpotkulauta, kun sitä ei 

käytetä. 

• Sähköisten osien oikosulun välttämiseksi älä käytä sähköpotkulautaa sateella 

äläkä koskaan suihkuta tai pese sähköpotkulautaa vedellä.  

Älä aseta akkua tulen tai lämmönlähteen lähelle. 

• Älä käytä laturia, jos se on vaurioitunut, jotta akku ei vahingoitu. 

• Pidä kädet, kasvot, jalat ja hiukset kaukana kaikista liikkuvista osista. 

• Älä koske moottoriin tai renkaisiin niiden ollessa käynnissä. 

• Jarrut on tarkoitettu nopeuden hallintaan ja sähköpotkulaudan pysäyttämiseen.  

Harjoittele jarruttamista hidastaaksesi ja pysähtyäksesi sujuvasti. 

• Huolehdi sähköpotkulautastasi tuotteen käyttöohjeessa suositellulla tavalla. 

• Käytä vain valmistajan suosittelemia laadukkaita varaosia. 

• Tarkasta koko potkulauta ennen jokaista käyttökertaa. Vaihda halkeilleet, 

rikkinäiset tai vaurioituneet osat ennen käyttöä.   

 

*ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ POTKULAUTAA ILMAN 

AIKUISEN VALVONTAA. 

 

*ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SÄHKÖPOTKULAUTAA ALKOHOLIN 

VAIKUTUKSEN ALAISENA. 
 
 
 
 

Jos ilmenee tilanne, jota ei ole mainittu käsikirjassa, 
pyydämme sinua noudattamaan varovaisuutta ja hyvää harkintakykyä. 

 

 

YHTEENVETO 
TURVALLISUUSOHJEISTA 
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

Sähköpotkulautasi mukana toimitetaan seuraavat osat. Tarkista, että seuraavat osat ovat 

mukana: 

1. Sähköpotkulauta 

2. Akkulaturi 

3. Työkalukäsikirja ja 20A varokkeet 

4. Satula 

5. Satulatolppa ja kiristin 

ALOITUS 

    Lue käyttöohjeet ja kohta AJAMINEN,  

ennen kuin aloitat sähköpotkulaudan käytön. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Asennus 

 

1. Poista potkulauta varovasti laatikosta. 

 

2. Kun haluat taittaa sähköpotkulaudan auki, 

aloita painamalla TAITTOVIPUA alas toisella 

kädellä ja vetämällä samalla ohjaustankoa 

varovasti ylös toisella kädellä. Varo 

päätäsi, kun taitat potkulaudan. 

 

3. Nosta ohjaustankoa pystyasentoon, kunnes 

tunnet mekanismin asettuvan paikalleen. 

 

4. Kiinnitä ohjaustanko kiinnittämällä 

hopeinen ohjaustankokiinnike 

ohjaustankoon hieman yläreunan 

alapuolelle. Varmista, että asennat 

ohjaustangon oikeaan asentoon niin, että 

kaasu on oikealla puolella. Kiristä 

ohjaustanko kiristämällä kiristimen ruuvit 

kuusiokoloavaimella (mukana) kuvan 

mukaisesti.   

 

5. Asenna käsijarrut löysäämällä paineruuvit 

kuusiokoloavaimella. Säädä vivut 

mukavaan asentoon ja kiristä ruuvit.     

* VARO VETÄMÄSTÄ KAAPELEITA! 
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Asennus - jatkuu: 
 
6. Asenna 20 ampeerin varoke 

paikalleen avaamalla jalkalevyn 
kansi kuvan mukaisesti.  Aseta 
varoke varokkeenpitimeen ja sulje 
sitten jalkalevyn kansi. 

7. Kiinnitä satulatolppa jalustaan ja 
kiinnitä sitten kiristin satulatolpan 
yläpäähän. Vedä ylempiatulatolppa 
haluttuun asentoon ja kiristä kiristin 
tiukasti.   

8. Kiinnitä satula ylempään 
satulatolppaan ja kiristä satulan 
ruuvit kuvan mukaisesti.   

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

    

 

 
 
Asennus - jatkuu 
 
9. Asenna 20 ampeerin varoke paikalleen 

avaamalla jalkalevyn kansi kuvan 

mukaisesti. Aseta varoke 

varokkeenpitimeen ja sulje sitten 

jalkalevyn kansi. 

 

10. Kiinnitä satulatolppa jalustaan ja kiinnitä 

sitten kiristin satulatolpan yläpäähän. Vedä 

ylempi satulatolppa haluttuun asentoon ja 

kiristä kiristin tiukasti.   

 

11. Kiinnitä satula ylempään satulatolppaan ja 

kiristä satulan ruuvit kuvan mukaisesti.   

 

 

 

http://outl1.se/


 

Tämän tuotteen myy outl1.se Sivu 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAUS 

 

Sähköpotkulauta toimitetaan ladattuna.  Suosittelemme kuitenkin, että lataat akkua 6-8 

tuntia ennen kuin käytät potkulautaa ensimmäistä kertaa.  Suosittelemme myös, että 

lataat sähköpotkulaudan jokaisen käytön jälkeen ja ennen sen varastointia. 

 

VAROITUS: Älä anna akun tyhjentyä kokonaan latauksen aikana, sillä se vahingoittaa 

akkua.   

 

 

 
AJAMINEN 
 
1. Varmista, että kaikki näkyvät ruuvit ja mutterit on kiristetty. 
2. Nosta tukijalka ylos. 
3. Paina vasemman ohjaustangon virtakytkin ON-asentoon. 
4. Aseta toinen jalka jalkatuella ja potkaise samalla vauhtia toisella jalalla. Kierrä 

oikeassa ohjaustangossa olevaa kaasua kevyesti. Sähköpotkulauta alkaa liikkua omin 
voimin. 

 
**Sähköpotkulaudassasi on käsikaasu, jonka voimakkuus on säädettävissä.  Voit hallita 
sähköpotkulaudan nopeutta vaihtelemalla painetta, jota käytät käsikaasua pyörittäessäsi.  

1. Varmista, että virta on katkaistu. 

2. Avaa latauspistokkeen kansi 

rungon oikealla puolella jalkatuen 

alla.  

3. Ota esiin akkulaturi. Työnnä 

kaapelin päässä oleva 

kolmihampainen liitin potkulaudan 

pistorasiaan. 

4. Kytke sitten virtajohto pistorasiaan.  

 

Kun laturi kytketään päälle, punainen valo 

vilkkuu osoituksena siitä, että lataus on 

alkanut. Kun laturin valo palaa punaisena ja 

vihreänä, voit irrottaa laturin ja sulkea 

suojakannen.    
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Mitä enemmän pyörität kaasua, sitä suurempi on nopeus.   
 

PYSÄHTYMINEN JA JARRUTTAMINEN 
 
1. Jarruta vapauttamalla KAASU ja painamalla JARRUVIPUJA ohjaustangon 

vasemmalla/oikealla puolella. Kun painat jarruja, katkaiset moottorin virransyötön.  
Kun tunnet, että akku on tyhjenemässä eikä kiihdytä täyteen nopeuteen, 
sähköpotkulauta on valmis ladattavaksi.   

 
HUOM: Jos on/off-kytkin jätetään ON-asentoon yli 10-15 minuutiksi ilman, että 
sähköpotkulauta on liikkeessä, Smart Power kytkeytyy pois päältä.  Käynnistä uudelleen 
kääntämällä virtakytkin OFF-asentoon, odota muutama sekunti ja käännä se uudelleen 
ON-asentoon. 

KOKOONTAITTAMINEN JA VARASTOINTI 

 

Kun olet käyttänyt sähköpotkulautaa, voit taittaa sen kokoon, jolloin se vie vähemmän 

tilaa säilytystä ja kuljetusta varten.  Irrota ensin satulatolppa ja satula ja paina sitten 

taittovipua alaspäin yhdellä kädellä samalla, kun työnnät ohjaustankoa alaspäin 

jalkatukea kohti. VARO PÄÄTÄSI, KUN TAITAT OHJAUSTANGON ALAS.  Paina 

alaspäin, kunnes tunnet mekanismin lukittuvan. 

JARRUJÄRJESTELMÄ 

Sähköpotkulautassa on eturenkaissa vannejarrut ja takarenkaissa levyjarrut. 

Molemmat aktivoidaan vasemmassa ja oikeassa ohjaustangossa olevilla 

käsijarruvivuilla. Kun puristat käsijarrua vasemmalla kädelläsi, aktivoit 

takajarrun. Kun puristat käsijarrua oikealla kädelläsi, aktivoit etujarrun. Muista 

vapauttaa KAASU, kun aiot jarruttaa. Sähköpotkulauta on varustettu 

molemmissa jarruissa olevilla kytkimillä, jotka katkaisevat moottorin 

virransyötön, kun jarruja painetaan. Harjoittele jarrutusta sileällä, kuivalla 

pinnalla, jotta totut jarrujärjestelmään. Märkä, epätasainen ja epävakaa 

tienpinta vaikuttaa jarrutusmatkaan. 

Jarrujen säätäminen 

Sähköpotkulaudan jarrut on säädetty toimitushetkellä.  

Jarruja voi kuitenkin olla tarpeen säätää ajoittain uudelleen. 

 

 

 

  

 

Etujarrun säätö: 
Liian löysien jarrujen säätäminen: 
1. Säädä vasemmanpuoleisen 

jarruvivun paineruuvia kääntämällä 
sitä vastapäivään, kunnes rengas 
pyörii vapaasti. 

 
Liian kireiden jarrujen säätäminen: 
4. Säädä vasemmanpuoleisen 
jarruvivun paineruuvia kiertämällä sitä 
myötäpäivään, kunnes rengas pysähtyy 
hieman pyörittäessäsi sitä. 
 
Etujarrun lisäsäätö 
5.  Etsi säätöruuvi etujarrun 
kiinnikkeestä. (etupyörän yläpuolella).  
Kiristä tai löysää tarvittaessa. 
 
Takajarrun lisäsäätö 
6. Etsi säätöruuvi takajarrun 

kiinnikkeestä (takapyörän 
yläpuolella vasemmalla puolella). 
Kiristä tai löysää tarvittaessa. 
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JARRUJEN VINKUMINEN 

Jarrut saattavat vinkua, ennen kuin ne on ajettu sisään. Tämä on normaalia 

eikä vaikuta  

jarrujen toimintaan tai laatuun. Vinkuminen vähenee käytön myötä. 

 

RENGASPAINEET 

Renkaat on täytettävä enintään 50 P.S.I. paineeseen. Käytä rautakaupoista 

saatavaa renkaankorjaussarjaa. 

 

Poista ilmat renkaastaennen kuin löysäät mutteria renkaan avaamiseksi. 

 
 

HUOLTO 
 
Suositeltavat työkalut 
 
Sähköpotkulaudan säätämiseen ja virittämiseen tarvitset seuraavat työkalut: 
 

◼ Kuusiokoloavain: 3/4/5/6 mm 
◼ Kiintoavain: 10/13/13 mm 
◼ Suuri jakoavain 
◼ Philips-ruuvitaltta 
◼ Öljy tai voiteluaine 
 

KESKIOSAN SÄÄTÄMINEN 

 

Keskiosa toimitetaan tehtaalta valmiiksi säädettynä. Ajaminen epätasaisessa 

maastossa ja yleinen käyttö voivat löysätä keskiosan ajan myötä. Keskiosaa 

voi kuitenkin olla tarpeen säätää ajoittain uudelleen. 

Takajarrun säätö 
Liian löysien jarrujen säätäminen: 
2. Säädä oikeanpuoleisen jarruvivun paineruuvia 

kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes rengas 
pyörii vapaasti. 

 
Liian kireiden jarrujen säätäminen: 
3. Säädä oikeanpuoleisen jarruvivun paineruuvia 

kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes rengas 
pysähtyy hieman pyörittäessäsi sitä. 
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KETJUN SÄÄTÖ 

 

Ketju on säädetty tehtaalla. Sitä voi kuitenkin olla tarpeen säätää ajoittain 

uudelleen Ketjun on oltava linjassa hampaiden kanssa, jotta vältetään 

epätasainen kuluminen. Tämä lyhentää ketjun käyttöikää. 

 

 

 

 

Kuinka kireällä ketjun pitäisi olla? 

◼ Jos ketju hyppii ketjupyörillä, se on liian löysä ja voi aiheuttaa 

vaaratilanteita. 

◼ Jos ketju vinkuu renkaan pyöriessä, se on liian kireällä ja voi 

aiheuttaa ketjun katkeamisen. 

◼ Oikea kireys saavutetaan säätämällä ketjua löysästä asennosta, 

kunnes se on hieman kireällä. 

 

 

Keskiosan säätäminen 

 

1. Käännä ohjaustankoa oikealle, kunnes 

PÄÄOSA tulee näkyviin. (Katso 

vasemmalla oleva kuva) 

2. Käytä suurta jakoavainta ja käännä 

laakeria varovasti myötäpäivään 

kiristääksesi sitä. *ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA, 

SILLÄ SE VOI VAHINGOITTAA 

LAAKEREITA. 

 

Ketjun kiristäminen: 

 

Löysää hieman kahta akselipulttia 

takarenkaan molemmin puolin. (kuva 14). 

Säädä sitten hitaasti kahta ruuvia 

takarenkaan molemmin puolin (kuva 15), 

kunnes ketju on riittävän kireällä. 

 

Pyöritä takarenkaita varmistaaksesi, että 
ketju on paikallaan. 

Kiristä taka-akselin pultit ennen käyttöä. 
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HUOLTOSUUNNITELMA 

Hyvin huollettu sähköpotkulauta toimii tasaisemmin ja pidempään. 

Seuraavassa on muutamia huolto-ohjeita, joiden avulla pidät 

sähköpotkulautasi huippukunnossa: 

 

Päivittäinen puhdistus 

 

Jokaisen sähköpotkulaudan käytön jälkeen 

◼ Pyyhi sähköpotkulauta pehmeällä kostealla liinalla. (ÄLÄ PESE 

VESILETKULLA) 

◼ Tarkista, että kaikki mutterit ja ruuvit ovat kireällä. 

◼ Öljyä ketju sopivalla suihkeella tai moottoriöljyllä. 

◼ Tarkasta, että akkulaturi ja johdot ovat ehjiä. 

 

 

 

    

OIRE MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE 

Laturin valo palaa 

välittömästi vihreänä ja 

punaisena 

1. Akku on ladattu. 

 

2. Lauennut varoke 

tai huono 

kosketus 

latauspistorasian 

ja akun välillä.     

1. Jatka akun 

lataamista 6-8 

tuntia ennen 

ensimmäistä 

käyttöä.   

 

2. Tarkasta varoke: 

Onko jokin kaapeli 

löysällä tai 

kytkemättä? 

Akkua ei ladata.  

Sähköpotkulaudassa ei 

ole täyttä 

moottoritehoa.   

1. Akku on loppuun 

käytetty. 

2. Laturi on rikki.    

1. Vaihda akku. 

 

 

2. Vaihda laturi.   

Sähköpotkulauta liikkuu 

nykivästi tai liian 

1. Akku ei ole 

täysin ladattu. 

1. Lataa tai vaihda 

akku. 
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hitaasti.   2. Löysät kaapelit. 

3. Viallinen 

kaasukahva.   

2. Tarkista 

mahdolliset löysät 

kaapelit 

 

Sähköpotkulauta ei 

liiku, kun kaasua 

painetaan. 

1. Akku ei ole 

täysin ladattu. 

2. Jarruvivut väärin 

säädetty 

3. Akku on loppuun 

käytetty. 

1. Vaihda akku tai 

laturi. 

2. Vapauta jarrut 

3. Vaihda akku.. 

Sähköpotkulauta 

pysähtyy yllättäen 

kesken matkan. 

1. Varoke on 

lauennut. 

2. Löysä tai 

katkennut 

kaapeli. 

1. Vaihda varoke 

2. Tarkista, onko 

irtonaisia tai 

katkenneita 

kaapeleita, jotka 

on 

korjattava/vaihdett

ava. 
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