
HUOM! 

 

Tämä tuote on tarkistettu Suomessa Rollboys Oy:n toimesta ennen luovutusta 

asiakkaillemme, jotta takaamme että sinä asiakkaana saat täysin toimivan ja 

luotettavan sähköskootterin käyttöösi. Tämän takia mittaristo ei ikinä näytä 0. 00 km. 

Enintään kuitenkin 1 km. 
 

Vastaanottaessasi tuote, tarkista ettei skootterissa ole kolhuja tai halkeamia, kun se 

toimitetaan sinulle. Mikäli on, pyydämme sinua ottamaan välittömästi kuvia virheistä 

ja lähettämään ne sähköpostiimme, Chatiin tai vaikka WhatsApp numeroon. 

 

Pikaohje: 
 

1. Kiinnitä lokasuojat, mikäli ne eivät ole toimitettuna sinulle kiinnitettynä. (4+4 

ruuvia yhteensä, 4+4 mutteria yhteensä – pitkät kromiset ruuvit tulevat etulokariin ja 

harmaat tulee asentaa takalokasuojaan) 

2. Kiinnitä jalkatapit mitkä sijaitsevat takaiskunvaimentimien vieressä (1+1 ruuvia 

sekä 1+1 mutteria) 

3. Kiinnitä selkätuki toisen istuimen taakse. (3 mutteria) 

2. Kiinnitä virtajohto akkuun, joka sijaitsee istuimen alla. 

3. Varmista että ohjaustanko on kunnolla kiinni ennen ajoa. Ohjaustanko on kiinni 

neljällä kuusiokoloruuvilla lampun alla, jos irrotat ajovalon (2 normaalia ruuveja) 

pääset säätämään ohjaustankoa joko ylemmäs tai alemmas.  

 

Lähetys sisältää: 

1x Laturi 

1x Avain jokaiseen akkuun 

1x Avain säilytyslokerolle seisontalaudan alla 

2x Avain ajovalon virtalukkoon 

2x Sähköinen äly avain (kts. Kuva) 

1x Selkätuki 

2x 15Ah irrotettavia akkuja (Mikäli olet tilannut 30Ah mallin) 

 

Päivävalo syttyy samalla kun käännät avainta virtalukossa, saadaksesi kirkkaampi 

ajovalo päälle, käännä avainta vielä kerran myötäpäivään. 

 

Kiinnitä jalkatapit mukaan tulevilla pulteilla ja muttereilla, mikäli haluat asentaa ne. 

 

Laturi löytyy säilytystilassa, peilit pakataan samaan tilaan, mikäli olet tehnyt niistä 

tilauksen. 

 

 

 

 

Rengaspaine tulee olla 1,8 Bar edessä, että takana. Jos ajelet skootterilla esim. mökillä 

missä mahdollisesti on hiekkatie, suositellaan mukavuuden takia laskemaan 



rengaspaine 1,6 Bariin. Tämä toki saattaa vaikuttaa toimintasäteeseen, kerran 

skootterilla ajaminen muuttuu raskaammaksi. Maksimi rengaspaine 2,0 Bar. 

 

Vältä vesilätäköissä ajelua äläkä pese sitä painepesurilla tai märällä sienellä siellä 

missä on sähkökytkentöjä. Suosittelemme pesua ainoastaan kosteella rätillä tai 

pyyhkeellä. Skootteri ei ole täysin vesitiivis, joten älä aja suorassa sateessa. Säilytä 

skootteria kuivassa ja vähintään 15 c lämpötilassa. 

 

 

Älä lataa skootteria ilman että kukaan on paikalla. Skootteria ei saa ladata kosteassa tai 

liian kylmässä! Säilytä akkua ohjeiden mukaisesti, jotka löydät tuotesivulta 

verkkokaupassamme. Lataa aina akku ajon päätteeksi, anna sen kuitenkin viilentyä 

noin puolituntia ennen latausta. Älä ikinä anna akun tyhjentyä kokonaan. Hoitamalla 

akkua oikein pidennät sen elinikää. 

 

 

 
 

Hauskoja ajohetkiä!       

 

 

 

 
asiakaspalvelu@rollboys.com 


