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Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä ohje 
sisältää tärkeää tietoa Lithiumakun turvalliseen käyttöön ja säilytykseen 
liittyen. Oikein käytettynä ja säilytettynä Litjiumakku on turvallinen ja 

pitkäikäinen käyttää.

Akku on varustettu virta-avaimella, jolla kytketään päävirta päälle ja sillä voidaan lukita akku 
pyörään. (joissain akuissa voi olla esim. erillinen on/off painike. Joissain malleissa avainta 

käytetään vain lukitsemaan akku paikoilleen) 

Virtalukossa on kolme asentoa: 

1.Virta päällä 
2.Virta pois ja akku lukossa

 3.Virta pois ja akku ei lukossa (paina avainta sisään ja käännä). Akun voi irroittaa pyörästä vain 
tässä asennossa.

        

                                         Varoitukset ja huomautukset

-Akku on tarkoitettu vain sähköpyöräkäyttöön. Elä käytä akkua muissa laitteissa.
-Elä koskaan oikosulje akkua.
-Elä koskaan lataa akkua purkupistokkeesta tai pura latauspistokkeesta
-Pidä akku kaukana kovasta lämmöstä, avotulesta, vedestä ja kosteudesta.
-Elä kohdista akkuun iskuja tai kovaa tärinää
-Suojaa akku vedeltä, kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta. Suojaa akun terminaalit sateelta ja 
roiskevedeltä
-Säilytä akkua lasten ulottumattomissa
-Elä avaa tai pura akkua. Akun avaaminen johtaa takuun raukeamiseen.
-Elä käytä akun puhdistamiseen bensaa, liuottimia yms. Käytä kevyesti vedellä kostutettua liinaa.
-Jos akkua ei käytetä useaan päivään, irroita akku ja vie se säilytykseen turvalliseen paikkaan. 
Säilytyslämpötilan tulee olla +20 - +35 C.
-Käytä akun lataukseen vain akun mukana toimitettua ja tehtaan hyväksymää laturia. Takuu 
raukeaa, jos lataamiseen käytetään siihen sopimatonta laturia. 
-Yleensä akun toimintasäde paranee hieman muutamien latauskertojen jälkeen.
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Käyttöohjeet

Lataaminen:

-Akku toimitetaan esiladattuna. Akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
-Aseta ensin laturin pistoke akkuun ja kytke vasta sitten pistoke verkkovirtaan. Latauksen päätyttyä 
poista laturin pistoke ensin verkkovirrasta ja sitten akusta.
-Laturin valo näyttää lataustilanteen. Punainen=Lataa, Vihreä=Täynnä, Punainen vilkkuu=keskeytä 
lataus. 
-Latauslämpötilan tulee olla +20 - +35C
-Ylilataaminen voi aiheuttaa vaaran tai vahingoittaa akkua. Vaikka laturissa on ylilataussuoja, 
emme suosittele jättämään akkua laturiin ilman valvontaa pitkäksi aikaa.
-Jos akku paisuu, siinä on havaittavia muutoksia tai se kuumenee reilusti, keskeytä lataaminen 
välittömästi
-Lataus tulee suorittaa kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana tulen lähteistä.
-Elä säilytä tulenarkoja tavaroita alle 1,5m etäisyydellä akusta, kun lataus on käynnissä.
-Elä päästä lapsia lähelle, kun lataus on käynnissä.  

Käyttö:
-Elä koskaan säilytä akkua kylmässä ja varsinkaan lähde ajamaan viileässä/kylmässä (alle +10C ) 
olleella akulla. Tämä pienentää akun kapasiteettia ja voi pahimmassa tapauksessa vahingoittaa 
kennoja pysyvästi. Akkua voidaan käyttää jopa -20 asteen pakkasella, koska akku lämpenee 
käytettäessä. 
-Käyttölämpötila -20C - +35C
-Akku säilyy parhaiten hyvänä, kun sitä käytetään monipuolisesti. Akku on hyvä ajaa tyhjäksi/lähes 
tyhjäksi esim joka 5-10 latauskerta. Vältä säännöllistä akun täysin tyhjäksi ajamista. Se voi lyhentää 
akun käyttöikää. Lithiumakulla ei ole ns.muisti-ilmiötä, eli se voidaan ladata huoletta vaikka se ei 
tyhjä olisikaan.
-Vältä suuria virtoja ja moottorin liiallista rasitusta. Akun käyttöikä voi lyhentyä jos akkua 
rasitetaan liikaa.
-Älä koskaan lähde moottorin avustamana suoraan paikoiltaan. Tämä voi vahingoittaa 
komponentteja. Paikoiltaan lähtiessä käytä aina ensin poljinvoimaa apuna.
-Vältä ylämäessä liiallista moottorin käyttöä. Polje ylämäessä aina itse mukana. Vältä pitkiä, yli 15 
asteen nousuja.
-Mitä alempi lämpötila, sen vähemmän moottoria/akkua on syytä rasittaa.
-Sateella akku on syytä suojata mahdollisimman hyvin. Kastunut akku voi aiheuttaa vaaratilanteen 
ja vahingoittaa akkua.
-Jos käytön aikana akku lämpeää reilusti, vuotaa, pullistuu, haisee tai savuaa, on käyttö lopetettava 
välittömästi ja vietävä akku pois ihmisten ja syttyvien esineiden luota.
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Säilytys:
-Säilytyslämpötila +20-+35C
-Jos pyörää seisotetaan ajamattomana useita päiviä, tulee akku viedä sisälle säilytykseen.
-Akku tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa ja ilmastoidussa paikassa +20-+35C lämpötilassa. Akku 
tulee säilyttää riittävän kaukana lämmönlähteistä ja avotulesta.
-Akku tulee säilyttää aina oikeinpäin
-Litiumakku ei pidä liiallisesta seisottamisesta. Akkua ei saa säilyttää tyhjänä. Akku tulisi säilyttää 
aina vähintään 50% latautuneena. Jos säilytys on pitkäaikaista (yli 1kk), tulee akkua ladata 60 
päivän välein, n.2-3 tuntia kerrallaan.
-Akkua ei saa säilyttää yhdessä palavien materiaalien kanssa. Sammutustarvikkeet tulee olla 
nopeasti saatavilla.

Takuu:
-Akulla on 12kk valmistevirhe ja raaka-aine takuu (Latauskapasiteetti vähintään 80% uuden akun 
vastaavasta). 
-Takuu raukeaa, jos akku avataan tai siihen tehdään rakenteellisia muutoksia, kytkentöjä tms. ilman 
valmistajan/maahantuojan lupaa
-Takuu ei kata vääränlaisesta käytöstä tai virheellisesti asennetusta tuotteesta aiheutunutta vikaa. 
-Takuu ei kata käyttö/asennusohjeiden laiminlyönnistä seurannutta vikaa (esim.puutteellinen 
kosteussuojaus, akun vääränlainen käyttö/käyttölämpötila/säilytys) 
-Takuu ei kata sääolosuhteista tai normaalista poikkeavasta käytöstä aiheutunutta vikaa.
-Takuu ei korvaa muun vaurioituneen osan tuotteelle aiheuttamia välillisiä vahinkoja.
-Takuu ei kata huolimattoman säilytyksen tai kuljetuksen aikana tapahtuneita vikoja/virheitä.
-Takuu ei kata normaalista kulumisesta johtuvaa akun kapasiteetin heikkenemistä.

Kierrättäminen:
-Akut tulee kierrättää viemällä ne paristojen- ja akkujenkeräyspisteeseen, joita on 
tyypillisesti kierrätyspisteissä ja kauppakeskusten yhteydessä. Li-ion-akuille on olemassa 
Suomessa kierrätysmenetelmä, jossa niiden sisältämät raaka-aineet otetaan talteen ja 
ohjataan uudelleenkäyttöön. 

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat akun turvallisen käytön.
Oikein käytettynä Litiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen käyttää! 
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