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Long Range akkujen lataus 
 

1. Käännä virrat pois laitteesta. Poista avain 
virtalukosta ja avaa jalkatilan akkuluukku avaimella 
nuolella merkitystä kohdasta (kuva1). Irrota akusta 
akkukaapeli (kuva2) ja kytke akkuun laturi (katso 
laturin kytkentä ja käyttöohjeet sivun alaosasta). 
Voit joko ottaa akun pois jalkatilasta tai ladata sen 
laitteessa paikallaan, jos lataat akun paikallaan, niin 
tarkista laturin käyttöohjeesta (alla), että 
latausolosuhteet on oikeanlaiset. 

 
2. Kun olet tehnyt kohdan yksi toimenpiteen, niin 

lataa tämän jälkeen istuimen alla oleva akku. Irrota 
akkukaapeli akusta (kuva3) ja kytke laturi akkuun. 
Voit irrottaa akun avaimella nuolen osoittamasta 
kohdasta (kuva4) tai ladata akun paikallaan, mutta 
jos lataat akun paikallaan, niin tarkista laturin 
käyttöohjeesta (alla), että latausolosuhteet on 
oikeanlaiset. 

 

Tiedoksi: akut on ladattava yksitellen. Kun laitetta käytetään, niin laite käyttää molemmista akuista virtaa samanaikaisesti. 
Laitetta voi käyttää myös vain toisella akulla. 
 

Akun ja laturin käyttö 
 

Älä päästä akkua tyhjenemään täysin tyhjäksi, lataa tarvittaessa. Akun varaustila vaikuttaa sekä laitteen toimintaan, että 
akun kestävyyteen. Akun kestoon vaikuttavat mm. lämpötila, ajonopeudet, ajomaasto, kuljettajan paino sekä ajotapa.  
Akku tulee ladata ennen ensimmäistä ajokertaa. Kun akku on täysin tyhjä, sitä tulee ladata 24 tunnin kuluessa ainakin 3 
tunnin ajan. Akku tulee ladata valvotusti ja akun, sekä akkulaturin käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias. Akkua tulee 
käyttää vain Long Rangen virtalähteenä. Poista akku laturista, kun akku on täysi. Akkua ei tule jättää laturiin pidemmäksi 
aikaa, kun akku on täyteen latautunut. Kun kytket akun laturiin, niin irrota akunjohto ja nosta akku pois. Vie akku 
lataukseen kuivaan ja valvottuun tilaan. Katso, että akun lähellä ei ole palavia materiaaleja. Aseta akku tasaiselle ja 
varmista ettei se pääse tipahtamaan tai kaatumaan. Käytä aina laitteen mukana tullutta alkuperäistä laturia ja kytke laturi 
ainoastaan kuivaan ja maadoitettuun pistorasiaan (230V). Tarkista, että laturin johto on täysin ehjä. Älä peitä akkua 
latauksen aikana ja varmista, että tilassa on riittävä ilmanvaihto eikä akun lähellä ole mitään palavaa materiaalia. Kytke 
laturin johto akkuun ja sitten virtalähteeseen. Kun otat akun latauksesta, niin irrota ensin laturin johto virtalähteestä ja 
sitten vasta akusta. Pidä kiinni pistokkeesta, kun irrotat johdon pistorasiasta. Älä koskaan kisko johdosta, ettei se 
vaurioidu. Akun lataus lämpötila 0C~35C. Akun käyttölämpötila -10C~45C. Akun varastointilämpötila 0C~30C. Kun et 
käytä akkua pitkään aikaan (yli viikkoon), niin irrota akku laitteesta ja varmista, että se tulee ladattua täyteen kolmen 
kuukauden välein. Säilytä akku aina kuivassa ja lämpimässä tilassa. Pidä akku poissa nesteistä, teräviltä esineiltä ja 
pinnoilta, kuumuudelta, tulen lähettyviltä ja älä pudota akkua. Jos akku putoaa, niin älä käytä akkua ennen asiantuntijan 
tarkistusta. 
Voit ladata Long Rangen akun myös laitteessa paikallaan, mutta suorita lataus samoissa olosuhteissa kuin irrallisen akun 
lataus. Suosittelemme, että pidät lähistöllä litiumakuille tarkoitettua palonsammutinta tai sammutuspeitettä. Varmista, 
että ladattavassa tilassa on palohälytin. 
Jos laturi ylikuumenee, niin punainen led-valo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laturi on kuumuudelta suojaavassa 
tilassa. Kun laturin sisälämpötila on palannut alle 60asteeseen, niin voit jatkaa laturin normaalia käyttöä. Huomioi tässä 
kuitenkin, että lataat akkua tarpeeksi viileässä tilassa, missä on riittävä ilmanvaihto. 
Pidä huoli, ettei positiivinen ja negatiivinen akun napa yhdisty toisiinsa missään vaiheessa. 
 

Varoitus! 

• Jos akku sulaa tai kuumenee, lopeta ajaminen ja pyydä apua paikalliselta myyjältä tai sopimushuoltajalta, älä yritä 
ladata akkua. 

• Jos akku syttyy tuleen, älä sammuta sitä vedellä vaan käytä sammutuspeitettä, hiekkaa, vaahtosammutinta 
tai paksua kosteaa peitettä tulen tukahduttamiseksi. 

• Takuu ei korvaa vaurioita, jotka akun laiminlyöminen ja ajallaan lataamatta jättäminen voivat aiheuttaa. 

• Hävitä akku asianmukaisesti. 
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