E/FAT 1000W Takuuehdot
1. Takuu alkaa siitä päivästä siitä päivästä, kun tuote on luovutettu
ostajalle.
2. Takuu kattaa vain valmistus ja raaka-aine virheet.
3. E/FAT pyörien komponenttien takuuaika on 12kk. Runkotakuu on 12kk,
kuskin maximi paino 120kg (edellyttäen, että käyttäjä noudattaa huoltoohjelmaa).
4. Takuuasioissa ja reklamaatioissa on käännyttävä Vartiokylän Pyörän
puoleen.
5. Takuuasioita ja reklamaatioita käsiteltäessä on kaikissa tapauksissa aina
esitettävä takuutodistus (asiakas on itse vastuussa takuutodistuksen
säilyttämisestä).
6. Takuu on voimassa vain, jos asiakas ilmoittaa vian välittömästi sen
ilmenemisestä. Pyörällä ei saa ajaa ennen myyntiliikkeen konsultointia
vian laadusta.
7. Takuu ei kata vikoja jotka aiheutuvat puutteellisesta huollosta, muiden
kuin alkuperäisten osien käyttämisestä, virheellisistä korjauksista tai
asennuksista tai muutoksista rakenteissa.
8. Takuu ei kata normaalia kulumista, huononemista, tai sään
aiheuttamaa tuotepintojen muuttumista. On itse huolehdittava
oikeaoppisesta ja säännöllisestä pesusta, huollosta ja säilytyksestä. Sekä
otettava huomioon ja suojattava ne rungon osat, jotka ovat alttiina
ketjun, vaijereiden, yms. hankaukselle.
Huom! Takuun piiriin ei kuulu erittäin kuluvat osat: Vaijerit, Rattaat,
Ketjut, Renkaat, Jarrupalat, Laakerit, jne… Muista huolto, se pidentää
käyttöikää.

9. Takuu ei kata vaurioita, jotka syntyvät tavanomaista suuremmasta
rasituksesta, ajovirheestä tai tuote on ollut kilpa tai kilpa-ajoa vastaavassa
harjoitusajossa.
10. Takuu ei kata törmäyksestä, hypystä eikä kaatumisesta aiheutuvia
vaurioita.
11. Takavaihtajan osuminen pinnoihin ei ole takuunalainen vika vaan
johtuu ulkoisesta voimasta joka on vääntänyt vaihtajaa/korvaketta ja/tai
vaihtajan virheellisestä säädöstä. Pyörät luovutetaan ja lähetetään
tarkistettuina ja säädettyinä. Älä aja vääntyneellä korvakkeella!
12. Hydraulisten jarrujen ilmaus ja säätö on normaalia huoltoa.
13. Mikäli akku on saanut iskun tai sen muovikuori on vahingoittunut tai
akun sisälle on päässyt vettä, akun takuu raukeaa ja se tulee
turvallisuussyistä vaihtaa uuteen.
14. Tarkasta pyöräsi toiminta aina ennen jokaista ajokertaa (kiinnitykset,
kiristykset, säädöt, komponenttien ja johtojen ulkoinen kunto,
rengaspaineet).
15. Älä aja pyörälläsi mikäli se pitää omituista ääntää, osat ovat löysällä
tai vioittuneet, olet korjannut itse komponentteja etkä ole varma
toimivatko ne oikein, yms... Konsultoi aina myyjäliikettä.
16. Älä aja pyörääsi pitkiä matkoja tai jyrkkiä ylämäkiä pelkkää
kaasukahvaa käyttäen. Moottori on apumoottori, eikä sitä ole suunniteltu
jatkuvasti ajettavaksi pelkällä kaasulla-> Johtojen ja moottorin
ylikuumenemisvaara! Tämä tuote ei ole mopo tai moottoripyörä vaan
polkupyörä jossa on sähköinen apumoottori.

17. Kun pyörällä ei ajeta niin säilytä akku aina sen mukana toimitetussa
metallisessa lataus- ja säilytyslaatikossa. Muista painaa akku OFF
asentoon punaisesta virtanäppäimestä.

10 kohdan tiivistetty muistilista
1. Pyöräsi on moottorilla varustettu polkupyörä L1e-A.
2. Muista putsata, huoltaa ja voidella pyöräsi osia säännöllisesti ja
säilyttää sitä kuivassa paikassa - > Ahkera huoltaminen ja oikeaoppinen
säilytys pidentää pyörän ja osien käyttöikää ja toimintavarmuutta
huomattavasti.
3. Moottorissa on lämpötila-anturi, joka kytkeytyy päälle mikäli moottori
kuumenee liikaa (vikakoodi 03). Anturi kytkee virrat päälle
automaattisesti kun moottori on jäähtynyt tarpeeksi -> ÄLÄ VEDÄTÄ
MOOTTORIA LIIKAA PELKÄLLÄ KAASULLA, POLJE MYÖS!
4. Fatpyörän suositus rengaspaineet ovat maastossa 0,6- 0,9 bar:ia ja
kadulla 1,0- 2,0 bar:ia.
5. Pidä hyvää huolta akusta. Se on pyöräsi kallein ja herkin osa.
6. Lainmukainen nopeusrajoitus moottorin poiskytkeytymiselle on
25km/h -> TAKUU EI KATA MITÄÄN VIKOJA MIKÄLI PYÖRÄ ON SÄÄDETTY
KULKEMAAN LUJEMPAA!
7. Älä tee sähkö-osiin minkäänlaisia muutoksia. Konsultoi huoltotoimissa
Vartiokylän Pyörää. Autamme mielellämme.
8. Älä koske muihin pyörän ohjainyksikön parametreihin (Lcd-näytön
kautta) kuin ohjeissa on annettu lupa -> RIKKOUTUMIS JA
TULIPALOVAARA!

9. Varo kuljettaessasi pyörää varsinkin sen sähköjohtoja -> suurin osa
toimintaongelmista johtuu vääntyneistä vioittuneista sähköjohdoista.
10. Nauti sähköpyöräilystä uutena lajina ja sen tuomista uusista
mahdollisuuksista. Muista olla huomaavainen toisia liikkujia kohtaan.
Luodaan yhdessä sähköpyöräilijöille hyvä maine :)

