LADDNING OCH
LAGRINGSBOKS,
ANVÄNDARHANDBOK &
GARANTIVILLKOR

Tillverkare, import och distribution: M-R. Cool Oy, Y-tunnus: 1059320-9
Service, kundservice och produktsupport: Vartiokylän Pyörä, Linnavuorentie 28, 00800 Helsinki
puh. 040 553 4001, vartiokylanpyora@gmail.com
Kolla den senaste informationen på vår webbplats: http://www.vartiokylanpyora.fi
https://efat.fi https://www.facebook.com/electricfatbike1000w
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1. Inledning
Läs noggrant dessa bruksanvisningar och garantivillkor för batteriets laddnings- och förvaringsbox.
Den här texten beskriver drift, användning, delar och garanti för denna produkt.
För att säkerställa säker och användbar användning av produkten, läs instruktionerna innan du
använder produkten. Kom ihåg att följa säkerhets- och bruksanvisningarna i denna manual. Förvara
instruktionerna på en säker plats för snabb åtkomst.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna manual och den produkt som beskrivs däri utan
föregående meddelande. Vi har gjort vårt bästa för att se till att den här manualen inte innehåller
felaktigheter eller utelämnanden.
Vi gör dock inga framställningar eller garantier, till exempel om deras lämplighet för ett visst syfte
eller deras kommersiella utnyttjande.
Vi ansvarar inte heller för några speciella eller följdskador till följd av användningen av denna
manual eller några fel i den.
M-R. Cool Oy /Vartiokylän Pyörä
OBS! Illustrationerna i denna manual är endast för referens och kan skilja sig från den
faktiska produkten.

2. Säkerhets Instruktioner
Den här handboken innehåller instruktioner för användning och förvaring av metallladdnings- och
förvaringsbox som medföljer din E / FAT el cykel, tillsammans med batteri och laddare.
Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår innehållet. Följ dessa instruktioner med särskild
försiktighet innan du laddar ner eller lagrar.
- Laddnings- och förvaringslådan är endast avsedd för laddning och förvaring och transport av batteri och
laddare som medföljer E/FAT el cykeln.
- Ta bort batteriet från hjulet för laddning, förvaring och transport. När du inte cyklar ska du alltid ladda,
förvara och transportera batteriet i den medföljande laddnings- och förvaringsboxen.
- Kontrollera alltid det yttre tillståndet för batteriet, laddaren och lådan innan du laddar eller förvarar dem.
Att ladda ett skadat batteri kan orsaka en explosion och resultera i brand, personskada och
egendomsskador.
- För att undvika skador, använd bara laddaren som medföljer batteriet för att ladda batteriet. Användning
av en felaktig eller skadad laddare kan resultera i en explosion och leda till brand, personskada och
materiella skador.
- Placera batteriet (laddnings- och förvaringsbox) på en plan yta.
- Se till att det inte finns brännbara material i eller runt lådan när du laddar och förvarar batteriet. Täck
aldrig batteriet (laddnings- och förvaringsbox). Se till att det finns ett röklarm i det område där batteriet
laddas eller förvaras.
- När du laddar och förvarar, stäng alltid av batteriet genom att trycka på huvudströmbrytaren till OFFläget. Huvudströmbrytaren är placerad på batteriets högra sida.
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- Innan du ansluter laddaren till laddaren, se till att spänningen i nätaggregatet är densamma som anges
på laddaren.
- Undvik att använda en förlängningssladd med laddaren. Använd endast en förlängningssladd om du är
helt säker på att den är kompatibel med laddaren.
- Anslut inte levande delar med våta / fuktiga eller våta händer, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Anslut först laddaren till batteriet och sedan till elnätet.
- Undvik kortslutning av metallföremål.
- När batteriet är fullt kommer laddningsindikatorn att ändras från rött till grönt. Av säkerhetsskäl bör
batteriet tas bort när det är fulladdat.
- Koppla först bort laddaren från elnätet och sedan från batteriet. För att koppla ur laddaren från batteriet,
dra i kontakten, dra inte i sladden.
- Koppla alltid ur laddaren från vägguttaget när den inte används.
- När du laddar och förvarar batteriet i laddnings- och förvaringslådan, se till att spärrarna och luckan är
ordentligt stängda.
- Ladda och förvara batteriet i laddnings- och förvaringslådan endast inomhus vid normal rumstemperatur,
där luften ändras väl. Håll dig borta från öppna lågor och heta värmekällor (t.ex. glaserad balkong i
sommarvärme) - risk för explosion!
- Utsätt inte batteriet för temperaturer under 0 ° C eller över + 40 ° C under laddning eller förvaring.
- Utsätt inte för fukt, vatten eller andra vätskor.
- Undvik stötar och droppar.
- Batteriet ska inte förvaras utan laddning (underhållsladdning) i mer än tre (3) månader.
- Förvara elektrisk utrustning utom räckhåll för barn.
- Barn över 8 år och fysiskt eller psykiskt handikappade eller oerfarna personer får endast använda
produkten under övervakning eller om de får instruktioner om säker användning av produkten och förstår
riskerna. Spela inte med enheten. Barn får inte använda, rengöra eller underhålla produkten utan
övervakning.
- Vid korrekt användning förhindrar inte lastnings- och förvaringslådan att en brand inträffar utan
förhindrar den avsevärt och ger mer tid för flykt, släckningsarbete och underlättar avlägsnande av flänsen
från brandområdet.
- OBS! Om batteriet tänds i laddnings- och förvaringslådan är det möjligt att öppna lågor / öppna lågor i
luckorna och hålen i lådan. Se till att det inte finns några brandfarliga material i närheten av hålet.
- Laddnings- och förvaringslådan kan kastas i blandat avfall eller metallåtervinning.
- Om ägaren säljer sin E/FAT el cykel måste batteriet också åtföljas av en batteriladdnings- och
förvaringsbox.
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3. Garantivillkor
Vid korrekt användning och förvaring har E / FAT laddnings- och lagringsbox 10 års garanti från
inköpsdatumet. I garantisaker uppfyller vi kraven i konsumentskyddslagen.
- Den här produkten är endast avsedd för laddning och lagring av E / FAT 1000W elcykelbatteri.
- Produkten är främst avsedd för konsumentbruk.
- Garantin börjar på inköpsdatumet, inte på idrifttagningsdatumet.
- Garantin täcker endast tillverknings- och materialfel.
- Garantin täcker inte fel på grund av felaktig lagring, hantering eller felaktig användning av
produkten.
- Garantin täcker inte skador på produkten på grund av normalt slitage, repor, fukt, mekanisk
påfrestning, batteri brand och / eller andra yttre orsaker.
- Klagomål måste alltid åtföljas av ett garantiintyg i alla fall. OBS! Det är kundens ansvar att
behålla garantibeviset.
- Använd inte produkten om den är skadad / trasig. Kontakta din återförsäljare!
- Om batteripolarna / kontakterna visar tecken på en kortslutning eller är skadade, kommer vatten
inuti eller batteriet faller ner till marken eller slås och dess plastskal går sönder, byt ut det
omedelbart! Det ska inte längre laddas ner eller förvaras inomhus i en laddnings- och lagringsbox.
- Produktgarantin täcker inte indirekt skada på annan egendom.
- M-R. Cool Oy ansvarar inte för direkta eller indirekta kostnader till följd av användning eller
defekt av produkten, såvida inte annat anges i obligatorisk lag.
- Om ägaren säljer sin E / FAT elcykel måste batteriet också åtföljas av en batteriladdnings- och
förvaringsbox.
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4. Illustrerade bruksanvisningar (nedladdning, lagring och transport)
1. Placera batteriet på lådans vänstra
sida. Tryck på huvudströmbrytaren till
OFF-läget. Huvudströmbrytaren är
placerad på batteriets högra sida.

2. Anslut först laddaren till batteriet
genom hålet på lådans högra sida.

3. Anslut laddaren till elnätet. Stäng locket.
När batteriet är fullt kommer indikatorn på
laddaren att ändras från rött till grönt. Av
säkerhetsskäl bör batteriet tas bort när det
är fulladdat.

4. Koppla ur laddaren först och koppla
sedan ur batteriet. För att koppla ur laddaren
från batteriet, dra i kontakten, dra inte i
sladden.
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5. Ladda, förvara och transportera alltid batteriet i laddnings- och förvaringslådan.

5. Specifikationer
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6. Kondenserad checklista
1. Ta bort batteriet från hjulet under laddning och lagring. När du inte cyklar ska du alltid
ladda batteriet och förvara det i den laddnings- och lagringsbox som medföljde.
2. Se till att det inte finns några brandfarliga material i det område där batteriet laddas eller
förvaras och att det finns ett rökalarm.
3. Kontrollera alltid det yttre tillståndet för batteriet, laddaren och lådan innan du laddar eller
förvarar dem.
4. Om batteripolarna / kontakterna visar tecken på kortslutningar eller är trasiga, kommer vatten
inuti eller batteriet faller ner till marken eller slås och dess plastskal går sönder, byt ut det
omedelbart! Det ska inte längre laddas ner eller förvaras inomhus i en laddnings- och
lagringsbox.
5. När den används på rätt sätt förhindrar denna produkt i värsta fall inte en brand från att inträffa
utan förhindrar den avsevärt och ger mer tid för flykt, släckningsarbete och underlättar
avlägsnande av flänsen från brandområdet.
6. Kontrollera vår webbplats för den senaste informationen
och uppdateringarna:
https://www.vartiokylanpyora.fi
https://efat.fi
https://www.facebook.com/electricfatbike1000w
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