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1 Johdanto  
 
Onnittelut Skick -sähköpotkukelkan hankinnasta, olet tehnyt erinomaisen hankinnan, josta on oikein 
käytettynä huvia ja hyötyä pitkäksi aikaa. Lue kaikki tämän ohjekirjan ohjeet huolellisesti ennen 
sähköpotkukelkan käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. 
Käyttöoppaassa mainittujen ohjeiden ja varotoimien noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa 
laitetta ja muuta omaisuutta, johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan.  
 
1.1 Turvaohjeet  

• Suojaa laite lämmönlähteiltä, pitkäaikaiselta suoralta auringonvalolta, suoralta 
kosteudelta/vedeltä/muilta nesteiltä. Älä käytä laitetta, jos se on altistunut vedelle, 
kosteudelle tai muille nesteille. Näin vältät sähköiskun, räjähdyksen, henkilövahingon ja 
laitevaurion vaaran. HUOM! Vaikka laitteen sähköosat ovatkin suojattuina, laitetta ei ole 
suunniteltu käytettäväksi sadekelillä, eikä sitä tule pestä esim. korkeapainepesurilla. 
Sähköosat, erityisesti akku tulee pitää aina erossa kosteudesta tai korkeista lämpötiloista. 

• Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai millään muulla tavoin vaurioitunut.  
• Sähkölaitteita saavat korjata vain valtuutetut sähköasentajat. Virheellisesti tehdyt korjaukset 

voivat muodostaa vakavan riskin käyttäjälle.  
• Älä viillä tai millään muulla tavoin vahingoita laitteen ulkopintaa.  
• Älä päästä laitteeseen tai sen osiin kertymään likaa, pölyä, nukkaa tms.  
• Käytä tätä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.  
• Skick sähköpotkukelkka ei ole lelu. Suositeltu käyttöikäraja 15 vuotta. 

  
 

  

1.2 Skick Model U - TEKNISET TIEDOT  
 
Rakennemateriaalit 

 
Runko mustaa jauhemaalattua terästä. Muoviosat HDPE- sekä ABS-muovia 
kolmessa eri tehdasvärissä: Alert (punainen), RadioActive (huomiovihreä) sekä 
Stealth (musta, matta). Astinlaudat alumiinia. 

Eturengas Ilmatäytteinen ATV-rengas, CST C9314 18x9.50-8 
Takarenkaat Ilmatäytteiset renkaat 230mmx71mm (2.5/2.8-4) alumiinivanteilla 
Moottori 1000W harjaton sähköinen napamoottori 
Ohjainyksikkö 48V-ohjainyksikkö 
Akun varaustason ilmaisin 3 LED-valoinen akun varaustason ilmaisin, joka sijaitsee kahvapalkissa 
Kaasu Peukalokaasuvipu, joka sijaitsee ohjaustangossa 
Akku 
Laturi 

48V 20 Ah Li-Ion vaihdettava salkkuakku 
240V 50Hz EU-pistoke Laturi mukana (0%-100% lataus n. 8-10 tuntia) 

Virran päälle/pois -kytkin Mukana kuljetettavilla langattomilla NFC-tunnistella (2 kpl mukana: kortti ja/tai 
avaimenperä mallisia)  

Valot 2 kpl etuvaloja (12V) ja kirkkaanpunainen takavalo (12V), joka sijaitsee 
akkukotelon kannessa. Valokatkaisin (päällä/pois) ohjaustangossa. 

Jarrut Hydrauliset levyjarrut ja E-ABS eturenkaassa. Pyörätyylinen jarrukahva, 
pysäköintijarrun lukolla 

Nopeusvaihtoehdot 3-nopeuksinen (matala/keski/korkea) etukytkin ja peruutusvaihteen 
vaihtokytkimet Ohjaustangossa. 

Mitat (käytössä)  798 mm x 1170 mm x 1560 mm leveys x korkeus x pituus  
Mitat (kokoon taitettuna)  798 mm x 780 x 1120 mm leveys x korkeus x pituus 
Paino (ilman akkua) 51 kg 
kantavuus 150 kg 
Maavara  
Säädettävissä takarenkailla  

3 nopeasti lukittavaa asentoa: 0 mm – 30 mm – 60 mm 
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Huippunopeus 25 km/h - nopein nopeusvalinta (3) - renkaat käytössä asfaltilla 
Ajomatka latauksella  40 km (110 kg kuormalla) – 55 km (65 kg kuormalla), mm. rengaspaineet, 

ajotapa, alusta ja ilman lämpötila vaikuttavat ajomatkaan. 
Takuu Runko 3 vuotta, muut osat 1 vuosi (Takuu ei sisällä kulutusosia, tarkemmat 

takuuehdot luvussa 6) 
 
Rengaspaineet, eturengas 0,8bar ja takarenkaat 2,5bar. 
 
 
2 Skick 
 
2.1 Tuotteen kuvaus  
Skickissä on eri tilanteisiin ja kuormille optimoitu 48 V:n sähköinen voimalinja (akku, ohjainyksikkö ja 
moottori) ja se on suunniteltu toimimaan myös kylmissä olosuhteissa. Kun akku alkaa loppua ja olet 
vielä tien päällä, voit tukea moottoriasi potkimalla vauhtia potkurityyliin. Tämä on erityisen kätevää 
ylämäessä tai jos vain haluat lisätä nopeutta lihasvoimallasi. Jopa akun tyhjettyä Skick on edelleen 
yllättävän kevyt työntää tai potkia eteenpäin perinteisen potkukelkan tai potkulaudan tapaan ilman 
moottoriapua. 
 
Skickiä on poikkeuksellisen helppo käsitellä ja ajaa. Turvallisuus on ollut etusijalla Skickin 
suunnittelussa ja samalla on säilytetty toinen tärkeä ominaisuus, nimittäin ajamisen HAUSKUUS! J  
 
Ajovalot, seisontajarru, avaimettomat NFC-virtalätkät, lukittava akku ja vakaa tasapainoinen asento 
takaavat, että sinä ja Skick olette turvassa. Skick on kyytisi riippumatta siitä ajatko tiellä, polulla tai 
vaikka lumipintaisella ajouralla. 
 
3 Rakenne ja osat (kuva 1) 
  

 
 

5. Ohjaustanko 

6. Ohjausakseli 

9. Alarunko & 
jalakset/sukset 

7. Akkukotelo 

8. Takahaarukka / 
takarengas 

1. Etutarakka 

2. Eturengas / 
moottori 

3. Jarrulevy / 
jarrusylinteri 

4. 
Jousikuormitteiset 
lukitustapit / 
linkutus 

10. Maavaran 
säätötapit 
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 3.1 Tyyppikilpi 
 
 
 
 
 
4 Uuden Skickin kanssa 

 
4.1 Pakkauksen sisältö  
  

• Skick sähköpotkukelkka 
• Akku (lukittuna paikalleen) 
 
Varustepussin sisältö  
• Käyttöopas 
• Laturi 
• NFC avainkortit 2kpl 
• Akun lukituksen avaimet 2kpl 

  
  
4.2 Käyttöönotto 

 
Skick toimitetaan valmiiksi kasattuna. Käyttöönottoon riittää, että poistat takarenkaiden (8.) 
nippusiteet esim. saksilla/puukolla/sivuleikkurilla, varmistat, että linkutuksen jousikuormitteiset 
lukitustapit (4.) mahdollistavat ohjaustangon (5.) nostamisen yläasentoon. Mikäli lukitustapit ovat 
rei’issä, eli lukkoasennossa, avaa lukitustapit avausasentoon samalla ohjausakselista (6.) hieman 
eteenpäin työntäen. Tämän jälkeen voit nostaa/työntää ohjaustangon pysty-/ajoasentoon. Mikäli 
jousikuormitteiset lukitustapit (4) ovat lukitusvalmiissa asennossa, ne napsahtavat automaattisesti 
lukkoon samalla kun reippaasti nostat ohjaustangon pystyyn. 

 
   

4.3 Linkutus säilytystä tai kuljetusta varten 
 
Käännä sivuilla olevat jousikuormitteiset lukitustapit (4.) ylös samalla tukien Skickiä 
ohjausakselista (6.) ja laske ohjaustanko (5.) varovasti alas kääntäen ohjaustangosta siten, 
että ohjaustanko mahtuu takarenkaiden (8.) välistä ja lukittuu kolmannella 
jousikuormitteisella lukitustapilla, joka on kuljettajan oikean käden puolella sivussa 
linkutustappia hieman edempänä. Ajoasentoon laittaminen käänteisessä järjestyksessä. 
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4.4 Hallintalaitteet 

 
 
       

 
 

 
 
 

 
 

 
4.5 Ajokorkeuden säätö 
 
Jalaksilla (9.) on kolme korkeutta, maavaran säätö tapahtuu tapin (10.) paikkaa/reikää 
vaihtamalla. Työnnä tappi kokonaan läpi takahaarukasta ja lukitse tappi paikoilleen sokalla. 
 

 
  

 
 

Jarrukahva Seisontajarru Jarrunestesäiliö 

Soittokello 

Nopeusalueen 
valitsin 

Ajovalojen 
katkaisija 

Kaasuvipu 

Suunnanvaihto 
eteen/taakse 

Akun varaustilan 
ilmaisin 

Irroita sokka ja siirrä 
maavaran säätötappi 
haluttuun 
asennusreikään: 
maastoajo (n. 60 mm 
maavara), katuajo (n. 30 
mm maavara tai suksilta 
ajo (0 mm maavara, 
sukset maassa) 
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5 Ohjeet käyttäjälle  
  
5.1 Turvallisen ajamisen varotoimet  
  
5.1.1 Käytä aina kypärää Skick sähköpotkukelkalla ajaessasi.  
5.1.2 Varmista turvallisuus noudattamalla liikennesääntöjä äläkä aja turvattomilla tai lakeja 
ja asetuksia rikkovilla teillä tai reiteillä.  
5.1.3 Säätele ajonopeuttasi niin, että se pysyy turvallisena. Huomaa, että turvallinen 
ajonopeus usein on maksimissaan n. 15 km/h (ajonopeusvalitsimen 2-asetuksen 
huippunopeus) ja kaarteissa sekä käännöksissä nopeuden on syytä olla huomattavasti 
alhaisempi. 
5.1.4 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen liikkeelle lähtöä ja varmista, että hallitset 
Skick-sähköpotkukelkan ajamisen perusasiat: kiihdytyksen, jarrutuksen ja tasapainon 
hallinnan. Harjoittele taitojasi turvallisessa ja tilavassa paikassa, jossa ei ole muuta 
liikennettä.  
5.1.5 Älä koskaan aja yhden käden varassa tai ilman käsiä sillä se voi johtaa vakaviin 
henkilövahinkoihin.  
5.1.6 Älä koskaan aja alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.  
5.1.7 Vältä ajoa teillä, joilla on vettä, öljyä tai jäätä, sillä ajoneuvo voi lähteä 
hallitsemattomaan luisuun ja tämä voi aiheuttaa vahinkoja. Erityiset tieolosuhteet 
vaikuttavat myös jarrutusmatkaan; kiinnitä tähän huomiota ja noudata varovaisuutta. Jos 
ajaminen näissä olosuhteissa on välttämätöntä, vastuu mahdollisista onnettomuuksista on 
kuljettajalla.  
5.1.8 Tarkista jarrujärjestelmän toiminta aina ennen ajamaan lähtöä. Jos jarrujärjestelmässä 
ilmenee ongelmia, korjaa ne ennen ajoa tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.  
5.1.10 Älä lastaa Skick-sähköpotkukelkkaa yli enimmäiskuormituksen 150 kg (ml. kuljettaja).  
Ja mikäli ajoreitilläsi on jyrkkiä mäkiä, huomioi, että enimmäiskuormitus on alhaisempi. 
  
5.2 Käyttö  
  
5.2.1 Ajaminen  
  
A. Seiso jalasten (9.) keskellä Sinulle luonnollisessa asennossa, etupyörän suurempaa pitoa 

varten siirrä painopistettä eteenpäin. 
B. Aja hitaasti, jos tiessä on vaurioita tai kyseessä on soratie.  
C. Sateinen tai luminen sää: Kostea tienpinta saa renkaat lähtemään helposti luisuun; keskity 

tällöin ajamiseen ja aja hitaasti. Jos tienpinnalla on runsaasti vettä, veden joutuminen 
sähköpotkukelkan osiin voi aiheuttaa oikosulun, vaurioittaa sähköosia tai heikentää 
jarrutustehoa, mikä puolestaan voi johtaa onnettomuuteen.  

D. Ajettaessa kovaksi painuneella lumipintaisella tiellä, jossa ei ole 
hiekoitusta, voit nostaa Skickin takarenkaat yläasentoon, jolloin ajo on 
vakaampaa takasuksilta. 
E. Ajettaessa soveltuvalla maastopolulla voit laskea takarenkaat alimpaan 
nk. maastoajoasentoonsa, jolloin maavara on n.  60 mm 
F. Ajettaessa asfaltilla käytössä on suositeltava takarenkaiden 
keskimmäinen asento, jolloin maavara on n. 30 mm. 
G. Skick on henkilökohtainen liikkumisväline, mutta joissain maissa 
lainsäädännön sallimissa rajoissa sillä voi kuljettaa oikein kuormattuna 
hyötykuormaa tai vaikkapa lasta (voi vaatia esim. tehdasvalmisteisen 
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lisävarusteen). Tällöin on syytä varmistua, että Skickin kantavuusrajoja ei 
ylitetä ja, että moottori ei pääse rasittumaan liikaa. Raskaan kuorman 
kuljettaminen mäkisessä tai vaikeakulkuisessa maastossa on kielletty ja 
voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin tai laitteen rikkoutumiseen.  
  
5.2.2 Käyttöohjeet  
  
A. Käynnistä Skick sähköpotkukelkka NFC tunniste lätkällä käyttämällä sitä SKICK logon 

päällä. NFC tunnistelätkä aktivoi myös ajovalot, joiden katkaisija on vasemmassa 
kahvassa. 

B. Valitse ajonopeus ajonopeusvalintakytkimellä: 1 = hidas nopeus n. 8 km/h sopii 
varovaiseen ajoon esim. sisätiloissa tai senioreilla. 2 = normaali nopeus n. 18 km/h sopii 
hyvin urbaaniin liikkumiseen 3 = 25 km/h sopii matka-ajoon  

 
C. Liikkeelle lähtö: paina kaasuvipua hitaasti nopeuden säätämiseksi. Kiihdytä Skickillä 

maltillisesti äläkä vie kaasuvipua äkillisesti ääriasentoonsa. vivun palauttaminen 
alkuasentoon keskeyttää tehonsyötön moottoriin.  

D. Peruuttaminen, paina suunnanvaihto katkaisinta (4.4 hallintalaitteet). 
E. Soita äänimerkkiä painamalla painiketta (4.4 hallintalaitteet).  
   
5.2.3 Skick-sähköpotkukelkan pysäköinti  
   
A. Kun pysäköit Skickin, kiinnitä aina huomiota muihin ympärillä oleviin ajoneuvoihin ja 
ihmisiin. Pysäköi rauhallisesti tasaiselle maalle, älä pysäköi rinteeseen.  
B. Kun Skick on turvallisesti pysäköity, sammuta virrat käyttämällä NFC tunnistelätkää ja 
mahdollisesti lukitse Skick lisävarustelukolla varkauden estämiseksi.  
C. Voit käyttää pysäköidessä jarrukahvan pysäköintijarrua. 

  

NFC kortin 
tunnistusalue 
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D.  
 
 
 
 

 
 

 
 

5.2.4 Akun varauksen merkkivalo  
   
Kytke Skickin virta päälle. Jos akun varaustasonäytössä näkyy kolme valotolppaa, 
akku on lähes täynnä; jos tolppia on jäljellä vain yksi, lataa akku. Akun lataukseen voi 
olla tarvetta myös aiemmin, mikäli seuraava matkasi on määrä suuntautua 
pidemmälle. 
  
  
5.2.5 Levyjarrun käyttö   
  
(1) Hydraulisen levyjarrun käyttöopas  
   

Paina jarrukahva pohjaan, paina 
samanaikaisesti seisontajarrun 
lukitsintappi ala-asentoon. Voit 
käyttää toista kättä apuna 
lukitsemisessa. 

Seisontajarru lukittuna 

Seisontajarrun vapautus: 
Paina jarrukahva pohjaan ja vapauta lukitsin 
vetämällä kohti ohjaustankoa, ja vapauta 
jarrukahva. 
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A. Jarrun säätö: Jos jarruvipu tuntuu löysältä, purista se tiukalle muutaman kerran, jolloin se 
palautuu sopivaan jäykkyyteen. Jos jarruvipu tuntuu liian löysältä (voi esiintyä kahden 
vuoden käytön jälkeen), avaa jarrunestesäiliö ruuvimeisselillä (kuva 13), täytä säiliöön DOT4-
jarrunestettä ja sulje säiliö. Jos jarruvipu tuntuu liian löysältä tai jarruneste näyttää hyvin 
likaiselta tarkastuslasin läpi (kuva 14) 2–3 vuoden käytön jälkeen, vaihda jarruneste uuteen 
valuttamalla likainen jarruneste pois jarrunesteen poistoaukosta (levyjarrun vieressä, katso 
kuva).  

  
B. Jarrulevyn vaihto: Normaalisti levyjarrua ja jarrulevyä voidaan käyttää yli 1 000 ajotuntia. 
Jos jarruteho on tämän jälkeen heikentynyt, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi vaihtaa jarrulevyn tai levyjarrun.  
   
C. Sisäänajo: Levyjarrun sisäänajoon on varattava tietty aika. Kun käytössä on uusi levyjarru, 
sisäänajoaika on noin yksi viikko. Levyjarrusta voi tällöin kuulua ääntä. Ääni on normaalia 
eikä siitä tarvitse huolestua.  
Kun sisäänajo on suoritettu, levyjarrun jarrutusteho paranee merkittävästi. Älä käytä 
jarrutukseen liiallista voimaa sisäänajon aikana, sillä tämä voi peruuttamattomasti 
vaurioittaa jarrupalaa ja jarrulevyä. Jarruta sen sijaan ajon aikana kevyesti, jolloin syntyy 
oikeanlainen kitka jarrupalan ja jarrulevyn välille.  
   
(2) Huomioitavaa  
   
A. Älä käytä levyjarrussa, jarrupalassa tai jarrusatulassa voiteluöljyä. Älä kosketa levyjarrun 
tai jarrupalan pintaa, sillä tämä heikentää merkittävästi jarrutustehoa.  
B. Älä suihkuta uusia jarruja märiksi, ettei asennusvälissä oleva pieni määrä voiteluöljyä 
pääse jarrupaloihin.  
C. Hydraulisen levyjarrun jarrutusteho on suuri. Harjoittele jarruttamista turvallisessa 
paikassa, jotta ymmärrät eron tavalliseen levyjarruun. Voimallinen jarrutus voi johtaa 
tapaturmaan renkaiden pysähtyessä äkillisesti.  
  
5.2.6 Laturin käyttö ja siihen liittyvät varotoimet   
  
(1) Käyttö  
  
A. Laturi on tarkoitettu ainoastaan Skick akkujen lataamiseen. 
 
B. Akun lataaminen: Varmista, että Skickin virtajohto on irti akusta. Kiinnitä laturin liitin akun 
pyöreään latausporttiin ja kiinnitä laturin pistoke AC-virtalähteeseen. Laturin LED-merkkivalo 
palaa punaisena sen merkiksi, että laturi on toiminnassa. Kun LED-merkkivalo muuttuu 
vihreäksi, akku on ladattu täytteen, eikä laturi enää lataa akkua automaattisesti. Kun lopetat 

Jarrunesteen poistoaukko, 
irroita kumitulppa ja avaa nippa. 



   10  

lataamisen, irrota ensin laturin pistoke AC virtalähteestä ja irrota sitten laturin liitin Skick 
akun latausportista. Tee näin heti latauksen loputtua, sillä se pidentää akun käyttöikää. Älä 
tee toimia päinvastaisessa järjestyksessä. Muista sulkea kuminen kansi latausportista, kun 
latausjohto ei ole siihen enää kytkettynä. 
   
C. Ladattaessa akun lämpötilan tulee olla vähintään +5 C astetta.  

Älä lataa akkua annetun lämpötila-alueen ulkopuolella!!!  
   

(2) Huomioitavaa  
  
A. Varmista, että laturia käytetään vain sisätiloissa.  
B. Älä käytä laturia suljetussa tilassa, kuten laatikossa, suorassa auringonpaisteessa tai 

korkeassa lämpötilassa, älä lataa akkua auton tavaratilassa tai vastaavassa pienessä 
tilassa.  

C. Kun akku on latautunut, älä jätä laturin pistoketta kiinni AC-virtalähteeseen.  
D. Jos latauksen aikana esiintyy epämiellyttävää hajua, savua tai laturin kuori ylikuumenee yli 

60C lämpötilan, keskeytä lataaminen välittömästi ja tarkasta laturi. Se voi olla tarpeen 
korjata tai jopa vaihtaa.  

E. Älä irrota tai vaihda laturin sisällä olevia komponentteja.  
F. Älä peitä akkua tai laturia latauksen aikana.  
G. Älä käytä ympäristöissä, joissa on syttyviä kaasuja, sillä tämä voi aiheuttaa tulipalon tai 

räjähdyksen.  
H. Älä säilytä laturia lähellä vettä tai päästä sitä kastumaan, sillä tämä voi aiheuttaa tulipalon 

tai sähköiskun.  
I. Älä kosketa mahdollisesti rikkoutuneen laturin paljaita sisäosia, sillä tämä voi aiheuttaa 

sähköiskun.  
  
5.2.7 Akun käyttö ja siihen liittyvät varotoimet  
  
(1) Lataaminen  
   

 
 
A. Varmista, että käytät lataamiseen alkuperäistä laturia. Sopimattoman laturin käyttö voi 
lyhentää akun käyttöikää tai vaurioittaa akkua.  
B. Uuden Skick sähköpotkulaudan akun varaus on noin 75 % ja sitä on ladattava 3–10 tuntia 
ennen ensimmäistä käyttökertaa.  
C. Jos akku on käyttämättömänä yli kuukauden ajan, sen varaus laskee. Suosittelemme silloin 
lataamaan akun ennen käyttöä.  

Akun voi ladata myös paikallaan 
ollessa. Ennen latausta irroita 
akun kaapeli. 
 
Laturia kytkettäessä voi kuulua 
pieni napsahdus. 
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D. Lataa akku aina ajon jälkeen, kun sen varaus on alhainen. Näin varmistat matkan 
jatkumisen. 
E. Laturi voi kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, kunhan lämpötila pysyy alle 
60 °C.  
F. Varmista latauksen aikana, että laturi ja akku on sijoitettu tasaiseen ja kuivaan paikkaan, 
jossa ei ole syttyvää tai räjähtävää materiaalia, ja joka on poissa lasten tai lemmikkien 
ulottuvilta.  
H. Jos akun varaus on purkautunut kokonaan, akkua on ladattava uudelleen 24 tunnin 
kuluessa ja latauksen keston on oltava vähintään kolme tuntia.  
I. Latauspistoketta ei saa tarkoituksellisesti johtaa oikosulkuun.  
  
(2) Käyttö  
  
A. Mukana toimitettavaa akkua saa käyttää ainoastaan Skick-sähköpotkukelkassa. Sitä ei voi 

käyttää mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen ja jos näin tehdään, tuotteen takuu 
raukeaa.  

B. Oikosulkutapauksessa sulake suojaa akkua automaattisesti ja palaa. Kun oikosulku on 
purettu ja sulake vaihdettu, akku toimii normaalisti noin kahden minuutin kuluttua.  

C. Jos jarruvipu, moottori, ajovalot jne. ovat vaurioituneet tai väärin asennettu, tämä saa 
akkuvirran purkautumaan epänormaalilla tavalla ja akku lakkaa toimimasta sen 
suojaamisen varmistamiseksi. Akun toiminta palautuu kymmenessä sekunnissa eikä tällä 
ole vaikutuksia skootterilla ajoon.  

D. Akun käyttölämpötila-alue: -20 °C ... +40 °C. Kuten muidenkin akkujen kohdalla, 
käytettävissä oleva akkukapasiteetti voi heikentyä alhaisissa lämpötiloissa. Tämä on 
normaali ilmiö.  

E. Akun lähtöporttia ei saa saattaa oikosulkuun tarkoituksellisesti.  
  
(3) Varastointi   
   
A. Jos akku varastoidaan pidemmäksi ajaksi (yli kuukaudeksi), suosittelemme lataamaan 
akun n. 60–80 %:n varaukseen. Varastoinnin aikana akkua on myös ladattava n. 
kuukauden välein ja se on ladattava myös ennen käyttöä.  
B. Akku on varastoitava viileään ja kuivaan paikkaan.  
C. Varastoinnin aikana johtavat materiaalit eivät saa olla suorassa kosketuksessa akun 

positiiviseen ja negatiiviseen napaan.  
D. Älä käytä akkua avotulen läheisyydessä.  
E. Älä pura akkua.  
 
(4) Varoitus  
   
Jos akku vääntyy tai ylikuumenee, keskeytä käyttö välittömästi, irrota akku ja ota yhteyttä 
paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. Jos syttyy tulipalo, älä sammuta akkua 
suihkuttamalla siihen vettä. Akku on suositeltavaa peittää hiekalla, sammuttaa 
vaahtosammuttimella tai veteen kostutetulla paksulla liinalla tms.   
 
Mikäli täysin tyhjää / purkautunutta akkua ei ladata 24h kuluessa, takuu raukeaa.  
Ihmisten turvallisuuden ja ympäristön suojelun vuoksi akkuja ei saa hävittää tavallisen 
jätteen mukana. Tarkista akkujen kierrätys/hävitys paikallisen lainsäädännön & ohjeistuksen 
mukaan. 
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5.3 Tarkastukset ja huolto  
   

A. Tarkasta Skick-sähköpotkukelkka kauttaaltaan turvallisessa paikassa ennen ajoon 
lähtöä. 

B. Tarkasta, vaikuttavatko Skickin osissa aiemmin ilmenneet viat turvalliseen ajamiseen.  
C. Jarrutusteho: Tarkasta jarruvivun kireys ja jarruvälys sekä jarrujen normaali toiminta.  
D. Renkaat: Tarkasta renkaat murtumien, vaurioiden ja epänormaalin kulumisen varalta, 

ja tarkasta, ettei niissä ole teräviä esineitä, kuten metallinpaloja, kiviä, lasia jne. Kun 
renkaiden urasyvyydestä on kulunut kaksi kolmasosaa, vaihda renkaat uusiin. 
Tarkasta rengaspaineet 

E. Tarkasta, onko akku ladattu täyteen.  
F. Ohjausjärjestelmän tarkastus: Käännä Skickin ohjaustankoa ylöspäin, alaspäin, 

eteenpäin, taaksepäin, vasemmalle ja oikealle, jotta voit tarkastaa osien 
asianmukaisen kireyden ja ohjauksen toimivuuden ja havaita mahdolliset ongelmat, 
kuten epätavalliset äänet tai löystyneen ohjausjärjestelmän. Ota huoltopalveluissa 
yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.  

G. Tarkasta etupyörän kiinnityspulttien kireys.  
  
  
  
5.4 Vianetsintäohjeet  
  
  

Nro.  Ongelman kuvaus  Ongelman syy  Ratkaisu  
1  Vika nopeuden säätelyssä 

tai heikentynyt 
enimmäisnopeus  

(1) Akun varaus matala 
(2) Kaasukahva 
vaurioitunut  
(3) Kaasukahvan jousi 
jumissa tai rikki  

  

(1) Lataa akku.  
(2) Tarkasta 
ajonopeusvalitsimen 
asento  
(3) Ota yhteyttä 
jälleenmyyjääsi / alueesi 
huoltoedustajaan  
  

2  Moottori ei toimi, vaikka 
virta on kytketty  
  

(1) Akun  
kytkentäkaapeli irti 
(2) Kaasukahva 
vaurioitunut  
(3) Moottorikaapeli irti 
tai viallinen  
  

(1) Korjaa ja 
kytke uudelleen.  
(2) Pyydä 
paikallista 
jälleenmyyjää 
vaihtamaan osa. (3) 
Tilaa korjaus 
huoltoliikkeestä.  
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3  Toimintamatka ilmoitettua 
lyhyempi, vaikka akku 
täyteen ladattu  
  

(1) Matala rengaspaine 
(2) Akun varaus 
alentunut tai laturi 
viallinen  
(3) Akku käyttöikänsä 
lopussa tai viallinen 
(4) Mäkinen, upottava 
maasto, voimakas 
tuuli, toistuvat 
jarrutukset ja  
kiihdytykset, raskas  
kuorma   

(1) Korjaa rengaspaine. 
(2) Lataa akku täyteen 
tai vaihda laturi.  
(3) Vaihda 
akku.  
(4) Kiinnitä 
huomiota ajo-
olosuhteisiin.  
  

4  Laturi ei toimi  
  

(1) Laturin 
pistoke irti tai laturin ja 
akkuliittimen välinen  
liitos irti  
(2) Akun 
sisäinen sulake palanut 
(3) Akun  
kytkentäkaapeli irti  
  

(1) Kiinnitä 
pistoke tai liitin.  
(2) Vaihda 
akkulokeron sulake.  
(3) Kiinnitä 
akun kytkentäkaapeli.  
  

5  Muu ongelma  
  

(1) Ei tietoa 
ongelman aiheuttajasta  
(2) Sisäiset 
viat esimerkiksi 
moottorissa, akussa, 
jarruvivussa, laturissa 
jne.  
  

Ota yhteyttä paikalliseen 
jälleenmyyjään tai 
valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen. Älä 
pura yllä mainittuja osia. 
Muussa  
tapauksessa takuu 
raukeaa.  

 
6 Takuutiedot  
  
Skick-sähköpotkukelkalla on 3 vuoden runkotakuu, muut osat 1 vuosi. 
Takuu ei koske kulutusosia.  
  
6.1 Takuuehdot ja vastuumme  
  
Takuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Tämä takuu myönnetään ainoastaan laitteen 
alkuperäiselle ostajalle.  
  
Ostajan on toimitettava päivämäärällä varustettu laitteen ostokuitti, jolla alkuperäisosto 
todennetaan.  
Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on vahingoitettu tai jos laitetta on miltään osin muutettu 
ilman valmistajan lupaa.  
Toimittajan vastuu rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai vaihtoon sen oman harkinnan 
perusteella.  
Takuu ei kata kulutusosia, jotka altistuvat normaalille kulumiselle, kuten renkaita, 
jarrupaloja, koristeosia tai muita varusteita, ks. takuusopimus (6.2) 
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Takuu ei kata vikoja, jotka ovat seurausta onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä 
käytöstä tai mistään valtuuttamattomista korjauksista, muutoksista tai laitteen 
purkamisesta.  
Laitteeseen tehtävät muutokset ja korjaukset on jätettävä valtuutetun ja pätevän 
huoltohenkilöstön tehtäväksi tai vaihtoehtoisesti laite on palautettava valmistajalle.  
  
Seuraavat ehdot määrittävät takuuehtojemme vaatimukset ja soveltamisalan, eikä niillä ole 
vaikutusta lakisääteisiin tai sopimuksellisiin takuuvelvoitteisiimme.  
  
6.2 Takuusopimus  
  

1) Takuu ei kata väärän laturin tai akun käytön tai näiden virheellisen huollon 
aiheuttamia vaurioita.  

2) Takuu ei kata renkaita, suksia, saranoita, vipuja tai muita helposti rikkoutuvia 
kulutusosia, kuten lasia tai muovia, tai muita nk. normaalista kulumisesta johtuvia 
vikoja. Takuuvelvoite ei kata tapauksia, joissa tavoitellun ulkomuodon ja työnjäljen 
välillä on marginaalisia eroja edellyttäen, että näiden vaikutus käyttötarkoitukseen 
sopivuuteen on merkityksetön. 

3) Takuukorvaus hoidetaan siten, että on valmistajan/edustajan harkinnassa, 
korjataanko vialliset osat vai vaihdetaanko ne toimiviin osiin veloituksetta. 
Valmistaja/edustaja pidättää oikeuden vaihtaa tuotteen samanarvoiseen 
vaihtotuotteeseen, jos tuotetta ei voida korjata kohtuullisessa ajassa tai kohtuullisin 
kustannuksin. Valmistaja/edustaja ei ota vastaan pyyntöjä tehdä korjauksia asiakkaan 
luona.  

4) Takuuvaatimus ei ole voimassa, jos korjauksia tai muuta työtä on annettu 
valtuuttamattomien henkilöiden tehtäväksi tai jos tuotteisiin on lisätty osia tai 
varusteita, joiden käyttö tuotteissa ei ole erikseen hyväksyttyä.  

5) Takuun aktivoiminen ei pidennä takuuaikaa eikä se merkitse uuden takuukauden 
alkamista. Minkä tahansa tuotteeseen asennetun vaihto-osan takuuaika päättyy 
samaan aikaan tuotteen alkuperäisen takuuajan päättymisen kanssa.  

6) Mitään muita takuuvaatimuksia ei hyväksytä, etenkään vaihtopyyntöjä, jotka ovat 
seurausta tuotteen ulkoisten osien vaurioitumisesta edellyttäen, ettei pakollisia 
lakisääteisiä vastuita ole. Valmistaja/edustaja ei ota vastuuta mistään satunnaisista, 
epäsuorista tai muista välillisistä vahingoista, jotka johtavat esimerkiksi käytön 
rajoituksiin, tietojen menetykseen, tulonmenetyksiin tai liiketoiminnan 
keskeytymiseen.  

  
6.3 Takuuvaatimuksen esittäminen  
  

1) Jos haluat käyttää laitteesi takuupalveluita, ota ensisijaisesti yhteys myyjäliikkeeseen / 
edustajaan ja toissijaisesti valmistajan asiakaspalveluun sähköpostitse orders@skick.fi.  
 
Liitä takuuvaatimuksen / sähköpostin mukaan seuraavat tiedot: 
- Kopio ostokuitista 
- Kuva laitteen tyyppikilvestä  
- Kuvat asiasta mihin takuuvaatimus perustuu 
- Mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen vikaseloste 
- Yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) 
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus  

 
1. Valmistajan yhteystiedot: 

Arctic Rides Oy 
Leppäpiha 1 
90830 Haukipudas 
Puhelinnumero 
toimisto@skick.fi 

 
2. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

 
3. Vakuutuksen kohde: 

Tuote: Skick sähköpotkukelkka  
Tuotemerkki: Skick 
Malli/tyyppi: Model U Alert ARSKU1, Model U Stealth ARSKU2, Model U RadioActive ARSKU3  

 
4. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 

vaatimusten mukainen: 
 

5. Standardit/direktiivit/säädökset, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu: 
Tuotteen ilmoitetaan nimenomaisesti täyttävän kaikki seuraavat EU:n säädökset: 

2006/42/EY 
KONEDIREKTIIVI 
 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 
DIREKTIIVI 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 
2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY 
muuttamisesta (uudelleenlaadittu). Standardi EN 14619. 

   Ottaen huomioon seuraavat täydentävät säädökset 
2011/65/EU RoHS 
2014/53/EU Radiolaitedirektiivi 
2014/30/EU EMC 
 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 
DIREKTIIVI 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 
2011, tiettyjen vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu). IEC 62321-3-
1:2013. 

 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 
DIREKTIIVI 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 
2014, radiolaitteiden asettamista saataville 
markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY 
kumoamisesta 
RADIOLAITEDIREKTIIVI: 

 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 
DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 
2014, sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 
(uudelleenlaadittu). Yhdistyneiden Kansakuntien 
Euroopan talouskomission (YK/ECE) EMC-sääntö N:o 
10 – ajoneuvojen hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset 
vaatimukset sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
osalta ECE R10. Rev 5. 

 
 

6. Lisätietoja 
 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
Oulussa 1.8.2022 

 
Markku Laatikainen, toimitusjohtaja 
Arctic Rides Oy 
 


