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1. Esipuhe
Onnittelut. Kiitämme Goodyear eGo-hankinnastasi. Toivotamme sinut tervetulleeksi Goodyear eGo -omistajien
joukkoon, nauttimaan turvallisesta
ja ympäristöystävällisestä ajamisesta. Ennen ajamaan lähtöä sinun on
tutustuttava tämän oppaan sisältöön.
Turvallisuutesi riippuu siitä, kuinka
hyvin tunnet sähköskootterisi toiminnan ja sen mekaaniset periaatteet.
P yrimme jatkuvasti parantamaan
ajoneuvojemme käytettävyyttä,
käsiteltävyyttä ja laatua. Tämä opas

sisältää uusimmat sen julkaisuhetkellä
saatavana olevat tuotetiedot. Tästä
syystä tämän ohjekirjan osat, kuvat
tai sisältö voivat vaihdella varsinaisen
skootterisi kanssa. Pidätämme oikeuden
tämän ohjekirjan lopulliseen tulkintaan,
ja kiitämme ymmärryksestäsi.
Ennen kuin ajat omistamallasi eGo:lla, tarkista sen perustoiminnot ja
tämänhetkinen kunto. Jos eGo:si
tarvitsee huoltoa tai korjauksia ennen ajoa, sovi asiasta paikallisen jälleenmyyjäsi tai huoltopisteesi kanssa.

Toivomme että nautit ajamisesta, ja toivotamme sinulle
turvallista ja miellyttävää matkaa!

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²


Pidä tämä opas käsillä, jotta voit tutustua siihen
aina tarvittaessa. Kun on aika myydä Goodyear
eGo:si, toimita opas ajoneuvon mukana uudelle
omistajalle.
Tämä ohjekirja on ajoneuvon oleellinen osa, ja se
on pidettävä ajoneuvon mukana koko sen käyttöiän
ajan, kuten kansainvälisessä laissa määrätään.

Jos ohjekirjaan tutustumisen jälkeen sinulla yhä on
kysymyksiä liittyen skootterisi käyttöön tai huoltoon, ota
yhteyttä jälleenmyyjääsi tai asiakaspalveluun osoitteessa
support@itrike.eu, tai ota yhteyttä verkkosivujemme
kautta: www.itrike.eu
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Tärkeitä huomautuksia

Lue tämä käyttäjän opas huolellisesti läpi ja varmista, että ymmärrät
käytön perusperiaatteet, ennen kuin ryhdyt ajamaan Goodyear eGo:llasi
tiellä. Tämä ajoneuvo on suunniteltu vain yhden kuljettajan käsiteltäväksi.
Voit ottaa matkustajan mukaasi eGo:lla, mutta varmista, ettet ylitä tässä
oppaassa määritettyjä kuormitusrajoituksia.
ŦŦ Aja

vain normaaleilla teillä
veden läpi ajoa
ŦŦ Voit ajaa lumessa ja jäällä
ťť Vältä

Jos vettä tunkeutuu keskiakseliin, se voi
aiheuttaa sähköosien, akun tai muiden
skootterin osien vikaantumisen.
Mukauta nopeutesi liikenneolosuhteisiin
Huomioi tarvittavat jarrutusmatkat
˵˵ Ennakoi jarrutukset märillä ja jäisillä
teillä

˵˵

˵˵

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Noudata liikennesääntöjä ja ohjeita
ajaessasi eGo:lla. Turvallisuuteen ja
ympäristönsuojeluun liittyviä varoitusmerkintöjä on asetettu ohjauslaitteen
takakanteen ja ylempään hansikaslokeroon. Ne ovat selkeästi näkyvillä ajoneuvoa käsitellessä.
Muiden turvallisuuden osalta, älä lainaa skootteriasi henkilöille, joilla ei ole
skootterin ajokorttia tai joilla ei ole riittävästi ajokokemusta tämän tyyppisestä
ajoneuvosta.


Tämän oppaan
ohjeiden ja neuvojen
noudattamatta
jättäminen voi
aiheuttaa ajoneuvon
käytössä mekaanisia
vahinkoja,
vammautumisia
ja vakavia
henkilövahinkoja.
Varmista, että luet
huolellisesti ja
ymmärrät käytön
periaatteet, kuten
ne tässä oppaassa
esitetään
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2.1
Yleiset turvatoimet

Ole hyvä, lue läpi ja
ymmärrä käyttäjän opas,
sekä varmista, että olet
tutustunut ajoneuvosi
käyttöön ja sen osiin.


Käytä aina
suojakypärää ja
suojalaseja ajaessasi Goodyear eGo
-sähköskootterillasi

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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Ennen kuin ajat Goodyear eGo:lla, tee yksityiskohtainen käyttöosien turvallisuustarkastus ja
tarkasta ajoneuvon akun tila. Älä koskaan lainaa skootteriasi kokemattomille kuljettajille, joilla ei
ole asianmukaista ajokorttia.
Suuri määrä onnettomuuksista tapahtuu kuljettajan kokemattomuuden takia. Jos et ole varma ajokokemuksestasi tai olet vasta alkaja
sähköskootterien / moottoripyörien
ajamisessa, harkitse ajo-opetukseen osallistumista.
Monet skootterien ja moottoripyörien liikenneonnettomuudet aiheutuvat siitä, että autojen kuljettajat
eivät näe moottoripyörillä liikkuvia.
Varmista seuraavilla keinoilla, että
muut tiellä liikkujat näkevät sinut:
Muodosta katseyhteys muihin
tiellä liikkujiin
˵˵ Pukeudu kirkkaan värisiin vaatteisiin liikkuessasi liikenteessä
ťť Vältä eGo:lla ajoa yöaikaan
tai häikäisevässä auringonvalossa
˵˵

Ylinopeus on erittäin suuri syy
liikenneonnettomuuksiin.
˵˵

Noudata nopeusrajoituksia ajaessasi julkisilla teillä

Kiinnitä erityistä huomiota risteyksiin, pysäköintialueisiin ja kulkureitteihin. Suuri määrä onnettomuuksia
tapahtuu näissä paikoissa rajoitetun näkyvyyden takia.
Ajoneuvollasi ajaminen normaalin tien ulkopuolella aiheuttaa
huomattavan rasituksen eGo:n
rakenteelle ja sähköosille. Tämä
voi johtaa ohjausvikaan tai rungon
vahingoittumiseen:
ťť Vältä

vaikeakulkuisia teitä ja
teiden ulkopuolista käyttöä

Ajaessasi skootterilla on molempien
käsien oltava asetettuina tangolle ja
jalkojesi on oltava tukevasti asetettuina lattiapinnalle kaikkina aikoina.
ťť Älä

koskaan soita tai vastaa puhelimeesi ajon aikana

Puhelimen käyttö ajon aikana on
suuri syy tarkkaamattomuuteen,
joka todennäköisesti johtaa
liikenneonnettomuuksiin. Pysähdy
turvalliseen paikkaan ja pysäytä
ajoneuvosi ennen kuin vastaat
puheluun.
ťť

Älä vaihda kaista häiritsevällä tavalla

Kytke suuntamerkki (vilkku) ennen
kaistan vaihtoa. Huomioi ympärilläsi olevat ajoneuvot ja aloita siirtyminen, kun tie on vapaa.
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2.2 Goodyear eGo:n kantavuus
Hansikaslokerot, hyllyt ja muut säilytystilat voidaan
kuormata vain kevyillä esineillä. Kuorman kokonaispaino ei saa ylittää seuraavia arvoja:
Hansikaslokero

20 kg

Enimmäiskuormitus yhteensä

150 kg

Taka- ja sivulaukut

20 kg


Laskettaessa skootterin kantavuutta (maks. 150
kg) ja arvioitaessa onko ajoneuvo ylikuormitettu,
sinun tulee huomioida kuljettajan, matkustajan ja
matkatavaran paino.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Varoitus:
Skootteriasi ei ole suunniteltu
käytettäväksi vaikeakulkuisilla teillä tai
teiden ulkopuolella. Ajoneuvon käyttö
näissä olosuhteissa voi aiheuttaa
viallisia kosketuksia sähköosien välillä,
mikä voi aiheuttaa jousituksen ja rungon
vahingoittumisen.

Meitä ei voida pitää vastuullisina
ajoneuvosi epäasiallisesta käytöstä
näissä olosuhteissa. Mikäli kohtaat
näitä olosuhteita, siirry pois ajoneuvon
päältä ja kävele sen vierellä, kunnes
saavut normaalille tielle.
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2.3 Tärkeiden merkintöjen sijainti

2.4 Päivittäinen tarkastus ja säätö ennen ajoa

VIN-numero ja moottorin numero vaaditaan
rekisteröintiä, ajo-oikeutta ja vuosihuollon varmistusta
varten, sekä myös korjauksia ja osien tilausta varten 2
vuoden rajoitetun takuujakson aikana.

Ennen ajoon lähtöä kuljettajan on suoritettavaskootterin sähköjärjestelmän
rutiinitarkastus sen varmistamiseksi, että kaikki toiminnot toimivat
asianmukaisella tavalla.
ͼͼ

Kytke päälle vasen ja oikea suuntavalo sekä ajoneuvon etu- ja takavalot.
lamput on vaihdettava välittömästi

˵˵ Toimimattomat
ͼͼ Tarkista

äänimerkki

ͼͼ Tarkista,

että kääntökahvan nopeudensäätö on tarkka, ja että kahva palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, kun se vapautetaan

ͼͼ Tarkista

jarrukahvan välys
vapaaliikkeen on oltava 10–20 mm

˵˵ Jarrukahvan

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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Käytä jarrujen huollossa vain alkuperäisiä osia. Jälkimarkkinoiden
jarrulevyt tai -osat voivat heikentää jarrujärjestelmän asianmukaista
toimintaa. Ota yhteyttä paikalliseen Goodyear eGo-jälleenmyyjään tai
huoltopisteeseen huollon tai korjausten suorittamiseksi.
Tarkista jarrujärjestelmä:
Suorista kahva ja tarkista jarrunesteen pinta säiliössä. Jarrunesteen pinnan on aina
oltava ylä- ja alamerkintöjen välillä.
ŦŦ

Käytä jarrujärjestelmässä vain Dot3 tai Dot4 -nestettä

Tarkista jarrupalojen kuluminen, kun:
jarruneste laskee alempaan merkintään
kuulet ääniä normaaleissa jarrutusolosuhteissa
˵˵ jarrupalat ovat kuluneita tai pitävät ääntä jarruttaessa
˵˵
˵˵

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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Jarrut ovat
skootterisi
olennainen
turvallisuuteen
liittyvä tekijä.
Jarrujen huollon
saa suorittaa
vain erikoistunut
henkilöstö.
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Varoitus:
On erittäin vaarallista ajaa ajoneuvolla, jossa on
kuluneet renkaat, jotka voivat vaikuttaa pitoon tien ja
ajoneuvon välillä. Tällä voi olla heikentävä vaikutus
ajoneuvon käsittelyominaisuuksiin. Kuluneet renkaat
on vaihdettava välittömästi uusiin, kun renkaan keskellä
oleva urakuvio saavuttaa seuraavat arvot:
Urakuvion vähimmäissyvyys

Rengaspaine

Eturengas / 1,5 mm

2,5 baaria

Takarengas / 2,0 mm

2,5 baaria



Tarkista rengaspaine ja renkaiden kuluminen
säännöllisesti ennen Goodyear eGo:lla ajamista:
Tarkista renkaat:

Liian alhainen
rengaspaine johtaa
ennenaikaiseen
renkaan
kulumiseen. Se
voi johtaa renkaan
luistamiseen
tai irtoamiseen
vanteelta, joka
voi johtaa
onnettomuuksiin.

paine vasta renkaiden jäähdyttyä
puhkeamien varalta
˵˵ korjaa ne välittömästi, kun ilmavuotoja havaitaan
ͼͼ leikkautumien, hiusmurtumien tai terävien esineiden
osalta
ͼͼ kulumisen merkit
˵˵
ͼͼ

Renkaiden urissa on kulumisen ilmaisimet. Renkaat
tulee vaihtaa heti, kuin kulumismerkinnät saavutetaan.
ͼͼ Tarkista

vanteet lommojen tai vääntymien varalta

Tarkista ohjaustanko:
ͼͼ
ͼͼ

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

liike ja joustava kääntyminen
tarkista, liikkuko tangon akseli vapaasti.
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2.5 Litium-ioniakkujen turvallinen käsittely

Goodyear eGo pyrkii toimittamaan parhaan mahdollisen laadun ja parhaat, tällä hetkellä saatavilla
olevat osat. Tästä syystä käytämme ajoneuvoissamme vain Li-ioniakkuja. Jäljempää löydät
lisätietoja Litium-ioniteknologian eduista ja siitä, miten Li-ioniakut sijoittuvat verrattuna muihin
markkinoilla oleviin akkuihin.
2.5.1 Litium-ioniakut edut sähköajoneuvokäytössä
Li-ioniakku ei vaadi pitkitettyä esilatausta sen ollessa uusi. Yksi
tavallinen lataus riittää. Itsepurkautuminen on alle puolet siitä, mitä se on
nikkelipohjaisissa akuissa.
Korkea energiatiheys – potentiaalia vielä korkeammille kapasiteeteille
kuin perinteiset akut
ŦŦ Vähän huoltoa vaativa – säännöllistä purkamista ei vaadita
ŦŦ

ŦŦ Ympäristöystävällisempi

Erikoiskennoja voidaan toimittaa sähköajoneuvojen korkeajännitesovelluksia varten.
ŦŦ
ŦŦ

Lyhempi latausaika kuin perinteisissä akuissa
Kevyempi ja pienempi kuin muut akut (suuremman energiatiheyden ansiosta)

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²



2. TURVALLISUUSTIEDOT

12

2.5.2 Li-ioniakkujen suositeltu käyttö ja huolto
ŦŦ

Osittainen Li-ioniakun purkaminen ei vahingoita
sitä

30 latauksen jälkeen litium-ioniakun on annettava purkautua lähes kokonaan. Säilytä akkua
huonelämpötilassa, mielellään 20–25 °C välillä.
ťť Vältä

täysiä purkamisia ja lataa akku useammin käyttöjen välillä

ťť Älä

koskaan jätä akkuasi paikkaan, jossa se
altistuu äärimmäisille lämpötiloille
˵˵ Tämä käsittää sekä alhaiset että korkeat
lämpötilat

ťť Älä

jätä akkua käyttämättä pitkiksi ajoiksi,
joko ajoneuvossa tai varastotilassa

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Kun akku on ollut käyttämättömänä 6 kuukauden ajan, tarkista latauksen tila ja lataa tai hävitä akku asianmukaisella tavalla. Pidennettyä
säilytystä varten, pura Litium-ioniakun jännite
n. 40 % tasolle ja varastoi se viileään paikkaan.
ťť Älä

koskaan säilytä akkuja täysin puretussa
tilassa

ͼͼ Tarkista

akun latauksen tila säännöllisesti

ͼͼ valvo

huolella niitä akkuja, jotka ovat
saavuttamassa arvioidun käyttöikänsä lopun

Harkitse akun uusimista, jos :
˵˵ Akun

kestoaika putoaa 80 % sen
alkuperäisestä kestoajasta
˵˵ Akun latausaika kasvaa merkittävästi


Akut eivät ole osia,
jotka voidaan korjata
valtuuttamattomien
käyttäjien toimesta.
Viallisten akkujen
tapauksessa ota aina
yhteyttä valtuutettuun
huoltopisteeseesi.
Akkujen purkaminen
on vaarallista ja voi
aiheuttaa sähköiskun,
vuotavia akkuja
sekä tulipalo- tai
räjähdysvaaran.
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2.5.3 Käsittelyn varotoimet
ťť Älä

pura, riko tai lävistä akkua
oikosulje akussa olevia ulkoisia koskettimia
ťť Älä hävitä akkua vedessä tai tulessa
ťť Älä

ťť Älä

altista akkua yli 60 °C (140 °F) lämpötiloille
˵˵ Pidä akku poissa lasten ulottuvilta
ťť Vältä akun altistamista liiallisille tärähdyksille tai värinälle
ťť Älä

käytä viallista akkua
koske mihinkään nesteisiin, mikäli akkupakkauksessa on vuotoja
˵˵ Hävitä vuotava akkupakkaus välittömästi
ťť Älä


Jos nestettä joutuu silmiin, älä hiero silmiä. Huuhtele
silmiä välittömästi vedellä ainakin 15 minuutin ajan,
kohottaen ylempää ja alempaa silmäluomea, kunnes
mitään nesteen jäämiä ei enää ole. Hakeudu lääkärin
hoitoon.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²


Estä akkuja joutumasta kosketukseen nesteiden
kanssa. Tämän laiminlyönti voi johtaa akkujen
vuotamiseen, ylikuumenemiseen ja savuamiseen.
Äärimmäisissä tapauksissa tämä voi johtaa jopa
tulipalo- tai räjähdysvaaraan.
Jos tiettyjä metalleja päätyy akkulokeroon, se voi
johtaa akun vuotoon, ylikuumenemiseen ja savuamiseen. Äärimmäisissä tapauksissa tämä voi johtaa jopa tulipalo- tai räjähdysvaaraan
Estä akkua joutumasta kosketuksiin lämmönlähteiden, kaasujen ja palavien nesteiden kanssa ehkäistäksesi tulipalo- ja räjähdysvaaran
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2.5.4 Litium-ioniakkujen hävittäminen
Kaikki akkujäte täytyy kerätä erikseen
ja lähettää kierrätykseen. Litiumakkujen
suhteen on huolehdittava siitä, että keräystä odottavat akut eivät ole vahingoittuneita. Näitä akkuja ei missään tapauksessa saa hävittää polttamalla.
Erityiset varotoimet ja toimenpiteet ovat
välttämättömiä litium-polymeeriakkuja
varten. Vahingoittumattomat akut tulee
tyhjentää virrasta ja säilyttää turvallisesti
suolavedessä;
Yksityiskohtaiset toimenpiteet on
kuvattu alla:

kunnes sen jännite on 1,0 V kennoa kohti
tai alhaisempi (enintään 16 V koko akun
osalta). Pura akkua enintään 24 tunnin
ajan.
Valmistele ämpäri tai allas, joka sisältää
1–1,5 litraa kylmää vettä, ja sekoita siihen 113 g (1/2 kuppia) suolaa 3,78 vesilitraa (1 gallona) kohden. Tämän astian
on oltava suljettu, mutta sen ei tarvitse
olla ilmatiivis.
˵˵ Aseta

akku suolaveteen. Anna akun
olla suolavedessä ainakin kaksi viikkoa.

˵˵
˵˵ Aseta

litium-polymeeriakku tulenkestävään säiliöön, astiaan tai hiekkaämpäriin

Liitä akku litium-polymeeriakun
purkulaitteeseen, ja pura sitä turvallisesti,

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Poista litium-polymeeriakku suolavedestä ja hävitä se ongelmajätteenä.

˵˵ Vahingoittuneet

akut on asetettava
suoraan suolaveteen ja hävitettävä
ongelmajätteenä.


Metallista litiumia sisältävät akut tulevat vaarallisiksi,
kun ulompi kotelo vahingoittuu ja sisältö tulee esiin,
tai jos ne altistuvat kuumuudelle.
Litium-metalli kuumenee myös joutuessaan kosketukseen veden kanssa, ja voi silloin syttyä helposti.
Litium-akut voivat tuottaa erittäin voimakkaita jännitteitä, ja ne voivat purkautua hyvin nopeasti oikosulun
tapahtuessa. Liian nopea litium-akun purkautuminen
voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen, repeytymisen ja
jopa räjähtämisen.
Käytettyjä litium-akkuja pidetään Euroopan Unionin määräysten mukaisesti ongelmajätteenä, ja ne
tulee hävittää EU:n lakien ja direktiivien mukaisesti.
Litium-ioniakkujen hävittäminen kaatopaikka- tai talousjätteenä on vaarallista ihmisille ja ympäristölle ja
se saattaa olla lain mukaan rangaistavaa.
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2.6 Akkujen lataaminen
ŦŦ

Lataa akkuja vain 0–35 °C lämpötilassa

Vältä akkujen liiallista latausta, se vähentää käyttöikää ja saattaa johtaa
ylikuumenemiseen.

Säilytä laturi aina kuivassa ja tuuletetussa paikassa, äläkä aseta laturin päälle
painoa tai painetta sen rikkoutumisen
välttämiseksi.
ťť

ťť Älä

lataa akkuja enempää kuin 10
tuntia kerrallaan

˵˵ Akut

saa ladata vain vastaavalla erityislaturilla, joka toimitetaan ajoneuvon
mukana

Laturia tai akkua ei saa peittää latauksen
aikana, jotta latauksen aikana syntyvä
lämpö pääsee poistumaan.
ťť Älä

peitä laturia tai akkulokeroa latauksen aikana

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

älä aseta laturin päälle painoa
tai painetta

˵˵ Alueilla,

joilla on epävakaa tai
vaihteleva vaihtovirtajännite,


Muiden kuin alkuperäisten latureiden käyttö akun
lataamiseen voi aiheuttaa akun vuotamisen,
ylikuumenemisen tai savuamisen, ja voi johtaa
tulipalo- tai räjähdysvaaraan.

käytä aina vaihtovirtajännitteen
vakautuslaitetta
Tilanteissa, joissa tarvitset laturin vaihtoa tai korjausta, ota yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjääsi tai huoltopisteeseen.
ťť Älä

koskaan pura laturia ilman etukäteen saatua hyväksyntää


Akku ei lataudu alle 0 °C lämpötiloissa. Tämä
toiminto on akun hallintajärjestelmässä
turvallisuussyistä kytketty pois päältä, ja myös
varmistamaan akun pitkä käyttöikä.
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3.1 Sivunäkymä

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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3.2 Ylänäkymä
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3.3 Kojelauta

3.4 Kojelaudan ilmaisimet

➌
➊

➋

➎

➊ Reaaliaikainen nopeus

➐

➍

➏

➑

 kun ilmaisin. (Akun latauksen ilmaisin, yksi ruutu
➋A
edustaa 10 % täydestä kapasiteetista)

➌ Eco-tila / Paras energiatila
➍ Reaaliaikainen virtailmaisin
➎ Vikanäyttö. (Huolto- tai korjaustoimenpidettä 		
tarvitaan)

➏ Akun prosenttiosuus
➐ Kokonaismatka
 jotila. (Tila 1: enimmäisnopeus on 25 km/h
➑A
Tila 2: enimmäisnopeus on 80 km/h)

➒ Vasen suuntamerkki
➓ Oikea suuntamerkki
➓
➒

⓫ Kaukovaloilmaisin

⓬
⓫

⓭

⓬ Ajovaloilmaisin. (Etu- ja takavalaisimet kytkettyinä)
⓭ Akun tyhjentymisen ilmaisin. (Akun lataus on alle 30 %)

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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3.5 Ohjaustangon hallintalaitteet

➊

Oikea tanko

Vasen tanko

➊ Suuntakytkin

➍ Ajovalojen kytkin

ͼͼ Valitse

➋

ͼͼ Valitse

R peruuttamista varten
D eteenpäin ajamista varten

➋ Vaihteen valitsin

➌
Oikea tanko

ͼͼ Valitse

km/h

1 rajoittaaksesi nopeudeksi 25

ͼͼ valitse

2 suuremmaksi vaihteeksi aina
45 km/h saakka

➍

➌ Äänimerkin kytkin

➎

Vasen tanko

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

ͼͼ

Paina ylös sytyttääksesi kaukovalon
Paina alas sytyttääksesi ajovalon
etulyhtyyn

➎ Suuntamerkin painike
Paina vasemmalle
aktivoidaksesi vasen suuntamerkki
ͼͼ Paina oikealle
aktivoidaksesi oikea suuntamerkki
ͼͼ Paina painiketta uudelleen alas
kytkeäksesi suuntamerkki pois päältä
ͼͼ
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3.6 Hansikaslokero


➐ USB-liitäntää saa käyttää vain matkapuhelimen lataamiseen ja matkapuhelimen yhdistämiseen Goodyear eGo
-skootteriisi. Emme ole vastuussa muiden USB-porttiin
liitettyjen laitteiden vahingoittumisesta.

➒
➐

➑
➓

˵˵

Hansikaslokeron maksimikuorma on 20 kiloa

ťť

Älä säilytä raskaita esineitä tällä alueella
Käytä taka- tai sivulaukkua, joka on erityisesti suunniteltu suurten tai raskaiden esineiden kuljetusta varten

➓
˵˵

Älä kytke raskaita esineitä tai nimikkeitä pitkällä
hihnalla koukkuun.
˵˵ Varmista, että kuorma on oikealla tavalla tuettu ajoneuvon runkoon, eikä se voi liikkua ajettaessa
ťť

➐ USB-liitäntä
➑ Koukku

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

➒ Virtalukko
➓ Säilytystila
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3.7 Akkulokero
Akkulokeron avaaminen:
Aseta avain
avaimenreikään ➊ skootterisi vasemmalla puolella
(hopeisen sivukoristeen alla).
ͼͼ

➋

Käännä avainta avataksesi
ajoneuvosi istuimen alla
oleva lokero.
Nosta sitten istuinta.

➊

➋K
 äännä kahvaa vasem-

malle avataksesi akkulokeron sivuosan, tai oikealle avataksesi akkulokeron
yläosan.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

➊ Avaimenreikä hansikaslokerossa

➋ Avaa akun sivulokero
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Ylälokero
Pääasiallinen ➌ akku
sijaitsee lokeron yläosan
alla.
Sivulokero

➌

➍

Toista akkua voidaan
kuljettaa sivulokerossa ➍,
tai lokeroa voidaan käyttää pienten esineiden tai
käsilaukkujen säilytykseen ajon aikana.

➌ Pääakku ylälokerossa

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

➍ Sivulokero toiselle akulle tai säilytystila
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4.1 Akun lataus ennen käyttöä
Skootterisi voidaan ladata liittämällä akkulaturi rungon oikealla puolella, hopeakoristeen
alla olevaan latausporttiin.

Goodyear eGo:n instrumenttipaneeli näyttää
akun latauksen aikaisen sähkövirran, jos kytket ajoneuvon virran päälle.

Liitä latauspistoke akun latauspistorasiaan,
kunnes kuulet napsahduksen, joka ilmaisee,
että akku on oikein liitettynä

Vaihtoehtoisesti voi ladata akun suoraan laturista. Poista akku akkulokerosta estääksesi
ajoneuvon varastamisen (kun akku on ladattava julkisella alueella tai pysäköintipaikalla).

ͼͼ

ͼͼ Yhdistä

päälle

laturi sähköliitäntään ja kytke laturi

ͼͼ

Merkkivalo laturissa vaihtuu vihreästä punaiseksi ilmaisten, että akku latautuu.

ŦŦ

Merkkivalon palatessa vihreäksi akku on
täysin ladattu

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Irrota akku latausta varten seuraavasti:
ͼͼ Aseta

avain Goodyear eGo:n vasemmalla
puolella, hopeisen koristeen alla olevaan
avaimenreikään, ja käännä vasempaan
avataksesi istuinlokeron

ͼͼ

Käännä eGo:n istuimen alla olevaa kahvaa
oikealle avataksesi akkulokeron yläosan

ͼͼ

Poista akku lokerosta nostamalla akun
kahvaa

ͼͼ

Liitä latauspistoke akun latauspistorasiaan,
kunnes kuulet napsahduksen, joka ilmaisee,
että akku on oikein liitettynä

Yhdistä laturi sähköliitäntään ja kytke laturi
päälle. Merkkivalo laturissa vaihtuu vihreästä
punaiseksi ilmaisten, että akku latautuu.
ŦŦ Akku

on täysin ladattu, kun ilmaisinvalo
muuttuu vihreäksi
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Jos akkua ei ole täysin latautunut 10
tunnin latauksen jälkeen, ota yhteyttä
paikalliseen huoltokeskukseen ajoneuvosi
korjausta tai huoltoa varten.
Jotta säilytetään akkujen täysi käyttöikä,
käytä ajoneuvoasi jatkuvasti 20 %...80 %
kapasiteetilla täydestä kapasiteetista.
Litium-ioniakut voivat heikentyä normaalia alemmissa lämpötiloissa. Käytettävissä oleva kapasiteetti on 70 %
lämpötilassa -10 °C, 80 % lämpötilassa 0 °C ja 100 % lämpötilassa 25 °C.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Akun keston pidentämiseksi on parasta
suorittaa täysi lataus- ja täysi purkusykli 2
kuukauden välein. Mikäli ajoneuvoa ei käytetä pitkään aikaan, akku on varastoitava
vähintään 40 % latauksella sen kokonaiskapasiteetista.
Saadaksesi lisätietoja litium-ioniakuista ja niiden huollosta, ks. tämän oppaan
luku 2.5.
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4.2 Käynnistystoimenpiteet ja ajo
Pidä ohjaustangosta kiinni molemmin
käsin istuessasi hajareisin ajoneuvon
päällä
ͼͼ Aseta pysäköintijalka yläasentoon
ͼͼ Käännä virta-avainta etupaneelissa
oikealle kytkeäksesi sähköjärjestelmän
päälle
ͼͼ Vapauta jarrut
ͼͼ

Vältä kiihdyttämistä
nopeasti ylämäissä tai
mutaisilla tai mutkaisilla
teillä, suojataksesi
moottoria ja akkua, ja
estääksesi akun nopean
purkautumisen.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Kierrä tankoa oikealle ja kierrä vaiheittain
oikean tangon tehokahvaa lähteäksesi
liikkeelle ja ajoon.
Käännä tehokahvaa tasaisesti aloittaessasi ajon. Vältä nopeaa kiihdytystä varmistaaksesi turvallisen ajon ja suojataksesi moottoria ja akkua ylikuormitukselta.

Saavuttaaksesi suurimman
mahdollisimman ajomatkan:
˵˵ Vähennä

jarrutuksia
Ennakoi tarvittavat jarrutukset
˵˵ Aja sujuvasti ja hallitusti
˵˵

ťť Älä

ylikuormita ajoneuvoa
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Älä kytke virtaa päälle tai koske
tehokahvaan ennen kuin olet asettunut
oikein skootterille ja valmis aloittamaan
ajon. Virran ollessa päällä tehokahvan
kääntäminen aiheuttaa ajoneuvon
äkillisen siirtymisen eteenpäin. Se voi
aiheuttaa onnettomuuksia tai vahinkoja
a j o n e u vo l l e , s e k ä m a h d o l l i s e s t i
vaarallisia vammoja.
Noudata aina liikennesääntöjä
ja mukauta ajotapasi paikallisiin
liikenteen olosuhteisiin ja säähän.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²


Suunnittele ajoasi eteenpäin ja kytke
suuntamerkit päälle oikeaan aikaan
välttääksesi ajoneuvon hallinnan menetyksen. Varoita muita tiellä liikkujia
aikomuksistasi.
Käytä aina ajaessasi hyväksyttyä kypärää, ja vältä löysiä vaatteita. Pitkät ja
löysät paidat tai hihat voivat jäädä kiinni jarrukahvoihin ja voivat johtaa vakaviin vahinkoihin tai loukkaantumiseen.

Pysäköintijalka on
liitetty ajoneuvosi
turvajärjestelmään.
Kun pysäköintijalkaa
ei ole asetettu
yläasentoon, ajoneuvo
ei liiku eteenpäin,
vaikka virta on päällä.
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4.3 Jarrutus

Goodyear eGo on varustettu ohjaustangosta hallittavilla etu- ja takalevyjarruilla. Oikea kahva ohjaa
etujarrua ja vasen kahva ohjaa takajarrua.

Ajettaessa kostealla tai
irtonaisella maaperällä,
tai sateisissa tai
jäisissä olosuhteissa,
jarrutusliikkeitä tulee
ennakoida ja hallita
luisumisen välttämiseksi.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Hallittua jarrutusta varten käytä molempia kahvoja samaan aikaan ja lisää jarrupainetta vähitellen välttääksesi jarrujen lukkiutumista.

Jarruttaessa märällä pinnalla tai mutkikkailla teillä talviolosuhteissa keskisuurista tai suurista nopeuksista,
käytä aina etu- ja takajarrua samaan aikaan :

Kun jarrut ylikuumenevat, jarrujen tehokkuus vähenee
ja jarrutusmatkat pitenevät.

˵˵ välttääksesi

Vältä jarrujen ylikuumenemista:

Vapauta aina tehokahva sen alkuperäiseen asentoon ennen jarrutusta, jotta moottoriin virta katkeaa. Moottorin
pitäminen virta päällä jarrutuksen aikana aiheuttaa jarrujen ennenaikaista kulumista sekä nopean ja hallitsemattoman kiihdytyksen, kun jarrut vapautetaan.

nopeilla, peräkkäisillä jarrutuksilla mäkisessä maastossa tai rinteissä
˵˵ Käytä moottorijarrua tehokahvan avulla
˵˵ Käytä pienempää vaihdetta Goodyear eGo:ssa
˵˵

˵˵ välttääksesi

renkaiden lukkiutumisen
luisumisen
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4.4 Pysäköinti ja lukitseminen

Saapuessasi pysäköintipaikalle ja seisoessasi paikallasi, kierrä virta-avainta
vastapäivään kytkeäksesi moottorin ja sähköjärjestelmät pois päältä.
Varoitus:
Laske Goodyear eGo:n vasemmalla
puolella oleva pysäköintijalka
ͼͼ Kallista ajoneuvoa vasemmalle puolelle
asettaaksesi sen pysäköintijalalle.
ͼͼ Käännä tankoa vasemmalle painopisteeseen asti, lukitaksesi ohjauksen
ͼͼ Käännä virta-avain täysin vasempaan
ennen sen poistamista ajoneuvosta
ͼͼ Ajoneuvon lukitsemisen jälkeen
paina avainrenkaan lukituspainiketta
lukitaksesi ajoneuvon kokonaan
ͼͼ

Pysäköi ajoneuvosi aina tasaiselle
alustalle
˵˵ Lukitse kaikki säilytyslokerot ennen kuin
poistut ajoneuvosi läheltä
˵˵ Lukitse aina tanko ja sähköjärjestelmät,
kun jätät Goodyear eGo:n ilman
valvontaa
˵˵ Poista aina virta-avain ajoneuvosta, kun
pysäköit sen
˵˵ Käytä varkaudenestolisälaitetta jättäessäsi ajoneuvon ilman valvontaa
˵˵

ťť Älä

jätä mitään irrallisia tavaroita
näkyville jättäessä Goodyear eGo:n
julkiselle paikalle

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²


Skootterin ohjausmekanismin
fyysinen rajoittaminen voidaan
tehdä vain virta-avain kytkettynä
ja vaihteen ollessa vapaalla, (keski)
asennossa.
Käyttäessä etälukitusta skootterin
sähköjärjestelmän lukitsemiseksi,
va r m i s t a e t t ä o l e t a j o n e u vo n
kantaman päässä. Kun etälukitus
aktivoidaan, suuntamerkit syttyvät
muutamien sekuntien ajaksi
ilmaisten sähköjärjestelmän
lukituksen onnistuneen.
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4.5. Skootterisi löytäminen
pysäköintipaikalla
Löytääksesi Goodyear eGo -skootterisi julkisella pysäköintipaikalla, paina moottoripyörän
paikannus -painiketta kaukosäätimessä.
Jos ajoneuvosi on kaukosäätimen ulottuvilla,
suuntamerkit vilkkuvat 10 sekunnin ajan ja
kuuluu äänimerkki.
Jos lukitusjärjestelmä vikaantuu, voidaan vika
korjata 10 sekunnin jälkeen painamalla ensin
lukitustoimintoa kaukosäätimessä ja painamalla sitten lukituksen avaamisen painiketta
Goodyear eGo:n lähellä.
Sähköjärjestelmän lukituksen avaamisen jälkeen voit avata ohjaustangon lukituksen kääntämällä käynnistysavaimen keskiasentoonsa
ennen normaalia käynnistystä.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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4.6. Skootterin säilytys
4.6.1 Lyhytaikainen säilytys

4.6.2 Pitkäaikainen säilytys

ͼͼ Aseta

ͼͼ Aseta

ajoneuvosi tasaiselle pinnalle paikkaa,
jossa on hyvä tuuletus ja runsaasti tilaa sen
liikuttelua varten
ͼͼ Varmista ennen ajoneuvon säilytystä, että
akku on ladattu ainakin 50 %
ͼͼ Vältä ajoneuvon säilytystä suorassa auringonvalossa tai sateessa.
ͼͼ Lataa akku täyteen ennen kuin otat ajoneuvon uudelleen käyttöön
ͼͼ Kytke virta pois päältä ja poista avain ennen
ajoneuvon säilytystä. Irrota akkupistoke
ajoneuvosta

ajoneuvosi tasaiselle pinnalle paikkaa,
jossa on hyvä tuuletus ja runsaasti tilaa sen
liikuttelua varten
ͼͼ Varmista ennen ajoneuvon säilytystä, että
akku on ladattu ainakin 50 %
ͼͼ Vältä ajoneuvon säilytystä suorassa auringonvalossa tai sateessa.
ͼͼ Lataa akku täyteen ennen kuin otat ajoneuvon uudelleen käyttöön
ͼͼ Kytke virta pois päältä ja poista avain ennen
ajoneuvon säilytystä. Irrota akkupistoke
ajoneuvosta
ͼͼ Suorita akun täysi lataus – latauksen purkusykli aina kahden kuukauden välein, ja lataa
akku vähintään 50 % tasolle
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Pidentääksesi Goodyear eGo -sähköskootterisi käyttöikää ja nauttiaksesi
turvallisesta ja mukavasta ajosta suositellaan ajoneuvon säännöllistä
tarkastusta ja huoltoa myös, kun ajoneuvoa ei ole käytetty pitkään aikaan.
5.1 Aikataulutetut huollot ja korjaukset
Ensimmäinen huolto on suoritettava 500
km tai yhden kuukauden käytön jälkeen,
kumpi toteutuu ensin.
Ensimmäisen huollon jälkeen, säännöllinen huolto vaaditaan aina 3000 km tai
kuuden kuukauden välein, jotta ajoneuvosi pysyy parhaassa kunnossa, ja jotta
varmistetaan sekä ajoneuvon että kuljettajien turvallisuus.
Etuhaarukka, takajousitus ja taka-akselin osat on voideltava säännöllisesti. Etuja takajarrujen jarruvaijerit on voideltava
säännöllisesti jarrujen asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²


Tilanteissa, joissa ilmenee:
jatkuvaa voimakasta kuormitusta
˵˵ ajoneuvon ylikuormitusta
˵˵ jatkuvaa ajoa suurilla nopeuksilla
˵˵ käyttöä kuoppaisilla teillä
˵˵ tai ajoa ylä- ja alamäissä
˵˵

huoltoväliä on lyhennettävä, jotta voidaan taata tekninen kunto sekä kuljettajan ja ajoneuvon turvallisuus.
Saadaksesi lisätietoja lyhennetyistä
huoltoväleistä, ota yhteyttä paikalliseen
huoltopisteeseesi. He voivat parhaiten
neuvoa sinua raskaaseen käyttöön
liittyvistä oikeista huoltoväleistä.

Käytä huolloissa ja korjauksissa vain alkuperäisiä
osia. Alkuperäiset varaosamme käyvät läpi
erittäin tarkan laadunvarmistuksen, ja ne takaavat
ajoneuvosi pitkäaikaisen laadun ja turvallisuuden.
iTrike.emobilitya ei voida pitää vastuullisena
onnettomuuksista tai muista vahingoista tai
vammoista niissä tapauksissa, joissa ajoneuvon
huollossa ja/tai korjauksessa on käytetty muita
kuin alkuperäisiä varaosia.
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5.2 2 Määräaikaishuollot ja tarkistuskohdat:

Oman turvallisuutesi ja
muiden turvallisuuden takia
Goodyear ego
-sähköskootterisi
teknisen huollon saa
suorittaa vain pätevä
asentaja.

Säännöllinen turvallisuuden ja suorituskyvyn tarkastus

Säännöllinen mekaaninen huolto

Sähköiset osat

Jarrulevyt

Voitelu

Akku

Jarrunesteet

Rengaslaakerit

Päävaljaat

Äänimerkki

Iskunvaimennin

Ohjausjärjestelmä

Renkaat

Päärunko

Sähköiset osat

Valot ja suuntamerkit

Ohjauslaakerit

Johtosarja

Goodyear ego:n huollon ja korjaukset saa suorittaa
vain tasaisella pinnalla ajoneuvon ollessa tukijalan
varassa. Mikäli korjausten tuloksia on tarpeen
tarkastaa ajamalla skootteria, kiinnitä erityistä
huomiota ajoneuvojen ajo-ominaisuuksiin ja
liikenteeseen ympärilläsi.

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²


Älä yritä purkaa moottoria ja ohjainta ilman
etukäteen saatua hyväksyntää: mikäli sinun on
tehtävä huoltoja moottorille, akulle tai ohjaimelle,
ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseesi.
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5.3 Skootterisi puhdistus

Varmistaaksesi Goodyear eGo:n ongelmattoman toiminnan useiden
vuosien ajaksi, ajoneuvo on puhdistettava säännöllisesti. Skootterisi
moottori ja sen muut osat on pidettävä puhtaina.
Käytä vain:

Varmista, että:

˵˵ vettä

˵˵ virta

tai mietoja, neutraaleja puhdistusaineita Goodyear eGo:n puhdistamiseen
˵˵ pehmeää liinaa kuivataksesi ajoneuvosi välttääksesi maalattujen pintojen
naarmuttamista

Älä koskaan huuhtele:

Puhdistuksen aikana:

ťť akkulokeron

˵˵ vältä

sähköisten osin ja ajo-osien joutumista suoraan kosketukseen veden
kanssa
ťť älä koskaan käytä painepesuria
akseleille, haarukalle ja ajoneuvon
sähkökoteloille

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

on kytketty pois päältä
on poistettu ajoneuvosta,
ennen kuin ryhdytään tekemään mitään
skootterin puhdistustoimenpiteitä

Akkulaturi ja ohjain
sijaitsevat istuimen alla
olevalla pinnalla. Ne
rikkoutuvat helposti
joutuessaan kosketuksiin
veden kanssa.

˵˵ virta-avain

sivuja ja sisäpuolisia
pintoja suoraan vesiletkulla tai
painepesurilla
ťť akkulaturia ja ohjainta vedellä

    
Laturi toimii korkealla vaihtovirtajännitteellä.
Varmista että moottoripyörä ei voi kaatua niin, että
ohjain joutuisi kosketuksiin veden kanssa, äläkä
yhdistä laturia ajoneuvoon tai virtalähteeseen
ajoneuvoa puhdistaessa. Älä lataa akkua ennen
kuin ajoneuvo on täysin kuiva. Sähköiskut ovat hyvin
vaarallisia ja voivat aiheuttaa kuoleman.
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Runko

Ajoneuvon pituus

1780 mm

Etuiskunvaimennin

Putkimallinen öljyvaimennin

Ajoneuvon leveys

730 mm

Takaiskunvaimennin

Putkimallinen öljyvaimennin

Ajoneuvon korkeus

1030 mm

Eturenkaat

80/100–12x2

Akseliväli

1250 mm

Takarengas

120/70–12

Etupyörien raideleveys

460 mm

Etujarru

160 mm hydraulinen levy, kaksoismäntä

Takajarru

190 mm hydraulinen levy, kaksoismäntä

Vähimmäismaavara

130 mm

Satulan korkeus

750 mm

Maks. kallistuskulma

30°

Maks. ohjauskulma

34°

Suorituskykytiedot
Omamassa

99 kg

Nimellisjännite

60 V

Suurin hyötykuorma
Enimmäisnopeus
Jarrutusmatka kuivalla tiellä
Jarrutusmatka kuivalla tiellä
Tehon kulutus

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

160 kg
➊ Ensimmäinen vaihde 25 km/h
➋ Toinen vaihde 45 km/h

Voimajärjestelmä ja moottori
Moottorin tyyppi

BOSCH Custom -moottori

20 km/h: < 2 m
30 km/h: < 3,5 m

Ohjainyksikkö

Siniaalto-ohjain

Nimellisteho ja moottorin kierrosnopeus

1500 W/550 r/min

➊ 20 km/h : < 3 m

Enimmäisteho ja moottorin kierrosnopeus

2350 W/500 r/min

➋ 30 km/h : < 4 m

Enimmäisvääntömomentti ja moottorin kiertonopeus

117 Nm/87 r/min

2 kWh/100 km (20 km/h)

Suurin energian talteenotto

10–15 %

Ohjaimen maksimivirta

45 A

Moottorin energiahyötysuhde

88 %
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Akkujärjestelmää
Akun tyyppi

18650 ternäärinen litium-akku

Jännite

60 V

Kapasiteetti

26 Ah

Normaali latausvirta

4A

Suurin purkausvirta

45 A

Normaali latausaika (pikalaturi)

3,5 h

Yksittäisen akkukennon tehokapasiteetti

2600 mAh

Akun paino

9 kg

Lataus- ja purkusyklit

600

Ympäristön lämpötila akun käytölle

-20...+60 °C

Ympäristön lämpötila akun säilytykselle

-20...+60 °C

Ympäristön lämpötila akun lataukselle

0...+45 °C

Akun kansimateriaali

Alumiinilevy

Akun suojaus järjestelmä

➊ Ylipurkautuminen
➋ oikosulku
➌ lämpötila
➍ ylilataus
➎ ylivirta
➏ kennojen tasapaino

➏ Suojaukset

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

Muita tietoja
Etulyhty

5 W, LED

USB-latausportti

5 V, 1 A
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8. VIANMÄÄRITYS

VIAN KUVAUS

Virta kytketty
mutta virtaa Ei tule

Moottori ei pyöri

Nopeus on liian hidas /
ajomatka on liian lyhyt

Akku ei lataudu

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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TODENNÄKÖINEN SYY

RATKAISU

Akun pistoketta ei ole asetettu oikein

Poista avain ja aseta akun pistoke uudelleen

Virtakytkin viallinen

Vaihda virtakytkin

Akku tyhjä

Lataa akku

Akku on viallinen

Vaihda akku

Palanut sulake

Vaihda sulake

Akun varaus vähissä

Lataa akku

Jarru kytketty

Poista jarrun kytkentä

Virta pois päältä

Käännä virta-avain päällä-asentoon

Tukijalka laskettu

Vedä tukijalka ylös

Vikaa ilmaiseva lamppu palaa

Lataa viantarkistuksen sovellus älypuhelimeen tai ota yhteyttä palvelukeskukseen

Akun varaus vähissä

Lataa akku

Alhainen rengaspaine

Tarkista rengaspaine ja täytä renkaat

Vanhentunut tai kulunut akku

Vaihda akku

Matala lämpötila

Ks. tekniset tiedot

Huono yhteys laturin ja akun välillä

Tarkista liitäntäpistokkeen kytkentä

Laturi rikkoutunut

Vaihda laturi
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500 km /
Ensimmäinen tarkastus

6 000 km /
12 kuukautta

12 000 km /
24 kuukautta

18 000 km /
36 kuukautta

24 000 km /
48 kuukautta

Ajoneuvon sarjanumero

Ajoneuvon sarjanumero
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Ajoneuvon sarjanumero
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Suorituspäivä
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30 000 km /
60 kuukautta

36 000 km /
72 kuukautta

42 000 km /
84 kuukautta

48 000 km /
96 kuukautta

Ajoneuvon sarjanumero

Ajoneuvon sarjanumero

Ajoneuvon sarjanumero

Ajoneuvon sarjanumero

Suorituspäivä

Suorituspäivä

Suorituspäivä

Suorituspäivä

Kilometrit
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Käytetyt osat
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Käytetyt osat
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……………………………
……………………………

……………………………
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……………………………
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……………………………
……………………………

Liikkeen leima

Liikkeen leima

Liikkeen leima

Liikkeen leima

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²



10. OMISTAJIEN TIEDOT
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1. omistaja

2. omistaja

Nimi:

Nimi:

Osoite:

Osoite:

Puh.:

Puh.:

Sähköposti:

Sähköposti:

Vakuutusnumero:

Vakuutusnumero:

Hankintapäivä:

Hankintapäivä:

Ostaja:

Ostaja:

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²



10. OMISTAJIEN TIEDOT

3. omistaja
Nimi:

Osoite:

Puh:
Sähköposti:
Vakuutusnumero:

Hankintapäivä:
Ostaja:

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²
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Muistiinpanoja



11. JÄLKIMARKKINOINTI / HUOLTO
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11. Yhteystiedot
11.1. Pääkonttori

11.1.2. Jälleenmyyjän tiedot

MSA International SA
c/o iTrike.emobility*
ZAE Robert Steichen
5,Rue Bommel
L-4940 Hautcharage
Luxembourg
P: +352 26 65 63 35
support@itrike.eu
www.itrike.eu
*Suprimmo on iTrike.emobility:n omistaja

KÄYTTÄJÄN OPAS EGO²

(Myyjäliikkeen leima tähän)

KÄYTTÄJÄN OPAS
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