
Käyttöopas

Audi electric kick scooter

powered by



2



3

Kiitos, että valitsit Audi electric kick scooterin!

Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä löytyy osoitteesta: 

www.my-egret.com/de/FAQ

Tutustu aluksi Audi electric kick scooteriin (jäljempänä: kick scooter) 

lukemalla tämä käyttöopas ja erityisesti sen varoitukset ja turvallisuus-

ohjeet ennen liikkeelle lähtöä. Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta 

varten! Säilytä myös tuotteen alkuperäinen pakkaus. Kuvatun mallin 

varustelu voi vaihdella version ja maakohtaisen varustelun mukaan.  

 

Egret pidättää lisäksi oikeudet ulkoasun, varustelun ja tekniikan muu-

toksiin. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen, 

tehdä laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tätä käsikirjaa milloin 

tahansa.

Uusimmat käyttäjämateriaalit löytyvät osoitteesta www.my-egret.com 

ja sovelluksesta.
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Egret-tavaramerkki kuuluu yritykselle

Walberg Urban Electrics GmbH

info@my-egret.com

+49 40 320 270 80 (ma–pe, klo 9–19)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamburg

Germany

SUOMI (käännös)                                                                        02–47
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Älä aja sähköpotkulaudalla, jos et ole lukenut 
näitä tietoja!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noudata kick scooterin käytössä aina paikallisia määräyksiä ja maakohtaisia ajoneuvojen 

liikennekäyttöä koskevia lakeja ja direktiivejä. Valmistajalla ei ole minkäänlaista vastuuta, jos 

kick scooteria ei käytetä asianmukaisesti ja/tai jos varoituksia ja turvallisuusohjeita ei lueta 

tai noudateta. Tämä koskee myös kokoamisvirheitä. 

Kick scooter on vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu ajoneuvo. Ennen kuin hallitset ajotaidot, 

sinun pitää harjoitella laitteen käyttöä. Egret, Audi AG ja Audi-jälleenmyyjät eivät vastaa 

mistään vammoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat kuljettajan kokemattomuudesta tai 

tämän asiakirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 

Huomioi, että voit minimoida riskejä noudattamalla kaikkia tämän oppaan ohjeita ja varoi-

tuksia, mutta et voi poistaa kaikkia riskejä. Huomaa, että saatat loukkaantua kick scooteria 

käyttäessäsi esimerkiksi hallinnanmenetyksen, törmäyksen tai kaatumisen seurauksena. 

Kun ajat julkisilla paikoilla, sinun on noudatettava paikallisia lakeja ja määräyksiä. 

 
Asianmukainen käyttö 
Kick scooterin asianmukaista käyttöä on yhden henkilön (vähintään 14-vuotias ja kuorma 

enintään 120 kg) kuljettaminen kuivalla ja tasaisella alustalla. Minimoi loukkaantumisten riski 

lukemalla kaikki tämän asiakirjan HUOMIO- ja VAROITUS-kohdat ja noudattamalla niitä.  

HUOMAUTUS VAROITUS

YmpäristötiedoteHuomautus

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa on tärkeitä 
lisätietoja turvallisuudesta ja mahdollisista 
onnettomuus- ja loukkaantumisriskeistä.

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa kerrotaan 
mahdollisista ajoneuvoon kohdistuvista vahin-
goista.

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa on  
ympäristön-suojelua koskevia tietoja.

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa on 
lisätietoja.
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Varoitukset ja turvallisuusohjeet
 

1. Noudata kick scooterin käytössä aina paikallisia määräyksiä ja maakohtaisia ajoneuvo-

jen liikennekäyttöä koskevia lakeja ja direktiivejä. Kuten muillakin ajoneuvoilla, suuremmat 

nopeudet vaativat pidemmän jarrutusmatkan. Äkkijarrutus huonosti pitävällä pinnalla saat-

taa johtaa pyörän luistamiseen tai kaatumiseen (esimerkiksi märällä ajoradalla, irtohiekalla 

tai irtosoralla). Älä käytä sähköpotkulautaa lumisella, kuraisella, jäisellä tai muusta syystä 

liukkaalla tiellä. Se voi johtaa tasapainon tai pidon menettämiseen ja aiheuttaa kaatumisen. 

Ole varovainen ja pidä aina ajaessasi turvallinen etäisyys muihin ihmisiin ja ajoneuvoihin.

Ole varovainen! Katso sekä pitkälle eteesi että lähelle sähköpotkulautasi eteen. Huomioi 

mahdolliset vaaratilanteet ja säädä ajonopeutesi tilanteeseen sopivaksi. 

2. Lisävarusteiden ja varaosien käyttö 

  • Käytä ainoastaan Egretin hyväksymiä varaosia ja (mukana toimitettuja) lisäva-

rusteita, kuten alkuperäistä laturia, jotka ovat teknisesti moitteettomassa 

kunnossa. 

 • Älä tee kick scooteriisi mitään muutoksia. Kaikenlaiset muutokset,

   tekniset tai ulkoasuun liittyvät muokkaukset sekä elektroniikan tai ohjelmiston 

muokkaukset voivat aiheuttaa käyttöluvan, takuun ja muiden valmistajaan kohdis-

tuvien vaatimusten purkautumisen välittömästi.

  • Vaurioituneet kaapelit ja muut osat on vaihdettava välittömästi.

  Vialliset tai muut kuin alkuperäiset osat ja tekniset muutokset voivat aiheuttaa 

huomattavan loukkaantumis- ja hengenvaaran sekä johtaa vammoihin, sähköiskui-

hin, tulipaloon, osien pettämiseen tai onnettomuuksiin. 

  • Älä peukaloi jarrujärjestelmää, sillä se on turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä, 

ja sen pettäminen voi aiheuttaa vammoja.
 

 

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS
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3. Tarkasta ensimmäisten 50 kilometrin jälkeen uudelleen, että kaikki ruuviliitokset ovat 

tiukassa. Kiinnitä erityistä huomiota taittomekanismiin ja pyörien akseleihin. Kiristä tar-

vittaessa. Löysät ruuviliitokset voivat aiheuttaa toimintojen pettämisen ja johtaa vakaviin 

onnettomuuksiin. 

 
 

4. Huoltotöiden tekeminen 

  • Ennen kuin kick scooterille tehdään huolto- tai puhdistustöitä, siitä on katkais-

tava virta ja se on irrotettava verkkolaitteesta. Jos näin ei toimita, on olemassa 

sähköiskun vaara.

  • Älä koskaan suuntaa voimakasta vesisuihkua (esim. painepesurista) suoraan kick 

scooteriin. Tällöin vettä voi päästä rakenteisiin sisälle vaurioittamaan elektroniik-

kaa. Vesi akkukotelossa voi aiheuttaa sähköiskuja. Puhdista kick scooter sen sijaan 

kostealla liinalla.

  • Älä anna lasten leikkiä kick scooterilla tai sen osilla. Lapset eivät saa puhdistaa 

kick scooteria tai tehdä sille huoltotoimenpiteitä.

 
 

5. Pidä pakkaus (muovi ja pahvi) poissa lasten ulottuvilta. Lapset saattavat laittaa ne tai osia 

niistä suuhunsa ja tukehtua.

 
 

6. Seuraavat seikat voivat heikentää ajoturvallisuutta, ja niiden vastaisesti toimiminen voi 

johtaa onnettomuuksiin ja kaatumisiin:

 •  ÄLÄ aseta jalkojasi takalokasuojan päälle.

 •  ÄLÄ aja potkulaudalla toinen jalka ilmassa.

 •  Vältä renkaiden/pyörien kosketusta esteisiin.

 •  Varo päätäsi, kun ajat oviaukoista.

  •  Aja hidasteiden, kynnysten, epätasaisen tien tai muiden esteiden yli enintään 

5–10 km/h:n nopeudella. Koukista polviasi, jotta ajaminen edellä mainituilla pin-

noilla olisi helpompaa. 

  •  ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangosta ajon aikana.  

•  ÄLÄ aja vain yhdellä kädellä.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS
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7. ÄLÄ koske moottoriin tai jarrulevyihin ajon jälkeen, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja.

 

8. Älä anna kenenkään käyttää kick scooteriasi ilman valvontaa,

jos he eivät ole lukeneet tätä opasta. Uuden ajajan turvallisuus on sinun vastuullasi. Ole 

uusien ajajien tukena, kunnes he hallitsevat kick scooterin perustoiminnot. Varmista, että 

jokainen ajaja käyttää kypärää ja muita suojavälineitä.

HUOMAUTUS

Huomautus

Ennen (ensimmäistä) ajoa 
 

1. Tarkasta sähköpotkulauta ennen jokaista ajoa. 

  •  Tarkasta, onko sähköpotkulaudassasi löystyneitä kiinnikkeitä tai vaurioituneita 

osia. Löystyneet ruuvit voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia ja loukkaantumisia. 

  •  Tarkasta erityisesti taittomekanismi. Sen on oltava täysin lukittunut, eikä siinä saa 

olla lainkaan välystä. Älä koskaan aja taittovipu tai taittomekanismin turvalukitus 

auki. Jos se ei ole kunnolla kiinni, kick scooter saattaa taittua ajon aikana kasaan, 

mistä aiheutuu kaatumisvaara. 

  •  Varmista ennen jokaista ajoa, että seisontatuki on käännetty sisään kokonaan. 

Varmista ennen jokaista ajoa, että renkaat ovat hyvässä kunnossa ja että rengas-

paineet ovat oikeat. Oikea rengaspaine on 2,2–3,0 baaria. Jos rengaspaine on liian 

alhainen, renkaiden vastus on suurempi, mikä lyhentää toimintamatkaa.

  •  Varmista, että jarrut toimivat täysin.

  • Tarkasta ennen jokaista ajoa, että kaikki valot ja äänimerkki toimivat. Kytke valo 

ajoissa käyttöön, kun alkaa hämärtää. Muussa tapauksessa et välttämättä näy.

HUOMAUTUS
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HUOMAUTUS

  • Pysähdy välittömästi, jos kick scooter pitää epätavallista ääntä, näytössä näkyy 

virheilmoitus tai laitteessa ilmenee muuta vikaa. Ota huoltoa varten yhteyttä lait-

teen jälleenmyyjään/toimittajaan.

 

 

2. Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

 • Kick scooteria eivät saa käyttää

  – henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena

   – henkilöt, joiden sairaus voi aiheuttaa riskejä fyysisen rasituksen yhteydessä

  – useammat henkilöt kerrallaan; laite on yhdelle käyttäjälle

   – henkilöt, joiden tasapainoon tai motoriikkaan liittyvät ongelmat saattavat vaikut-

taa sähköpotkulaudan tasapainoon

   – henkilöt, joiden paino ylittää sallitun enimmäiskuorman 120 kg (katso tekniset 

tiedot). Ylikuorma vaikuttaa ajokäyttäytymiseen haitallisesti. Liiallinen kuormitus 

voi lisätä kulumista ja aiheuttaa materiaalien ennenaikaista väsymistä.

  – raskaana olevat.

  • Alle 18-vuotiaat saavat käyttää ajoneuvoa vain aikuisen valvonnassa. Julkisilla 

alueilla on myös noudatettava paikallista vähimmäisikärajaa, joka voi vaihdella eri 

maissa. Kun kick scooteria käytetään yksityisillä alueilla (joissa ei sovelleta lakisää-

teisiä ikärajoituksia), valmistaja suosittelee 14 vuoden vähimmäisikärajaa.

  • Ajoturvallisuuden varmistamiseksi käyttäjällä on oltava esteetön näkyvyys eteen 

ja hänen on oltava selkeästi muiden nähtävissä.

  • Älä tee temppuja tai hyppyjä esteiden, reunakivetysten, portaiden tms. yli. Ne 

rasittavat potkulautaa poikkeuksellisen paljon ja saattavat aiheuttaa osien rikkoon-

tumisen. Kanna kick scooter tällaisten ja muiden vastaavien esteiden yli.

  • Kick scooter ei sovellu tavaroiden kuljettamiseen.  Erityisesti ohjaustankoon ei 

saa kiinnittää kuormia.
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3. Lataa kick scooter ennen ensimmäistä käyttökertaa mukana toimitetulla laturilla. Tarkat 

ohjeet löytyvät luvusta Lataaminen (s. 28).

 
  

4.  Lataa Egret-sovellus ennen sähköpotkulaudan ensimmäistä käyttökertaa. Tarkat ohjeet 

löytyvät luvusta Kick scooterin ensimmäinen käynnistys ja sovelluksen lataaminen (s. 30).

 

 

5. Älä aja ensimmäisellä ajokerrallasi paikassa, jossa saatat kohdata lapsia, jalankulkijoita, 

lemmikkieläimiä, ajoneuvoja, polkupyöriä tai muita esteitä ja mahdollisia vaaratilanteita. 

Kaasuvipu saattaa olla erittäin herkkä ylimmällä tasolla. Huomaa, että sen nopea tai äkil-

linen käyttö saattaa aiheuttaa tasapainon menetyksen. Aloita siksi rauhallisesti ja tutustu 

potkulaudan kaikkiin toimintoihin ja ajotiloihin. Siirrä painopistettäsi kiihdyttäessäsi hieman 

eteenpäin ja jarruttaessasi hieman taaksepäin. Se auttaa saavuttamaan turvallisen ajotuntuman.

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Yleisiä ohjeita  

 

1. Kick scooterin sisäiset akut saa irrottaa ja vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. 

Akkua ei saa hajottaa. Akkua ei saa porata, eikä sitä saa yrittää turmella muillakaan tavoilla. 

Tällaisesta toiminnasta aiheutuu itsesyttymisen ja räjähdyksen vaara.  Litiumioniakun sisäl-

tämä neste silmissä tai iholla voi aiheuttaa syövytystä.
 

 

2. Älä käytä kick scooteria alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa. Liian alhainen tai korkea 

lämpötila voi vaurioittaa elektroniikkaa ja koneistoa. Alle 10 °C:n ja yli 40 °C:n lämpötilat, 

ylämäet ja suuri kuormitus alentavat toimintamatkaa, vääntömomenttia ja huippunopeutta 

ja kuormittavat moottoria ja elektroniikkaa tavallista enemmän.

 

VAROITUS

HUOMAUTUS
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3. Akun huoltaminen

  • Kick scooterin tyhjä akku on ladattava välittömästi ajon jälkeen. Jos näin ei 

tehdä, on odotettavissa peruuttamaton vaurio (syväpurkaus) tai selvästi alentunut 

käyttöikä. Takuu ei kata sitä. 

  • Lataa sähköpotkulauta mieluiten kuivissa sisätiloissa maltillisessa lämpötilassa 

palamattomalla ja sähköä johtamattomalla alustalla. 

  • Kytke verkkolaite ensin pistorasiaan ja vasta sitten kick scooteriin.

  • Älä pidä verkkolaitetta kytkettynä sähköpotkulautaan yli 24 tuntia. Siitä saattaa 

aiheutua vaurioita elektroniikkaan tai verkkolaitteeseen. 

  • Älä lataa kick scooteria, jos laturi, pistorasia tai latausportti ovat kosteita.

  • Kuten muissakin elektronisissa laitteissa, käytä ladattaessa ylijännitesuojaa, joka 

suojaa kick scooteria sähköiskujen ja jännitepiikkien aiheuttamilta vaurioilta. 

  • Käytä lataamiseen vain Egretin mukana toimitettua laturia. Älä käytä minkään 

muun mallin latureita.

  • Säilytä vähintään puoliksi täyteen ladattua kick scooteria huoneenlämmössä 

(22 °C) kuivassa tilassa ja suojassa suoralta auringonvalolta.

  • Lataa laite vähintään 60 päivän välein tasolle 50–75 %, jotta syväpurkausta ei 

pääse syntymään. Akkujen varaus alenee päivittäin myös ilman käyttöä.  

Jos näitä ohjeita ei noudateta, sähköisten ja mekaanisten osien käyttöikä saattaa 

alentua epäkuntoon asti. Takuu ei kata sitä.

 

4. Kick scooterin tarkastaminen ja puhdistaminen 

Tarkasta ja puhdista kick scooter jokaisen käyttökerran jälkeen, erityisesti vaativassa 

käytössä. Vain siten voit havaita ajoissa löysät ruuvit, kuluneet jarrupalat tai renkaat ja muut 

ongelmat. 

  • Tarkasta lisäksi runko, haarukka, taittomekanismi, asennusosat ja kaikki liikkuvat osat. 

  • Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa teräviä reunoja (esim. laitteen koskiessa 

reunakivetykseen). Poista tällaiset kohdat heti, kun huomaat ne.

  • Käytä puhdistamiseen pehmeää harjaa, kevyesti kostutettua pehmeää sientä ja 

kuivaa liinaa. 

  • Älä puhdista kick scooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyt-

tävillä/haihtuvilla liuottimilla. Nämä aineet voivat vahingoittaa kick scooterin 

ulkonäköä ja sisäistä rakennetta.

VAROITUS

Huomautus
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5. Erityisesti kaltevilla ja jyrkillä teillä (esim. puistossa) laite ei ole riittävän vakaa takaamaan 

täysin turvallista ajoa.

Älä koskaan aseta sähköpotkulautaa etuosa alaspäin kaltevassa maastossa, sillä tukijalka voi 

taittua kiinni ja laite voi kaatua. Kun sähköpotkulauta on tukijalkansa varassa, tarkista sen 

vakaus välttääksesi kaikki kaatumisriskit (johtuen luistamisesta, tuulesta tai lievästä tärinäs-

tä). Älä pysäköi potkulautaa vilkkaasti liikennöidylle alueelle vaan mieluiten seinän viereen 

seinän suuntaisesti. 

 

6. Käytä ajaessasi aina tukevia kenkiä ja kypärää. Käytä leukahihnalla varustettua hyväksyt-

tyä pyöräily- tai rullalautailukypärää, joka suojaa myös pään takaosaa. 

 

7. Huomioi jalankulkijat ja anna heille aina etuoikeus liikenteessä. Varo yllättämästä jalankul-

kijoita. Kun lähestyt jalankulkijaa takaa, ilmoita itsestäsi ja hidasta kävelynopeuteen ohitusti-

lanteessa. Poikkeavissa tilanteissa noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä. 

 

8. Noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita paikoissa, jotka eivät kuulu tieliikennelakien 

piiriin. Egret, Audi AG ja Audi-jälleenmyyjät eivät vastaa mistään omaisuusvahingoista, hen-

kilövahingoista/kuolemantapauksista, onnettomuuksista tai oikeusjutuista, jotka johtuvat 

varoitusten ja turvallisuusohjeiden rikkomisesta. 

 
 

9. Jotta laitteen sarjanumero olisi helposti saatavillasi mahdollisen huoltotarpeen varal-

ta, merkitse sarjanumero muistiin tämän oppaan huoltovihkosivulle. Sarjanumero löytyy 

laitteen etuosasta oikealta puolelta, astinlaudan vierestä. Varmista, että se on aina saatavilla 

ja luettavissa.

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Huomautus
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Ympäristönsuojelu

 

 

Kick scooterin käyttäminen on jo itsessään liikenteen päästöjä alentava teko. Hävitä käytet-

ty sähköpotkulauta, sen pakkaus ja kaikki yksittäiset osat asianmukaisesti ja mahdollisuuk-

sien mukaan asianmukaisesti kierrättäen. Laitteen akkuja ja elektroniikkaa ei saa hävittää 

kotitalousjätteen mukana. Ne on annettava valtuutetun jätehuoltoyrityksen, kunnallisen 

jätteenkäsittelylaitoksen tai laitteen jälleenmyyjän hävitettäväksi.

Ympäristötiedote
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Kun otat kick scooterin pakkauksesta, varmista että yllä mainitut varusteet ovat mukana. 

Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jakelijaan tai lähimpään huoltoliikkeeseen 

(katso kohta Yhteystiedot, s. 41). Kun olet varmistanut, että kaikki osat ovat tallessa ja 

hyvässä kunnossa, voit koota uuden kick scooterisi. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit 

kick scooterin myöhempää lähetystarvetta varten. Muista sammuttaa kick scooter ja irrota 

latauskaapeli ennen kokoamista, varusteiden asennusta tai rungon puhdistamista.

TIETOLOMAKE

Toimitussisältö – Audi electric kick scooter

TARVIKKEET KICK SCOOTER

Laturi

Lukitussilmukka

Renkaiden täyttösovitin

2 työkalua

KÄYTTÖOPAS PIKAOPAS
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Ohjausputki

Taittomekanismi

Etujarru

Turvalukitus

Seisontatuki

Astinlauta

Takajarru

Takavalo

Lisävarustekoukku

Painikkeet 

Äänimerkki ja heijastin

Näyttö

Kaasuvipu

Etuvalo

Takajarrun jarrukahva

Etujarrun jarrukahva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4 5

6

7

8

Laitteen osat – Audi electric kick scooter

9

10

11

12

14

15

16

13
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Painikkeet ja näyttö

Virtapainike 

Äänimerkki

Plus-painike 

Miinus-painike

Nopeusmittari

Matkamittari (ODO) 

Osamatkamittari (TRIP) 

Akun lataustaso 

Ajotila 

Valo päälle 

Bluetooth-yhteys 

Virhe 

Jalankulkijatila

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

10 11 12 13

6

9

7

5

8
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 Asennusohje

 1. Taita potkulauta auki (katso kohta Taittomekanismi, s. 20).

2. Poista kaapelinsuojus. Sitä tarvitaan vain kick scooterin toimituksen aikana. 



 3. Työnnä ohjaustanko (A) ohjausputkeen (B) – varo, etteivät kaapelit jää puristuksiin. 

Esiasetetun asetusruuvin (D) on oltava linjassa mutterin (E) kanssa. Tällä varmistetaan, 

että ohjaustanko on asennettu oikeaan asentoon. Paina ohjaustanko alas niin pitkälle, että 

ohjausputken (C) pyöreä osa on kokonaan ohjaustangon (A) sisällä. 

B

C

A

2

E

D

1

*Kuvissa näkyy selkeyden vuoksi riisuttu versio kick scooterista.

19



4. Kierrä kaksi mutteria (F) kiinni käsin (6 Nm).

20

F

Löysät ruuviliitokset aiheuttavat vaaran!

Liitokset voivat löystyä epäasianmukaisen asennuksen ja kiristämättömien 

ruuvien vuoksi. Tämä saattaa aiheuttaa kaatumisia ja onnettomuuksia.

HUOMAUTUS
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 Taittomekanismi

Auki taittaminen

1.  Vapauta lukitus painamalla taittovipua (H) astinlautaa kohti. 

 

2.   Taita potkulautaa auki, kunnes taittomekanismin taittovipu (H) napsahtaa näkyvästi ja 

kuuluvasti paikalleen. Potkulauta on nyt lukitusvaiheessa 1.

1

2

H

H
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 Auki taittaminen

3.   Paina taittovipua (H) eteenpäin ohjaustangon suuntaan, kunnes vipu on kokonaan 

astinlaudan kolossa. Taittovipu (H) on nyt suljettu pitävästi (lukittu). Potkulauta on nyt 

lukitusvaiheessa 2.

Auki     Suljettu

4.  Sulje turvalukitus (G) vetämällä sitä ensin hieman ulospäin ja kiertämällä sitä sitten 90 as-

tetta. Varmista, että se lukittuu kunnolla paikalleen. Potkulauta on nyt lukitusvaiheessa 3.

G



G

H
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 Turvalukitus
 

Auki     Suljettu

Kaatumisvaara!

Taittomekanismi on suljettu kunnolla vasta, kun taittomekanismin taittovipu 

(H) on kokonaan astinlaudan myötäinen. Lisäksi turvalukituksen (G) on oltava 

lukittu aina potkulaudalla ajettaessa. Varmista aina ennen ajoa, että taittome-

kanismi on asianmukaisesti ja pitävästi lukitusvaiheessa 3. Jos taittomekanismi 

tai jokin sen osa ei sulkeudu kunnolla, ota välittömästi yhteyttä huoltoon!

 Taittomekanismin säätäminen
Jos taittomekanismissa on välystä, sitä on säädettävä.

Se liittyy suoraan taittovivun jäykkyyteen.

Taittomekanismin jäykkyyttä voi säätää kick scooterin etuosassa olevan pyälletyn mutterin 

avulla. Tämä mutteri on tarkastettava aina ennen ajoa ja säädettävä tarvittaessa. Mutteria 

säädetään taittovivun ollessa auki ja aina käsin, ei koskaan työkalulla, jotta taittovivun saa 

vielä suljettua käsin.

HUOMAUTUS
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Ohjaustangon lukitusvivun säätäminen 
 

Ohjaustangon lukitusvivun jäykkyyttä voi säätää ohjausputken yläosassa olevalla pyälletyllä 

mutterilla. Mutteria on säädettävä ennen jokaista ajokertaa. Mutteria säädetään lukitus-

vivun ollessa auki ja aina käsin, ei koskaan työkalulla, jotta lukitusvivun saa vielä suljettua 

käsin. Varmista tällöin, että ohjausputki on kiinni niin tiukasti, ettei se pääse painumaan alas 

odottamatta.
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 Kokoon taittaminen

1.   Vedä turvalukitus (G) ulos ja käännä sitä 90 astetta niin, että se tulee selkeästi rungosta 

ulospäin (auki).

          Suljettu    Auki

G

G

H
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2. Vedä taittovipua (H) potkulaudan takaosaa kohti.

 

3.    Paina taittovipua (H) edelleen kohti astinlautaa, kunnes potkulauta alkaa taittua kokoon.  

Pidä kiinni kick scooterin ohjausputkesta ja paina ohjaustankoa tarvittaessa hieman 

eteenpäin.

2

H

H

3
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4. Taita potkulautaa kokoon, kunnes lukitus napsahtaa kuuluvasti kiinni.

 

 

4.1 Potkulauta on nyt taitettu kokoon ja sitä voi kantaa ohjausputkesta.

4
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 Lukko

Kick scooterissa on osittain integroitu lukko. Se on kiinnitetty turvaruuveilla laitteen runkoon.

Laitteen mukana toimitettua lukitussilmukkaa voi käyttää tavallisen polkupyöränlukon 

kanssa. Vaihtoehtoisesti lukkoa voi käyttää Egret mate by tex-lock -lukon kanssa (ei sisälly 

toimitukseen).

Avaimessa on nelinumeroinen avainnumero. Kirjoita se laitteen mukana toimitettuun kort-

tiin ja laita se talteen. Jos avaimesi häviää, voit tilata meiltä uuden.
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 Lataaminen

1.  Kytke laturi pistorasiaan.

2.   Käännä latausportin (K) suojus auki. Latausportti (K) sijaitsee potkulaudan oikealla puolel-

la astinlaudan etuosassa.

3.  Kytke latauskaapeli sammutettuun kick scooteriin.

4.  Verkkolaitteen merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun lataus käynnistyy.

5.  Verkkolaitteen merkkivalo vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis.

6.  Irrota latauskaapeli kick scooterista.

7.  Sulje latausportin suojus. Se suojaa porttia vesiroiskeilta.

8.  Irrota latauslaite pistorasiasta.

Kick scooterin akku on ladattava täyteen mukana toimitetulla verkkolait-

teella ennen potkulaudan ensimmäistä käyttökertaa. Pidä latausportin 

suojus suljettuna, kun kick scooteria ei ladata.

K

Huomautus
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Syvä lepotila
Litiumioniakussa on syvä lepotilatoiminto. Se suojaa akkua syväpurkaukselta. Kun potkulau-

ta on syvässä lepotilassa, sitä ei voi käynnistää normaalisti virtapainikkeella. Potkulaudan 

herättäminen syvästä lepotilasta vaatii, että potkulautaan kytketään latauslaite noin 15 se-

kunniksi. Tämän jälkeen potkulauta on jälleen käytettävissä normaalisti.

Noudata sivulla 12 esitettyjä akun suojatoimia, sillä edes syvä lepotila ei pysty täysin estä-

mään syväpurkausta.

Syvä lepotila aktivoituu akun lataustason mukaan

seuraavasti: 

Lataustaso: 80–100 %, ei syvää lepotilaa

Lataustaso: 40–80 %, syvä lepotila 30 päivän kuluttua

Lataustaso: 20–40 %, syvä lepotila 7 päivän kuluttua

Lataustaso: alle 20 %, syvä lepotila 48 tunnin kuluttua 

 
 

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen 

Kytke sähköpotkulautaan virta painamalla 

virtapainiketta (L) noin 2 sekuntia. 

Virran katkaiseminen 

Katkaise sähköpotkulaudan virta painamalla  

virtapainiketta (L) noin 2 sekuntia.

L
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Kick scooterin ensimmäinen käynnistys ja sovel-
luksen lataaminen

Lataa Egret-sovellus* ennen kick scooterin ensimmäistä käyttökertaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Luo sitten My-Egret-tili. Kun se on tehty, yhdistä sovellus kick scooteriin noudattamalla 

sovelluksen ohjeita. Kytke sitten potkulautaan virta.

*Kick scooteria voi käyttää myös ilman sovellusta. Sovelluksen hyöty on siinä, että se tarjoaa käyttäjälle lisätoimintoja.  

Sovellus ei ole saatavilla kaikissa maissa.
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PIN-koodin ja sovelluksen määrittäminen

Kun olet käynnistänyt kick scooterisi ensimmäisen kerran, järjestelmä vaatii sinua asetta-

maan 4-numeroisen PIN-koodin. Tällä hetkellä muokattava numero vilkkuu. Voit vaihtaa nu-

meroa Plus- ja Miinus-painikkeilla. Siirry seuraavaan numeroon painamalla virtapainiketta.

Kun olet asettanut henkilökohtaisen 4-numeroisen PIN-koodisi, paina virtapainiketta. 

Numerot vilkkuvat. Voit nyt tarkastaa ne. Vahvista PIN-koodi painamalla virtapainiketta 

uudelleen. Painamalla Plus- tai Miinus-painiketta voit siirtyä takaisin ensimmäisen numeron 

kohdalle ja muokata PIN-koodia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä PIN-koodi on nyt tallennettu kick scooteriisi. Merkitse PIN-koodi muistiin ja säilytä 

sitä turvallisessa paikassa. Tarvitset PIN-koodia potkulaudan lukitsemiseen ja valikon käyt-

tämiseen.

 
Sovelluksen määrittäminen
Kun PIN-koodi on syötetty ensimmäisen kerran, kick scooter on automaattisesti pariliitosti-

lassa 5 minuutin ajan. Tila sulkeutuu 5 minuutin kuluttua tai kun kick scooter käynnistetään 

uudelleen. Pariliitostilan voi aktivoida uudelleen valikon kautta milloin tahansa sivulta 37 

löytyvien ohjeiden mukaan.

Jos potkulauta on liitetty sovellukseen, sininen Bluetooth-symboli palaa.

 
PIN-koodin nollaaminen
Jos unohdat PIN-koodisi, voit nollata sen. Kytke tällöin potkulauta laturiin ja kytke potku-

lautaan virta. Paina sitten Plus-painiketta ja Miinus-painiketta. Pidä painikkeita painettuna 

10 sekuntia. Tämän jälkeen voit asettaa kick scooteriin uuden PIN-koodin.  
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 Valon sytyttäminen ja sammuttaminen

Valon sytyttäminen 
Voit sytyttää potkulaudan valon 

painamalla virtapainiketta (L) 

noin 0,5 sekuntia.  

Valon sammuttaminen 
Voit sammuttaa potkulaudan valon 

painamalla virtapainiketta (L)  

noin 0,5 sekuntia.  

Kiihdyttäminen
 

Kiihdytä painamalla kaasuvipua (M) peukalollasi hitaasti alaspäin. Mitä enemmän sitä painat, 

sitä enemmän potkulauta kiihdyttää. Mitä vähemmän, sitä hitaammin potkulauta kiihdyttää.  

Jotta kick scooter lähtee liikkeelle, sinun on työnnettävä se  yli 3 km/h:n vauhtiin. Moottori 

kytkeytyy käyttöön vasta tässä vauhdissa.

M

M

L
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Jarrut 

Etujarru 
Voit jarruttaa potkulautaa etulevyjarrulla 

painamalla vasenta jarrukahvaa (N).

Takajarru
Voit jarruttaa potkulautaa takalevyjarrulla 

painamalla oikeaa jarrukahvaa (O).

N O

Jarruttamisen aiheuttama vaara!

Äkkijarrutus voi aiheuttaa etu- tai takajarrun lukkiutumisen. Se voi johtaa 

kaatumiseen tai onnettomuuteen ja vakaviin henkilö- tai omaisuusvahin-

koihin.

HUOMAUTUS
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Ajotilat 

3 ajotilaa  Tila 1 (ECO): energiaa säästävä tila, jossa toimintamatka on mahdollisimman pitkä

 Tila 2 (TOUR): tasapainotettu tila mukavuuden maksimoimiseksi

 Tila 3 (SPORT): maksimaalinen ajonautinto urheilullisessa tilassa

Valittu ajotila näkyy näytön keskialueella:

Ajotilan vaihtaminen ylöspäin
Voit nostaa ajotilaa painamalla Plus-pai-

niketta (P). Potkulauta vaihtaa ylöspäin 

seuraavaan ajotilaan.

Ajotilan vaihtaminen alaspäin
Voit laskea ajotilaa painamalla Miinus-pai-

niketta (Q). Potkulauta vaihtaa alaspäin 

seuraavaan ajotilaan.

P

Q



36

Äänimerkki

Voit antaa äänimerkin  

painamalla äänimerkkipainiketta (R).

Valikko

Voit siirtyä valikkoon painamalla Plus-pai-

niketta (P) ja Miinus-painiketta (Q) samaan 

aikaan noin 2 sekuntia.

Samalla tavalla suoritetaan PIN-koodin 

syöttäminen, kuten ohjeistetaan kohdassa 

Sähköpotkulaudan ensimmäinen käynnis-

tys ja sovelluksen lataaminen 

(ks. sivu 31).

Valikon käyttö
Siirrä kohdistin valikon seuraavaan kohtaan 

painamalla virtapainiketta (L). 

Valikosta poistuminen (tallentaminen)
Voit poistua valikosta ja  

tallentaa muuttamasi asetukset  

painamalla Plus-painiketta (P) ja Mii-

nus-painiketta (Q) samaan aikaan noin 

2 sekuntia. Jos et halua tallentaa asetuksiin 

tekemiäsi muutoksia, voit käynnistää potku-

laudan uudelleen painamalla  

virtapainiketta (L).  

R

L

P

Q
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Näyttö 

Nopeusmittari
Kun potkulautaan kytketään virta, 

senhetkinen ajonopeus tulee näky-

viin näyttöön (S).

Matkamittari (ODO/TRIP)
Nopeusmittarin alapuolella on 

matkamittari (T). 

Voit vaihtaa näkymää matkamittarin 

(ODO) ja osamatkamittarin (TRIP) 

välillä painamalla Plus-painiketta 

(P) noin 2 sekuntia.

Voit nollata osamatkamittarin 

(TRIP) painamalla Miinus-painiketta 

(Q) noin 2 sekuntia.

Akun tila 
Matkamittarin alapuolella näkyy 

akun tila (U). 

 Muut symbolit

 

Virhe 
Tämä ilmoitus näkyy näytössä, kun laitteessa ilmenee virhe. 

Ota tällöin yhteyttä meihin osoitteessa 

www.my-egret.com

S

T

U

Huomautus
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Valikkokohdat

SET1: PIN-lukitus päälle/pois   Voit ottaa PIN-lukituksen käyttöön painamalla Plus-paini-

ketta tai Miinus-painiketta.

SET2: PIN-koodin vaihto  Siirry muokkaustilaan painamalla Plus-painiketta tai Mii-

nus-painiketta. Numeroita muutetaan samalla tavalla kuin 

kick scooterin ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä 

(ks. sivu 31). 

SET3: km/h tai mph  Voit vaihtaa yksiköiden km/h ja mph välillä painamalla  

 Plus-painiketta tai Miinus-painiketta.

SET4: Bluetooth-pariliitos Voit ottaa Bluetooth-pariliitostilan käyttöön painamalla  

  Plus-painiketta tai Miinus-painiketta. Pariliitostila pysyy  

  käytössä 5 minuuttia. 

   Huomaa: Bluetooth-pariliitostila sammutetaan, kun pois 

  tut asetusvalikosta.

SET5: Bluetooth päälle/pois   Oletusasetus: Bluetooth-yhteys on käytössä.

Voit poistaa sen käytöstä painamalla Plus-painiketta tai 

Miinus-painiketta.

SET6: Näytön kirkkaus   Kun valo on pois käytöstä, kirkkausasetus on aina 100 %.  

  Kun valo kytketään käyttöön, näytön kirkkautta him-

  mennetään automaattisesti. Valikossa voit määrittää, 

paljonko kirkkautta himmennetään. Voit lisätä näytön 

kirkkautta painamalla Plus-painiketta ja vähentää näytön 

kirkkautta painamalla Miinus-painiketta.  
 

Huomautus: Valon on oltava käytössä ennen asetuksen 

muuttamista, sillä vain silloin asetetun kirkkauden voi havaita. 

SET7: Jalankulkijatila  Potkulaudassa on jalankulkijatila. Kun tila otetaan käyt 

  töön, potkulauta kulkee kävelyvauhtia. Voit poistua jalan 

  kulkijatilasta painamalla Plus-painiketta tai Miinus-paini-

ketta.



39

enimmäisnopeus

Toimintasäde

20 km/h      l      25 km/h

Enintään 80 km*

Latausaika

Suurin sallittu kuorma

100 % 5,5 tunnissa

120 kg

Ajoneuvon paino

Suurin sallittu yhteispaino

22,5 kg 

142,5 kg

Nimellisteho

Enimmäisteho

500 W

950 W

Akku (Li-Ion)

Akun kapasiteetti (enint.)

48 V 17,5 Ah

840 Wh

Renkaiden koko

Ilmanpaine (optimaali)

10 tuuman ilmarenkaat

2,5 bar

Jarrut
Hydrauliset 120 mm:n

levyjarrut edessä ja takana 

Kaasuvipu

Valaistus

Peukalokäyttöinen kaasuvipu

Integroitu edessä ja takana

Suojausluokka

Koko auki taitettuna

IPX5  

117 x 62 x 130 cm

Kuljettajan pituus enintään

Kuljettajan pituus vähintään

2,0 m

1,4 m

Tekniset tiedot 

StVZO-versio (Saksa)

 
Kansainvälinen versio

Audi electric kick scooter

Taajuuskaista 

Lähetysteho

2,4 GHz 

0 dBm

*Toimintamatka testattu ECO-tilassa 80 kg:n kuormalla tasaisella alustalla, nopeudella 20 km/h ja lämpötilassa 25 °C.  

Seuraavat tekijät vaikuttavat toimintamatkaan: lämpötila, kuorma, ajotapa, ajotila jne.
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Sertifioinnit 

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi (RoHS): Tämä Walberg Urban 

Electrics GmbH:n tuote ja sen mukana tulevat osat (kaapelit, johdot jne.) täyttävät tiettyjen 

vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direk-

tiivin 2011/65/EU vaatimukset ("Uudelleen laadittu RoHS" tai "RoHS 2").  

Tärkeitä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia tietoja: 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot: Tämän 

tuotteen oikeaoppinen hävittäminen. Tämä merkintä osoittaa, että kyseistä tuotetta ei saa 

hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella. Tue materiaaliresurssien 

kestävää uudelleenkäyttöä ja kierrätä tämä tuote. Näin vältetään jätteiden hallitsematon hä-

vittäminen, joka voi aiheuttaa haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty 

laite palautus- ja keräysjärjestelmään tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. 

He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.  

RoHS-sertifioituVaroitus

P02 – avotuli ja  
tupakointi kielletty 

Käyttäjän on luettava käyttöohjeet  
loukkaantumis-riskin pienentämiseksi

CE-sertifioitu

Ei saa heittää!Akun kierrätys

Suojaa kosteudelta

Varo, särkyvää!

Tämä puoli ylöspäin!

Laturin napojen asettelu

IPX5 / IPX7

4 A:n lataussulake

Vaihtojännite

Tasajännite

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mu-
kana. Toimita valtuutettuun kierrätyspisteeseen.

Suojausluokan II varustelu

Ympäristötiedote
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Akun kierrätystä koskevat tiedot Euroopan unionille 

 
Akut tai akkupakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja koskevan eurooppalaisen direktiivin 

2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivi määrittää käytettyjen paris-

tojen ja akkujen palauttamista ja kierrätystä koskevat säännöt kaikkialla Euroopan unionissa. 

Tätä merkkiä käytetään erilaisissa akuissa ja paristoissa, ja se osoittaa, että akkua ei saa 

heittää pois, vaan se on elinkaarensa päättyessä kierrätettävä tämän direktiivin mukaisesti. 

Eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti paristot ja 

akut on merkitty osoittamaan, että ne on loppuun käytettynä kerättävä erikseen ja kier-

rätettävä. Akun etiketissä voi olla myös akun sisältämän metallin kemiallinen merkki (lyijy 

Pb, elohopea Hg ja kadmium Cd). Paristojen ja akkujen käyttäjä ei saa hävittää paristoja ja 

akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Käyttäjän tulee käyttää paristojen ja akkujen 

palauttamiseen, kierrätykseen ja käsittelyyn asiakkaiden käytettävissä olevia keräysjär-

jestelmiä. Asiakkaiden osallistuminen on tärkeää, jotta paristojen ja akkujen mahdolliset 

vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen niiden sisältämien vaarallisten aineiden 

takia voidaan minimoida. Ennen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuomista jätevirtaan tai 

jätteiden keräykseen paristoja ja/tai akkuja sisältävien laitteiden loppukäyttäjän on poistet-

tava kyseiset paristot ja akut ja vietävä ne erilliseen keräykseen.
 

Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto 

Egret on Walberg Urban Electrics GmbH:n rekisteröity tavaramerkki; Android ja Google 

Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä; App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Omistajat 

varaavat tässä oppaassa mainittujen tavaramerkkiensä oikeudet. Sähköpotkulautaa suojaa-

vat sille kuuluvat patentit. Patenttitiedot ovat saatavilla Walberg Urban Electrics GmbH:lta 

pyynnöstä: info@my-egret.com. 

Annetut kuvaukset ja ohjeet perustuvat tietämykseemme kick scooterin toiminnoista ja 

ominaisuuksista painatushetkellä. Ajoneuvon jatkuvasta optimoinnista johtuen kuvatut 

ominaisuudet ja/tai rakenne tai ulkoasu saattavat muuttua.

Sovelluksen voit ladata Applen App Storesta (iOS) tai Google Play -kaupasta (Android).

Huomaa, että eri Egret-malleissa on eri toiminnot. Siksi jokainen kuvattu toiminto ei koske 

jokaista mallia. Walberg Urban-Electrics GmbH pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ja 

dokumenttien muotoilua ja toimintaa ilman ennakkoilmoitusta.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ympäristötiedote
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Yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää sähköpotkulaudasta tai ongelmia sen käytössä, ota yhteyttä Au-

di-jälleenmyyjääsi tai Egret-valmistajaan Walberg Urban-Electricsiin. 

Walberg Urban Electrics GmbH, Alter Wandrahm 6, 20457 Hamburg, Germany

Verkkosivut: www.my-egret.com

Pidä aina sähköpotkulautasi sarjanumero käsillä, kun otat yhteyttä Egretiin. Sarjanumero 

löytyy potkulaudan etuosasta vasemmalta puolelta. 

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavasta osoitteesta: https://www.audi.

de/de/brand/de/general-info/german.html#layer=/de/brand/de/general-info/german/audi-

original-zubehoer.html
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Ajoneuvon valmistenumero
(täytä aina)

Huolto – 100 km         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto – 500 km         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto – 1. vuosi         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto – 2. vuosi         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto – 3. vuosi         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto – 4. vuosi         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto – 5. vuosi         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto – 6. vuosi         km: __________________

________________________________________
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Vapaaehtoinen huoltovihko



 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
 
Níže uvedený výrobce / distributor 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
odpovídá za technické dokumenty v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a tímto prohlašuje, že výrobek 
 
ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA      EGRET PRO 
        48 V 17,5 Ah 
Sériové č.:        WUE PR00 S2 xxxxxxxx 

WUE PR01 S2 xxxxxxxx 
 
je v souladu s příslušnými ustanoveními níže uvedených směrnic ES: 
 
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES 
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/030/EU 
Směrnice ROHS 2011/65/EU 
Směrnice RED 2014/53/EU 
 
Byly použity následující normy/technické specifikace: 
 
EN 14619:2019, EN 62133-2:2017, EN 17128:2020, EN 12100:2010 
 
UN R10 
 
Za vystavení tohoto prohlášení o shodě odpovídá výhradně výrobce 
 
Podepsáno za a jménem: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  
  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, CEO  
Hamburg 01.06.2021 
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EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
Seuraava valmistaja / markkinoille saattaja 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
on vastuussa teknisistä asiakirjoista ja täten ilmoittaa, että tuote 
 
 
LATAUSLAITE TUOTTEELLE     EGRET PRO 
Tyyppi         Standard Charger BC304546030 
 
 
on seuraavien EU-direktiivien sovellettavien ehtojen mukainen: 
 
 
Elektromagneettisten yhteensopivuuksien direktiivi 2014/030/EU 
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU 
 
Seuraavia standardeja/teknisiä tietoja sovelletaan: 

 
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 62233:2008 
 
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla 
 
Allekirjoitettu seuraavan valmistajan puolesta ja nimissä: 

 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMPURI  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, toimitusjohtaja  
Hampuri, 01.06.2021 
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EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
Seuraava valmistaja / markkinoille saattaja 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
on vastuussa teknisistä asiakirjoista ja täten ilmoittaa, että tuote 
 
LATAUSLAITE TUOTTEELLE     EGRET PRO 
Tyyppi         Fast Charger BC303480050 
 
 
on seuraavien EU-direktiivien sovellettavien ehtojen mukainen: 
 
Elektromagneettisten yhteensopivuuksien direktiivi 2014/030/EU 
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU 
 
Seuraavia standardeja/teknisiä tietoja sovelletaan: 

 
EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008 
 
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla 
 
Allekirjoitettu seuraavan valmistajan puolesta ja nimissä: 

 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMPURI  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, toimitusjohtaja  
Hampuri, 01.06.2021 
 

 
  




