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SISSEJUHATUS 

 
Õnnitleme Shoprider® tõukeratta ostmise puhul. See tõukeratas sisaldab 
uusimaid patenteeritud lahendusi. Seda motorollerit saab kasutada väl-
jas. Otsekäigukastid ja elektromagnetilised pidurid tagavad ohutu ja tõhusa 
sõidu. See motoroller Shoprider® on mõeldud piiratud liikumisvõimega 
inimestele. 

Enne motorolleri kasutamist lugege see juhend hoolikalt ja põh-
jalikult läbi ning veenduge, et mõistaksite kõiki juhiseid. 

FUNKTSIOONIJUHEND (779 XLS) 

 

 

1. Leistang 
2. Mustast vinüülist kapteni 

iste 
3. Käetoed 
4. Seljatoe nurga muutmine 
5. Must pneumaatiline rehv 
6. Jalatoe matt 
7. Esihargikahvlid 
8. LED-esituli 
9. LCD ekraan 
10. Laadimisport 
11. Tagumised suuna ja 

ohutuled 
12. Pidurid ja tagatuled 
13. Tagumine vedrustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OHUTUSNÕUDED 

 

• Ärge vedage reisijaid. 

• See liikuvustoode on mõeldud teie abistamiseks. Enda turvalisuse huvides 
lugege palun 

Enne motorolleri kasutamist kasutusjuhend. Kui teil on mingeid kahtlusi, 
pöörduge nõu saamiseks otse oma tarnija poole. 

• Ärge ületage kaldeid üle 9 kraadi (15% hinne). 

• Juhi kaal võib ületada seadme massi, pööramisel tuleb kiirust vähendada. 

• Ärge sõitke motorolleri peale ega maha, kui pidur on sisse lülitatud ja mo-
toroller on välja lülitatud. 

• Ärge lülitage motorollerit välja, kui tõukeratas liigub. 

• Ärge juhtige motorollerit seal, kus te ei saa turvaliselt liigelda. 

• Ärge proovige sõita üle äärekivide, mille kõrgus on üle 6,5 cm. See võib 
põhjustada teie tõukeratta ümberpööramise, põhjustades kehavigastusi või 
motorollerit. Alla 6,5 cm äärekivide korral lähenege neile alati 90 kraadi 
nurga all ja väikese kiirusega. 

• Motorolleriga sõites ärge jooge ega kasutage mobiiltelefoni. 

• Ärge ületage toote kasutamiseks soovitatud kasutaja kaalupiiri. See võib 
põhjustada kehavigastusi ja / või seadet või ümbritsevat vara. 

• Hoidke liikumisel alati jalgu tõukeratta peal. 

• Veenduge, et olete füüsiliselt võimeline seda seadet kasutama. Nõu saami-
seks pöörduge oma edasimüüja / arsti poole. 

• Karmil või ebatasasel pinnasel liikudes pidurdage alati kiirust ja toimige 
ettevaatlikult. 

• Tasakaaluprobleemidega inimeste jaoks harjutage tõukerattale istumist 
kvalifitseeritud tervishoiutöötaja abiga. 

• Ärge kasutage eskalaatorit motorolleri liigutamiseks põrandate vahel, sest 
see võib põhjustada tõsiseid vigastusi. 



• Ärge juhtige motorollerit kallakul, millel on õli-, vee- või jääkile. 

• Ärge proovige tõsta tõukeratast selle istmest, leistangist, taga kaanest või 
eemaldatavatest osadest. Kõik need võivad põhjustada kasutajale vigastusi 
või motorollerile. 

• Ärge kasutage osi ega tarvikuid, mis pole tõelise tõukeratta tootja poolt 
lubatud. 

• Eemaldage enne motorollerist väljumist võti süütest. See kindlustab, et 
POWER on välja lülitatud ja motoroller ei saa oma jõu abil liikuda. Üldise 
ettevaatusabinõuna eemaldage süütevõti alati, kui motorollerit ei kasuta-
ta. See väldib koolitamata ja kõrvaliste isikute kasutamist. 

• Ärge ühendage motorolleri aku ega laadimispesaga ühtegi võõrast sea-
det. See võib põhjustada seadme, motorolleri rikke ja kehavigastusi. 

• Vigastuste ja vigastuste vältimiseks veenduge, et leistang on kasutajale so-
bivalt reguleeritud ja lukustatud asendis 

• Sõidukiga transportimisel ei tohi motorolleris istuda ükski inimene, vasta-
sel juhul võivad tekkida vigastused või kahjustused. 

• Ärge kasutage motorollerit vihmas, duši läheduses või niiskes vanni-
toas. Otsene kokkupuude vihma või niiskusega võib põhjustada motorolleri 
elektririkke. 

• Tõukeratta paigaldamise või lahti võtmise ajal ei tohi toetada leistangile 
ega tõmmata seda ettepoole. 

Vastasel juhul võib tekkida vigastus. 

• Ärge kasutage seadet ega lülitage võtit laadimise ajal sisse. 

• Kui rattakomplekti keskpolt on vigastatud, asendage volitatud edasimüü-
jate poolt määratud uus polt ja kinnitage see pöördemomendiga 240 ± 5 kg-
cm koos Loctite 271 liimiga (või samaväärse). 

• Laadige akusid pärast kasutamist iga päev. 

• Pärast laadimist tuleb rollerilt eemaldada pistik. 

• Volitatud edasimüüjad peavad aku kaablid enne seadme kasutamist kind-
lalt akuklemmidele kinnitama. 



• Patareid peavad olema korralikult ja kindlalt kaasasolevate rihmadega 
kinnitatud. 

• Enne seadme kasutamist kontrollige alati aku laetuse taset, veendumaks, 
et teil on reisiks piisavalt. 

• Laadige seadme patareisid alati hästiventileeritavas kohas. 

• Kui seade läks üle või vajus sügavasse vette, lülitage seade välja ja pöördu-
ge viivitamatult abi saamiseks oma volitatud edasimüüja poole. 

• Eemaldage võti tõukerattalt alati, kui seadet ei kasutata või enne akude 
laadimist, eemaldamist ja paigaldamist. Vastasel juhul võivad tekkida vigas-
tused ja / või seadme või seda ümbritseva vara kahjustamine. 

• Ärge kasutage seadet viisil, mis ületaks selles kasutusjuhendis loetletud 
toote spetsifikatsioone. Vastasel juhul võivad tekkida vigastused ja / või 
seadme või seda ümbritseva vara kahjustamine. See võib kaotada ka teie 
garantii. 

• Ärge kasutage pöidla- / sõrmehooba enne, kui võtmelüliti on sisse lülita-
tud, vastasel juhul on see keelatud, kuni võtmelüliti välja lülitatakse ja see-
järel sisse lülitatakse. 

• Veenduge, et motorollerit hooldab iga 12 kuu tagant volitatud Shoprideri 
teenusepakkuja, et tagada selle töökindlus. Selle eiramine võib põhjustada 
katastroofilise ebaõnnestumise koos võimalike vigastuste ja ümbritseva va-
ra kahjustamisega. 

EMI hoiatus 

Shoprider® tõukerattad võivad olla vastuvõtlikud elektromagnetilistele häi-
retele (EMI), mis on omamoodi häiriv elektromagnetiline energia (EM), mis 
eraldub sellistest allikatest nagu raadiojaamad, telejaamad, amatöörraadio 
(HAM) saatjad, kahesuunaline raadio ja mobiiltelefonid . Häired (raadiolai-
neallikatest) võivad tõukeratta vabastada pidurid, liikuda ise või liikuda 
soovimatutes suundades. See võib ka püsivalt kahjustada motorolleri juhti-
missüsteemi. Kiirgava EMI allikaid saab üldjoontes jagada kolme tüüpi: 

1. Käeshoitavad kaasaskantavad transiiverid (saatjad-vastuvõtjad), mille 
antenn on paigaldatud otse saateseadmele. Näidete hulka kuuluvad: ko-
danikuriba raadiod, raadiosaatja, turva-, tuletõrje- ja politsei transiiverid, 
mobiiltelefonid ja muud isiklikud sidevahendid. 

MÄRGE! Mõned mobiiltelefonid ja sarnased seadmed edastavad 
signaale, kui need on sisse lülitatud, isegi kui neid ei kasutata. 



2. Keskmise ulatusega mobiiltransiiverid, näiteks politseiautodes, tuletõr-
jeautodes, kiirabiautodes ja taksodes kasutatavad. Neil on antenn tavaliselt 
paigaldatud sõiduki välisküljele. 

3. Suure kaugusega saatjad ja transiiverid, näiteks kommertsringhäälingu 
saatjad (raadio ja telesaate antennitornid) ja amatöörraadiod. 

MÄRGE! Muud tüüpi käsiseadmed, näiteks juhtmeta telefonid, 
sülearvutid, AM / FM-raadiod, telerid, CD-mängijad ja kassett-
mängijad ning väikesed seadmed, nagu pardlid ja föönid, on 
meie teada tõenäoliselt motorollerile probleeme ei tekita. 

Motorolleri elektromagnetilised häired (EMI) 

Kuna EM-energia muutub kiiresti intensiivsemaks, kui liigutakse lähemale 
antennile (allikale), on käeshoitavate raadioallikate (transiiverite) EM-
väljad eriti murettekitavad. Nende seadmete kasutamisel on võimalik taht-
matult viia kõrge EM-energia rolleri juhtimissüsteemile väga lähedale. See 
võib mõjutada tõukeratta liikumist ja pidurdamist. Seetõttu on motorolleri 
juhtimissüsteemi võimalike häirete vältimiseks soovitatav kasutada allpool 
loetletud hoiatusi. 

HOIATUSED 

 
1. Ärge kasutage käeshoitavaid raadiosaatjaid (saatjaid-vastuvõtjaid), näi-
teks kodanikuriba raadioid, ega lülitage sisse personaalseid sideseadmeid, 
näiteks mobiiltelefone, kui roller on sisse lülitatud. 

2. Olge teadlik läheduses asuvatest saatjatest, näiteks raadio- või telejaama-
dest, ja püüdke vältida nende lähedale sattumist. 

3. Kui juhtub tahtmatut liikumist või pidurite vabastamist, lülitage roller 
kohe välja, kui see on ohutu. 

4. Pidage meeles, et lisavarustuse või komponentide lisamine või tõukeratta 
muutmine võib muuta selle EMI-le vastuvõtlikumaks. 

MÄRGE! Motorolleri üldist immuunsust pole lihtne hinnata. 

5. Teatage kõigist tahtmatute liikumiste või pidurduste juhtumitest oma 
Shoprider® edasimüüjale ja märkige, kas läheduses on EMI allikaid. 

HOIATUS: Motorolleri originaaltootja ja importija ei vastuta 
meie tõukeratta valest ja ebaturvalisest kasutamisest tingitud 
kahjustuste ega vigastuste eest. 



KOHANDUSED 

 
Käetoe nurga reguleerimine (joonis 1) Pöörake käetoed üles, et pää-
seda käetoe all asetsevale reguleerivale rattale, keerake käetoe üles või al-
la reguleerimiseks reguleerimisratast (joonis 2) kas päripäeva või vastu-
päeva. 

 

joonis 1                                              joonis2 

 
Ärge kasutage motorollerit ilma käetutugede paigaldamiseta  

 Istme ette-taha liigutamise hoob ja pööramise hoob.(joonis 3) 

 

               Joonis 3 

 



Istme liigutamise hoova (seat slide) üles tõmbamine võimaldab istme asen-
dit reguleerida ette või taha. Vabastage hoob ja iste lukustub selles asen-
dis. Istme parema külje all on vedruga koormatud punane kang. Kangi üles 
tõmbamine võimaldab istet pöörata. Pööratud istme tõstmisel saab istet 
eemaldada  

Istme eemaldamine  

Laske istme seljaosa alla. Pöörake istet ja tõstke üles. (joonis 3) 

 
Istme kõrguse reguleerimine (joonis 4) 

 

               Joonis 4 

 Eemaldage iste eespool kirjeldatud viisil. Keerake istmekinnituspolt lahti 
kuuskantvõtmega. Eemaldage istmeadapterit kinnitav lukustustihvt. Tõstke 
istme adapter välja istmepostist. Istme kõrgust saab reguleerida 3-astet   
sisestades terasest lukustustihvti vajaliku auku. Pingutage polt uuesti ja 
paigaldage iste. 

 

 



Invarolleri kasutamine  

                                                       Joonis 5 

  

 

(1) LCD-ekraan 

 

Tähis  Tähis  

A Temperatuur F Spidomeeter 

B Kiirus G Tuled 

C Akutäituvus  H Ohutuled 

D Liikumissuund I Hoolduse märgutuli 

E Suunatuled J Akulaadimise märgutuli 



(2 ja 3) Kiiruse muutmine 

 

Kiiruse muutmine võimaldab teil muuta oma kiirust kuni maksimaalse kii-
ruseni 10 km / h. Pöörates pöidlahooba (2) alla, kiiruse suurendamiseks või 
vähendamiseks, tõukeratta automaatse pidurdamiseks vähendage  pöial 
survet hoovale peatumiseks  eemaldage pöial hoovast.  

Lülitit “Kõrge / Keskmine / Madal” (3) saab kasutada maksimum 
kiiruse astmeid maksimaalse kiirusega kuni 10 km-h. 

Palun kasutage motorollerit kõrgrežiimis kasutades eriti ettevaatlikult. 

MÄRKUS. Nõlvadele ronimisel peate lülitama lüliti “Kõrge / Keskmine / 
Madal” asendisse “Kõrge” . 

MÄRKUS. See invaroller on varustatud aeglase pööramisfunktsiooniga, 
mis aeglustub, kui käepidemeid pöörata, te ei saa tõukeratast pööramisel 
kiirendada. 

Elektromagnetiline pidur 

Pidur töötab automaatselt, kui juhtkangil olev kiiruse hoob vabastatak-
se. Motorolleri aeglustamisel on väike viivitus; see võimaldab motorolleril 
sujuvalt peatuda. 

(4) Esilaterna lüliti 

LED-esitulede sisselülitamiseks lükandlüliti ( ). Kaugtulede kasutamise 

nupu ( ) sisselülitamiseks süttib tagatuli, kui esituled on sisse lülitatud. 

 
 

(5) Ohuhoiatuse lüliti 

Punase nupuga saab lülitada sisse ohutuled. 

(6) Helisignaal 

Punane nupp juhib helisignaali. 

(7) Edasi- või tagasikäik 

 Invarolleri sõidusuuna vahetamisel - veenduge, et invaroller on paigal ja 
vajutage (7) ning vaadake LCD-ekraani (D), et näha näidatud sõidusuun-
da. Tagasi teises suunas  liikumiseks veenduge, et motoroller on paigal ja 
vajutage (7) ning vaadake näidatud sõidusuunda LCD-ekraanilt (D). 



(8) Sees / väljalüliti 

Sisestage võti lukupessa. Keerake võti sisse ja LCD ekraan näitab aku lae-
tust. Pöidlakangi juhtimisseadme kasutamisel on viivitus, kui regulaator 
kontrollib vooluringe. 

(9) Suunatule lüliti 

Lükake lüliti vastavalt paremale või vasakule.  Väljalülitamiseks viige hoob 
tagasi kesk asendisse. 

 

Lükkamise asend (joonis 6) 

 

           Joonis 6 

Lükkamiseks vajalik vabastushoob (punane käepide) asub vasaku tagaratta 
juures. Mootori väljalülitamiseks tõstke hoob üles (nüüd saab invarollerit 
lükata). Mootori uuesti sisselülitamiseks vajutage hooba alla. 

HOIATUS! Pärast kasutamist taastage sõidu asend. Selle eira-
mine võib põhjustada vigastusi. 

Kallutamisvastased rattad 

Sellele motorollerile pole paigaldatud kallutusvastaseid rattaid ja neid pole 
vaja. 

Motorolleri algne tootja ja importija ei vastuta motorolleri va-
lest või väärkasutamisest tulenevate kahjude või vigastuste 
eest. 



 
SÕIDU ALUSTAMINE 

 

Alustamine 

• Esimesel kasutamisel valige tasane ala, kus on palju ruumi. 
•  Tõstes käetuge ja libistades ennast istmele või pöörates istet välja-

poole ja pöörates seejärel iste sõiduasendisse. 
• Reguleerige juhtkang ja iste vastavalt eespool kirjeldatule. 

Rolleri liikumise alustamine 

• Veenduge, et istute mugavas asendis. 
• Pöörake võti asendisse ON. 
• Teie kiiruse seade peaks olema madal (L) 
• Lükake parem käsi pöidlaga hooba allapoole, roller liigub aeglaselt 

edasi. Mida tugevamalt surute, seda kiiremini invaroller sõidab 
• Vabastage hoob ja roller peatub aeglaselt ning rakendatakse magnet-

pidurit. 

Rool 

Rolleri juhtimine on kerge ja lihtne. Alustades tagage, et pööramisel oleks 
piisavalt ruumi, et tagarattad ületaksid kõik teie läbitavad takistused. Kui 
juhtite läbi piiratud ruumide, näiteks ukseava, või pöörake ümber, pöörake 
käepidemeid kohale, kuhu soovite minna, ja rakendage õrnalt elekt-
rit. Roller pöörab kiiresti, kuid liigub siiski täieliku stabiilsusega seni, kuni 
kiirus pole liiga suur. 

MÄRKUS. See invaroller on varustatud aeglase pööramisfunktsiooniga, 
mis aeglustub pööramisel ja jätkab seatud kiirusega, kui tõukeratas läheb 
sirgjooneliselt. 

Tagurdamine 

Enne tagurdamist veenduge, et selle taga oleval alal ei oleks ohte ega takis-
tusi. Enne tagurdamist reguleerige oma kiiruse seade madalaks. Vajutage 
(7) lk 9 ja veenduge, et LCD ekraanil (D) lk 9 oleks vastupidine 
suund. Lükake pöidlahooba ja juhtige kõiki nurki ja takistusi laiali. 

Sõidu lõpetamine 

Enne lahkumist  veenduge, et võti on välja lülitatud. 

 



TÄPSEMAD JUHISED TEIE TÕUKERAADI JUHTIMISEKS 

Kaldteed 

Teie tõukeratta stabiilsust reguleerivad mitmed tegurid, nagu istumisasend, 
kaldenurk ning pikkus ja kaal. Kallakule lähenedes tehke seda otse ja mitte 
nurga all ning vältige igal võimalusel pöördeid. Kaldteelt või kaldelt alla 
minnes hoidke kiiruse seadeid aeglasena. See tagab ohutu kontrollitud las-
kumise. Kui sõrmekangid vabastatakse, peatub roller aeglaselt. 

Ohutu ronimisnurk

 

                    Joonis 7 

Järgige alati joonisel 7 näidatud ohutu ronimisnurga juhiseid. 

Ettevaatust - Ärge lülitage võtit välja, kui seade on liikvel 

Selle motorolleri jaoks siin näidatud nurgad ja kaalud näitavad kasutajale ja 
seadmetele ohutuid töönurki. Kõik motorollerid, mida kasutatakse väljas-
pool neid parameetreid, võivad olla ohtlikud ja põhjustada tulevikus prob-
leeme elektrisüsteemidega 

 

Muru ja kruus 

Järgige eelnevalt antud juhiseid ja teie tõukeratas töötab suurepäraselt pal-
judel pindadel. Vältige pikka rohtu, lahtist kruusa ja liiva. 

MÄRKUS. Te ei tohiks motorollerit kasutada märja ilmaga ega 
märjal pinnal. See võib põhjustada tõrkeid tõukerattaga, mis 
võib põhjustada vigastuste ohtu ja tõukerataste elektriliste 
komponentide kahjustumist. 

 

 

 



AKUD JA AKU LAADIJA 

 
Shoprider® tõukerattaga on kaasas hooldusvabad suletud pliiakud. Aku 
jõudlust võivad mõjutada temperatuur, maastik, aku seisund, akulaadija 
tüüp, kasutaja kaal, tuule kiirus jne. Aku taseme indikaator on ainult juhend 
ja kõige tõhusam, kui roller liigub, alles siis on kuvatud tegelik tühjenemis-
tase. 

• Kui motoroller seiskub, võib aku taseme näidik näidata täis. 
• Aktiivne kasutaja saab päevas kasutada kuni 30% aku mahust või 

rohkem. 
• Mitteaktiivsed kasutajad võivad nädala jooksul kasutada ainult 50% 

aku mahust. 
• Mõlemal juhul tuleks aku laadida üleöö. 

Akulaadija 

Kaasasolev akulaadija on teie motorollerile eriline ja ei pruugi sobida ühegi 
teise toite liikuvusega toote jaoks. Kasutage ainult motorolleriga kaasas ole-
vat laadijat; muud laadijad võivad teie tõukeratta akusid jäädavalt kahjus-
tada ja garantii kehtetuks tunnistada. Kogu teave akulaadija ja selle ka-
sutusjuhendi kohta tuleb suunata kasutusjuhendile, mis on laadijaga kaasas 
pakendipaberi karbis. 

Esmakordne kasutamine 

Enne kaasaskantava motorolleri esmakordset kasutamist peate akud täieli-
kult laadima (vt Aku laadimise protseduurid). Laadimine võib võtta kuni 14 
tundi. Enne esmakordset kasutamist akude täielik laadimine aitab kaasa 
akude kasutegurile. Selle eiramine võib põhjustada kahjustusi. 

Laadimine  

Aku laadimiseks ühendage 3-kontaktiline isane pisti-
kukaabel  3-kontaktilise aku laadimispesaga. Palun 
vaadake LED-indikaatori kirjeldust laadija oleku põh-
jal laadija kasutusjuhendis. Kui patareid on täielikult 
laetud, eemaldage laadija seinast ja seejärel 3-
kontaktiline juhe pesast. 

HOIATUS. Kasutage ainult originaalset Shoprider®-i poolt 
lubatud laadijat! See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult 
siseruumides. ÄRGE jätke seda vihma ega veepritsmete kätte. 
 Kui laadijat ei kasutata, ärge jätke laadijat laadimis pessa 
ühendatuna. 



HOOLDUS 

Teenindamine 

Veenduge, et motorollerit hooldatakse iga 12 kuu tagant, et tagada selle 
töökindlus. Kui seda ei tehta, võib see põhjustada katastroofilise tõrke koos 
võimalike vigastuste ja ümbritseva vara kahjustamisega. Regulaarne hool-
dus tagab probleemideta töö. 

Pane tähele 

Motorolleri rasked kasutajad võivad vajada sagedasemat hooldust. 

Hooldusnõuete täitmiseks igal aastal pöörduge oma volitatud Shoprideri 
edasimüüja poole. 

Määrimine 

Kuus kuud peaksite määrima järgmised osad kerge õli või muu sarnase 
määrdeainega: 

• Istme pöördepost. 
• Istme vabastushoova hammasratas. 
• Rattalaagrid. 
• Rolleri rooli liigendid. 

ETTEVAATUST - ÄRGE KASUTAGE WD40 OSA MÄÄRIMISEKS 
!! ÄRGE MÄÄRIGE 

Käigukast / käigukast !! Raskuste ilmnemisel pidage nõu oma 
edasimüüjaga. 

Puhastamine 

Motorollerit tuleks vastavalt vajadusele puhastada, kuid nagu ka kõigi elekt-
riseadmete puhul, peate tagama, et tundlike osade veekahjustuste vältimi-
seks tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. 

Lugege järgmisi hoiatusi 

• Ainult pehme niiske lapiga. 
• Ärge kunagi kasutage motorolleri pesemiseks voolikut. 
• Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid - kasutada tuleks ai-

nult kergeid pesuvahendeid. 

 



Rattad ja rehvid 

Motorolleri ratastel on ühes tükis veljed ja tubeless rehvid, nii et torkeid tu-
leb parandada volitatud remonditöökojas või rehvikeskuses. Rataste vahe-
tamiseks eemaldage keskmine 13 mm polt ja libistage ratas telgedelt. Ärge 
kaotage tagumistel ratastel asuvat kiilu. Ratta paigaldamisel veenduge, et 
kiil on õigesti sisestatud ja keerake 13 mm polt kinni. Rehvirõhu on soovita-
tav hoida 30 psi tagarehvides ja 30 psi esiküljel. 

Ettevaatust: Rehvil on maksimaalne rehvirõhk 36 psi. See on 
maksimaalne rehvirõhk ja seda ei tohiks nõuda, et see oleks nii 
kõrge. 

Tähelepanu: Rehve tuleks hoida ülal märgitud õige rõhuga, et ta-
gada ühtlane kulumine ja sõidumugavus. 

Veaotsingu juhend 

 

Eneseabi juhend (tabel 1) on mõeldud tõrke leidmiseks motorolleri teatud 
osas. Diagnostiline häire annab hoiatussignaali, et hoiatada kasutajat diag-
noosi häire mustri kõlamisest. Signaaliks on kaks sekundit kestev kiire 
piiks. Seejärel kõlab aeglasem diagnostiline muster üks kord ja kood kuva-
takse LCD-ekraanil. Kui pärast vea kontrollimist allolevast tabelist ja rike 
on endiselt näha, ärge kasutage motorollerit. Lülitage toide välja ja pöördu-

ge kohe oma teenusepakkuja poole.  

Kood  

1 Sõiduk vajab laadimist, või ühendus akuga on halb 

Kontrollige aku ühendus kaableid. Laadige akut 

2 Halb ühendus mootoriga. Kontrollige ühenduskaableid 

3 Mootoril puudub ühendus akuga. Kontrollige mootori harjade korrasolekut. 

4 Vabakäigu lüliti on aktiveeritud või kasutatakse manuaalset pidurit. Kontrollige 

piduriasendit või vabakäigu kangi.  

5 Mootor on seiskunud. 

Mootori temperatuur on kõrge 

6 Rolleri töö on blokeeritud. Laadimiskaabel on ühendatud või iste pole sõidua-

sendis 

7 Kiiruse hoob ei ole algasendis. Enne rolleri süüte sisse lülitamist veenduge, et  

kiiruseregulaator on algasendis. 

8 Kontrolleri rike. Veenduge, et kõik ühendused on kindlad. 

9 Seisupiduri ühendus on halb. Kontrollige seisupiduri ja mootori ühendusi 

10 Kontrollerile on üle pinge. Selle põhjuseks on tavaliselt halb aku ühendus. 

Tabel 1 



Kaitselüliti 

Teie motorolleril on uusimad elektroonilised juhtimisseadmed, mis on 
programmeeritud kaitsma elektrisüsteemi ebatavaliste ülekoormuste 
eest. Lisakaitseks sobib kaitselüliti, kui peaks juhtuma, et teie tõukeratas 
seiskub ilma nähtava põhjuseta, kontrollige, kas kaitselüliti on välja lülitu-
nud. Kaitselüliti pöörduspunkti leiate taga kaanelt, nagu allpool näidatud. 

 

 
Kontrollnimekiri 

Kui teie tõukeratas ei tööta, kontrollige järgmist: 

• Seade on sisse lülitatud. 
• Kõik pistikud on kindlalt fikseeritud. 
• Aku tase näitab täislaadimist. 
• Ajami / invaroller on sõidu asendis. 

Kui rolleriga on vabakäigu asendis üritatud sõita, siis tõukeratas ei tööta 
enne, kui süütevõti on välja lülitatud, ajam asetatud sõiduasendisse ja seejä-
rel uuesti sisse lülitatud. Kui teie roller pärast nende punktide kontrollimist 
ei tööta, pidage nõu oma edasimüüjaga. 

Kui teie roller pärast nende punktide kontrollimist ei tööta, 
pöörduge oma müüva Shoprideri pakkuja poole. 

 

 

 



Garantiitingimused 

Allpool märgitud garantiitingimused pakuvad 
teie Shoprider® tõukerattale suurepärast katet võimalike defektsete osa-
de või võimaliku vigase töötlemise eest. Kui teil on igal ajal garantiiprob-
leeme, PEAB pöörduma  Shoprider®-i edasimüüja poole. 

Nagu allpool märgitud, tarnib Shoprider® varuosasid, kui see on vajalik 
käesoleva lepingu osana. 

Struktuurne raam - 3 aastat 

Shoprider  garanteerib, et raami tavapärasel kasutamisel pole defekte kolme 
(3) aasta jooksul alates algse kliendi ostukuupäevast. 

Shoprider  remondib või asendab meie valikul tasuta kõik osad, mis on 
Shoprider  poolt läbi vaadatud garantiiaja jooksul materjali- või valmistus-
vead. 

Kõik osad, millele nõutakse väljaandmist, tuleb Shoprider  tagastada prae-
guses seisukorras. Garantiitöid võivad teostada ainult Shoprider volitatud 
garantiikaupmehed. 

Kogu töö korraldamiseks ja garantii kehtivuse hindamiseks pöörduge ala-
ti müüva Shoprider® edasimüüja poole. 

Vedurite assamblee - 18 kuud 

Shoprider garanteerib, et ajamikomplektil ei esine tavapärase kasutamise 
korral defekte kaheksateist (18) kuud alates esialgse kliendi ostu kuupäe-
vast. 

Shoprider remondib või asendab meie valikul tasuta kõik osad, mis on 
Shoprider  poolt läbi vaadatud garantiiaja jooksul materjali- või valmistus-
vigad. 

Kõik osad, millele nõutakse väljaandmist, tuleb tagastada praeguses seisu-
korras. Garantiitöid võivad teostada ainult Shoprider volitatud garantii-
kaupmehed. 

Kogu töö korraldamiseks ja garantii kehtivuse hindamiseks pöörduge ala-
ti müüva Shoprider® edasimüüja poole. 

 

 



 

Garantiitingimused jätkusid 

Muud osad - 12 kuud 

Shoprider  garanteerib, et teistel osadel ei esine tavapärase kasutamise kor-
ral defekte kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates algse kliendi ostu kuu-
päevast. 

Kõik osad, millele nõutakse väljaandmist, tuleb Shoprider  tagastada prae-
guses seisukorras. Garantiitöid võivad teostada ainult Shoprider volitatud 
garantiikaupmehed. 

Kogu töö korraldamiseks ja garantii kehtivuse hindamiseks pöörduge ala-
ti müüva Shoprider® edasimüüja poole. 

Välistamised 

1. Kõik transpordikulud, mis on seotud garantiiremondi või remondi esita-
mise ja tagastamisega (mille määrab Shoprider ), vastutab klient. 

2. Garantii alla ei kuulu tavalised kulumisvahendid. Nende esemete hulka 
kuuluvad harjad, rehvid, torud, piduriklotsid, polster, istmed ja käetoed. 

3. Tekitatud kahju 

- Liigne, kuritahtlik, väärkasutamine, hooletus, õnnetus või vesi 

- Vale hooldus, hooldus, mille teostab garantii perioodil mittevolitatud töö-
kojas. 

 

MÄRKUS . Garantiiprobleemi korral pöörduge alati 
oma müüja Shoprider® edasimüüja poole, kes korraldab kõik tööd ja 
tagastab vigased osad. Osasid hinnatakse ja asendatakse 3-5 tööpäeva jook-
sul. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

*** KÕIKI SPETSIFIKATSIOONID VÕIVAD MUUDA ILMA 
EELNE TEATISETA *** 

1. Lisada kallutusvastased rattad. 
2. Juhi kaal võib ületada seadme massi; kuigi pöörlemisel tuleb kiirust 

vähendada. 
3. Tegelik sõiduvahemik varieerub vastavalt allpool näidatud teguritele: 

a. sõitja kaal 
b. aku laetus 
c. laadija tüüp 
d. ümbritseva õhu temperatuur 
e. juhtimisviis 
f. maastik 
g. tuule kiirus 
h. jne. 

Kohustustest loobumine 

Õnnitleme Shoprider® tõukeratta ostmise puhul. 

Seda motorollerit pole ette nähtud kasutada füüsiliste piirangutega isikutel, 
mis võivad takistada kasutajal rolleriga ohutult töötamist. Shoprider® loo-
bub igasugusest vastutusest mis tahes kehavigastuste või varalise kahju 
eest, mis võib tekkida tema toodete ebaõige või ohtliku kasutamise tagajär-
jel. 

Eelnev juhend on mõeldud selle motorolleri ohutuks kasutamiseks. Kui teil 
on motorolleri õige kasutamise kohta küsimusi, võtke ühendust volitatud 
Shoprider®-i teenusepakkujaga. 

Palun lisage allpool toodud teave edaspidiseks kasutamiseks 

 



Müüja müüja - _________________________________ 

Motorolleri mudeli number - 
_________________________________ 

Rolleri seerianumber - 
_________________________________ 

Ostukuupäev - _________________________________ 

TÄHELEPANU: Käesolev kasutusjuhend trükitakse avaldamise ajal saa-
daval olevate uusimate spetsifikatsioonide ja tooteinfo põh-
jal. SHOPRIDER® jätab endale õiguse teha muudatusi vastavalt vajaduse-
le. Mis tahes muudatused SHOPRIDER®-i tootevalikus võivad põhjustada 
väikeseid erinevusi käesoleva juhendi illustratsioonide ja selgituste ning os-
tetud motorolleri mudeli vahel.  

 

 


