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Kiitos, että hankit ePropulsion-tuotteen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan ympäristöystävällisiä, 
turvallisia ja luotettavia sähköperämoottoreita ja tarvikkeita.  
Tervetuloa vierailemaan sivustoilla  http://www.epropulsion.com ja www.epropulsion.fi .   
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. 

Tämän ohjekirjan käyttö 
Lue tämä ohjekirja perusteellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta osaisit käyttää tuotetta asianmukaisesti 
ja turvallisesti. Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt, että olet lukenut tämän ohjekirjan kokonaan läpi. 
ePropulsion ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka ovat aiheutuneet tämän 
ohjekirjan ohjeiden laiminlyönnistä. 
Jos löydät eroavuuksia oman tuotteesi ja tämän ohjekirjan välillä tai jos sinulla on kysyttävää 
tuotteesta tai ohjekirjasta, ota yhteyttä ePropulsion jälleenmyyjään. 
Tätä ohjekirjaa päivitetään jatkuvasti. Sivustolta www.epropulsion.com saat aina uusimman 
englanninkielisen version. 

Symbolit 
Seuraavat symbolit auttavat sinua tärkeimpien asioiden tunnistamisessa.  

 

Tärkeitä ohjeita ja varoituksia 

 

Hyödyllistä tietoa ja vinkkejä 
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1 Tuotteen yleiskuvaus 
ePropulsion E-akkulaturi on E-sarjan akuille suunniteltu tuote. Sen etuja ovat laaja tulojännitealue, yleinen 
jännite; pienet häiriöt muihin sähkölaitteisiin; suunnittelu IP66 suojaustason mukaisesti, hyvä 
vedenkestävyys; voidaan käyttää rinnankytkennässä; hiljainen ääni, hyvä luotettavuus sekä yksinkertainen 
asennus, käyttö ja huolto.  

 

1.1 Toimituksen sisältö 
 

 Säästä ePropulsion alkuperäispakkaus varastointia varten. 

 Tässä käyttöohjeessa mainitut muut tarvikkeet ovat hankittavissa ePropulsion-myyjältäsi. 
 
Tarkista, ovatko kaikki alla olevat toimituksessa. Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut kuljetuksessa, ota 
yhteyttä myyjään. 

 

Tuote Määrä 

E-akkulaturi 1 kpl 

Käyttöohje 1 kpl 

Tiedonsiirtokaapeli 1 kpl 

Y-tyyppinen tiedonsiirtokaapeli                          1 kpl 

Verkkovirtajohto 1 kpl 

Latausjohto 1 kpl 
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          1.2 Tekniset tiedot 
 

Malli CH4200 
Tulojännite 85 - 265 V AC 
Tulovirta <9 A @220 V AC 

<12 A @110 V AC 
Tehokerroin ≥0.99 
Nimellislähtöjännite 48 VDC 
Lähtövirta 30 A @220 VAC 

~20 A @110 VAC 
Rinnankytkentä 8 (Max) 
Hyötysuhde ≥93% 
Suojaustaso IP66 
Käyttölämpötila -25 °C - 55 °C 
Varastointilämpötila -40 °C - 85 °C 

 
          1.3 LED-merkkivalo 

Vilkkuva vihreä valo Lataus 

Jatkuva vihreä valo Lataus päättynyt/täysi varaus 
Vilkkuva punainen valo Tiedonsiirtohäiriö akun kanssa 
Vihreä ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen Akku ei ole kytkettynä 
Muut Lataushäiriö, käynnistä laturi uudelleen. Jos 

ongelma jatkuu, ota yhteys ePropulsion-myyjääsi. 

 

1.4 Tärkeitä ohjeita 
 

Lue käyttöopas huolellisesti ennen laturin käyttöä. Vain aikuiset, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet 
tämän käyttöohjeen, saavat käyttää tätä tuotetta.  

  
Älä lävistä, heitä. pudota tai vääntele laturia tai tee siihen muutoksia. 

 
Laturia tulisi käyttää hyvin tuuletetussa, kuivassa, pölyttömässä ja roskattomassa tilassa. 

  
Älä sijoita laturia suoraan auringonvaloon.  

 
Laturin kotelon avaaminen ilman valmistajan kirjallista etukäteislupaa mitätöi takuun välittömästi. 
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2 Käyttö 

2.1  Akun lataus yhdellä laturilla 

1. Varmista, että virta on kytketty pois päältä ja suorita johdotus kuvan mukaisesti.  

2. Kytke virta ensin akun virtapainikkeesta ja kytke sitten laturiin verkkovirta AC-virtakytkimestä.  

3. Laturin vihreä valo vilkkuu, mikä osoittaa, että laturi lataa normaalisti.  

* Latausjohdossa punainen on positiivinen, musta on negatiivinen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Akun lataus useammalla laturilla

Verkko-
virtajohto 

E-sarjan akku 

Lataus-
johto 

Tiedonsiirtokaapeli 

Tiedonsiirtokaapeli Y-tyyppinen tiedonsiirtokaapeli 

E-sarjan akku 

Lataus-
johto 

Verkko-
virtajohto 
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3 Takuu 
 
ePropulsion rajoitettu takuu myönnetään ePropulsion-tuotteen ensimmäiselle loppukäyttäjälle. Kuluttajilla on 
oikeus saada ilmaiseksi korjaus tai vaihto sellaiselle tuotteelle tai tuotteille, jotka eivät vastaa kunnoltaan 
myyntisopimuksessa sovittua. Tämä takuu täydentää lakisääteisiä oikeuksiasi, jotka on määritelty paikallisissa 
kuluttajansuojalaeissa. 
 

Takuun voimassaolo 
E-akkulaturi Kaksi vuotta ostopäivämäärästä. 
Osien korjauksen tai 
vaihdon jälkeen 

Kaksi vuotta ostopäivämäärästä ja 3 
kuukautta päivästä, jona korjatut tai 
vaihdetut osat toimitetaan kuluttajalle. 

 
Takuuehdot 
Jos tuote on viallinen tai ei vastaa myyntisopimuksessa luvattua, voit vaatia asiaan korjausta ePropulsion 
myyjältä. Vialliset osat korjataan tai vaihdetaan Epropulsion-huollon arvion perusteella. Korjauksessa 
käytetään uusia osia, joiden vaihdosta lopullisen päätöksen tekee ePropulsion-jälleenmyyjä. 
Todisteena hankinnasta pitää olla ostokuitti tai takuutodistus.  
Täytä korvausvaatimus yksityiskohtaisesti ePropulsion-huoltoa varten. 
Takuupalvelu on voimassa vain siinä maassa, josta tuote on ostettu. Kuluttaja maksaa korjauskulut, jos tuote 
on korjattu muussa maassa. 
Pakkaa tuote huolellisesti. Suosittelemme alkuperäistä pakkausta. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksessa, 
korjaus ei välttämättä kuulu takuuseen. Vahingon mahdollisesti aiheuttamat ansionmenetykset tai 
taloudelliset menetykset eivät kuulu takuun piiriin. 
 

Takuun rajoitukset  
Epropulsion rajoitettu takuu ei koske tuotteita, joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. 
Normaali kuluminen ei kuulu takuuseen. 
Takuuvaatimuslomake ei ole täytetty oikein. 
Ostotodiste on epäkelpo. 
Tuotetta on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti. 
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4 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EG-försäkran om överensstämmelse 

1. Tuotteen tyyppinumero/Produktens typnummer: CH4200 

2. Maahantuojan nimi ja osoite: 
Namn och adress av importören: 
Nettitiikeri Oy  
Turkkirata 26 
33960 Pirkkala/Birkala 
050 547 8543 
asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.fi 

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu maahantuojan yksinomaisella vastuulla.  
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på importörens eget ansvar. 

4. Vakuutuksen kohde/Objekt av försäkran: 
Tuote/Produkt: Akkulaturi 
Tuotemerkki/Märke: ePropulsion 
Malli/tyyppi/ Modell/typ: CH4200 
 

5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen:  
Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering: 

             2014/30/EC  

6. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin 
teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:  
Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarderna som använts eller hänvisningar till andra 
tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras: 

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN IEC61000-6-1:2019 

Maahantuojan puolesta allekirjoittanut: 
Undertecknat för importören: 

Tampere/Tammerfors 29.1.2021 
Maahantuoja/Teknisen tiedoston kokoaja/ Importör/Kompilator av teknisk fil 
 
Nettitiikeri Oy 
 
 
Heikki Rehakka, hallituksen puheenjohtaja/styrelseordförande 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETTITIIKERI OY 

asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.fi 

050 547 8543 
www.sähköperämoottori.fi 

 
 
 
 
 
 


