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Aaltojen luominen 

vuodesta 2013
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Intohimo

Minulta kysytään usein: "Kuinka keksit ajatuksen luoda tämä hallitus?" Lyhyt vastaus on, että se ei oikeastaan 

ollut minun ideaani; Itse asiassa ihmiset ovat yrittäneet saavuttaa tämän vaihtelevilla tuloksilla 1950-luvulta 

lähtien. Mutta edeltäjiäni koskevista ongelmista huolimatta ajatukseni - tai pikemminkin vahvan vakaumukseni - 

on aina ollut, että on oltava mahdollista valmistaa paitsi viileitä ja voimakkaita vetolautoja, myös luoda jotain 

suurempaa - jetboar ders -yhteisön! Kuvittelen jopa elämäntavan, koska niin monta lautaurheilua on kasvanut ja 

inspiroinut edessämme.

Sukutaulu

Radinnissa olemme luoneet vetolautoja vuodesta 2013. Ja ensimmäisestä prototyypistani lähtien olen nähnyt 

Radinn-lautan herättämätöntä kiehtovuutta ja iloa ihmisissä kaikkialla, missä sitä on esitelty. 

Olemme nyt keksineet kokonaan oman aikaisemman innovaatiomme ja julkaissut maailman ensimmäisen 

kaupallisesti saatavan sähkökäyttöisen vesilevyn - vesikortin, joka ei ole vain tehokas, mutta turvallinen, älykäs 

ja erittäin hauska. Suihkutaulu.

perintö

Missiomme on tarjota vesiliukumäki jokaiselle, joka haluaa harjoittaa vesiurheilua - ja pyrkiä jatkamaan 

nopeampia, radikaalimpia ja turvallisempia tapoja saada kiinni jännittävästä Radinn-aallosta.

Alexander Lind, Radinnin 

perustaja
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Olet nyt maailman edistyneimmän sähkökäyttöisen vesiskoottoreiden omistaja. Vesiskootteri on tehokas 

henkilökohtainen vesikulkuneuvo, joka on suunniteltu siirtämään äärimmäisen urheilun teollisuuden rajoja. Me 

Radinnissa olemme erittäin ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet Radinn-jetboardilla, ja toivomme, että olet 

pian vedessä ja löydät itsellesi uskomatonta iloa murskaamisesta, joka on täysin riippumaton veneistä, tuulista 

tai aalloista.

Ennen kuin lähdet veteen, pyydämme kuitenkin, että otat jonkin aikaa lukea tämä käyttöohje perusteellisesti. 

Kuten kaikki tiedämme, suurella voimalla on suuri vastuu. Mikäli laitetta ei käytetä oikein, se voi aiheuttaa 

vahinkoa itsellesi, lähellä oleville ihmisille ja / tai ympäröivälle ympäristölle. Tämä käsikirja on valmis antamaan 

sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot, jotta nautit vesipuistosta hauskalla ja turvallisella tavalla.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Radinn-joukkue haluaa toivottaa sinulle lukemattomia tunteja iloisia, 

jännittäviä seikkailuja uudella jetboardillasi. 

Kaikkea hyvää, 

Radinn-joukkue

Onnittelut uudesta 

Radinn-jetboardista!
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Kytketty ohjaus

Pidä laudasi onnellinen ja työskentelee maksimaalisella kapasiteetilla pitkään 

pitkään. Tietoja siirretään jatkuvasti taululta sovellukselle ja sinulle ilmoitetaan, jos pitkään. Tietoja siirretään jatkuvasti taululta sovellukselle ja sinulle ilmoitetaan, jos 

jokin on epätavallista. Samaan aikaan tiedot analysoidaan automaattisesti, jotta 

voimme pitää sinut ajan tasalla mahdollisista palvelustarpeista.

Voit myös tarkistaa akun tason, suorittaa diagnooseja, lukea 

Radinnin käyttöoppaan ja paljon muuta.

Aseta omat rajat - tai poista ne kaikki yhdessä. Käynnistä tai Aseta omat rajat - tai poista ne kaikki yhdessä. Käynnistä tai 

vähennä Radinnboard -sovellusta sovelluksen kautta 

riippuen siitä, kuinka tai minne haluat ajaa. Tai kuka ajaa 

sitä. Varmista, että magneettista avainta ei ole kytketty, jos 

haluat käyttää sovellusta.

Lataa Radinn-sovellus 

sovelluskaupastasi
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1 Paristolokero 2 Magneettinen 

näppäinpidike 3 Kahva
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4

5

TUOTE-ESITTELY

4 Suihkun imu 5 

Suihkun ulostulo

Alhaalta katsottuna Takanäkymä
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Kauko - edessä Kaukosäädin - vasen puoli

Tuote-esittely

TUOTE-ESITTELY
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1 Kaasuvipu 2 LEDiä

Kaukosäädin - oikea puoli Kauko - takaisin

2 

1

TUOTE-ESITTELY
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Tuote-esittely

TAVALLINEN KULJETUS

Seuraavat komponentit sisältyvät 

vakiotoimitukseen:

1. Radinn®-jetboard kanssa

2. Radinn® Power Pack

3. Radinn®-kartonkikassi

4. Radinn®-laturi

5. Radinn®-kaukosäädin laturilla

6. Radinn®-magneettinen avain hihnalla

7. Radinn®-evät, valinnainen lisävaruste

8. Radinn®-käyttöohje

Radinn Power Pack ja Radinn Charger toimitetaan 

kahdessa erillisessä paketissa.

Radinn Power Pack toimitetaan osittain ladatussa tilassa. 

Suosittelemme, että lataat sen heti toimituksen yhteydessä 

(10 päivän kuluessa).

Tavallinen kuljetus
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TAVALLINEN KULJETUS
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Tärkeää tietoa

Ennen kuin hyppää veteen ja koet ensimmäisen ajoasi liukulevyllä - 

kehotamme sinua lukemaan huolellisesti tämän oppaan. On erittäin 

tärkeää ymmärtää ja noudattaa tämän erittäin tehokkaan tuotteen käyttö- 

ja turvallisuusohjeita.

Jetboard on turvallista käyttää, uusimpien teollisuusstandardien 

mukaisesti. Suihkutaulu on kuitenkin myös tehokas sähköajoneuvo ja voi 

väärinkäyttäjänä aiheuttaa vakavia vammoja ja / tai kuoleman sinulle ja / 

tai muille. Siksi vaadimme, että luet yksityiskohtaisesti turvallisuusohjeet 

ja käyttöohjeet.

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleja huomion 

kiinnittämiseksi erittäin tärkeisiin tietoihin:

Varoitus! Loukkaantumis- ja / tai kuolemavaara. Tämä Varoitus! Loukkaantumis- ja / tai kuolemavaara. Tämä 

symboli osoittaa, että vesilevyn käyttämiseen liittyy 

käyttäjän ja / tai muiden henkilöiden loukkaantumis- 

ja / tai kuolemavaara.

Lopettaa! Jos sitä ei toteuteta oikein, se voi Lopettaa! Jos sitä ei toteuteta oikein, se voi 

vahingoittaa vetolautaasi ja / tai muuta omaisuutta.

Tiedot! Käyttö-, huolto-, huolto- ja / tai muut Tiedot! Käyttö-, huolto-, huolto- ja / tai muut 

ohjeet.

VAROITUS! Jos epäilet akkuliittimen olevan 

kosketuksissa veden kanssa tai jos akku näyttää 

millään tavalla vaurioituneelta, älä kytke akkua korttiin! 

Ota heti yhteyttä Radinniin saadaksesi lisätietoja.

radinn.com/pages/contact-us

VAROITUKSET & TURVALLISUUS
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Vastuuvapauslauseke

Radinn AB pyrkii jatkuvasti uudistamaan ja pitämään vetolautaa ajan tasalla 

uusimman teknologisen läpimurron mukaisesti tekniikan, komponenttien, 

ohjelmistojen, elektroniikan sekä, mutta rajoittumatta, suunnittelun, materiaalien ja 

komposiittien suhteen. Siksi Radinn AB pidättää oikeuden muuttaa, poistaa, 

muokata tai jollain muulla tavalla muuttaa yllä olevia ominaisuuksia tässä 

käyttöoppaassa kuvatulla tavalla milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tässä 

oppaassa kuvatut ja kuvatut ominaisuudet ja toiminnot voivat siksi vaihdella, 

poiketa toisistaan tai olla virheellisiä. Radinn AB ei ota vastuuta lain kielletyssä 

laajuudessa liiketoiminnan voittojen menetyksistä, vahingoista, loukkaantumisista 

ja / tai kuolemista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti tietojen, kuvien ja / tai 

tietojen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä. tämän oppaan ohjeet. Vaikka 

Radinn AB pyrkii tarjoamaan mahdollisimman oikeita ja ajantasaisia tietoja, kuvia 

ja / tai ohjeita - parhaan tietämyksemme ja kykymme jälkeen vesilevyn käyttöön 

liittyy riskejä. Radinn AB pidättää siksi myös oikeuden muuttaa, muuttaa, poistaa 

tai lisätä tämän oppaan tietoja, ohjeita ja / tai kuvia milloin tahansa ilman erillistä 

ilmoitusta.

Radinn-jetboard on erittäin laadukas tuote, joka on kehitetty huipputeknologialla, 

komposiiteilla ja esittelee ammattimaisesti käsintehtyjen kärjessä olevia tuotteita. 

sähköautot. Suihkutaulun käyttäminen tahattomasti, vastuuttomasti tai jopa 

sattumalta voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman käyttäjälle ja / tai muille 

henkilöille. Myös käyttäjän tai muiden ihmisten muu omaisuus voi tuhota ja / tai 

vaurioitua. Siksi Radinn AB ei ota vastuuta vammoista, kuolemasta, 

voitonmenetyksestä, vahingoista tai tuhoista mistään omaisuudesta, luonnollisista 

ympäristöistä johtuen suorasta tai epäsuorasta vesilevyn käytöstä. Suihkulevyä, 

kuten mitä tahansa sähköajoneuvoa, on käytettävä vastuullisesti, kunnioittaen ja 

noudattaen turvallisuustietoja ja käyttöohjeita.

Pidä tämä käyttöopas turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa 

viitteitä tarvittaessa. 

Voit myös kirjautua sisään www.radinn.com päästäksesi tietoihin verkossa - 

viitevideoiden, kuvien sekä päivitettyjen tietojen ja ohjeiden avulla. Voit myös 

kommunikoida kanssamme sähköpostitse, puhelimitse, 

yhteistyökumppaneidemme kautta ja / tai sosiaalisen median kautta.

® Radinn on rekisteröity tavaramerkki, kaikki oikeudet pidätetään.

VAROITUKSET & TURVALLISUUS
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Varoitukset ja erityiset turvallisuustiedot 

Radinn-jetboardilla

• HUOLELLISESTI Lue käyttöohje ennen vesilevyn käsittelyä, HUOLELLISESTI Lue käyttöohje ennen vesilevyn käsittelyä, 

valmistelua, lataamista ja käyttöä!

• sopiva VAIN hyville uimareille, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita!sopiva VAIN hyville uimareille, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita!sopiva VAIN hyville uimareille, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita!

• EI KOSKAAN Irrota / kytke akku, kun tuote on vedessä.EI KOSKAAN Irrota / kytke akku, kun tuote on vedessä.

• AINA Irrota akku kuljetuksen aikana ja / tai kun et aio käyttää AINA Irrota akku kuljetuksen aikana ja / tai kun et aio käyttää 

vesikorttia.

• AINA aseta suojaliitinkansi päälle, kun akku irroitetaan irrokelevystä.AINA aseta suojaliitinkansi päälle, kun akku irroitetaan irrokelevystä.

• Tehdä EI kytke akku, jos vetolauta altistuu vedelle - esimerkiksi Tehdä EI kytke akku, jos vetolauta altistuu vedelle - esimerkiksi Tehdä EI kytke akku, jos vetolauta altistuu vedelle - esimerkiksi 

vedessä, jos sataa ulkopuolella tai jos vettä on sisällä!

• AINA Käytä rannikkovartiostohyväksyttyä pelastusliiviä ja kypärää, kun • AINA Käytä rannikkovartiostohyväksyttyä pelastusliiviä ja kypärää, kun 

käytät vesileippaa!

• AINA Pidä etäisyys ja hidas nopeus lähellä ihmisiä tai esineitä • AINA Pidä etäisyys ja hidas nopeus lähellä ihmisiä tai esineitä 

(vähintään 20 metriä hitaalla nopeudella)!

• AINA Käytä tiukasti istuvaa uimapukua ja / tai tiukasti istuvaa • AINA Käytä tiukasti istuvaa uimapukua ja / tai tiukasti istuvaa 

märkäpukua!

• AINA Käytä uimalakia ja / tai hiusverkkoa, jos hiukset ovat olkapäät!• AINA Käytä uimalakia ja / tai hiusverkkoa, jos hiukset ovat olkapäät!

• AINA tarkkaile akun tilaa langattoman kaukosäätimen kautta ja palaa • AINA tarkkaile akun tilaa langattoman kaukosäätimen kautta ja palaa 

rannalle hyvillä marginaaleilla jäljellä olevasta akkuvirrasta.

• AINA noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä! • AINA noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä! 

• VAIN käyttö suojaisilla vesillä pelastusveneen kanssa pelastusveneen • VAIN käyttö suojaisilla vesillä pelastusveneen kanssa pelastusveneen 

lähellä ja valmiustilassa.

VAROITUKSET & TURVALLISUUS
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• Tehdä EI laita ruumiinosat ja / tai muut esineet avoimiin reikiin, Tehdä EI laita ruumiinosat ja / tai muut esineet avoimiin reikiin, Tehdä EI laita ruumiinosat ja / tai muut esineet avoimiin reikiin, 

kuten suihkumoottorin imu tai pakokaasu. Pyörivät osat!

• Tehdä EI käytä ympäristöissä, joissa on voimakkaita virtauksia, Tehdä EI käytä ympäristöissä, joissa on voimakkaita virtauksia, Tehdä EI käytä ympäristöissä, joissa on voimakkaita virtauksia, 

voimakkaita turpoja, huono näkyvyys ja / tai vedessä kelluvat esineet!

• Tehdä EI käyttö uimareiden ja sukeltajien käyttämässä Tehdä EI käyttö uimareiden ja sukeltajien käyttämässä Tehdä EI käyttö uimareiden ja sukeltajien käyttämässä 

ympäristössä!

• Tehdä EI säilytä suorassa auringonvalossa ja / tai suljetussa ajoneuvossa!Tehdä EI säilytä suorassa auringonvalossa ja / tai suljetussa ajoneuvossa!Tehdä EI säilytä suorassa auringonvalossa ja / tai suljetussa ajoneuvossa!

• Suihkutaulu on EI tarkoitettu käytettäväksi uima-apuna!Suihkutaulu on EI tarkoitettu käytettäväksi uima-apuna!Suihkutaulu on EI tarkoitettu käytettäväksi uima-apuna!

VAROITUS:

Käytä vesikorttia aina vastuullisesti, varoen ja 

turvallisuustietojemme ja käyttöohjeidemme mukaisesti. Tehdä EIturvallisuustietojemme ja käyttöohjeidemme mukaisesti. Tehdä EI

käytä vesiliukulautaa, jos lauta tai jokin sen osista, 

komponenteista tai lisävarusteista on vaurioitunut - esimerkiksi 

halkeamien, vuotavien, puhkaistujen, taipuneiden, 

vääristyneiden tai toimintahäiriöiden vuoksi. Tehdä EI käytä, jos vääristyneiden tai toimintahäiriöiden vuoksi. Tehdä EI käytä, jos vääristyneiden tai toimintahäiriöiden vuoksi. Tehdä EI käytä, jos 

joku muu kuin Radinnin valtuutettu teknikko on purkanut ja / tai 

kokoonpannut uudelleen. Tehdä EI kytke akku veteen tai sen kokoonpannut uudelleen. Tehdä EI kytke akku veteen tai sen kokoonpannut uudelleen. Tehdä EI kytke akku veteen tai sen 

lähelle. Tehdä EI altista jetboard, akku tai laturi kuumuudelle lähelle. Tehdä EI altista jetboard, akku tai laturi kuumuudelle lähelle. Tehdä EI altista jetboard, akku tai laturi kuumuudelle 

(korkeintaan 40 ° C) - johtuen esimerkiksi avotulesta, suorasta 

auringonvalosta tai varastoinnista ajoneuvossa tai erittäin 

lämpimään koteloon. Ylikuumennettu akku voi aiheuttaa 

korkeapaineista palavaa kaasua, aiheuttaen räjähdyksen ja 

tulipalon, johtaen vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

VAROITUKSET & TURVALLISUUS
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Varoitukset ja erityinen turvallisuus 

Tietoja Radinn Power Packista

• HUOLELLISESTI lue käyttöohjeet ennen vesilevyn ja Radinn Power HUOLELLISESTI lue käyttöohjeet ennen vesilevyn ja Radinn Power 

Packin käsittelemistä, valmistelemista, lataamista ja käyttöä!

• Tehdä EI lämpö yli 40 ° C / 104 ° F tai alle 10 ° C / 50 ° F.Tehdä EI lämpö yli 40 ° C / 104 ° F tai alle 10 ° C / 50 ° F.Tehdä EI lämpö yli 40 ° C / 104 ° F tai alle 10 ° C / 50 ° F.

• Tehdä EI säilytä auringonvalossa, lähellä avotakkaa, moottoriajoneuvossa Tehdä EI säilytä auringonvalossa, lähellä avotakkaa, moottoriajoneuvossa Tehdä EI säilytä auringonvalossa, lähellä avotakkaa, moottoriajoneuvossa 

tai pienessä ja lämpimässä kotelossa!

• Tehdä EI oikosulku!Tehdä EI oikosulku!Tehdä EI oikosulku!

• Tehdä EI murtautua tai purkaa!Tehdä EI murtautua tai purkaa!Tehdä EI murtautua tai purkaa!

• Tehdä EI heitä, pudota, puhkaise, liu'uta tai muulla tavalla Tehdä EI heitä, pudota, puhkaise, liu'uta tai muulla tavalla Tehdä EI heitä, pudota, puhkaise, liu'uta tai muulla tavalla 

vahingoita virtalähdettäsi! KÄSITTELE VAROEN!vahingoita virtalähdettäsi! KÄSITTELE VAROEN!

• Tehdä EI upota veteen tai muuhun nesteeseen!Tehdä EI upota veteen tai muuhun nesteeseen!Tehdä EI upota veteen tai muuhun nesteeseen!

• VAIN lataa virallisella Radinn-laturilla, joka toimitetaan tuotteen VAIN lataa virallisella Radinn-laturilla, joka toimitetaan tuotteen 

mukana!

• AINA Irrota akku laturista, kun et lataa akkua aktiivisesti.• AINA Irrota akku laturista, kun et lataa akkua aktiivisesti.

• AINA käsittele Radinn-pakkausta huolellisesti turvallisen etäisyyden • AINA käsittele Radinn-pakkausta huolellisesti turvallisen etäisyyden 

päässä vedestä!

• AINA aseta suojaliittimen kansi päälle, kun akku irroitetaan • AINA aseta suojaliittimen kansi päälle, kun akku irroitetaan 

irrokelevystä.

• AINA Irrota akku kuljetuksen aikana ja / tai kun et aio käyttää • AINA Irrota akku kuljetuksen aikana ja / tai kun et aio käyttää 

vesikorttia.

• VAIN kytke / irrota akku kuivissa paikoissa, jotka eivät ole alttiita • VAIN kytke / irrota akku kuivissa paikoissa, jotka eivät ole alttiita 

vedelle tai nesteelle!

• VAIN lataa kuivissa tiloissa turvallisella etäisyydellä vedestä tai • VAIN lataa kuivissa tiloissa turvallisella etäisyydellä vedestä tai 

nesteestä!

• HUOLELLISESTI Noudata lataamista, purkamista, varastointia ja • HUOLELLISESTI Noudata lataamista, purkamista, varastointia ja 

kuljetusta koskevia ohjeita!

VAROITUKSET & TURVALLISUUS
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VAROITUKSET & TURVALLISUUS

VAROITUS: 

Käytä aina vesiliukulautaa ja Radinn-virtalähdepakkausta 

vastuullisesti, varoen ja turvallisuustietojemme ja 

käyttöohjeidemme mukaisesti. Tehdä EI käytä suihkukorttia tai käyttöohjeidemme mukaisesti. Tehdä EI käytä suihkukorttia tai käyttöohjeidemme mukaisesti. Tehdä EI käytä suihkukorttia tai 

käytä Radinn Power Pack -pakkausta, jos lauta tai sen osat, 

komponentit tai lisävarusteet ovat vaurioituneet - esimerkiksi 

halkeillut, vuotavat, puhkaisut, taivutetut, vääristyneet tai 

toimintavirheelliset. Tehdä EI käytä, jos joku muu kuin Radinnin toimintavirheelliset. Tehdä EI käytä, jos joku muu kuin Radinnin toimintavirheelliset. Tehdä EI käytä, jos joku muu kuin Radinnin 

valtuutettu teknikko on purkanut ja / tai kokoonpannut uudelleen. 

Tehdä

EI kytke akku veteen tai sen lähelle. Tehdä EI altista jetboard, EI kytke akku veteen tai sen lähelle. Tehdä EI altista jetboard, EI kytke akku veteen tai sen lähelle. Tehdä EI altista jetboard, EI kytke akku veteen tai sen lähelle. Tehdä EI altista jetboard, 

akku tai laturi kuumuudelle (korkeintaan 40 ° C) - johtuen 

esimerkiksi avotulesta, suorasta auringonvalosta tai 

varastoinnista ajoneuvossa tai erittäin lämpimään koteloon. 

Ylikuumennettuna akku voi aiheuttaa korkeapaineista palavaa 

kaasua, aiheuttaen räjähdyksen ja tulipalon, johtaen vakaviin 

vammoihin tai kuolemaan.
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Radinn-laturin varoitukset ja erityiset 

turvallisuustiedot

• Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen kuin ajat, valmistelet, 

lataat ja käytät vesilevyäsi, 

virtalähde ja Radinn-laturi!

• Tehdä EI altista suoralle auringonvalolle!Tehdä EI altista suoralle auringonvalolle!Tehdä EI altista suoralle auringonvalolle!

• AINA Irrota akku, kun et lataa sitä aktiivisesti.AINA Irrota akku, kun et lataa sitä aktiivisesti.

• Tehdä EI avaa, pura tai koota uudelleen!Tehdä EI avaa, pura tai koota uudelleen!Tehdä EI avaa, pura tai koota uudelleen!

• Käytä vain, kun Radinn Power Pack -laitteen ja Radinn Charger 

-laitteen liittimet ovat puhtaat ja kuivat!

• Älä koskaan käytä, jos kaapelit ja / tai pistotulpat ovat vaurioituneet!

• Lataa vain kuivissa, viileissä ja hyvin ilmastoiduissa paikoissa!

• Älä peitä! Varmista ilmakierto!

• Radinn-laturi voi kuumentua latauksen aikana. Varmista, että on 

hyvä aika jäähtyä ennen käsittelyä!

• Tee EI lataa akku vedessä tai veden lähellä!• Tee EI lataa akku vedessä tai veden lähellä!• Tee EI lataa akku vedessä tai veden lähellä!

• AINA käsittele laturia varoen.• AINA käsittele laturia varoen.

VAROITUKSET & TURVALLISUUS
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VAROITUKSET & TURVALLISUUS

VAROITUS: 

Käytä Radinn-virtalähdettä ja Radinn-laturia aina vastuullisesti, 

varoen ja turvallisuustietojemme ja käyttöohjeidemme mukaisesti. 

Tehdä EI käytä Radinn Power Pack -yksikköä ja Radinn Charger Tehdä EI käytä Radinn Power Pack -yksikköä ja Radinn Charger Tehdä EI käytä Radinn Power Pack -yksikköä ja Radinn Charger 

-laitetta, jos sen osat, komponentit tai lisävarusteet ovat 

vaurioituneet 

- esimerkiksi halkeillut, vuotavat, puhkaisut, taivutetut, 

vääristyneet tai toimintavirheelliset. Tehdä EI käytä, jos joku muu vääristyneet tai toimintavirheelliset. Tehdä EI käytä, jos joku muu vääristyneet tai toimintavirheelliset. Tehdä EI käytä, jos joku muu 

kuin Radinnin valtuutettu teknikko on purkautunut ja / tai 

kokoonpannut uudelleen laturin. Tehdä EI peitä laturi. Tehdä EI kytke kokoonpannut uudelleen laturin. Tehdä EI peitä laturi. Tehdä EI kytke kokoonpannut uudelleen laturin. Tehdä EI peitä laturi. Tehdä EI kytke kokoonpannut uudelleen laturin. Tehdä EI peitä laturi. Tehdä EI kytke kokoonpannut uudelleen laturin. Tehdä EI peitä laturi. Tehdä EI kytke 

akku ja laturi veteen tai sen läheisyyteen. Tehdä EI paljastaa akku ja laturi veteen tai sen läheisyyteen. Tehdä EI paljastaa akku ja laturi veteen tai sen läheisyyteen. Tehdä EI paljastaa 

vesiliukulauta, akku tai laturi kuumenevat (enintään 40 ° C) - 

johtuvat esimerkiksi avotulesta, suorasta auringonvalosta tai 

varastoinnista ajoneuvoon tai erittäin lämpimästä kotelosta. 

Ylikuumennettu akku voi aiheuttaa korkeapaineista palavaa 

kaasua, aiheuttaen räjähdyksen ja tulipalon, johtaen vakaviin 

vammoihin tai kuolemaan. Tehdä EI kytke laturi, jos liittimiin, vammoihin tai kuolemaan. Tehdä EI kytke laturi, jos liittimiin, vammoihin tai kuolemaan. Tehdä EI kytke laturi, jos liittimiin, 

sointuihin, kaapeleihin, elektroniikkaan tai laitteistoihin on 

havaittavissa visuaalisia tai epäillään vaurioita. Radinn Charger ja 

Radinn Power Pack voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai 

kuoleman, jos niitä käytetään vastuuttomasti tai käyttöohjeiden ja 

turvallisuustietojen ulkopuolella.
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Yleiset käyttäjää koskevat 

turvallisuustiedot

• Vesiskootterin käyttö on rajoitettu yli 16-vuotiaille kokenut 

uimareille.

• Vesiliukulautaa, kuten mitä tahansa muuta moottoriajoneuvoa, on 

käytettävä erittäin kunnioittavasti ja varovaisesti. Se on ajoneuvo, ei lelu!

• Henkilöillä, joilla on sydämentahdistin, on rajoitettu käyttämästä 

jetboardia. Sähkömoottori ja suuret virrat kuljettavat kaapelit luovat 

voimakkaan magneettikentän, joka voi vaurioittaa vakavasti 

sydämentahdistinta ja johtaa kuolemaan.

• Raskaana olevilla naisilla on rajoitettu vetolaitteen käyttö. 

Pudotus voi aiheuttaa vakavia vaurioita vatsassa.

• Älä koskaan käytä vesikorttia ollessasi alkoholin, lääkkeiden tai 

huumeiden vaikutuksen alaisena. Kykysi reagoida nopeasti, 

vahvuus ja kestävyys

voidaan hidastaa huomattavasti hätätilanteessa.

• Älä koskaan käytä vesikorttia, ellet tunne täysin terveellistä. Kykysi 

reagoida nopeasti, voimasi ja kestävyytesi voivat heikentyä 

huomattavasti, vaikka olisit vain kylmä.

• Käytä vain tiukasti istuvia vaatteita ilman löysää hihnoja tai esineitä. 

Jos hiuksesi ovat olkapäät tai pidempiä, käytä aina uimalakia tai 

hiusverkkoa. Vesijettilaatan suihkumoottorijärjestelmä on erittäin 

voimakas ja luo voimakkaan imun. Suihku on varustettu tankoilla 

suojaamaan mahdollisimman suurta aluetta vaikuttamatta 

suihkutaulun suorituskykyyn. Silti on aina vaara, että pitkät roikkuvat 

vaatteet, hihnat, hiukset tai vastaavat voivat imeytyä sisään. Jos 

näin tapahtuu, on olemassa loukkaantumisriski.

TURVALLISUUSTIETO
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• Käytä aina rannikkovartiostohyväksyttyä pelastusliivää ja kypärää 

aina ajaessasi ulos vesiliukulautaan. Ole tietoinen etäisyydestään 

rantaan ja varmista, että olet riittävän lyhyellä etäisyydellä 

rannasta, jotta voit uida hätätilanteessa. Ole tietoinen virtauksista, 

muuttuvasta säästä ja aalloista.

• Älä koskaan käytä vesiskootteria yksin ja vain jos henkilöillä on 

asianmukainen pelastusvesikulkuneuvo valmiustilassa.

• Varmista, että langaton kaukosäädin ja Radinn Power Pack on 

ladattu oikein ennen lähtöä. Ole tarkkaavainen, jotta sinulla on aina 

tarpeeksi akkuvirtaa päästäksesi takaisin rantaan.

• AINA Käytä magneettista turvahihnaasi. JosAINA Käytä magneettista turvahihnaasi. Jos

magneettinen turvahihna ei ole kunnolla kiinni kuljettajassa, 

vesiliukulauta voi vahingoittaa muita ihmisiä ja / tai omaisuutta.

• Älä koskaan kytke tai irrota virtalähdepakkausta, kun vesileikkuri on 

vedessä. Kytke / irrota virtalähde aina kuivassa paikassa ilman, että 

tuote putoaa veteen. Jos vettä pääsee liittimiin, se voi aiheuttaa 

oikosulun, joka voi vahingoittaa tuotetta ja pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaa vakavan vamman ja / tai kuoleman. Aseta 

aina suojakotelon kansi päälle, kun akkua ei ole kytketty vesikorttiin, 

sekä aluksella että akussa, jotta akku on puhdas, kuiva ja 

turvallisesti suojattu muista esineistä, jotka voivat vahingoittaa 

liittimiä.

TURVALLISUUSTIETO
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Radinn-suihkutaulun yleiset 

turvallisuustiedot

• Varmista aina, että valmistat vesilautan veden ulkopuolelle. On 

tärkeää, että Radinn Power Pack on VAIN kytketty kuivaan tärkeää, että Radinn Power Pack on VAIN kytketty kuivaan tärkeää, että Radinn Power Pack on VAIN kytketty kuivaan 

alueeseen. Jos se on kytketty veteen tai sen läheisyyteen, siellä on 

aina luontainen oikosulku, joka voi johtaa vakaviin vaurioihin, 

loukkaantumisiin tai kuolemaan.

• Ajon jälkeen kallista aina liukulevyä, jotta vesi voi valua kunnolla. 

Varmista, että vettä ei tule levyn liittimeen tyhjennyksen aikana.

• Älä päästä suihkukoneeseen ja poista meri ruoho tai vastaava 

suihkusta käsin. Suihkun sisällä on nopea pyörivä juoksupyörä, 

joka voi aiheuttaa vakavia vammoja. Varmista, että lähellä ei ole 

muita ihmisiä, kuten lapsia, jotka pääsevät suihkuun.

• Ole varovainen ajaessasi siellä, missä meri ruohoa tai vastaavia 

roskia ei ole juurikaan sattunut 

systeemi. Jos näin tapahtuu, EI KOSKAAN Yritä poistaa tämä, kun systeemi. Jos näin tapahtuu, EI KOSKAAN Yritä poistaa tämä, kun systeemi. Jos näin tapahtuu, EI KOSKAAN Yritä poistaa tämä, kun 

jetboard on vielä vedessä ja magneettinen turvahihna on kiinnitetty 

lautaan. 

• Jos suihkukanavassa tai suihkussa on likaa, hiekkaa, köyttä, kiveä, 

meriruohoa tai vieraita esineitä, tee EI aja jetboardilla. Jos roskien meriruohoa tai vieraita esineitä, tee EI aja jetboardilla. Jos roskien meriruohoa tai vieraita esineitä, tee EI aja jetboardilla. Jos roskien 

poisto on yksinkertainen, varmista, että magneettinen turvahihna on 

poistettu ja EI KOSKAAN poista se kädet tai kehon osat. Jos se on poistettu ja EI KOSKAAN poista se kädet tai kehon osat. Jos se on poistettu ja EI KOSKAAN poista se kädet tai kehon osat. Jos se on 

monimutkainen toimenpide, ota yhteys lähimpään valtuutettuun 

Radinn-edustajaan tai jälleenmyyjään huoltoa varten.

• Älä koskaan jätä vesikorttia vartioimatta, jotta lapset tai muut 

kokemattomat ihmiset eivät voi käynnistää sitä tahattomasti tai 

tahallisesti, käyttää sitä ja vaarantaa itsensä tai muut. Ota aina 

magneettinen turvahihna mukaasi onnettomuuksien välttämiseksi.

TURVALLISUUSTIETO
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• Vesijettilauta on kevyt tuote suhteessa sen voimaan, autonomiaan 

ja nopeuteen. Suihkutaulun pudottaminen esineille tai henkilöille voi 

kuitenkin vaurioittaa ja / tai vahingoittaa liukulautaa ja / tai muita 

esineitä ja henkilöitä.

• Sijoita vetolauta aina varjoon tai suoran auringonpaisteen 

ulkopuolelle. Muista, että vetolauta sisältää sisäisiä akkuja, jotka 

voivat kuumentua. Jos akut altistuvat voimakkaalle kuumuudelle, 

vetolauta ja sen lisävarusteet voivat vaurioitua. Vielä pahempaa, jos 

Radinn-virtalähde varastoidaan liian kauan suoraan auringonvaloon, 

se voi tyhjentää palavia kaasuja ja aiheuttaa räjähdyksiä ja 

tulipalon, johtaen loukkaantumiseen tai kuolemaan.

• Älä koskaan jätä vesilautoa vartioimatta veteen. Jos jätät sen 

hetkeksi, muista valvoa, jotta vesikortti ei pääse kiinnittymään, 

vahingoittaa muita, sitä voidaan käyttää

muiden toimesta tai olla ihmisten, veneiden tai esineiden tiellä. 

• Muista EI KOSKAAN Irrota tai poista akku laitteen ollessa vedessä. • Muista EI KOSKAAN Irrota tai poista akku laitteen ollessa vedessä. • Muista EI KOSKAAN Irrota tai poista akku laitteen ollessa vedessä. 

Suorita aina varotoimenpiteet, jotta akun ja vesilevyn suurvirran 

kytkentälevyt eivät pääse suoraan kosketuksiin veden kanssa. Jos 

näin tapahtuu, seurauksena voi olla oikosulku, joka voi aiheuttaa 

korjaamattomia vaurioita kojelaudan elektroniseen järjestelmään.

• Vesi, erityisesti suolavesi, on erittäin sähköä johtava. Seurauksena 

on oikosulku, että akku purkaa palavia kaasuja, jotka voivat 

aiheuttaa räjähdyksen ja tulipalon aiheuttaen vamman tai kuoleman.

TURVALLISUUSTIETO
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Radinn-suihkutaulun yleiset turvallisuustiedot - 

jatkuu

• Ennen kuin kytket Radinn-virtalähteen Radinn-laturiin, varmista, että 

latausliitin ja akkupistoke ovat puhtaat ja kuivia. Märät ja / tai likaiset 

liitännät akun ja laturin kanssa voivat aiheuttaa oikosulun - mikä voi 

vaurioittaa akun elektroniikkaa, tulipalon ja räjähdyksiä, mikä voi 

johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

• Ennen kuin käytät vetolautaa, varmista, että akku on kunnolla 

kiinni paneelissa.

• EI KOSKAAN Irrota kannen tyyny ja / tai yritä päästä suihkutilaan. EI KOSKAAN Irrota kannen tyyny ja / tai yritä päästä suihkutilaan. 

Jet-osaston avaaminen ja sisäisten komponenttien muuttaminen voi 

vahingoittaa antureita, moottoreita, elektroniikkaa ja / tai 

ohjelmistoja - mikä voi johtaa turvatoimintojen ja -järjestelmien 

toimintahäiriöihin ja voi aiheuttaa pysyviä vaurioita aiheuttaen 

vakavia vammoja tai kuoleman.

• Älä koskaan tartu esineitä reikiin, aukkoihin, liittimiin tai muuhun 

elektroniikkaan, laitteistoon tai ohjelmistoon. Tämä voi 

vahingoittaa komponentteja, osia tai levyä.

• Älä koskaan yritä huoltaa tai korjata muuta kuin selvästi määriteltyä. 

Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu teknikko 

varmistaaksesi itsesi, ympäristösi ja vesiskootterisi turvallisuuden. 

Modulaarisen rakenteensa vuoksi on epätodennäköistä, että koko 

vesilevy joudutaan toimittamaan johonkin tiloihimme huoltoa tai 

korjausta varten. On paljon todennäköisempää, että valtuutettu 

Radinn-jälleenmyyjä, -jälleenmyyjä tai -jälleenmyyjä voi korvata 

vaurioituneet / rikkoutuneet komponentit siten, että voit olla vedessä 

uudestaan. Älä yritä korjata, huoltaa tai ylläpitää mitään itse - oman 

ja ympäristösi turvallisuuden vuoksi.

TURVALLISUUSTIETO



27

• Älä koskaan muuta tai muokkaa mitään vesilevyn osaa. Se voi 

johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan sekä vahingoittaa tai 

tuhota sinun ja muiden omaisuutta.

• Jos havaitset jetboardille, etenkin Power Packille, laturille, 

latausliittimille, tiivisteille tai sulkumekanismille, vaurioita, lopeta 

laitteen käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan ja / tai valtuutettuun 

Radinn-jälleenmyyjään.

TURVALLISUUSTIETO
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Radinn-suihkutaulun käyttöä koskevat yleiset 

turvallisuustiedot

• Suihkutaulun käyttäminen on aina omalla vastuulla. Operaattoreilla 

ei ole erityisiä oikeuksia. Se on tehokas ajoneuvo, jota on käytettävä 

kunnioittaen, huolellisesti ja varovaisesti turvallisuusohjeiden ja 

käyttöohjeiden mukaisesti - kokemustasosta riippumatta.

• Käytä vesiskootteria vain suojaisilla vesillä, ja mukana on ainakin 

yksi muu henkilö, joka on varustettu moottoriveneellä varustetulla 

vesikulkuneuvolla ja joka on jatkuvassa valvonnassa. Sinulla 

ratsastajana on aina oltava joku, joka voi antaa sinulle välitöntä 

apua hätätilanteessa - kokemuksen tasosta riippumatta.

• Älä koskaan käytä vesiliukulauta voimakkaassa virtauksessa, 

voimakkaassa tuulessa (4 Beaufort-asteikolla), huonolla säällä, kapeilla 

vesiteillä (enintään 50 metriä leveämpi) tai muilla alueilla, joilla riskit ovat 

välittömät. mennessä

tekemällä niin, asettat itsesi ja muut vaarasi ja vakavien vammojen 

tai kuoleman vaaraan.

• Älä koskaan käytä vesikorttia ukonilmassa. Poistu vedestä niin 

nopeasti kuin mahdollista, jos joutut sääolosuhteisiin, jotka 

saattavat muuttua ukkosmyrskyksi. Muutoin se voi aiheuttaa 

vakavan vamman tai kuoleman. Ole aina valmistautunut säätilan 

äkilliseen muutokseen ja säilytä hyvä sääennuste, ennen kuin 

aloitat ajoa. Kiinnitä huomiota paikallisiin sääolosuhteisiin ja 

uima-suosituksiin ja / tai rajoituksiin.

• Älä koskaan käytä vetolautaa kovissa turvotuksissa, korkeus 

enintään 0,3 min ja ajoittain aallot 0,5 m. Vesiliukulauta voi 

aiheuttaa vakavan vamman sinulle ja muille. Sinut voidaan erottaa 

vesilautasta ja se voidaan / voidaan heittää voimakkaasti itseesi, 

toisiin tai esineisiin - etenkin surffailun aikana.

TURVALLISUUSTIETO
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• Voit muuttaa enimmäisnopeutta ja erilaisia kiihtyvyyskäyriä iOS 

Radinn -sovelluksessa. Tämä voi minimoida vesilevyn, esineiden, 

itsesi ja muiden loukkaantumisriskit.

• Jarruttamiseksi vapauta vain Radinn-langattoman kaukosäätimen 

työntövoima. Moottori lopettaa pyörimisen ja pyörittämättömään 

juoksupyörään päästävän veden voima pakottaa vesilevyn 

pysähtymään. Muista valmistautua murtautumiseen ja että täyteen 

pysähtymiseen voi kulua 10–15 metriä, jos ajat suurimmalla 

nopeudella. Se voi jopa olla pidempi, jos putoat pudotusalueelta. 

Siksi, ole aina varovainen, ettet aja suoraan linjaa kohti kohdetta tai 

henkilöä. Se voi vahingoittaa vesikorttia, esinettä ja / tai itseäsi ja 

muita henkilöitä. Muista vapauttaa langattoman kaukosäätimen 

työntövoima vähitellen, jotta pääset määränpäähän turvallisesti.

• Jos jetboard pysähtyy, koska ratsastaja putoaa pöydältä, se voi 

jatkua yli 30 metriä harvoin. Ole varovainen, ettet koskaan aja 

matalassa vedessä, lähellä muita esineitä, omaisuutta, uimareita, 

ihmisiä tai kaikkea muuta, joka voi vahingoittaa itseäsi, muita, 

omaisuuttasi tai muita sekä luonnollista elinympäristöä, johon ajat. 

Ole varovainen ja mene vain täydellä nopeudella / kaasulla, kun 

sinulla on selkeä näkymä vähintään 500 metrin etäisyydelle 

hyvissä sääolosuhteissa.

• Älä käytä vesiliukulaitetta uimareiden, sukeltajien, satama-alueiden, 

satamien tai muiden omaisuuden vaarassa olevilla alueilla. Jos niin 

tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, jotta pääset ulos 

ratsastusalueelta, varmista, että makaat vatsallesi ja ajat 

korkeintaan 20% vesilautan kapasiteetista (enintään 5 solmua).

TURVALLISUUSTIETO
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Radinn-suihkutaulun käyttöä koskevat yleiset 

turvallisuustiedot 

- jatkui

• Vältä aina reittejä, joilla vettä käyttävät veneet, vesiurheilutuotteet tai 

muut vesiskootterit. Vesijetti on äärimmäisen urheilulajin tuote, jota 

voi olla vaikeampaa hallita kuin tavallista vesikulkuneuvoa. Siksi, 

mene aina varmasti turvallisesti ja hitaasti ohittaessasi, tapaamalla 

tai ajaessasi pois muista vesikulkuneuvoista ja / tai 

vesiurheiluvälineistä, samoin kuin esineistä ja uimareista. Muut 

vesityöt voivat lähestyä nopeasti ja ilmestyä yhtäkkiä. Pidä 

ympäristöäsi ja kauempana tapahtuvaa tapahtumaa silmällä. Varo 

mahdollisia törmäyksiä!

• Vesikortti ei ole varustettu valoilla, joten se ei sovellu toimimaan 

yöllä, varhain aamuisin tai myöhään iltaisin. Älä koskaan käytä 

venettä auringonlaskun jälkeen tai ennen auringonnousua. Se voi 

vaarantaa itsesi ja muut, ja törmäykset muiden vesikulkuneuvojen, 

esteiden tai henkilöiden kanssa ovat välittömässä vaarassa.

• Älä käytä vesiliukulauta vedessä, jonka syvyys on alle 1,5 metriä. 

Se voi johtaa vakaviin vammoihin itsellesi, muille ja 

vesiskootterillesi

- veden alla olevien esineiden osumisen seurauksena. Pysy 

kaukana kallioperistä, koralliriutoista ja muista vaarallisista alueista, 

joissa putoaminen voi johtaa vakaviin vammoihin. Älä koskaan yritä 

ohjata vesiskoota suoraan rantaan. Voit pudota maahan ja 

vahingoittaa itseäsi ja muita vakavasti. Ole varovainen, ettet aja ajoa 

liukulevyä liian nopeasti, kun pääset lähelle (30 metriä) rantaan.

• Vesilevyn toiminta-aika on rajoitettu akun kapasiteettiin. Siksi sinun 

on aina seurattava akun varaustason ilmaisinta, joka on ilmoitettu 

Radinn-langattomalla kaukosäätimellä. Palaa aina rannalle jonkin 

verran marginaalia. Älä koskaan yritä viimeistellä koko akkua. Se 

voi olla vaarallista ja epäterveellistä Radinn-virtalähteelle.

TURVALLISUUSTIETO
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• Kun Radinn-akkuyksikkö purkautuu noin kolmannekseen sen 

varaustilasta, enimmäisteho laskee asteittain (90%, 80%, 70% jne.) 

Akun kennojen terveyden jatkamiseksi ja latausjakson lisäämiseksi. 

Kun langattoman kaukosäätimen akun merkkivalo on viimeisessä 

vaiheessa, vesijetti siirtyy hätätilaan ja siihen on jäljellä noin 5 

minuuttia ennen kuin kortti pysähtyy kokonaan. Varmista aina, että 

akulla on tarpeeksi jäljellä päästäksesi turvallisesti rantaan tai 

veneeseen. Leikkurilevyä ei ole suunniteltu melomaan, mikä tekee 

melontaan melkein vaikeaa ja rasittavaa meloa.

• Useimmissa tapauksissa minkään ratsastajan yleinen 

henkilökohtainen vastuuvakuutus ei kata omaisuusvahinkoja, 

jotka ovat aiheutuneet suoraa tai epäsuoraa vesilautan käyttöä. 

Ennen kuin käytät vetolautaa, muista ottaa yhteyttä

vakuutusasiamies ja tutkia vakuutuksesi vakuutustapauksissa, 

joihin liittyy vahinkoja, loukkaantumisia ja jopa kuolemaa. Se voi 

olla erittäin kallista, jos vahingoitat jonkun toisen omaisuutta. 

Kehotamme sinua ajattelemaan kahdesti ennen kuin ajat mihin 

tahansa ja mahdollisesti vahingoittaa kenenkään omaisuutta.

TURVALLISUUSTIETO
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Radinn-moottoriyksikköä koskevat yleiset 

turvallisuustiedot

• Älä koskaan altista vesikorttia tai Radinn Power Pack -korkeutta 

korkeille lämpötiloille (korkeintaan 40 ° C / 104 ° F) - johtuvat 

esimerkiksi: avotuli, suora auringonvalo tai varastointi erittäin 

lämpimässä ja pienessä kotelossa, kuten moottoriajoneuvo. Jos kennot 

altistuvat liialliselle kuumuudelle, kuten yllä mainittiin, solut voivat 

purkaa palavia kaasuja ja aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, 

aiheuttaen vakavan vamman tai kuoleman sinulle ja muille.

• Litium-ioniakuja koskevat kansainväliset määräykset ja lait voivat 

aiheuttaa häiriöitä, vaikeuksia tai mahdottomuuksia 

Radinn-virtapakkauksen kuljetuksessa. Kaupalliset lentoyhtiöt 

kieltävät litium-ioni-paristojen kuljetuksen. Ota yhteyttä paikalliseen 

operaattoriin saadaksesi lisätietoja Radinn Power Pack 

-pakkauksen kuljetuksista ja kuljetuksista.

• Käytetään normaaleissa olosuhteissa solut 

Radinn Power Pack -pakkauksessa olevat kotelot on suojattu ja suojattu 

turvallisen varastoinnin varmistamiseksi missä tahansa asennossa. HUOMAA:turvallisen varastoinnin varmistamiseksi missä tahansa asennossa. HUOMAA:

Liittimet voivat silti olla alttiina vedelle, ja jos ne ovat märät, seurauksena 

voi olla oikosulku, joka vahingoittaa virtapakkausta. 

EI KOSKAAN kytke virtalähde pakkaukseen, jos on syytä epäillä, EI KOSKAAN kytke virtalähde pakkaukseen, jos on syytä epäillä, 

että liittimiin on päässyt vettä. AINA aseta suojakotelon kansi Power että liittimiin on päässyt vettä. AINA aseta suojakotelon kansi Power että liittimiin on päässyt vettä. AINA aseta suojakotelon kansi Power 

Packiin JAPackiin JA

vesilauta heti, kun ne irroitetaan.

• Jos epäilet oikosulkua: 

1. Irrota akku heti vesiputkesta. 2. Ota yhteys Radinniin tai 1. Irrota akku heti vesiputkesta. 2. Ota yhteys Radinniin tai 1. Irrota akku heti vesiputkesta. 2. Ota yhteys Radinniin tai 1. Irrota akku heti vesiputkesta. 2. Ota yhteys Radinniin tai 

valtuutettuun jälleenmyyjään, jos sinulla on syytä uskoa, että 

oikosulku on tapahtunut. ÄLÄ kytke akku toistuvasti uudestaan oikosulku on tapahtunut. ÄLÄ kytke akku toistuvasti uudestaan oikosulku on tapahtunut. ÄLÄ kytke akku toistuvasti uudestaan 

korttiin, jos sinulla on syytä uskoa, että sinulla on ollut oikosulku tai 

että akku on muuten vaurioitunut.

TURVALLISUUSTIETO
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• Käytä Power Packin lataamiseen vain Radinnin toimittamia latureita. 

Laturit, joita Radinn ei toimita, eivät ole varustettu elektroniikalla ja 

ohjelmistolla, jotta solut voidaan turvallisesti ja luotettavasti ladata ja 

tasapainottaa. Siksi lataus luvattomilla latureilla voi johtaa tuhoon ja 

pahimmassa tapauksessa vakavan vamman tai kuoleman.

• Varo voimakkaita virtavirtoja, joita esiintyy ladattaessa virtalähdettä, 

etenkin pikalaturissa. Älä koskaan käytä laturia, jos pääkaapeli on 

vaurioitunut. Muutoin kaapeli voi syttyä ja johtaa sähköiskuun, mikä 

voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

• Älä koskaan avaa akkua. Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata 

Power Packia millään tavalla. Se voi aiheuttaa palavien kaasujen 

purkautumisen varaajan kennojen varoventtiilin läpi, aiheuttaen 

vakavia vammoja ja / tai kuoleman.

• Radinn Power Pack -paketin korjaukset ja huoltotyöt on rajoitettu 

Radinnille ja sen valtuuttamille yhteistyökumppaneille. 

• Älä koskaan jätä Power Pack -laitetta kytkettynä vesilevyyn tai 

laturiin, kun se ei aio aktiivisesti ladata tai käyttää sitä. Kun Power 

Pack tunnistaa datayhteyden, se alkaa lähettää 12 V: n datavirtaa. 

Jos Radinn-virtapakkaus jätetään tarpeeksi kauan, se voi tyhjentyä 

luonnottomasti ja kokonaan aiheuttaen pysyviä vaurioita paristojen 

sisäisille kennoille.

• Varmista, että vesilevyn, PowerPackin tai laturin liittimien 

koskettimissa ei ole vettä tai kuivattuja suolakertymiä 

kytkettäessäsi (katso luku ”Vesilevyn ylläpito”). Suolakerrostumat 

voivat estää sähkön virtausta latauksen aikana ja aiheuttaa 

sähkökoskettimien ylikuumenemisen, mikä voi johtaa 

korjaamattomiin

TURVALLISUUSTIETO
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Radinn-moottoriyksikköä koskevat yleiset 

turvallisuustiedot - jatkuu

TURVALLISUUSTIETO

koskettimien vaurioituminen tai jopa tulipalo.

• Lataa akku aina varjossa sisätiloissa ja kuivassa, viileässä ja 

tuuletetussa paikassa. Varmista, että vieraat esineet tai vaatteet 

eivät peitä virtalähdettä tai laturia. Jos virtalähde on kuuma, anna 

sen jäähtyä ennen lataamista. Varmista, että ilma voi kiertää 

vapaasti.

• Varovainen! Laturi ja Power Pack voivat kuumentua latauksen 

aikana. Anna Power Packin ja laturin jäähtyä ennen niiden 

käsittelyä.

• Joissakin maissa ei välttämättä ole maadoitusjohtoyhteyttä tai, jos 

sellainen on, se saattaa tarjota vain riittämättömän suojan. Jos näin 

on, voit tuntea vuotavan virran (joskus enemmän, joskus 

vähemmän), kun kosketat laturia ja / tai latauspistoketta.

Varsinkin jos olet märkä ja paljain jaloin. Tästä syystä sinun tulee 

aina kytkeä virtalähde laturiin ennen laturin käynnistämistä. Älä 

koskaan kosketa niitä latauksen aikana.

• Ennen kuin säilytät Power Packia, varmista, että luet luvun 

“vesiskoottoreiden ylläpito”. On erittäin tärkeää, että noudatat 

huolellisesti varastointiohjeita, etenkin pitkäaikaista varastointia 

varten (esim. Talven aikana). Power Pack -pakkausta tulee aina 

säilyttää viileässä (15–28 ° C), kuivassa ja hyvin ilmastoidussa 

tilassa.

• Kun kuljetat Power Pack -pakkausta, noudata aina huolellisesti 

sovellettavia turvallisuusmääräyksiä ja kantolaitteen erityisiä 

määräyksiä. Huomaa, että litium-ioni-paristojen kuljetussääntöjä 

muutetaan ajoittain ja ne voivat vaihdella maiden ja 

kuljetusyhtiöiden välillä.
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TURVALLISUUSTIETO

• EI KOSKAAN Hävitä Radinn Power Pack tavallisen talousjätteen tai EI KOSKAAN Hävitä Radinn Power Pack tavallisen talousjätteen tai 

kierrätettävien materiaalien joukossa tai tulessa tai vedessä. Ota aina 

yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai Radinniin suoraan, kuinka 

hävitä Power Pack.



36

Radinn-laturia koskevat yleiset 

turvallisuustiedot

Radinn-laturiin liittyvien erityisten turvallisuustietojen lisäksi, muista 

lukea ja ymmärtää seuraavat turvallisuustiedot oikein:

• Älä koskaan käytä Radinn-laturia, jos liitin, johdot tai runko on 

repeytynyt, rikkoutunut, vaurioitunut tai tuhoutunut. Jos epäilet, että 

laturi, kaapelit ja / tai liittimet ovat rikki, vaurioituneet tai 

tuhoutuneet, ota heti yhteyttä Radinniin tai paikalliseen 

valtuutettuun Radinn-jälleenmyyjään.

• Radinn-laturin korjaukset ja huoltotyöt on rajoitettu vain Radinnille ja 

sen valtuuttamille jälleenmyyjille.

• Älä koskaan jätä laturia kytkettynä virtalähteeseen, kun et lataa sitä 

aktiivisesti. Kun liittimet on kytketty, virta on aina päällä. Tämä voi 

johtaa siihen, että Radinn-virtalähde tyhjenee kokonaan ja häviää

stroy solut. Lisäksi se voi aiheuttaa lapsille, eläimille tai muille ihmisille 

vahingossa kosketustappia ja saada sähköistämisen aiheuttaen 

vakavia vammoja ja / tai pahimmassa tapauksessa kuoleman.

• Älä koskaan jätä Radinn-virtalähdettä ja laturia latauksen aikana. AINAÄlä koskaan jätä Radinn-virtalähdettä ja laturia latauksen aikana. AINA

ole lähellä, jotta lapset, eläimet tai muut ihmiset eivät voi vahingossa 

loukkaantua, kun lataat virtalähdettä. Lisäksi laturi voi kuumentua 

latauksen aikana, ja siksi sitä tulisi pitää kuivassa ja tuuletetussa 

tilassa.

TURVALLISUUSTIETO
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Radinn-suihkutaulun oikea käyttö

• Vesijettilauta on vesiurheiluajoneuvo, jota ajaa suuritehoinen 

litium-ioniakku, tehokas sähkömoottori ja suihkumoottorijärjestelmä, 

jonka avulla käyttäjä voi ajaa veden yli suurella nopeudella. Tehoa 

ohjataan langattoman käsikauko-ohjaimen avulla, jossa ajaja voi 

valita haluamansa kiihtyvyyden ja nopeuden. Kaikki metalliosat 

ovat korkealaatuista anodisoitua alumiinia ja / tai ruostumatonta 

terästä, käsitelty kestämään korroosiota ja ruostetta. Leikkuri sopii 

sekä makean veden että suolaveden käyttöön. Paristo- ja suihkutila 

on vesitiivis. Vesilevyn sisäinen järjestelmä on varustettu monilla 

älykkäillä toiminnoilla ja sähköisillä sekä mekaanisilla 

turvaominaisuuksilla, jotka pitävät ajajan turvassa.

• Jos kuitenkin turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita ei noudateta ja / tai 

jos käyttäjä käyttäytyy huonoilla harkinnoilla, vastuuttomasti, 

kohtelee tuotetta väärin tai muuten toimii 

päinvastoin kuin tervettä järkeä käsitellessäsi tehokasta ajoneuvoa - 

on vaara, että loukkaantat vesikorttia tai muuta omaisuutta, samoin 

kuin oman ja muiden ihmisten henkeä. Kunnioittakaa, että jetboard 

on vedessä käytetty sähköinen urheiluajoneuvo EI lelua, ja sitä tulisi on vedessä käytetty sähköinen urheiluajoneuvo EI lelua, ja sitä tulisi on vedessä käytetty sähköinen urheiluajoneuvo EI lelua, ja sitä tulisi 

käyttää erittäin kunnioittavasti, varovaisesti ja aina paikallisten 

säädösten ja lakien mukaisesti.

• Muista, että minkä tahansa tyyppisissä ajoneuvoissa voi olla 

toimintahäiriöitä ja aiheuttaa hätätilanteita, joten lähistöllä on aina 

oltava toinen henkilö vesikulkuneuvolla, jota voidaan käyttää 

hengenpelastustilanteisiin. Noudata aina alla annettuja ohjeita 

kosketuslevyn oikean käytön suhteen, samoin kuin tämän oppaan 

kappaleita varoituksista ja erityisistä turvallisuustiedoista ja 

"Yleisistä turvallisuustiedoista".

esittely

TURVALLISUUSTIETO
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• Muista ottaa aikaa ymmärtääksesi, miten vesilehtiö toimii, ennen 

kuin suoritat vaikeampia liikkeitä, kuten ajamista 

huippunopeudella ja liukumäntä. Kokeile näitä liikkeitä vain, kun 

sinulla on täysi hallintalaite liukulevyllä ja ymmärrät kuinka 

kääntyä siirtämällä painoa / jalkoja ja kuinka lauta liukuu 

pudotettaessa. Rajoita nopeuttasi niin, että hallitset jatkuvasti 

täydellisesti vesiliukulautaa. Käytä vetolautaa aina vastuullisesti ja 

ota huomioon ihmiset, eläimet, koralliriutat, kasvit ja ympäristö.

• Vesilevyn maksimiteho on 12 kW / 16 hv vakioasetuksissa. Jotkut 

maat eivät vaadi ajokorttia vesikulkuneuvon käyttämiseksi tällä 

voimalla. Joissakin maissa voi kuitenkin olla muita säädöksiä, 

ikärajoituksia tai lakeja. Tarkista huolellisesti, että noudatat aina 

paikallisia säädöksiäsi ja lakejasi, ennen kuin käytät vesiskoa. 

Vaadimme

Kaikkien vesiskoottoreiden käyttäjien on ilmoitettava itsensä täysin 

paikallisista säännöistä. Radinn ei ota vastuuta vesiskoon laittomasta 

käytöstä rajoitetuilla alueilla. Lisäksi Radinn ei ota vastuuta tällaisten 

tietojen hankkimisesta käyttäjälle.

• Vesilevyä tulisi käyttää vain suojaisissa vesissä. Suojatuilla vesillä 

tarkoitetaan tässä suojattuja / suojattuja rannikkovesiä, pieniä lahtia, pieniä 

järviä, jokia ja kanavia, joissa olosuhteet voivat olla jopa tuulenvoimaa 4 

saakka ja mukaan lukien, ja merkittäviä aallonkorkeuksia 0,3 metriin 

saakka (mukaan lukien), satunnaiset aallot, joiden maksimikorkeus on 0,5. 

Esimerkiksi aallot ohitse kulkevista aluksista.

• Sukelluslevyä suositellaan aina kuljettamaan kahden ihmisen toimesta ja 

niin usein kuin mahdollista pyörällisessä ilmaislautapussissa. Tällä 

minimoidaan vesilevyn, itsesi tai ympäristösi loukkaantumisriski.

TURVALLISUUSTIETO
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• Älä koskaan aja moottoria vedestä kauemmin kuin noin 10 sekuntia. 

Moottori on suunniteltu käytettäväksi vedessä, ja pitkäaikainen 

käyttö vedestä vesilevyn ja kaukosäätimen testaamiseksi voi 

vahingoittaa laakereita, kytkintä, moottoria ja / tai järjestelmää. 

Vesijäähdytys ei myöskään toimi, jos vesiskootteri ajaa vedestä.

• Usein vesiskootteria voidaan käyttää alueilla, joilla 

polttomoottorikäyttöisiä vesikulkuneuvoja ei voida käyttää. 

Venelautan käyttöä ei kuitenkaan koskaan sallita alueilla, joilla 

sähkövesikoneet ovat kiellettyjä paikallisten lakien, yhteisön 

asetusten, luonnonsuojelulakien tai muiden määräysten takia. Jos 

olet epävarma paikallisista laeista ja määräyksistä, ota yhteyttä 

paikallisiin viranomaisiin.

• Vesiskootterin käyttäjien on oltava vähintään 16-vuotiaita ja hyviä 

uimareita. Ihmisten, jotka eivät osaa uida, ei tulisi koskaan käyttää 

vesiskootteria.

• Alaikäiset, 16-vuotiaat ja vanhemmat, saavat käyttää vesilautailua 

vain aikuisen valvonnassa ja vastuulla. 

• Anna muiden ihmisten käyttää vesilautaa vain, jos he ovat yli 

16-vuotiaita ja ovat osoittaneet sinulle riittävät todisteet sellaisesta. 

Suihkukorttia ei tule koskaan käyttää, ellei kuljettaja ole saanut 

täydellisiä ohjeita sen käytöstä ja hän ei tiedä mitä tehdä 

hätätilanteessa.

TURVALLISUUSTIETO

TÄRKEÄ:

Kun evät on asennettu, sinun on oltava varovainen 

vetäessäsi alustasi maahan tai veneeseen. Älä missään 

tapauksessa saa painostaa sitä, kun evät lepäävät maassa.
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Laturien lataaminen

1 2

Kytke virtajohto virtalähteeseen. Kytke sitten latauskaapeli 

laturiin.

Kytke latauskaapeli virtalähteeseen. Napsauttamalla ääni 

ilmoittaa, kun Power Pack on kytketty oikein.

HALLITUKSEN VALMISTELUT
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3

Lataa akkua, kunnes LED2-valo palaa vihreänä.
merkintä:

Tasapaino Power Pack lataamalla sitä 24 tuntia 

ensimmäistä kertaa. 

TÄRKEÄ:

Lataa akku aina täyteen ennen sen käyttöä.

Älä koskaan tyhjennä virtalähdettä kokonaan. Lukea Moottorin Älä koskaan tyhjennä virtalähdettä kokonaan. Lukea Moottorin 

huolto pidentää paristojesi käyttöikää.huolto pidentää paristojesi käyttöikää.

HALLITUKSEN VALMISTELUT
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Virtalähteen akkulaturin 

LED-merkkivalo

HALLITUKSEN VALMISTELUT

osoitus Määritelmä

LED 1: punainen LED 

2: vihreä

Kun se on kytketty akkuun:

Akku on täysin latautunut.

Kun sitä ei ole kytketty akkuun: 

Vaihtovirta kytketty päälle

LED 1: punainen 

LED 2: punainen 

Akku latautuu
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HALLITUKSEN VALMISTELUT
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Käsinohjaimen lataaminen

1 2

Kytke virtajohto virtalähteeseen. Aseta sitten kaasu 

laturiin kuvan osoittamalla tavalla.

Kun käsiohjainta ladataan, yksi LEDistä alkaa vilkkua.

HALLITUKSEN VALMISTELUT
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3 4

Kun kaikki merkkivalot lakkaavat vilkkumasta, käsiohjain on 

latautunut täyteen.

Testaa käsiohjaimen akun varaustaso painamalla 

käsiohjaimen vipua varovasti, kunnes merkkivalot alkavat 

vilkkua. Vilkkuvien merkkivalojen lukumäärä ilmaisee 

kaukosäätimen paristotason.

HALLITUKSEN VALMISTELUT
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1

Aseta Power Pack paikoilleen kuvan mukaan.

Hallituksen kokoonpano 

- Voimapakkaus

HALLITUKSEN VALMISTELUT

VAROITUS! 

Jos epäilet akkuliittimen olevan kosketuksissa veden 

kanssa tai jos akku näyttää millään tavalla vaurioituneelta, 

älä kytke akkua korttiin! Ota yhteyttä Radinniin heti 

saadaksesi lisätietoja.

www.radinn.com/pages/contact-us 

merkintä:

Vesiskootteripaketti painaa 19–24 kiloa. Suosittelemme, 

että kaksi henkilöä nostaa moottorin paikoilleen.
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2

Etsi kolme jousiohjattua nappireiää.

HALLITUKSEN VALMISTELUT

3

Paina jousikäyttöinen painike alas ja aseta jousiruuvit 

lankaan, ennen kuin ruuvaa kansi kiinni. Varmista, että 

ruuvit on tiivistetty tiukasti.
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5

Varmista, että kaikki nappikannet ovat täysin kiinni!

Hallituksen kokoonpano 

- Voimapakkaus

HALLITUKSEN VALMISTELUT

4

Käännä painikkeen kannen reuna paikalleen.
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6

Yhdistä kaukosäädin kortin kanssa ennen kuin laitat sen 

veteen.

Katso luku Yhdistä kaukosäädin vetolaitaan.Katso luku Yhdistä kaukosäädin vetolaitaan.

HALLITUKSEN VALMISTELUT

TÄRKEÄ:

Voit kytkeä Power Packin pois päältä, varmista, että lauta Voit kytkeä Power Packin pois päältä, varmista, että lauta 

on kuiva, ja avaa varovasti jousiohjatut painikkeet.on kuiva, ja avaa varovasti jousiohjatut painikkeet.
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21

Kiinnitä magneettinen avainhihna taulun tapinkytkimen 

pidikkeeseen.

Paina kaasuvipu kokonaan alas, kunnes merkkivalot 

alkavat vilkkua. Päästä sitten irti vivusta.

Vilkkuvat LEDit osoittavat, että kaasu yrittää muodostaa 

yhteyden korttiin. (Vilkkuvien LEDien lukumäärä ilmaisee 

kaukosäätimen paristotason.)

Pariskortti 

käsiohjauksella

HALLITUKSEN VALMISTELUT
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3 4

Kun kaukosäädin pariliitos onnistuu, kaikki viisi 

merkkivaloa vilkkuvat kerran.

Kun pariliitos on valmis, merkkivalot lakkaavat vilkkumasta 

ja osoittavat jäljellä olevan akun. Lataa akku uudelleen, jos 

kaikki viisi merkkivaloa ei pala.

Työnnä sitten kevyesti vipua tarkistaaksesi, onko se 

pariutunut oikein. Jos suihku ei vastaa, toista vaiheesta 2.

HALLITUKSEN VALMISTELUT

merkintä:

Pariliitoksen suorittaminen vie 15–60 sekuntia. Jos 

kaukosäädin ei löydä korttia 60 sekunnin kuluttua, toista 

vaihe 2.
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HALLITUKSEN VALMISTELUT

Bluetooth 2,4 GHz

alue 10 metriä

Kaukosäätimen tekniset tiedot
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HALLITUKSEN VALMISTELUT

Kaukosäätimen ilmaisintaulukko

osoitus Määritelmä

Kaukosäädin värähtelee hetkeksi

Kaukosäädin ja paneeli on muodostettu pariksi ja 

magneettinen avain on kiinnitetty

Kaukosäädin värähtelee 20 sekunnin välein 

Hallituksen akku alle 20%
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HALLITUKSEN VALMISTELUT

21

Kiinnitä ja kiinnitä magneettinen avainhihna tiukasti nilkan 

ympärille.

Kiinnitä ja kiinnitä kaukosäätimen hihna ranteesi 

ympärille.

Kiinnitä ja varmista käsiohjaus ja 

magneettinen avain

merkintä:

Kaukosäädin ei kellu, siksi se on kiinnitettävä ranteesi 

ympärille.
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HALLITUKSEN VALMISTELUT

21

Käännä lauta ylösalaisin paljastaaksesi evien raot. Kiinnitä evät tauluun kuvan mukaisesti.

Poista evät toista tämä toimenpide käänteisessä 

järjestyksessä.

Lautakokoonpano - ovet

merkintä:

Tämä on valinnainen. Evät parantavat kääntymistä pienemmällä 

nopeudella.
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1

Nosta vetolauta varovasti ulos laukustaan tai muista 

säilytyslaitteista.

Käynnistä vesilauta rauhallisella alueella lähellä vettä. Älä 

koskaan kiinnitä magneettista avainta laukaisun aikana.

Käynnistä Radinn-jetboard

HALLITUKSEN VALMISTELUT

merkintä:

Leikkipaikka painaa jopa 45 kiloa. Suosittelemme, että 

vesiskootterin laukaisu tapahtuu kahdella henkilöllä.
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2

Ennen vesiliikenteen aloittamista ui hiukan pois rannalta, 

jotta muut ihmiset eivät vahingoitu tai lauta, veneet tai 

muut esineet vahingoittuvat. Varmista, että levyn 

alapinnan syvyys on vähintään 1,5 metriä.

HALLITUKSEN VALMISTELUT

VAROITUS:

Vesiskootteri on tehokas henkilökohtainen vesikulkuneuvo. 

Ole varovainen käynnistäessäsi suihkua, koska virta voi 

olla jopa 10 metriä ja vahingoittaa ihmisiä ja / tai 

vahingoittaa omaisuutta.
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21

Ennen vesiliikenteen aloittamista ui hiukan pois rannalta, jotta 

muut ihmiset eivät vahingoitu tai lauta, veneet tai muut 

esineet vahingoittuvat.

Varmista, että levyn alapinnan syvyys on vähintään 1,5 

metriä. Aloita istuminen polvillaan ja pidä kiinni etukahvasta.

Kiinnitä magneettinen avain magneettisen avaimen 

pidikkeeseen. Paina kauko-ohjaimen kaasuvipu tasaisesti.

Vältä äkillistä vapautumista kiihdytyksen aikana. Pidä 

kiinnilauta tasaisena nostettaessa nopeutta ylläpitämällä 

työntövoimaa samalla kun painat kaasuvipua tasaisesti.

Aloita istuminen polvilleen

YLEINEN KÄYTTÖ
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3 4

Muutaman sekunnin kuluttua lauta on hännän 

raskasasennossa. Siirrä kehosi painoa eteenpäin ja paina 

samalla laudan nenää mahdollisimman lähellä veden 

pintaa, sukeltamatta.

Kun lauta alkaa kiihtyä, siirrä painosi uudelleen.

On tärkeää pitää vääntömomentti muuttumattomana tai 

kasvavan koko höyläysprosessin ajan.

YLEINEN KÄYTTÖ
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1

Kun olet saavuttanut tasapainon ja nopeuden, yritä 

nousta ylös. Pidä vakio vääntömomentti koko menettelyn 

ajan.

Nouse ylös

Kärki!

Käytä yhtä kahvoista tukeaksesi tasapainoasi. Aloita 

etujalalla ja nouse hitaasti ylös. Pidä polvet taivutettuina 

ja katso suoraan eteenpäin.

YLEINEN KÄYTTÖ
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2

Mitä parempi asenne, sitä vähemmän ilma imua.

Siirrä kehosi painoa taaksepäin ja eteenpäin vähän 

löytääksesi täydellisen asennon ja tasapainon.

Kärki!

Varmista, että sinulla on mukava asenne ja kuuntele 

huolellisesti suihkun ääntä.

YLEINEN KÄYTTÖ
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Leikkuulaudat ovat saatavana lisävarusteena. Katso luku Asenna Leikkuulaudat ovat saatavana lisävarusteena. Katso luku Asenna 

jetboard-lamellit ( valinnainen) ohjeita niiden asentamiseen.jetboard-lamellit ( valinnainen) ohjeita niiden asentamiseen.

Evät parantavat kääntymistä pienemmällä nopeudella.

Pidä nopeutta ja nojaa haluamaasi suuntaan.

Painon siirtäminen kohti taulun takaosaa auttaa sinua 

kääntyessä.

kääntyminen

YLEINEN KÄYTTÖ
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Käänny oikealleKäänny vasemmalle

YLEINEN KÄYTTÖ
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Yleinen virhe on nojata liian kaukana pöydän nenästä. Toinen virhe on työntövoiman vähentäminen nojaamalla 

eteenpäin käynnistyksen aikana. Tämä aiheuttaa hallituksen 

sukeltamisen.

Yleiset virheet

YLEINEN KÄYTTÖ
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merkintä:

Lauta jarruttaa nopeasti, jos työntövoimaa ei ole. Moottori 

sammuu automaattisesti, kun magneettinen avain 

irrotetaan kortista. Tämä takaa, että lauta pysähtyy, jos 

surffaaja ottaa sukelluksen.

YLEINEN KÄYTTÖ
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Täytä pullo makealla vedellä.

Kytke pullo suihkuputken jäähdytysliittimeen (A).

Purista pulloa, kunnes vesi on kulkenut järjestelmän 

läpi.

Toista toimenpide (1) aina jokaisen suolavedessä 

surffaamisen jälkeen. Korroosio ja suola voivat tukkia 

järjestelmää ja siten vähentää veden virtausta ja saada 

moottorin ylikuumenemiseen.

Radinn-koneen huolto

HUOLTO

A
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3 4

Aseta paristolokeroon liitinsuoja paikalleen ja varmista, että 

se on tiiviisti tiivistetty akkuliittimen ympärille.

Huuhtele koko lauta makealla vedellä varmistaaksesi, 

että kaikki suolavedet poistuvat korroosion estämiseksi.

Kuivaa levy ennen kuin asetat sen pussiin tai muuhun 

säilytysvälineeseen.

HUOLTO

merkintä:

Älä kiinnitä liitinsuojaa Radinn-jetboardin pitkäaikaiseen 

säilytykseen.
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7

6 

5

Säilytä vetolauta aina kuivassa paikassa huoneenlämpöisen 

lämpötilan (15–28 ° C / 59–82 ° F) kanssa.

Puhdista jetboard tavallisella autovahalla. Käytä aina 

puhdasta kangasta, jota suositellaan auton vahaamiseen, 

jotta maali ei naarmuunnu.

Ennen kuin käytät suihkuaukkoa, tarkista aina muovi ja 

muut roskat siinä.

Käännä jetboard ylösalaisin lautalaukun päälle ja katso 

suihkunottoaukkoon.

merkintä:

Irrota aina akku ja magneettinen avain kortista, jos 

joudut poistamaan muovista tai muista vieraista 

esineistä suihkusta.

HUOLTO
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2 

1

Säilytä Power Pack -pakkaus huoneessa, jossa on kuivaa ilmaa 

huoneenlämpötilassa (15–28 ° C / 59–82 ° F).

Lataa akku aina täyteen ennen varastointia.Lataa akku aina täyteen ennen varastointia.

Lataa akku täyteen ennen käyttöä.Lataa akku täyteen ennen käyttöä.

4

Lataa akku kokonaan säännöllisesti ( vähintään joka Lataa akku kokonaan säännöllisesti ( vähintään joka Lataa akku kokonaan säännöllisesti ( vähintään joka 

toinen kuukausi).

Radinn Power Pack -huolto

HUOLTO

merkintä:

Moottoriyksikön pysyvän rikkoutumisen vaara, jos jännite 

laskee liikaa. Lataa ja tasaa se vähintään kahden 

kuukauden välein, kun sitä ei käytetä.
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HUOLTO

5

Älä koskaan tyhjennä akkua kokonaan.

merkintä:

Riippumatta siitä, oletko ostanut Radinn Speed Charger 

-laitteen lisälaitteena, kehotamme sinua ehdottomasti 

käyttämään tavallista moottoripyörälaturia kerran 

kymmenessä latausjaksossa maksimoimaanksesi akun 

elinkaaren.
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HUOLTO

Virtalähteen tekniset tiedot

Akkutyyppi Li-Ion, suuren kapasiteetin kennot

Akun kapasiteetti 

L: 

XL:

50,4 V / 51 Ah

50,4 V / 69 Ah

Akun paino 

L: 

XL:

20 kg 

25 kg
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Jos joudut hävittämään Power Packin, tee se alueesi 

paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Jotkut paristot 

voidaan kierrättää, ja ne voidaan hyväksyä hävitettäväksi 

paikallisessa kierrätyskeskuksessa. Jos et pysty 

tunnistamaan alueellasi sovellettavia sääntöjä, kysy 

paikalliselta kierrätyskeskukselta ennen hävittämistä.

Power Packin ja kaikkien muiden Radinn-vesikortin 

osien hävittäminen

HÄVITTÄMINEN

Kierrättäessä vesikorttia on aina noudatettava 

paikallisia kierrätysmääräyksiä!



Vieraile osoitteessa radinn.com

tai seuraa meitä

140029AAR01

@radinnofficial


