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Kontrollipaneeli

Akkupaketti
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Etusäleikkö

Selkänojan säädin
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Runkonumero

Ohjaustangon säätövipu
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HUOM: Tämän käyttöoppaan jotkin yksityiskohdat, kuten kuvat saattavat erota todellis-
esta tuotteesta. Kuvat on tarkoitettu havainnoiviksi.



Vapaatilavipu

Jos Blimoasi tarvitsee työntää, se on hyvä tehdä niin, että moottori ei ole käytössä, eli laite kannattaa 
asettaa neutraalille. Tämä toiminto on kätevä, jos sinun tarvitsee työntää Blimo esimerkiksi peräkärryyn 
tai varastokoppiin tai jos laitteen akku loppuu kesken ostosreissun. Näissä tilanteissa on hyvä, että moot-
torijarru ei ole päällä.

Vapaatilan saa kytkettyä päälle ja pois mustalla kumipäällysteisellä vivulla Blimon taka-akselissa. Vipu on 
sijoitettu hieman laitteen alle, oikean takarenkaan taakse, ja se on väriltään musta. Kun haluat asettaa 
blimon ajotoiminnon päälle, työnnä vipu alas. Kun taas haluat vapaatilan käyttöön, vedä vipu ylös. Jos 
käynnistät skootterin virran vapaatilan ollessa päällä, kuulet merkkiäänen.

HUOM! Myös ohjaustangossa on nappi vapaatilalle, katso sivu 5. Paina tätä nappia pohjassa pitääksesi 
neutraalin tilan päällä. Tämä toimii ainoastaan, kun Blimon virta on kytketty päälle.

Älä hinaa laitetta 10 km/h nopeampaa.

Kun Blimo skootterisi toimitetaan sinulle, se on lähes kokonaan koottu. Pakkaus, jossa laite toimitetaan, 
voidaan taittaa kokoon ja se kannattaa säästää tulevaisuuden varalle, jos sinun täytyy joskus lähettää 
laite jonnekin. Pakkaus on myös hyvä suoja pidempiaikaisen säilytyksen ajan.
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VAPAATILA

AKKUJEN KIINNITTÄMINEN
Joidenkien mallien akut tulevat valmiiksi lait-
teeseen kiinnitettyinä, mutta on silti tärkeää 
tarkistaa, että ne on kiinnitetty kunnolla en-
nen, kuin käytät Blimoa.

Aloita nostamalla istuin pois, jos se on kiin-
nitettynä. Tämän jälkeen voit poistaa kuoren, 
joka on akkujen päällä. Useimmissa malleissa 
tämä kuori on kiinni vain tarranauhalla. Aloita 
vetämään kuorta istuimen takaa. Joissakin vuo-
simalleissa kuori on kiinnitetty yhdellä ruuvilla, 
jonka saa avattua käsin. Ruuvi on hyvin näkyvil-
lä keskellä kuorta.

1) Aseta molemmat akut akkukuoren alle.

2) Liitä akkujohdot vastaaviin akkujen napoihin 
ohjeiden mukaisesti.

1) Ruuvi
2) Jousiprikka
3) Tasaprikka
4) Johtokontakti
5) Akkunapa

Musta johto: MIINUSNAPA (akun napa on musta 
tai sininen)

Punainen johto: PLUSNAPA (akun napa on 
punainen)

3) Varmista patterit paikoilleen tarranauhan 
avulla.

4) Kun kaikki liitäntäosat on kiinnitetty oikeassa 
järjestyksessä, kiristä ruuvit jakoavaimella. pitä 
liitännät sitten akkujohdosta löytyvällä kumis-
uojuksella.

Kun akut on kiinnitetty, ne tarvitsevat kunnol-
lisen ensimmäisen latauksen, suositellusti noin 
12 tuntia. Ensimmäisen latauksen jälkeen akut 
olisi hyvä ladata jokaisen käyttökerran jälkeen. 

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA



AKUT JA LATURI 
Blimo skootterisi on varustettu kahdella sarjaan kytketyllä 12V lyijyakulla. Akut ovat täysin sinetöidyt, 
eivätkä täten kaipaa ylläpitoa (niitä ei siis tarvitse täyttää akkunesteellä). Akut alkavat kulua käytössä 
ensimmäisestä käyttökerrasta, ja akkukantama pienenee ajan myötä. Normaali akkujen “elinikä” on 6 
kuukaudesta 3-4 vuoteen, riippuen miten niitä käytetään ja käsitellään. Normaalisti akku vaihdetaan 
uuteen ennen sen loppuun kulumista, akkukantaman pienenemisen vuoksi.

Pidäthän myös mielessä, että akkukantama pienenee myös lämpötilan laskiessa. Jos akkujen lämpötila 
laskee esim. 20°C asteesta 5°C asteeseen, akkukantama saattaa lähes puolittua. Emme suosittele lait-
teen käyttä alle -5°C asteen lämpötilassa.

Kun on aika vaihtaa akut, on hyvin tärkeää, että uudet akut ovat oikeanlaiset. Ota yhteyttä Blimo asia-
kastukeen, jotta saat oikeat akut!

On myös tärkeää, että akkuja käsitellään ja käytetään oikein, jotta epänormaalilta kulumiselta tai vahin-
hoilta vältytään.

Jos et aio käyttää Blimo skootteriasi pidempään aikaan, akkuja tulisi ladata noin 30 päivän välein. Talvi-
säilytyksen ajan akkuja tulisi säilyttää pluslämpötilassa.

AKKUJEN TURVALLISUUSOPAS
1. Lataa akkuja vähintään 12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Älä ikinä lataa akkuja 24 tuntia pidempään kerralla.
3. Älä ikinä lataa akkuja, jos akut ovat päässeet täysin tyhjiksi, ne saattavat olla vahingoittuneet tai rikki.
4. Lataa laite aina, ennen, kuin akkuvaraus laskee alle 20%.
5. Lataa akut jokaisen käyttökerran jälkeen.
6. Älä säilytä akkuja pakkasasteissa ilman, että ne on ladattu täyteen.
7. Älä koskaan anna akkujen ylilämmetä, älä siis säilytä akkuja esimerkiksi suorassa auringonvalossa.
8. Yläpidä akkuja pidempiaikaisen säilytyksen aikana lataamalla ne säännöllisesti täyteen.

LATURI JA LATAUS
Blimo skootterisi laturi lataa akut notrmaalisti, ja kun akut ovat täynnä, vaihtaa se lataustoiminnon 
ylläpitolataukseksi pitäen akut täynnä. Emme kuitenkaan suosittele pitämään laturia kiinnitettynä lait-
teeseen 24 tuntia pidempään kerralla. Laite tulee aina olla kytkettynä pois päältä latauksen ajan. Pidä 
huoli, että lataus tapahtuu kuivassa ympäristössä pluslämpötilassa. Laturi saattaa vahingoittua altistues-
saan kosteudelle!

Akkujen lataaminen:
1) Kiinnitä laturi seinäpistokkeeseen.
2) Kiinnitä laturin latauspää Blimo skootterisi latausliittimeen (katso yleiskuva).
3) Käynnistä lataus laturin virtakytkimestä.

Laturissa on kaksi diodia, jotka näyttävät latauksen statuksen. Kun lataus on käynnissä yksi diodi palaa 
PUNAISENA, ja toinen ORANSSINA. Kun akut ovat latautuneet täyteen, oranssi diodi muuttuu VIHREÄKSI. 
Jos tämä diodi vaihtaa väriä ORANSSIN ja VIHREÄN välillä, on laturi kytkeytynyt ylläpitolataukseen. Akut 
ovat tässäkin tilanteessa täynnä.

Diodien vieressä on sulakekotelo, joka on merkitty nimellä “FUSE”. Jos laturi lopettaa toimintansa, kan-
nattaa kokeilla vaihtaa sulake. Laitteen mukana tulee pari ylimääräistä sulaketta.

MITEN KÄYTÄT BLIMOASI
Aloita tutustumalla ohjauspaneeliin ja kontrollereihin Blimosi ohjaustangolla. Alta näet listauksen 
paneelin toiminnoista.

1. Töötti 
2. Vapaatilanappi 
3. Potentiometri/nopeusvalitsin
4. Vikailmaisin
5. Tilailmaisin 
6. Indikaattorivalo vasemmalle vilkulle
7. Nopeusmittari
8. Hätävilkut
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AJAMINEN/PYSÄYTYS
Ohjaustangossa on edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi kaksi vipua, yksi vihreä ja yksi punainen. 
Eteenpäin ajaaksesi paina vihreää vipua. Kaasu on portaaton, joten mitä enemmän painat vipua, sitä 
nopeampaa laite kulkee. Peruuttaaksesi paina punaista vipua. Jos haluat pienentää laitteen huippuno-
peutta, käännä nopeusvaihde (13) hitaalle, tai valitse nopeus potentiometrillä (3). Kun huippunopeutta 
hidastetaan, myös laitteen kiihtyvyys hidastuu. Hitaampaa huippunopeutta kannattaa käyttää, kun skoot-
terilla ajoon totuttelee, ja se on hyvä myös ahtaissa tiloissa, kuten sisätiloissa ajaessa.. 

Blimo skootterit on varustettu ns. magneettijarrulla, joka aktivoituu automaattisesti, kun kaasukahva 
vapautetaan.
HUOM: Vältä kaasun vapauttamista nopeasti, sillä laite pysähtyy todella nopeasti. On paljon mukavem-
paa vähentää nopeutta vähitellen!

LIIKENNELAKI
Blimo skootteri luetaan liikennelain ja sääntöjen mukaan polkupyörää vastaavaksi laitteeksi. Voit siis 
ajaa Blimoasi missä tahansa, missä polkupyörällä ajo on sallittu. Blimolla voit kuitenkin myös ajaa vain 
jalankulkijoille tarkoitetuilla teillä. Pidäthän jalankulkuväylillä nopeuden kuitenkin kävelyvauhdissa 
(noin. 5-6 km/h). Liikenteessä skootteria tulee käyttää tien oikealla puolella ja hämärässä ja pimeällä 
ajovalojen tulee olla päällä.
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9. Akun varausindikaattori
10. Indikaattorivalo oikealle vilkulle
11. Ajovaloilmaisin 
12. Nopeustasoilmaisin
13. Nopeusvaihdevalitsin
14. Etuvalokatkaisin
15. Vilkut oikea ja vasen
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SÄÄDÖT
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OHJAUSTANGON SÄÄTÖ
Ohjaustankoa voi säätää useaan eri ajoasentoon 
sekä kaadettua kokonaan kumoon. Säätääksesi oh-
jaustankoa, käännä lukituskahvaa alas päin samalla 
liikuttaen ohjaustankoa itseäsi kohti tai istestäsi 
pois päin. Kun ohjaustanko on pois kiinteästä asen-
nostaan, liikuta ohjaustanko haluamaasi asentoon. 
Kliksahdus kertoo, kun ohjaustanko löytää uuden 
kiinteän asennon. Pidä huoli, että ohjaustanko 
kliksahtaa kiinteään asentoon ja pysyy siinä ennen 
liikkeelle lähtöä.

TUULETIN
Jos ilma on kylmä, voit helposti säätää Blimosi sisä-
tilan lämpöä tuulettimen avulla. Löydät tuulettimen 
säätimen kontrollipaneelin oikealta puolelta.

ETÄLUKITSIN
Skootterisi mukana tulee kaksi avainta, joissa on 
etälukitsin, Kuten autossa, voit lukita Blimosi ole-
matta skotterin välittömässä läheisyydessä. Avaimis-
sa on myös kaksi muuta avainta, joissa ei ole toimin-
toa. Voit siis käyttää vain etälukitusominaisuutta!

ISTUIMEN SÄÄTÖ
Istuimen kiinnittämiseen ei tarvita työkaluja. Sinun 
ei myöskään tarvitse käyttää työkaluja istuimen ir-
rottamiseen.

1) Rasvaa istuinputki öljyllä - esim. kuulalaak-
eriöljyllä. Tämä helpottaa satulan irrottamista 
jatkossa esim. autossa kuljettamisen helpottamisek-
si.

2) Liu-uta istuinpaikoilleen siten, että istuintolppa 
päätyy istuinkiinnikkeeseen.

3) Vedä ja pidä satulatolpan hopean väristä vipua.

4) Käännä ja heiluta istuinta, jotta istuintolppa me-
nee kiinnikkeen pohjaan asti. Kliksahdus kertoo, kun 
istuin kiinnittyy paikoilleen.

Huomioi, että voit säätää myös istuimen korkeutta 
kolmeen eri asentoon istuintolpan läpi menevällä 
pultilla.

SIVUPEILIT JA PERUUTUSKAMERA
Blimo Cabinskootterissasi on kaksi sivupeiliä, jotka 
sinun tulee asentaa itse mukana tulevilla rruveil-
la, 2 ruuvia per peili. Suosittelemme asentamaan 
sivupeilit ennen skootterin käyttöönottoa, jotta 
ympäristön tarkkailu ajon aikana onnistuu parem-
min.

Skootterin hytin katosta löydät myös taustapeilin 
kameraominaisuudella. Takakameran kuvaa näkyy 
vain peruutettaessa, muulloin taustapeili toimii 
normaalisti peilinä.

Kameran lisäksi näet peruutuslinjat sekä varoi-
tussignaalit, jotka ohjaavat sinua, kunm peruutat 
Blimollasi.

TUULILASIN PESUNESTE JA PYYHKIJÄ
Blimossasi on myös muita mukavuuksia, kuten pis-
sapoika sekä tuulilasinpyyhkijä. Löydät tuulilasin 
pesun nappulat kontrollipaneelilta. Auton tavoin 
tuulilasinpyyhkijällä on kaksi nopeusasetusta. Jos 
pyyhkijän sulat kuluvat ajan myötä, sen voi vaih-
taa, aivan kuten autossa.

Cabinskootterin vanhemmissa malleissa tuulilasin 
pesunestettä lisätään pienen etusäleikön takaa ja 
uudemmissa malleissa tämä tapahtuu hytin sisä-
puolelta. Suosittelemme käyttämään tuulilasinpe-
sunestettä lisättäessä apuna suppiloa.

Voit myös säännöstellä tuulilasinpesunestettä. Ai-
van kuten autossa, neste ruiskuaa pienestä reiäs-
tä. Neulan avulla on mahdollista säätää suihkun 
suuntaa ja määrää.

SÄÄDÖT



RENKAAN JA SISÄKUMIN VAIHTAMINEN
Blimo skootterisi on varustettu kestävillä kumirenkailla ja vaihdettavilla sisäkumeilla. Joskus sisäkumi 
puhkeaa tai renkaat kuluvat. On hyvin tärkeää, että korjaat nämä uusilla, alkuperäisillä osilla. Jotta saat 
oikeat osat, otathan yhteyttä Blimo asiakastukeen. Tavallinen polkupyöräliike voi usein hoitaa renkaan 
tai sisäkumin vaihdon melko huokeaan hintaan, jos tarvitset apua.

HUOM: Älä unohda kiristää pyörämuttereita muutaman käyttökerran jälkeen!

Pyörän irrottaminen
Aseta Blimo esimerkiksi kuljetuslavalle tai vastaavalle, niin että pyörä, jonka rengas tai sisäkumi pitää 
vaihtaa, on ilmassa. Pyörän keskellä on suojus, joka on kiinnitetty kahdella pienellä ruuvilla. Avaa ruuvit 
ja irrota suojus. Pyörämutteri, joka kiinnittää pyörän akseliin on nyt näkyvillä. Avaa mutteri mieluiten 
rengasavaimella, joka tulee koko mutterin ympärille. Nyt renkaan saa irrotettua akselista.

Renkaan ja sisäkumin irrottaminen
1) Päästä kaikki ilma ulos sisäkumista. Sisällä ei saa olla painetta, kun rengas irrotetaan.
2) Avaa kaikki mutterit vanteen reunasta.
3) Vedä vanteen reunoista niin, että vanne jakautuu kahteen osaan.
4) Nosta rengas ja sisäkumi pois vanteelta.

Renkaan ja sisäkumin asentaminen
1) Ujuta sisäkumi vanteelle sen reunaa pitkin.
2) Lisää sisäkumiin hieman ilmaa, jottei se taitu renkaan sisällä.
3) Aseta sisäkumi renkaan sisälle. Sisäkumia tulee painaa renkaan sisälle.
4) Kiinnitä vanteen puoliskot toisiinsa.
5) Ruuvaa vanteen mutterit takaisin.
6) Täytä rengas oikeaan paineeseen (3,0 BAR).

PYÖRÄN ASENTAMINEN
Jos olet ajanut epätasaisilla rengaspaineilla tai olet juuri vaihtanut Blimo skootterisi pyörät, saattaa olla 
hyvä tarkistaa pyöräkulmat. Jos kulmaus on epätasainen, sillä on suuri vaikutus akkukantamaan ja ren-
kaat saattavat kulua epätasaisesti. Optimaalinen kulmaus renkaille on hieman sisäkanttiin.

Säätääksesi kulmausta, vapauta nivelien molemmat ruuvit. Kun mutterit ovat löysällä, säädä itse keski-
niveltä kiintoavaimella. Nivelessä on lovi tai viiste, jotta kiintoavaimella saa kunnon otteen. Varmista 
myös, että ohjaustanko on suorassa ennen mutterien kiristämistä.

RENGASPAINE
Tarkista, että renkaissa on oikea paine ennen ensimmäistä käyttöönottoa, oikea paine on merkitty ren-
kaiden kylkiin.  Jos rengaspaine on liian alhainen, pumppaa renkaat huoltoasemalla. Jos haluat pumpata 
renkaita kotona, löydät oikeanlaisen pumpun lähimmästä polkupyöräliikkeestä.

Ota tavaksi tarkistaa rengaspaineet säännöllisesti, noin kerran kuussa. Liian alhainen rengaspaine ai-
heuttaa huomattavasti lyhyemmän akkukantaman.
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YLLÄPITO
Toisin, kuin polttomoottrit, sähkömoottori ei vaadi säännöllistä huoltoa. Muutama asia on kuitenkin suosi-
teltavaa käydä läpi varmistaaksesi Blimosi toimivuuden.

PUHDISTUS
Puhdista laite ja istuin säännöllisesti kostealla liinalla. Vältä suihkuttamasta vettä suoraan laitetta kohti, 
sillä vesi saattaa tällä tavoin päästä elektroniikkaosien sisään.

PIDEMPIAIKAINEN SÄILYTYS
Jos et käytä Blimoasi pidempään aikaan, tällöin on hyvä huomioida:

1) Säilytä laite kuivassa ympäristössä.
2) Säilytä laite plusasteissa, muuten akut saattavat jäätyä.
3) Ylläpitolataa akut täyteen vähintään kerran kuussa.

Akut voi myös irrottaa laitteesta pidempiaiakaiseen säilytykseen sisälämpötilaan. Muistathan myös tällöin 
ladata akkuja säännöllisesti. Laitteen mukana tulevan laturin voi kiinnittää suoraan akkuihin ja ladata ne 
irrallaan.

LAMPPUJEN VAIHTAMINEN

Hätävalojen, jarruvalojen ja takavilkkujen vaihtaminen
Takavalojen vaihtoa varten tulee istuin nostaa ensin ulosa Blimosta. 
Istuimen takana on paneeli, joka on kiinni 2-4 ruuvilla. Avaa nämä ruuvit 
päästäksesi käsiksi takavilkkuihin sekä jarru- ja hätävaloihin.

Tämän jälkeen voit helposti irrottaa vaihdettavat lamput ja vaihtaa ne 
uusiin.

Etuajovalojen ja -vilkkujen vaihtaminen
Etuvalojen vaihto tapahtuu kaatamalla ensin ohjaustangon kumoon. Oh-
jaustangon takana on paneeli, joka on kiinni muutamalla ruuvilla. Panee-
lin takaa on helppo pääsy valoihin.

Ruuvaa vaihdettavat lamput irti ja vaihda ne uusiin. Jotkin lamput oavt 
töpselimallisia, joten kaikkia ei tarvitse ruuvata. 

SULAKKEIDEN VAIHTAMINEN
Blimo skootterisi on varustettu sulakkeilla, jotka suojaavat elektroniik-
kaosia ylikuormitukselta.

1. Varasulake - 3A
2. Takavalo - 3A
3. Vasemmat vilkut  - 3A
4. Etuvalo - 3A
5. Oikeat vilkut - 3A
6. Laturi - 10A

Laitteessa on myös automaattinen pääsulake (100A). Pääsulake on sijoi-
tettu akkujen väliin.



YHTEYSTIEDOT

RUNKONUMERO

Malli

10

VIANETSINTÄ
Jos Blimo skootterissasi ilmenee jokin ongelma, skootteri ilmoittaa siitä vikakoodilla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että skootteri päästää äänimerkkejä ja vilkuttaa valoja, joiden perusteella tiedät, mikä on vialla. Huomi-
oithan myös, että sinun tulee käynnistää skootteri uudelleen, kun olet suorittanut tarvittavat ongelman 
ratkomiseen tarvitut toimenpiteet.

Ongelma Vika Ratkaisu
Huoltovalo vilkuttaa kahden 
välähdyksen sarjoissa.

Akkujen varaustaso on liian 
alhainen.

Lataa akut.

Huoltovalo vilkuttaa kolmen 
välähdyksen sarjoissa.

Akkujen varaustaso on liian 
korkea

Tarkista akkuliitännät.

Huoltovalo vilkuttaa viiden 
välähdyksen sarjoissa.

Vapaatila on käytössä. Katso sivulta 3, kuinka vapaatila 
otetaan pois käytöstä.

Huoltovalo vilkuttaa kuuden 
välähdyksen sarjoissa.

Kaasukahvaa painetaan liian 
aikaisin tai se ei ole neutraalissa 
asennossa.

Sammuta virta. Käynnistä virta 
uudelleen ja odota hetki ennen 
kaasukahvan painamista.

Huoltovalo vilkuttaa seitsemän 
välähdyksen sarjoissa.

Kaasukahvassa on vikaa. Ota meihin yhteyttä toimenpiteis-
tä.

Huoltovalo vilkuttaa kahdeksan 
välähdyksen sarjoissa.

Moottoriliitäntä on irronnut. Varmista, että moottorin johdot 
ovat kunnolla kiinni. Jos ongelma 
jatkuu, ota meihin yhteyttä.

Huoltovalo vilkuttaa yhdeksän 
välähdyksen sarjoissa.

Mahdollinen vika sähkölaatikos-
sa.

Ota meihin yhteyttä vian selvittä-
miseksi sekä toimenpiteistä.

Blimo skootterisi ei lataudu. Lukuvirhe. Näet latauksen tilan laturista. Jos 
laturissa palaa vihreä ja punainen 
valo, akut on ladattu täyteen.

Blimo skootterisi ei lataudu, 
mutta skootterilla voi ajaa.

Laitteen pääsulake on palanut 
tai laturin sulake ei toimi.

Vaihda sulake tai ota meihin yh-
teyttä vian selvittämiseksi.

Laturi ei toimi. Laturi ei saa virtaa. Kokeile laturia toiseen seinäpistok-
keeseen. Tarkista laturin sulake.

Blimo skootterisi kulkee hitaasti. Laitteen hidas vaihde on asetet-
tu päälle.

Paina hidas/nopea vaihdenappulaa.

Blimo skootterisi pysähtyy äkisti 
kesken ajon.

Akkuliitäntä on huonosti. Tarkista, että akkuliitäntä on kiinni 
kunnolla ja tiukasti. Jos vika jat-
kuu, ota meihin yhteyttä.

Blimo skootterisi nopeus laskee 
kesken ajon.

Nopeuden säädin on löysällä.  
Näin saattaa käydä, jos säädintä 
käytetään harvoin.

Pysäytä laite ja kierrä nopeussää-
dintä nopeasta hitaaseen max 25 
kertaa. Käynnistä laite uudelleen.

Blimo skootterisi akkukantama 
on huono per lataus.

Liian vähäinen rengaspaine tai 
akun lataaminen lopetetaan liian 
aikaisin.

Lataa akut täyteen ja pumppaa 
renkaat. Jos ongelma jatkuu, on 
aika vaihtaa akut.
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