
 

 

VAROITUS 

Lue käyttöopas ja ohjeet kokonaan ennen tuotteen käyttämistä. 
Tuotteen nimi: DENVER DBO-6501 BLACK  

         Tuotteen tyyppi: Balance Scooter 

Valmistusvuosi: 2016 

 

• Huomautus: Käytä balance scooter -laitteen lataamiseen VAIN mukana tulevaa laturia, joka on merkitty JY-420150, ja 

jonka antojännite on: 42 V – 1.5 A. 

• Muun laturin käyttäminen saattaa vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa mahdollisia vaaroja. 

• Älä koskaan lataa tuotetta ilman valvontaa. 

• Tuotteen latausaika ei saa ylittää neljä tuntia. Pysäytä lataus neljä tunnin kuluttua. 

• Tuotteen saa ladata vain 0 tai 45 °C:n lämpötilassa. 

• Jos tuote ladataan alhaisemmassa tai korkeammassa lämpötilassa, on olemassa vaara, että akun suorituskyky 

heikentyy, ja tuote voi vaurioitua tai voi tapahtua henkilövahinko. 

• Tuotetta saa käyttää vain -10 tai +45 °C:n lämpötilassa. 

• Jos tuotetta käytetään alhaisemmassa tai korkeammassa lämpötilassa, on olemassa vaara, että akun suorituskyky 

heikentyy, ja tuote voi vaurioitua tai voi tapahtua henkilövahinko. 

• Säilytä tuote 0 tai 35 °C:n lämpötilassa (optimaalinen lämpötila on 25 °C) 

• Lataa ja säilytä tuote avoimessa, kuivassa tilassa ja etäällä syttyvistä materiaaleista (ts. materiaaleista, jotka voivat 

syttyä liekkeihin). 

• Älä lataa auringonpaisteessa tai lähellä avotulta. 

• Älä lataa tuotetta heti käytön jälkeen. Anna tuotteen jäähtyä yksi tunti ennen lataamista. 

• Jos jätät tuotteen toiselle henkilölle esimerkiksi loman ajaksi, sen tulee olla osittain ladattu (20 tai 50 %:n lataus). Ei 

täyteen ladattu. 

• Älä poista tuotetta pakkauksesta, lataa se täyteen ja laita sitten takaisin pakkaukseen. 

• Tuote on usein osittain ladattu, kun se toimitetaan tehtaalta. Pidä tuote osittain ladatussa tilassa, kunnes sitä 

käytetään. 

 

Maahantuoja: 

Inter Sales A/S 

Stavneagervej 22 

DK-8250 Egå 

www.denver-electronics.com 
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EC Declaration of Conformity (Machine Directive) 

The undersigned 
Company Name: DENVER ELECTRONICS A/S  
Adress: Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Denmark 

certifies that the design and manufacturing of this product 

Product Brand Name: DENVER 
Product Model No.: DBO-6501 BLACK 
Product Type: Balance Scooter  
Year of Fabrication: 2016 

Productionlots: 10421 

Serialnumbers: 10421-10/16/03401 –10421-10/16/15300 

  
  

  

Confirms to the following directives: 

Machine directive 2006/42/EC 
MD Standards: Annex 1 of 2006/42/EC,  EN ISO 12100:2010,  EN 60335-1:2012+A11:2014 

and therefore complies with the essential requirements of the Machine Directive. 

Relevant EU accredited laboratory certificates and test reports: 

Issued by EU accredited laboratory: 
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 
Shenzhen Branch  

Based on test report no.: 

GZES160801185901/ GZES160801185902/ 
GZES160100044501/ GZES160100044502/ 
GZES160100044503/ GZES160100044504/ 
GZES160100044505 

Standards: Annex 1 of 2006/42/EC,   EN ISO 12100:2010,  
 EN 60335-1:2012+A11:2014 

Signature: Torben Ulrich 

Full Name: Torben Ulrich 

Position: Director 

Company: DENVER ELECTRONICS A/S 

Date: 8th Sep 2016 
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