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HUOMAUTUS
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ALKUSANAT
Kiitos, kun valitsit Club Carin – suorituskykyisen markkinajohtajan, joka pitää arvonsa! Olet valinnut markkinoiden
parhaimman hyötyajoneuvon. Tämän käsikirjan huolto-ohjeiden lukeminen ja noudattaminen on paras tapa turvata
sijoituksesi ja varmistaa, että Club Car -ajoneuvosi toimii parhaalla mahdollisella tavalla useita vuosia.
Asiakkaidemme hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita, joten pyydämme sinua lukemaan ja
noudattamaan tämän käsikirjan yksityiskohtaisia käyttöohjeita ja turvatoimia. Näitä ohjeita noudattamalla vältytään
vakavilta henkilövahingoilta. Jos vuokraat tai lainaat ajoneuvoasi muille henkilöille, pyydä heitä lukemaan tämä
käsikirja ennen ajoneuvon käyttämistä.
Club Carin tuotteisiin kuuluu nopea ja ystävällinen asiakaspalvelu. Jos Club Car -autoosi on tehtävä korjauksia
tai huoltotöitä, ota yhteyttä paikalliseen Club Car -jälleenmyyjään, joka osaa antaa teknisiä neuvoja, suorittaa
takuuhuoltotoimenpiteitä ja jolta voit ostaa varaosia ja huoltokäsikirjoja.
Löydät paikallisen Club Car -jälleenmyyjän osoitteesta www.clubcardealer.com, numerosta 1-800-ClubCar (258–2227)
tai skannaamalla tämän Quick Response (QR) -koodin, jolla pääset Club Car -jälleenmyyjähakuun. Katso kuva 1.
Lataa matkapuhelimeen tai tablettiin QR-koodinlukija, esimerkiksi RedLaser tai Barcode Scanner.
Jos haluat lähettää kyselyn postitse, osoita kirjeesi osoitteeseen: Club Car, LLC, vastaanottaja: Marketing Services,
P.O. Box 204658, Augusta, Georgia 30917-4658 USA.
Tämän omistajan’ käsikirjan tulisi olla kiinteä osa Club Car -ajoneuvoasi. Jos myyt ajoneuvon, anna uudelle omistajalle
myös tämä käsikirja, jotta hän on tietoinen sen sisältämistä tärkeistä käyttö-, turva- ja huolto-ohjeista.
Jälleenmyyjähaku QR-koodilla

3118

Kuva 1 Jälleenmyyjähaku QR-koodilla
_

KUNNOSSAPITOTARVIKKEET
Akun napojen suoja-aine

Dry Moly Lube

CC PN 1014305

CC PN 1012151

Alustan voiteluaine

Moottorin ilmasuodatin (404 cc)

EP NLGI luokka 2 (kaupallinen tuote)

CC PN 102558201

Deionisaattorin suodattimen vaihtopatruuna (SPWS)

Sytytystulppa O.H.C. (404 cc)

CC PN 104005901

CC PN 105017801

Deionisaattorin suodattimen vaihtopatruuna (ei-SPWS)
CC PN AM10975
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Turvatarratunnisteet

TURVATARRATUNNISTEET
Seuraavilla sivuilla on tietoa turvatarroista. Toiminnoista on lisätietoja käsikirjan kyseistä toimintoa käsittelevässä
osassa.

SÄHKÖKÄYTTÖINEN CARRYALL 500
_

5

4
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9

1

2

7

2852
1

101553901

2

101609401

3

101825101

4
5

Tarra, kuormalavan lastauksen varoitus
(kuormalavalla tai istuimen selkänojassa)

6

105130101

Tarra, 12 V lisälaitesulaketaulu (korin etuosan alla)

7

105137106

Tarra, ajoneuvon kuormitus

Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)

8

105163601

Tarra, 12 V (+) (korin etuosan alla)

104026801

Tarra, matkustajavaroitus

9

105163701

Tarra, maadoitus (korin etuosan alla)

105046101

Tarra, käyttöohjeet
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Tarra, murskautumisalueen varoitus (istuimen
takana, lähellä kuormalavaa)
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SÄHKÖKÄYTTÖINEN CARRYALL 550
_

6

3

5

9
7
10

1

2

4

8

2873
1

101553901

2

101609401

3

Tarra, kuormalavan lastauksen varoitus

6

105046101

Tarra, käyttöohjeet

Tarra, murskautumisalueen varoitus

7

105130101

Tarra, 12 V lisälaitesulaketaulu (korin etuosan alla)

101825101

Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)

8

105137103

Tarra, ajoneuvon kuormitus

4

102075801

Tarra, varoitus nuoresta kuljettajasta

9

105163601

Tarra, 12 V (+) (korin etuosan alla)

5

104026801

Tarra, matkustajavaroitus

10

105163701

Tarra, maadoitus (korin etuosan alla)

(kuormalavalla tai istuimen selkänojassa)
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SÄHKÖKÄYTTÖINEN CARRYALL 500 JA 550, JATKUU
_

!

WARNING

AVOID FIRE HAZARD
• Replacement battery wires must be 4-gauge (AWG) with low-resistance terminals
equivalent to factory-installed wires.
• Ensure that battery connections are clean and properly tightened. See owner’s
manual.
CC I 102 967 60 1

3
5
6

7
8

1

2

4

2853
Tarra, 4 AWG-johdon varoitus (rungossa
sähköosien asennuslevyn yläpuolella)

1

1011553

Tarra, perävaunun hinauskoukun aisan painon
ilmoitus (perävaunussa/vetokoukussa)

5

102967601

2

102459301

Tarra, lavan lukituslaitevaroitus

6

105124701

3

102518301

Tarra, komponentin kannen huomautus
(sähkökomponentin kannessa)

7

105130001

Tarra, 48 V lisälaitesulaketaulu (sähköosien
kiinnityslevyssä)

4

102845101

Tarra, hinauskytkimen varoitus (hinaa/aja-kytkimen
kilvessä, istuimen alla)

8

105163701

Tarra, maadoitus (sähköosien kiinnityslevyssä)
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Tarra, ei saa käyttää maadoitukseen (kehyksessä
sähköosien kiinnityslevyn yläpuolella)
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SÄHKÖKÄYTTÖINEN CARRYALL 700
_

5

4
3

8
6
9

1

2

7

2854
1

101553901

2

101609401

3

Tarra, kuormalavan lastauksen varoitus

6

105130101

Tarra, 12 V lisälaitesulaketaulu (korin etuosan alla)

Tarra, murskautumisalueen varoitus (istuimen
takana, lähellä kuormalavaa)

7

105151501

Tarra, ajoneuvon kuormitus

101825101

Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)

8

105163601

Tarra, 12 V (+) (korin etuosan alla)

4

104026801

Tarra, matkustajavaroitus

9

105163701

Tarra, maadoitus (korin etuosan alla)

5

105046101

Tarra, käyttöohjeet

(kuormalavalla tai istuimen selkänojassa)
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SÄHKÖKÄYTTÖINEN CARRYALL 700, JATKUU
_

!

WARNING

AVOID FIRE HAZARD
• Replacement battery wires must be 4-gauge (AWG) with low-resistance terminals
equivalent to factory-installed wires.
• Ensure that battery connections are clean and properly tightened. See owner’s manual.
CC I 102 967 60 1

2

4

5

6
7

1

3

2855
Tarra, perävaunun hinauskoukun aisan painon
ilmoitus (perävaunussa/vetokoukussa)

1

1011553

2

102518301

3

102845101

Tarra, hinauskytkimen varoitus (hinaa/aja-kytkimen
kilvessä, istuimen alla)

4

102967601

Tarra, 4 AWG-johdon varoitus (rungossa
sähköosien asennuslevyn yläpuolella)
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Tarra, komponentin kannen huomautus
(sähkökomponentin kannessa)

5

105124701

6

105130001

7

105163701
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Tarra, ei saa käyttää maadoitukseen (kehyksessä
sähköosien kiinnityslevyn yläpuolella)
Tarra, 48 V lisälaitesulaketaulu (sähköosien
kiinnityslevyssä)
Tarra, maadoitus (sähköosien kiinnityslevyssä)

Turvatarratunnisteet

BENSIINIKÄYTTÖINEN CARRYALL 500
_

6

5

3
4

1

2

7
8

2856
1

101553901

2

101609401

3

101825101

4

101825102

Tarra, kuormalavan lastauksen varoitus
(kuormalavalla tai istuimen selkänojassa)
Tarra, murskautumisalueen varoitus (istuimen
takana, lähellä kuormalavaa)
Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)
(polkimella käynnistettävissä ajoneuvoissa)
Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)
(avaimella käynnistettävissä ajoneuvoissa)

5

104026801

Tarra, matkustajavaroitus

6

105046101

Tarra, käyttöohjeet

7

105137102

8

105137106

Tarra, ajoneuvon kuormitus (kaksipyöräiset
jarrulliset ajoneuvot)
Tarra, ajoneuvon kuormitus (nelipyöräiset jarrulliset
ajoneuvot)
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BENSIINIKÄYTTÖINEN CARRYALL 550
_

7

6

3
4

1

2

5

8

2874
1

101553901

2

101609401

3

101825101

4

101825102
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Tarra, kuormalavan lastauksen varoitus
(kuormalavalla tai istuimen selkänojassa)
Tarra, murskautumisalueen varoitus (istuimen
takana, lähellä kuormalavaa)
Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)
(polkimella käynnistettävissä ajoneuvoissa)
Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)
(avaimella käynnistettävissä ajoneuvoissa)

5

102075801

Tarra, varoitus nuoresta kuljettajasta

6

104026801

Tarra, matkustajavaroitus

7

105046101

Tarra, käyttöohjeet

8

105137103

Tarra, ajoneuvon kuormitus
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BENSIINIKÄYTTÖINEN CARRYALL 500 JA 550, JATKUU
_

7

8
3

1

6

5

4
2

2857
1

1011553

2

101915201

3

101960501

4

102345901

Tarra, perävaunun hinauskoukun aisan painon
ilmoitus (perävaunussa/vetokoukussa)
Tarra, maadoitus/rajoitinvaroitus (ajoneuvon
rungossa, lähellä akkua)
Tarra, pyörivien osien/kuuman pakoputken varoitus
(käynnistimessä/generaattorissa)
Tarra, diodivaroitus (lähellä akkua)

5

102459301

Tarra, lavan lukituslaitevaroitus

6

103205501

7

105082301

Tarra, polttoainevaroitus (polttoainesäiliössä)

8

105084701

Tarra, polttoainevaroitus (polttoainetäytössä)

Tarra, kunnossapito/käyttövaroitus (kunnossapito/käyttökytkimen kilvessä, istuimen alla)
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BENSIINIKÄYTTÖINEN CARRYALL 700
_

6

3

5

4

1

2

7

2858
1

101553901

2

101609401

3

101825101

4

101825102

Tarra, kuormalavan lastauksen varoitus

5

104026801

Tarra, matkustajavaroitus

Tarra, murskautumisalueen varoitus (istuimen
takana, lähellä kuormalavaa)

6

105046101

Tarra, käyttöohjeet

Tarra, On/Off-virtakytkin (virtakytkimen yläpuolella)

7

105151501

Tarra, ajoneuvon kuormitus

(kuormalavalla tai istuimen selkänojassa)

Tarra, On/Off/käynnistys-virtakytkin (virtakytkimen

Sivu 12

yläpuolella) (avaimella käynnistettävissä
bensiiniajoneuvoissa)
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BENSIINIKÄYTTÖINEN CARRYALL 700, JATKUU
_

6

7
3

1
5

4
2

2859

1

1011553

2

101915201

3

101960501

4

102345901

Tarra, perävaunun hinauskoukun aisan painon
ilmoitus (perävaunussa/vetokoukussa)
Tarra, maadoitus/rajoitinvaroitus (ajoneuvon
rungossa, lähellä akkua)
Tarra, pyörivien osien/kuuman pakoputken varoitus
(käynnistimessä/generaattorissa)

Tarra, kunnossapito/käyttövaroitus
5

103205501

(kunnossapito/käyttökytkimen kilvessä,
istuimen alla)

6

105082301

Tarra, polttoainevaroitus (polttoainesäiliössä)

7

105084701

Tarra, polttoainevaroitus (polttoainetäytössä)

Tarra, diodivaroitus (lähellä akkua)
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Noudata varovaisuutta

NOUDATA VAROVAISUUTTA

399

Kuva 2

Noudata varovaisuutta

Yllä olevan kaltaiset turvamerkinnät saattavat tuntua aluksi järkyttäviltä, mutta niiden tarkoitus on estää vakavia
loukkaantumisia.
Asiakkaiden turvallisuus ja tyytyväisyys ovat meille erittäin tärkeitä. Tästä syystä pyydämmekin, että luet tämän
käyttöohjeen ennen ajoneuvon käyttämistä. Tutustu huolellisesti ohjeessa esiintyviin VAARA-, VAROITUS- ja
HUOMIO-merkintöihin ja toimenpiteisiin sekä ajoneuvoosi kiinnitettyihin turvatarroihin.
Lue ohjeet kaikessa rauhassa, jotta ymmärrät ne varmasti. Ne saattavat pelastaa henkesi.

EHDOTUS 65 – KALIFORNIAN OSAVALTIO
VAROITUS
• Tämä tuote sisältää tai päästää ympäristöön kemikaaleja tai aineita, jotka on määritetty Kalifornian
osavaltion toimesta syöpää ja syntymävikoja tai muunlaista lisääntymishaittaa aiheuttaviksi.

Sivu 14
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Turvallisuuteen liittyviä tietoja

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ TIETOJA
VAROITUS
• Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt ajamaan tai huoltamaan ajoneuvoa.’
Tämän käsikirjan ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin aineellisiin vahinkoihin, henkilövahinkoihin
tai kuolemaan.
Huomioi, että joitakin tässä käsikirjassa tai ajoneuvoon kiinnitetyissä tarroissa olevia huomautuksia edeltää sana
VAARA, VAROITUS tai HUOMIO. Oman turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, että noudatat näitä turvatoimia erittäin
tarkasti. Turvatoimet ovat tärkeä osa ajoneuvon käyttöä, ja niitä on noudatettava.
Jos yksikin ajoneuvoon kiinnitetyistä käyttöohje- tai varoitustarroista rikkoontuu, tippuu, irrotetaan tai on
vaikeasti luettavissa, se täytyy vaihtaa välittömästi. Näin vältytään aineellisilta vahingoilta, loukkaantumisilta ja
kuolemantapauksilta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään/kauppiaaseen.

VAARA
• VAARA tarkoittaa välitöntä vaaraa, joka aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS
• VAROITUS tarkoittaa välitöntä vaaraa, joka saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

HUOMIO
• HUOMIO ja varoitusmerkki yhdessä tarkoittavat vaaraa tai vaarallista käytäntöä, joka voi aiheuttaa
vähäisen henkilövahingon.

HUOMIO
• HUOMIO ilman varoitusmerkkiä tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja.

YLEISET VAROITUKSET
Noudata seuraavia turvaohjeita aina, kun käytät, korjaat tai huollat ajoneuvoa. Katso Turvatarratunnisteet
hotellipoika 4. Muut turvaohjeet ovat tässä käyttöohjeessa. Ne ovat myös kiinnitettyinä ajoneuvoon.
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Yleiset varoitukset

VAARA
• Akku – Räjähdysherkkiä kaasuja! Tupakointi kielletty. Varmista, ettei ajoneuvon läheisyyteen tai
huoltoalueelle pääse kipinöitä tai tulta. Jos akkua ladataan tai ajoneuvoa käytetään suljetussa tilassa,
huolehdi tilan ilmanvaihdosta. Pidä koko kasvot peittävää kasvosuojusta ja kumihansikkaita aina, kun
työskentelet akun lähellä tai käsittelet akkua.
• Bensiiniä – Tulenarkaa! Räjähdysvaara! Tupakointi kielletty. Varmista, ettei ajoneuvon läheisyyteen
tai huoltoalueelle pääse kipinöitä tai tulta. Suorita huoltotoimenpiteitä vain tilassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto.
• Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, jonka ilmanvaihto on puutteellinen. Moottorin käytöstä syntyy
häkää, joka on hajuton ja tappava kaasu.
• Ajoneuvo ei suojaa salamaniskulta, lentäviltä esineiltä tai muilta myrskyn aiheuttamilta vaaroilta.
Jos joudut Club Car -ajoneuvoa ajaessasi myrskyn keskelle, poistu ajoneuvosta ja etsi suojapaikka
kyseisen paikan turvallisuusohjeiden mukaan.

VAROITUS
• Noudata tämän käsikirjan ohjeita kirjaimellisesti ja huomioi myös kaikki tämän ohjeen sisältämät sekä
ajoneuvoon tai akkuun kiinnitetyt VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-tekstillä merkityt varoitukset.
• Älä koskaan jätä lapsia yksin ajoneuvoon.
• Kun poistut ajoneuvon luota tai ryhdyt suorittamaan huoltotoimenpiteitä, tee seuraavat toimenpiteet:
laita pysäköintijarru päälle, aseta Forward/Reverse-kahva/kytkin NEUTRAL-asentoon, käännä
virtakytkin OFF-asentoon ja ota avain virtalukosta. Kiilaa renkaat ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista.
• Ajoneuvon vääränlainen käyttö tai tarvittavien huoltotoimenpiteiden laiminlyönti saattaa heikentää
ajoneuvon suorituskykyä tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.
• Sellaiset muutokset, jotka heikentävät sähköjärjestelmää, ajoneuvon vakautta tai hallittavuutta
tai nostavat ajoneuvon huippunopeuden yli tehdasmääritysten, voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.
• Tarkista, että kaikki ajoneuvon turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät tarrat ovat paikoillaan ja helposti
luettavissa.
• Jos ajoneuvossa on kuormalava, tyhjennä lava (myös lisävarusteet) ennen lavan nostamista tai
ajoneuvon huoltamista. Jos ajoneuvossa on kannatintanko, varmista, että se on tukevasti paikoillaan,
kun lava on yläasennossa. Älä laske lavaa ennen kuin varmistut, että sen alla ei ole ketään. Varmista
aina, etteivät kätesi ole murskautumisalueella. Älä pudota kuormalavaa, vaan laske se varovasti ja
pysy itse riittävän kaukana. Tämän varoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.
• Ajoneuvoa tai laturia saa huoltaa ja korjata vain siihen koulutettu huoltohenkilö. Yksinkertaisimpiakin
korjauksia ja huoltotoimenpiteitä tekevällä henkilöllä tulisi olla kokemusta ja tietoja sekä sähkötöistä
että mekaanisista korjauksista. Ylläpito- ja huoltotoimenpiteet sekä lisäosien asennukset on
suoritettava aina tilanteeseen soveltuvien ohjeiden mukaisesti.
Vain sähkökäyttöiset ajoneuvot:
• Varmista, että akun liitännät ovat puhtaita ja kiristetty huolellisesti. Katso Akkujen huolto – Ajoneuvot,
joissa on yksipisteinen akkuvesijärjestelmä hotellipoika 50 tai Akkujen huolto – Ajoneuvot, joissa ei
ole yksipisteistä akkuvesijärjestelmää hotellipoika 51.
VAROITUS JATKUU SEURAAVA SIVU

Sivu 16
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VAROITUS
• Aseta Hinaa/Aja-kytkin HINAA-asentoon ennen kuin kytket tai irrotat akun. Tämän varoituksen
laiminlyönti voi johtaa akun räjähtämiseen tai vakavaan loukkaantumiseen.
• Irrota akut ja pura ohjaimen virta estääksesi sähkökäyttöistä ajoneuvoa käynnistymästä vahingossa.
Katso Akkujen irrottaminen – sähkökäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 18.
Vain bensiinikäyttöiset ajoneuvot:
• Välttääksesi bensiinikäyttöisen ajoneuvon käynnistämisen vahingossa irrota akun ja sytytystulpan
johdot. Katso Sivunapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot, Lukua 2, Sivu 18.
Katso Ylänapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot, Lukua 2, Sivu 19.
• Maadoitus – Varmista akkukaapeleita tai muita sähköjohtoja irrottaessasi, etteivät työkalut tai muut
metalliesineet kosketa runkoa. Varmista, että yksikään plusjohto ei pääse koskettamaan ajoneuvon
runkoa, moottoria tai jotain muuta metalliosaa.
Kaikki ajoneuvot:
• Käytä aina ajoneuvoa tai laturia huoltaessasi suojalaseja tai hyväksyttyjä silmäsuojuksia. Pidä koko
kasvot peittävää kasvosuojusta ja kumihansikkaita aina, kun työskentelet akun lähellä tai käsittelet
akkua.
• Älä pidä ajoneuvon tai laturin huoltotoimenpiteitä tehdessäsi löysiä vaatteita tai koruja, kuten
sormuksia, kelloja, ketjuja, jne.
• Käytä eristettyjä työkaluja, kun työskentelet akkujen tai sähköliitäntöjen läheisyydessä. Toimi erittäin
varovasti, jotta et aiheuta oikosulkua komponentteihin tai liitäntöihin.

CARRYALL 500/550/700 -ajoneuvon omistajan ohjekirja
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AJONEUVON POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
1.
2.

Lukitse pyörät kytkemällä seisontajarru päälle.
Käännä virtakytkin OFF-asentoon ja poista virta-avain.

3.

Laita Forward/Reverse-säädin NEUTRAL-asentoon.

4.

Jos ajoneuvoa huolletaan tai korjataan, kiilaa myös sen pyörät.

AKKUJEN IRROTTAMINEN – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
1.

Poista ajoneuvo käytöstä. Katso Ajoneuvon poistaminen käytöstä hotellipoika 18.

2.
3.

Aseta Hinaa/Aja-kytkin HINAA-asentoon ennen kuin kytket tai irrotat akun. Tämän varoituksen laiminlyönti voi
johtaa akun räjähtämiseen tai vakavaan loukkaantumiseen.
Irrota akut, miinuskaapeli (–) ensin, kuten kuvassa (Kuva 3).

4.

Kun olet irrottanut akut, odota 90 sekuntia, jotta ohjaimen kondensaattorin virta ehtii purkautua.

AKKUJEN KYTKEMINEN – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
1.

Varmista, että Hinaa/Aja-kytkin on HINAA-asennossa.

2.

Kytke akkukaapelit, pluskaapeli (+) ensin.

3.
4.

Kiristä akun navat 12,4 N·m:n (110 in·lb) kireyteen.
Päällystä navat akkunapojen suojaussuihkeella minimoidaksesi korroosion.

1
(+)

3

2
1
4
3

6
5
7

(–)
8

2
(Kuljettajan puolelta katsottuna)
1. Aseta HINAA/AJA-kytkin HINAA-asentoon, ennen kuin kytket tai irrotat akkukaapelit.
2. Irrota akun miinuskaapeli.
3. Irrota akun pluskaapeli.
Kytke akkukaapelit käänteisessä järjestyksessä.
2780

Kuva 3

Akkukaapelin irrottaminen – Sähkökäyttöinen ajoneuvo

SIVUNAPAINEN AKKU: AKUN IRROTTAMINEN – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
1.
2.

Poista ajoneuvo käytöstä. Katso Ajoneuvon poistaminen käytöstä hotellipoika 18.
Irrota akun kaapelit, negatiivinen (–) kaapeli ensin, kuten kuvassa (Kuva 4).

3.

Irrota hehkutulppien johdot hehkutulpista.

Sivu 18
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SIVUNAPAINEN AKKU: AKUN LIITTÄMINEN – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
1.
2.

Kytke akkukaapelit, pluskaapeli (+) ensin.
Kiristä akun navat 9 N·m:n (80 in·lb) kireyteen.

3.

Suihkuta akun napojen päälle akun napojen suoja-ainetta (CCI P/N 1014305). Tämä minimoi korroosion.

4.

Liitä hehkutulppien johdot hehkutulppiin.

2

2
1

(+)

1
(Matkustajan puolelta katsottuna)

(Kuljettajan puolelta katsottuna)

1. Irrota akun miinuskaapeli.

1. Ota plusnavan suojus pois.

2. Irrota akun pluskaapeli.

2. Irrota akun miinuskaapeli.

(–)

3. Irrota akun pluskaapeli.

Kytke akkukaapelit käänteisessä järjestyksessä.

Kytke akkukaapelit käänteisessä järjestyksessä.
1

Kuva 4 Sivunapainen akku – akkukaapelin irrottaminen –
bensiinikäyttöinen ajoneuvo

Kuva 5 Ylänapainen akku – akkukaapelin irrottaminen –
bensiinikäyttöiset ajoneuvot

YLÄNAPAINEN AKKU: AKUN IRROTTAMINEN – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
1.

Poista ajoneuvo käytöstä. Katso Ajoneuvon poistaminen käytöstä hotellipoika 18.

2.

Ota plusnavan suojus pois.

3.
4.

Irrota akun kaapelit, miinuskaapeli (–) ensin, kuten kuvassa (Kuva 5).
Irrota hehkutulppien johdot hehkutulpista.

YLÄNAPAINEN AKKU: AKUN LIITTÄMINEN – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
1.
2.

Kytke akkukaapelit, pluskaapeli (+) ensin.
Kiristä akun navat 4,3 N·m:n (41 in·lb) kireyteen.

3.

Suihkuta akun napojen päälle akun napojen suoja-ainetta (CCI P/N 1014305). Tämä minimoi korroosion.

4.
5.

Pane plusnavan suojus paikalleen.
Liitä hehkutulppien johdot hehkutulppiin.
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LYIJYAKKUJEN KIERRÄTTÄMINEN

VAROITUS
• Lyijyakut sisältävät lyijyä (Pb), muita metalleja, happoja ja muita yhdisteitä. Käytettyjen akkujen
virheellinen hävittäminen voi saastuttaa vesistöjä ja maaperää, mikä voit aiheuttaa ympäristön
pilaantumista ja henkilövahinkoja.
Lyijyhappoakuissa on oheinen merkintä, ja ne tulisi kierrättää aina asianmukaisella tavalla (Kuva 6). Akkuja ei voi
hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne pitää toimittaa erityiseen keräyspisteeseen. Ympäristönsuojelu ei ole
ainoastaan akkujen valmistajan vastuulla, vaan vastuullinen toiminta koskee myös akkujen käyttäjiä. Saat lisätietoja
akkujen hävittämisestä Club Car -jälleenmyyjältä.

1403

Kuva 6 Lyijyakkujen asianmukainen hävittäminen

AKKUJEN KANSAINVÄLISET TURVALLISUUSMERKINNÄT
Ajoneuvoa käytettäessä, korjattaessa ja huollettaessa on noudatettava ajoneuvon akkuun tai akkuihin kiinnitettyjen
turvallisuusmerkintöjen ohjeita.

1

2

4

3

6

5

_

1. Käytä suojalaseja.

3. Tupakointi sekä avotulen ja kipinöiden
teko kielletty.

5. Vaara. Akkuhappoa.

2. Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

4. Pidä lasten ulottumattomissa.

6. Vaara. Räjähtäviä kaasuja.

Katso lisätietoja kohdasta Yleisiä varoituksia.
1642

Kuva 7
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YLEISIÄ TIETOJA
Tässä ohjekirjassa esitellään Carryall 500-, 550- ja 700-ajoneuvot. Sähkökäyttöisissä Carryall 500-, 550ja 700-ajoneuvoissa on IQ Plus -sähköjärjestelmät ja ajoneuvoon kuuluvat Delta-Q QuiQ™ -akkulaturit.
Bensiinikäyttöisissä Carryall 500-, 550- ja 700 -ajoneuvoissa on Subarun moottori ja siihen kuuluva voimansiirto, ja
niihin on saatavana poljinkäynnistys (vakio) tai avainkäynnistys (valinnainen).
Tärkeät mallikohtaiset ominaisuudet on korostettu tämän käsikirjan kaikissa kohdissa. Kehotamme omistajaa/käyttäjää
lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti läpi ja kiinnittämään erityistä huomiota oman ajoneuvonsa toimintoihin.

CARRYALL 550:N PYÖRÄT
Carryall 550:n etu- ja takapyörät EIVÄT ole keskenään vaihdettavissa. Etupyörissä ei ole suuntakorjausta, mutta
takapyörissä on. Neliötarra kunkin renkaan sisäpuolella kertoo sen oikean sijainnin ajoneuvossa, joko FRONT
(edessä) tai REAR (takana).

VAROITUS
• Väärän pyörän asentaminen voi heikentää ajoneuvon vakautta ja johtaa loukkaantumiseen tai
kuolemaan.

MALLITUNNISTE
Ajoneuvon sarjanumero on painettu viivakooditarraan, joka on kiinnitetty keskelle kojelaudan alle (esimerkki:
CC5819-123456) (Kuva 8).
Sarjanumeron alussa olevat kaksi kirjainta (1) ilmaisevat ajoneuvon mallin. Seuraavat neljä numeroa (2) ilmaisevat
ajoneuvon vuosimallin ja valmistumisviikon. Yhdysmerkin jälkeen tulevat kuusi numeroa (3) ovat kyseisen mallivuoden
ajoneuvokohtainen tunnistenumero. Lue seuraava HUOMAUTUS.
HUOMAUTUS: Pidä ajoneuvon sarjanumero näkyvillä, kun tilaat osia tai teet tiedusteluja.
Build Code: Build Code -numero (4) on viisinumeroinen tunnus, joka on merkitty ajoneuvon sarjanumerotarraan.
Build Code -numeron tarkoituksena on auttaa käyttäjää tunnistamaan omaa ajoneuvoa koskeva käyttöopas. Tämä
käyttöopas koskee ainoastaan sen takakanteen merkittyä Build Code -väliä.

1

4

2

3

SERIAL NUMBER

CC5819-123456

BC54679
ASSEMBLED IN USA

2843

Kuva 8 Sarjanumerotarra
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HALLINTALAITTEET JA MITTARIT
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.

VAROITUS
• Älä anna kenenkään ajaa ajoneuvoa, ennen kuin hän on tutustunut ajoneuvon kaikkiin ohjaimiin
ja toimintoihin.
• Vain bensiinikäyttöiset ajoneuvot: Älä muuta rajoittimen asetuksia. Asetuksen muuttaminen aiheuttaa
takuun raukeamisen ja vahingoittaa moottoria sekä muita osia. Lisäksi se voi johtaa vakaviin
aineellisiin vahinkoihin, henkilövahinkoihin tai kuolemaan, koska ajoneuvolla voi ajaa sen jälkeen
liian kovaa.

VIRTAKYTKIN
Virtakytkin (1) on kojelaudassa ohjauspyörän pylvään oikealla puolella (Kuva 9 tai Kuva 10).
Kussakin ajoneuvossa on joko kaksi- tai kolmiasentoinen virtakytkin. Kaikissa sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa on
kaksiasentoinen virtakytkin. Bensiinikäyttöiset ajoneuvot, joissa on kaksiasentoinen virtakytkin, ovat “polkimella
käynnistettäviä”. Bensiinikäyttöiset ajoneuvot, joissa on kolmiasentoinen virtakytkin, ovat “avaimella käynnistettäviä”.
• Sähkökäyttöiset ja polkimella käynnistettävät ajoneuvot:Avaimella on kaksi asentoa: OFF ja ON.
• Avaimella käynnistettävät ajoneuvot: Avaimella on kolme asentoa: OFF, ON ja START. Ajoneuvo käynnistetään
kääntämällä virta-avainta ON-asennon yli START-asentoon ja pitämällä se tässä asennossa, kunnes moottori käy
tasaisesti. Kun virta-avain vapautetaan, se palaa ON-asentoon ja moottorin pitäisi jäädä joutokäynnille.

VAROITUS
• Liikkuvia osia! Älä mene liian lähelle moottoritilaa, kun moottori on käynnissä.

HUOMIO
• Avaimella käynnistettävät ajoneuvot: Älä “kiihdytä” moottoria korkeilla kierroksilla pitkään, kun
Forward/Reverse-kahva on NEUTRAL-asennossa. Tämän varoituksen laiminlyönti voi rikkoa
standardivaihteiston.
• Avaimella käynnistettävät ajoneuvot: Älä vaihda Forward/Reverse-kahvan asentoa samaan aikaan,
kun painat kaasupoljinta. Siirrä kahvaa vain silloin, kun ajoneuvo on täysin pysähdyksissä. Tämän
varoituksen laiminlyönti voi rikkoa standardivaihteiston.
HUOMAUTUS: Kun virtakytkin on OFF-asennossa, ajoneuvon pääjärjestelmät eivät toimi. Virtakytkintä voidaan
käyttää hätäpysäytykseen.
Avain irtoaa vain virtakytkimen ollessa OFF-asennossa.

FORWARD/REVERSE-OHJAIN:
Sähkökäyttöiset ajoneuvot
Forward/Reverse-kahva (2) on kojelaudan keskellä alhaalla (Kuva 9). F (FORWARD / Eteen) ja R (REVERSE /
Peruutus) on merkitty selvästi. Työnnä kytkimen FORWARD-laita alas, kun haluat ajaa eteenpäin, tai työnnä kytkimen
REVERSE-laita alas, kun haluat peruuttaa. Jos kytkin on NEUTRAL-asennossa, eli sen kumpikaan laita ei ole
alaspainettuna, ajoneuvo ei liiku kaasupoljinta painettaessa. Club Car -ajoneuvoissa on rajoitettu peruutusnopeus.
Peruutuksen merkkiääni ilmoittaa, että Forward/Reverse-kytkin on REVERSE (Peruutus) -asennossa.
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Bensiinikäyttöiset ajoneuvot
Forward/Reverse-kahva (2) on kojelaudan keskellä alhaalla (Kuva 10). Kahvassa on kolme eri asentoa: F
(FORWARD/ETEENPÄIN), N (NEUTRAL) ja R (REVERSE/PERUUTUS). Työnnä kahvaa eteenpäin kun haluat ajaa
eteenpäin, tai vedä kahvaa alaspäin kun haluat peruuttaa.
• Polkimella käynnistettävät ajoneuvot:Moottori ei käy, kun Forward/Reverse-kahva on NEUTRAL (Vapaa)
-asennossa.
• Avaimella käynnistettävät ajoneuvot:Moottori käy joutokäynnillä, kun kahva on NEUTRAL (Vapaa) -asennossa.
Moottorin täytyy olla joutokäynnillä ennen kuin Forward/Reverse-kahvaa saa siirtää. Lue edeltävä VAROITUS
ja HUOMIO.
Club Car -ajoneuvoissa on rajoitettu peruutusnopeus. Peruutuksen merkkiääni ilmoittaa, että Forward/Reverse-kahva
on REVERSE (Peruutus) -asennossa.

4

4

6

5

3

6

3

1

1

2

2

2820

2821

Kuva 9 Kojelauta – Sähkökäyttöiset ajoneuvot

Kuva 10 Kojelauta – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot

AJOVALOJEN OHJAIN
Ajoneuvot, joissa on ajovalot
Ajovalokytkin (3) on kojelaudan oikeassa reunassa (Kuva 9 tai Kuva 10). Kytke ajovalot päälle painamalla kytkimen
sitä laitaa, jossa on ajovalojen kuva, ja sammuta ajovalot painamalla kytkimen toista laitaa.
HUOMAUTUS: Bensiinikäyttöiset ajoneuvot:Ajovalojen pitkä yhtäjaksoinen käyttö moottorin ollessa sammuksissa
tai joutokäynnillä tyhjentää akun.

LATAUKSEN MERKKIVALO
Vain sähkökäyttöiset ajoneuvot
Sähkökäyttöisessä ajoneuvossa on matalan latauksen varoitusvalo (4), joka on kojelaudan yläreunassa (Kuva 9). Sillä
on kaksi toimintoa: 1) akun matalasta latauksesta varoittaminen ja 2) latauksen vahvistaminen.
Akun matalan latauksen varoitus
• Valo syttyy ja pysyy päällä, kun akun lataus on alle 20 %.
• Valo alkaa vilkkua, kun akun lataus on alle 10 %.

CARRYALL 500/550/700 -ajoneuvon omistajan ohjekirja
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HUOMIO
• Kun valo ilmoittaa matalasta latauksesta, ajoneuvo on ladattava mahdollisimman pian.

Latauksen vahvistus
• Valo vilkkuu kolme kertaa ja peruutuksen merkkiääni kuuluu kolme kertaa, kun akun lataaminen alkaa.

ÖLJYN VAROITUSVALO
Vain bensiinikäyttöiset ajoneuvot
Bensiinikäyttöisessä ajoneuvossa on matalan öljytason varoitusvalo (4), joka on kojelaudan yläreunassa (Kuva
10). Jos varoitusvalo syttyy, tarkista öljyn määrä ja lisää tarvittaessa öljyä ennen kuin jatkat ajoneuvon käyttöä.
Lue seuraava HUOMIO. Ajoneuvolla ei saa ajaa, jos öljyn varoitusvalo palaa jatkuvasti. Jos varoitusvalo
sammuu ja syttyy vuorotellen, ajoneuvolla voidaan ajaa, mutta siihen on lisättävä öljyä ensi tilassa. Jos elektronin
polttoaineinjektiojärjestelmässä (EFI) on ongelma, valo vilkkuu. Jos öljyä on riittävästi, mutta varoitusvalo palaa
edelleen, pyydä koulutettua korjaajaa tarkistamaan ajoneuvo.

HUOMIO
• Jos öljyä ei lisätä heti kun öljyn varoitusvalo jää palamaan, seurauksena voi olla moottorin pysyvä
vaurioituminen.

POLTTOAINE/TUNTIMITTARI (VALINNAINEN)
Vain bensiinikäyttöiset ajoneuvot
Jos ajoneuvossa on polttoaine/tuntimittari (5), se on kojelaudassa (Kuva 10). Polttoainemittari näyttää käyttäjälle jäljellä
olevan polttoaineen määrän. Tuntimittari on tarkoitettu koulutetulle huoltohenkilölle, joka näkee mittarista ajoneuvon
käyttötunnit ja seuraavan säännöllisen huollon ajankohdan. Katso Säännölliset huolto-ohjelmat hotellipoika 43.

LAVAN SÄHKÖINEN NOSTOLAITE
HUOMAUTUS: Carryall 700 -mallissa on vakiona sähköinen lavanostin. Muissa malleissa se on valinnainen.
HUOMAUTUS: Carryall 700 -mallin sähköisen lavanostimen enimmäiskantokyky on 226 kg (500 lb).
Jos ajoneuvossa on sähköinen lavanostin, sen kytkin (6) on kojelaudan vasemmassa yläreunassa (Kuva 9) tai
(Kuva 10).
Nosta lava painamalla kytkimen sitä laitaa, jossa on nuoli ylös, ja laske lava painamalla kytkimen toista laitaa. Kun
lava on lepoasennossa, sen nostolaitteesta kuuluu voimakas naksahdus.

VAROITUS
• Bensiinikäyttöiset ajoneuvot: Varo liikkuvia osia, kun lava on nostettuna ja moottori käynnissä.
• Varmista aina, etteivät kätesi tai sormesi ole lavan ja istuinten selkänojien väliin jäävällä
murskautumisalueella.

12-VOLTTINEN PISTORASIA
12-volttinen pistorasia on kuljettajan puolen kojelautataskussa. Sen nimellisteho on 6,5 ampeeria (Kuva 11). Kun
virtakytkin on ON-asennossa, pistorasia antaa virtaa siihen kytketyille lisälaitteille. Pistorasian virtapiiri antaa virtaa
myös ajoneuvon muille sähköisille lisälaitteille. Sitä suojaa 10 ampeerin sulake. Jos piiristä otetaan yli 10 ampeeria,
sulake laukeaa.
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HUOMAUTUS: Pistorasian virtapiiri on poissa käytöstä, kun akun laturi on kytkettynä.
Pistorasiaa ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Pitkäaikainen käyttö voi kuluttaa runsaasti ajoneuvon akkua
tai akkuja. Älä käytä pistorasiaa bensiinikäyttöisissä ajoneuvoissa pitkiä aikoja, kun ajoneuvon moottori
ei ole käynnissä.
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Kuva 11 12-volttinen pistorasia

KAASUPOLJIN
Kaasupoljin on oikeanpuoleinen poljin, johon on painettu teksti GO (Kuva 12).
• Sähkökäyttöiset ja polkimella käynnistettävät ajoneuvot:Kun virtakytkin on ON-asennossa ja
Forward/Reverse-kahva tai -kytkin joko FORWARD- tai REVERSE-asennossa, kaasupolkimen painallus vapauttaa
automaattisesti seisontajarrun ja ajoneuvo lähtee liikkeelle valittuun suuntaan (eteen tai taakse). Kun nostat jalan
kaasupolkimelta, virta katkeaa ja moottori lakkaa käymästä.
• Avaimella käynnistettävät ajoneuvot: Moottorin on oltava käynnissä ennen kuin Forward/Reverse -kahvan
liikuttamista ja kaasupolkimen painamista. Kaasupolkimen painallus vapauttaa automaattisesti seisontajarrun ja
ajoneuvo lähtee liikkeelle valittuun suuntaan. Moottori jää joutokäynnille, kun kaasupoljin vapautetaan. Lue
seuraava VAROITUS ja HUOMIO.

VAROITUS
• Liikkuvia osia! Älä mene liian lähelle moottoritilaa, kun moottori on käynnissä.

HUOMIO
• Avaimella käynnistettävät ajoneuvot: Älä “kiihdytä” moottoria korkeilla kierroksilla pitkään, kun
Forward/Reverse-kahva on NEUTRAL-asennossa. Tämän varoituksen laiminlyönti voi rikkoa
standardivaihteiston.
• Avaimella käynnistettävät ajoneuvot: Älä vaihda Forward/Reverse-kahvan asentoa samaan aikaan,
kun painat kaasupoljinta. Siirrä kahvaa vain silloin, kun ajoneuvo on täysin pysähdyksissä. Tämän
varoituksen laiminlyönti voi rikkoa standardivaihteiston.
Sähkökäyttöiset ajoneuvot
Sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa on erikoissähköjärjestelmä, joka käyttää tietyissä tilanteissa moottorijarrutusta.
Näissä tilanteissa ajoneuvo toimii seuraavasti:
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• Poistumisjarru: Tämä toiminto estää ajoneuvoa valumasta kontrolloimattomasti, jos kuljettaja pysäköi sen
rinteeseen ja lähtee ajoneuvosta laittamatta pysäköintijarrua päälle. Ajoneuvo valuu noin 1,6–4,8 km/h (1–3 mph).
Jos poistumisjarru on kytkettynä kaksi sekuntia tai enemmän, se antaa varoitusäänen merkiksi moottorijarrutuksen
kytkeytymisestä. Lue seuraava VAROITUS.

VAROITUS
• Poistumisjarru ei rajoita ajoneuvon nopeutta 4,8 km/h:iin (3 mph) erittäin jyrkissä rinteissä. Älä aja
ajoneuvolla yli 20 astetta jyrkissä rinteissä.
• Poljin alhaalla -moottorijarrutus: Tämä toiminto helpottaa ajoneuvon nopeuden hallintaa alamäessä. Kun
ajoneuvo saavuttaa ohjelmoidun huippunopeutensa, moottorijarrutus kytkeytyy päälle eikä anna vauhdin kiihtyä
enempää. Moottorijarrutus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun ajoneuvon vauhti putoaa alle ohjelmoidun
huippunopeuden.
• Poljin ylhäällä -moottorijarrutus: IQ Plus -järjestelmää käyttävien ajoneuvojen nopeusasetukset ovat
ohjelmoitavissa. Moottorijarrutus aktivoituu, kun kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen tai ajoneuvon vauhti ylittää
määritetyn nopeuden. Moottorijarrutus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun ajoneuvon vauhti putoaa alle
ohjelmoidun huippunopeuden. Jos nopeusasetuksia ei ole määritetty, moottorijarrutus aktivoituu, kun kuljettaja
vapauttaa kaasupolkimen ja se kytkeytyy pois päältä vasta kun ajoneuvo pysähtyy kokonaan. Kysy lisätietoja tästä
ohjelmoitavasta toiminnosta lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

VAROITUS
• Kun akut on ladattu täyteen, kuuluu moottorijarrutuksen aikana varoitusmerkkiääni, joka varoittaa
kuljettajaa siitä, että moottorijarrutus toimii alennetulla suorituskyvyllä. Kun tämä tapahtuu, käytä
jarrupoljinta ajoneuvon nopeuden säätämiseen.

77

Kuva 12 Kaasu- ja jarrupolkimet

JARRUPOLJIN
Jarrupoljin on vasemmanpuoleinen iso poljin, johon on painettu teksti STOP (Kuva 12). Paina jarrupoljinta oikealla
jalallasi, kun haluat hidastaa ajoneuvon vauhtia tai pysäyttää ajoneuvon (Kuva 13).

PYSÄKÖINTIJARRUN POLJIN
Pysäköintijarrun poljin on jarrupolkimen vasemmassa ylälaidassa oleva pieni koholla oleva kohta. Siihen on
kohokuvioitu teksti PARK, ja sen ylälaidassa on merkintä PARK BRAKE (Kuva 12). Kytke pysäköintijarru painamalla
jarrupoljinta jämäkästi ja painamalla polkimen pysäköintijarruosaa jalalla eteenpäin (Kuva 14). Lue seuraava
VAROITUS.
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VAROITUS
• Pysäköintijarru vapautuu automaattisesti kaasu- tai jarrupoljinta painettaessa. Pysäköintijarrussa on
useita lukkiutumisasentoja, joten se tulee painaa ja lukita huolellisesti, ettei ajoneuvo lähde valumaan.
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Kuva 13 Jarrupoljin

Kuva 14 Pysäköintijarru

HINAA/AJA-KYTKIN
Vain sähkökäyttöiset ajoneuvot

VAROITUS
• Aseta Hinaa/Aja-kytkin HINAA-asentoon ennen kuin kytket tai irrotat akun. Tämän varoituksen
laiminlyönti voi johtaa akun räjähtämiseen tai vakavaan loukkaantumiseen.
• Kun Hinaa/Aja-kytkin on HINAA-asennossa, mitkään moottorijarrutustoiminnot, mukaan lukien
poistumisjarru, eivät ole käytössä.
Sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa on Hinaa/Aja-kytkin (1), joka sijaitsee istuimen tukipaneelissa istuimen alla (Kuva
15). Kytkimen on oltava AJA-asennossa, jotta ajoneuvoa voi käyttää. Kun kytkin on HINAA-asennossa, ajoneuvon
sähkölaitteisiin ei tule virtaa eikä ajoneuvoa voi käyttää. Lue seuraava HUOMAUTUS.
HUOMAUTUS: Kun asetat Aja/Hinaa-kytkimen HINAA-asentoon, odota 10 sekuntia ennen kuin asetat sen takaisin
AJA-asentoon.
Kun asetat Aja/Hinaa-kytkimen AJA-asentoon, odota 10 sekuntia ennen ajoneuvon käyttämistä.
Hinaa/Aja-kytkin tulisi asettaa HINAA-asentoon seuraavissa tilanteissa:
• Ennen ajoneuvon hinaamista: Aseta Hinaa/Aja-kytkin HINAA-asentoon, jos haluat poistaa kaikki
moottorijarrutustoiminnot käytöstä. Näin estät ajoneuvon ja sähkölaitteiden mahdolliset vauriot, joita voi aiheutua,
jos ajoneuvoa hinataan poistumisjarrun ollessa toiminnassa.
• Ennen akkukaapeleiden irrottamista tai kytkemistä:Katkaise ajoneuvon kaikkien sähköjärjestelmien virta
asettamalla Hinaa/Aja-kytkin on HINAA-asentoon. Näin estät kipinöinnin ja akun mahdollisen räjähtämisen, koska
akkukaapeleihin ei tule virtaa.
• Pitkäaikaista säilytystä varten: Katkaise ajoneuvon kaikkien sähköjärjestelmien virta asettamalla Hinaa/Aja-kytkin
on HINAA-asentoon. Näin ajoneuvon sähkölaitteet eivät tyhjennä akkua.
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Kuva 15 Hinaa/Aja-kytkin

VIRRANKATKAISIJA
Vain sähkökäyttöiset ajoneuvot
IQ Plus -ajoneuvoissa on virrankatkaisija (2), joka sijaitsee Hinaa/Aja-kytkimen vieressä (Kuva 15). Jos virrankatkaisija
on aktivoitunut, ajoneuvosta kuuluu nopeiden piippausten sarja ja auto hidastuu noin 50 %:iin sen määritetystä
huippunopeudesta. Jos virrankatkaisija aktivoituu, pysäytä ajoneuvo, irrota istuin ja nollaa virrankatkaisija painamalla
sitä. Jos virrankatkaisija aktivoituu heti uudestaan, kun ajoneuvolla lähdetään liikkeelle, ota yhteyttä Club Car
-jälleenmyyjään.

NEUTRAL-LUKITUSKYTKIN
Vain bensiinikäyttöiset ajoneuvot
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Kuva 16 Neutral-lukituskytkin

Huoltotoimien helpottamiseksi istuimen alla olevassa istuimen tukipaneelissa on Neutral-lukituskytkin (Kuva 16).
Neutral-lukituksen kytkimessä on kaksi selvästi merkittyä asentoa: MAINTENANCE (Huolto) ja OPERATE (Käyttö).
Kun kytkin on MAINTENANCE-asennossa, huoltohenkilö voi käyttää moottoria NEUTRAL (Vapaa) -asennossa
ja suorittaa tiettyjä huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Kun kytkin on tässä asennossa, ajoneuvo ei toimi vaikka
Forward/Reverse-kahva asetettaisiinkin FORWARD- tai REVERSE-asentoon.
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VAROITUS
• Kun kytkin on MAINTENANCE-asennossa ja moottori käynnissä, ajoneuvo saattaa lähteä yllättäen
liikkeelle, jos Forward/Reverse-kahvaa siirretään tai tönäistään vahingossa. Tämä voidaan estää
kiilaamalla etu- ja takapyörät ja asettamalla pysäköintijarru kunnolla päälle ennen huoltotoimenpiteitä
tai ajoneuvon läheltä poistumista.
HUOMAUTUS: Muista laittaa kytkin huoltotoimenpiteiden jälkeen takaisin OPERATE (Käyttö) -asentoon, sillä muuten
ajoneuvo ei toimi vaikka Forward/Reverse-kahva asetettaisiinkin FORWARD- tai REVERSE-asentoon.

LAVAN LUKITUSLAITE
Carryall 500- ja 550-ajoneuvoissa on lavan lukituslaite. Se sijaitsee kuljettajan puolella (Kuva 17). Jos haluat nostaa
lavan, vedä lukituslaitteen kahvaa ylös ja nosta lavaa.
Sulje lava laskemalla sitä varovasti, kunnes lukituslaite lukkiutuu. ÄLÄ pudota lavaa.

VAROITUS
• Varmista aina, etteivät kätesi tai sormesi ole lavan ja istuinten selkänojien väliin jäävällä
murskautumisalueella.
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Kuva 17 Lavan lukituslaite

Kuva 18 Kannatintanko

KANNATINTANKO
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.
Carryall 500- ja 550-ajoneuvoissa on automaattisesti toimiva kannatintanko ja kannatintangon kisko, jotka sijaitsevat
rungon takaosassa, kuljettajan puolella (Kuva 18). Kun lavaa nostetaan ja lukituslaitteen kahvaa vedetään lavasta
poispäin, kannatintanko asettuu johonkin kannatintangon kiskon lovista.

VAARA
• Ole varovainen, jos työskentelet lavan alla. Varmista, että kannatintanko on hyvin paikoillaan. Muutoin
lava putoaa, mikä johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
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VAROITUS
• Älä siirrä kannatintankoa pois paikoiltaan ennen kuin varmistut, ettei lavan alla ole ketään.
• Älä pudota kuormalavaa, vaan laske se varovasti ja pysy itse riittävän kaukana. Tämän varoituksen
laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Varmista aina, etteivät kätesi ole lavan ja istuinten selkänojien väliin jäävällä murskautumisalueella.
Carryall 500- ja 550-ajoneuvoissa: kun haluat laskea lavan, nosta lavaa sen verran, että kannatintanko nousee kiskon
lovesta. Vapauta kannatintanko kiskon lovesta työntämällä kannatintankoa ajoneuvon etuosaa kohti ja laske lava
varovasti alas. ÄLÄ pudota lavaa.

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET JA PÄIVITTÄIN TARKASTETTAVAT
TURVALLISUUSASIAT
Jokainen Club Car -ajoneuvo on tarkistettu ja säädetty tehtaalla huolellisesti. Tästä huolimatta suosittelemme,
että tutustut uuden ajoneuvon hallintalaitteisiin, mittareihin ja toimintoihin huolellisesti. Tarkista jokainen ajoneuvo
huolellisesti ja varmista, että ne ovat täysin toimintakunnossa ennen kuin hyväksyt toimituksen.
Voit käyttää seuraavaa luetteloa ajoneuvon tarkistuksen apuna. Ajoneuvon toiminta tulisi tarkistaa päivittäin tämän
tarkistuslistan sekä Suorituskyvyn tarkastaminen hotellipoika 31- ja Säännölliset huolto-ohjelmat hotellipoika
43-asiakirjojen kanssa. Club Car -jälleenmyyjän tai koulutetun huoltohenkilön tulisi korjata tarkistuksessa huomatut viat.
• Yleistä: Kaikkien osien pitää olla paikoillaan ja asennettu oikein. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat
riittävän tiukalla. Tarkista bensiinikäyttöisissä ajoneuvoissa myös kaikkien letkujen kiinnitykset sekä starttimoottorin
hihnan kireys.
• Turvallisuus- ja tiedotetarrat: Tarkista, että kaikki turvallisuus- ja tiedotetarrat ovat paikoillaan. Katso
Turvatarratunnisteet hotellipoika 4.
• Renkaat: Tarkista päivittäin silmämääräisesti, että renkaissa on oikea ilmanpaine ja etteivät ne ole kuluneet tai
rikkoutuneet. Katso Ajoneuvon tekniset tiedot hotellipoika 67.
• Akku/Akut: Tarkista akkunesteen määrä (Kuva 22, Sivu 52 tai Kuva 29, Sivu 61). Tarkista akun navat. Johtojen
tulisi olla hyvin kiinni, eikä niissä saa olla ruostetta. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen akut on ladattava täyteen
ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa.
• Laturin johto ja pistoke (sähkökäyttöiset ajoneuvot): Tarkista silmämääräisesti, ettei johdoissa ole murtumia tai
rispaantumia ja että ne ovat hyvin kiinni.
• Sivunapainen akku (bensiinikäyttöiset ajoneuvot): Tarkista akkunesteen määrän oikea taso (Kuva 29, Sivu 61).
Tarkista akun navat. Kaapelien tulisi olla tiukalla eikä niissä saa olla ruostetta. Akun tulisi olla täydessä varauksessa.
• Ylänapainen akku (bensiinikäyttöiset ajoneuvot): Tarkista akun navat. Kaapelien tulisi olla tiukalla eikä niissä
saa olla ruostetta. Akun tulisi olla täydessä varauksessa. (Kuva 30, Sivu 61).
• Moottori (bensiinikäyttöiset ajoneuvot):Tarkista moottoriöljyn oikea taso. Katso Moottoriöljy –
Bensiinikäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 61.Tarkista, ettei ilmanottoaukko ole tukossa.
• Polttoaine (bensiinikäyttöiset ajoneuvot):Tarkista polttoaineen oikea taso. Katso Tankkausohjeet –
Bensiinikäyttöinen ajoneuvo hotellipoika 64. Tarkista päivittäin, ettei polttoainesäiliössä, polttoaineinjektiossa,
letkuissa, korkissa ja pumpussa ole polttoainevuotoja.
• Suorituskyvyn tarkistaminen: Tarkista ohjeiden mukaisesti. Katso Suorituskyvyn tarkastaminen hotellipoika
31.
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VAROITUS
• Varmista, että muovi on irrotettu istuimesta ennen ajoneuvon käyttöä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi
aiheuttaa tulipalon, aineellisia vahinkoja, vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

SUORITUSKYVYN TARKASTAMINEN
Kun olet tutustunut ajoneuvon hallintalaitteisiin sekä lukenut ja sisäistänyt ajo-ohjeet, voit suorittaa ajoneuvon koeajon.
Voit käyttää päivittäisen tarkistuksen apuna seuraavaa luetteloa sekä Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja Päivittäin
tarkastettavat turvallisuusasiat -kohdan ohjeita. Club Car -jälleenmyyjän tai koulutetun huoltohenkilön tulisi korjata
tarkistuksessa huomatut viat.
Kaikki ajoneuvot
• Forward/Reverse-ohjain: Tarkista toiminta. Katso Hallintalaitteet ja mittarit hotellipoika 22.
• Jarrut:Tarkista jarrujen toiminta. Kun jarrupoljin painetaan pohjaan kohtalaisella voimalla, polkimen ei tulisi painua
alaspäin yli puolenvälin ja ajoneuvon pitäisi pysähtyä tasaisesti ja puoltamatta kumpaankaan suuntaan. Jos
jarrupoljin painuu alaspäin yli puolenvälin tai ajoneuvo mutkittelee tai se ei pysähdy, tarkastuta ja säädä jarrut.
Jarruja tulee säätää riittävän usein, jotta jarrupoljinta ei pysty polkemaan missään olosuhteissa ajoneuvon lattiaan
kiinni.
• Pysäköintijarru:Kun pysäköintijarru kytketään päälle, sen tulisi lukita pyörät ja pitää ajoneuvo paikoillaan (20
asteen tai sitä loivemmassa rinteessä). Sen tulisi vapautua automaattisesti kaasu- tai jarrupoljinta painettaessa.
• Peruutuksen merkkiääni:Peruutuksen merkkiäänen tulisi ilmoittaa, että Forward/Reverse-kahva tai -kytkin on
REVERSE (Peruutus) -asennossa.
• Ohjaus: Ajoneuvoa pitäisi olla helppo ohjata, eikä ohjauspyörässä saisi olla välystä.
• Yleistä: Kuuntele, kuuluuko ajoneuvosta epätavallisia ääniä, kuten nitinää tai kolinaa. Tarkista ajoneuvon
ajo-ominaisuudet ja suorituskyky. Pyydä Club Car -jälleenmyyjää tai koulutettua huoltohenkilöä tarkistamaan
epätavalliset asiat.
Sähkökäyttöiset ajoneuvot
• Kaasupoljin: Kun virta-avain on ON-asennossa ja Forward/Reverse-kytkin FORWARD-asennossa, ajoneuvon
tulisi käynnistyä ja kiihtyä kaasupoljinta painettaessa tasaisesti huippunopeuteensa. Club Car -ajoneuvoissa on
rajoitettu peruutusnopeus. Kun poljin vapautetaan, sen pitäisi palata alkuperäiseen asentoonsa ja moottorin pitäisi
jäädä joutokäynnille tai siirtyä moottorijarrutustilaan. Katso alla oleva kohta Poljin ylhäällä -moottorijarrutus.
• Poistumisjarru: Aseta Hinaa/Aja-kytkin AJA-asentoon, kun ajoneuvo on pysäköity tasaiseen kohtaan ja
pysäköintijarru laitettu päälle, ja yritä työntää ajoneuvoa. Moottorijarrutuksen tulisi kytkeytyä päälle ja vastustaa
ajoneuvon liikettä [ajoneuvon tulisi liikkua korkeintaan 1,6–4,8 km/h (1–3 mph)] Forward/Reverse-kytkimen
asennosta riippumatta. Kun poistumisjarrun moottorijarrutus on kytketty päälle, peruutusäänimerkin tulisi noudattaa
tiettyä kaavaa.
• Poljin ylhäällä -moottorijarrutus: Kiihdytä ajoneuvon huippunopeuteen ja vapauta kaasupoljin.
Moottorijarrutuksen tulisi hidastaa ajoneuvon vauhti nopeasti ja tasaisesti. Moottorijarrutus kytkeytyy pois päältä,
kun ajoneuvon vauhti hidastuu IQ Plus -ajoneuvoihin ohjelmoituun nopeuteen. IQ Plus -järjestelmää käyttävien
ajoneuvojen nopeusasetukset ovat ohjelmoitavissa. Kysy lisätietoja tästä säädettävästä toiminnosta lähimmältä
Club Car -jälleenmyyjältäsi.
• Poljin alhaalla -moottorijarrutus:Kiihdytä alamäessä kaasupoljin pohjaan painettuna. Kun ajoneuvo
saavuttaa huippunopeutensa, moottorijarrutus kytkeytyy päälle ja rajoittaa ajoneuvon vauhdin sen ohjelmoituun
huippunopeuteen. Ajoneuvo saattaa ylittää sille ohjelmoidun huippunopeuden erittäin jyrkissä rinteissä. Käytä
tällöin jarrupoljinta.
Bensiinikäyttöiset ajoneuvot
• Kaasupoljin polkimella käynnistettäville ajoneuvoille:Kun virta-avain on ON-asennossa ja
Forward/Reverse-kahva FORWARD-asennossa, ajoneuvon tulisi käynnistyä ja kiihtyä kaasupoljinta painettaessa
tasaisesti huippunopeuteensa. Kun poljin vapautetaan, sen pitäisi palata alkuperäiseen asentoonsa ja moottorin
pitäisi sammua.
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Ajo-ohjeet
• Avaimella käynnistettävien ajoneuvojen kaasupoljin:Kun olet käynnistänyt ensin moottorin virtakytkimestä ja
asettanut Forward/Reverse-kahvan FORWARD-asentoon, ajoneuvon tulisi kiihtyä kaasupoljinta painettaessa
tasaisesti huippunopeuteensa. Kun poljin vapautetaan, sen pitäisi palata alkuperäiseen asentoonsa ja moottorin
pitäisi jäädä joutokäynnille.
• Rajoitin: Tarkista ajoneuvon huippunopeus tasaisella pinnalla. Katso ajoneuvon nimellisnopeus sen teknisistä
tiedoista, jotka alkavat sivulta 70.

AJO-OHJEET
VAROITUS
• Ajoneuvoa ajavilla henkilöillä tulisi olla ajokortti.
• Älä anna kenenkään ajaa ajoneuvoa, ennen kuin hän on tutustunut ajoneuvon kaikkiin ohjaimiin
ja toimintoihin.
• Ajoneuvossa saa olla samaan aikaan korkeintaan kaksi henkilöä.
• Kuormalavalla ei saa olla matkustajia.
• Ajoneuvoa ei ole suunniteltu erityisesti vammaisille. Varmista, että kaikki kuljettajaksi haluavat
henkilöt osaavat käyttää ajoneuvoa, ennen kuin annat heidän ajaa.
• Varmista, että kaikki matkustajat tietävät kuinka ajoneuvossa istutaan turvallisesti, ennen kuin annat
heidän tulla kyytiin.
• Jos ajoneuvoa käytetään pimeällä, siinä on oltava ajovalot, perävalot ja heijastimet.
• Pysäytä ajoneuvo ennen kuin siirrät Forward/Reverse-kahvaa tai -kytkintä. Tämän ohjeen laiminlyönti
voi johtaa tarkkaamattomien matkustajien loukkaantumisiin ja/tai ajoneuvon rikkoutumiseen.
• Älä koskaan jätä lapsia yksin ajoneuvoon.
• Älä seiso suoraan ajoneuvon edessä tai takana, sillä voit jäädä ajoneuvon alle.
• Ajoneuvoa pitää ajaa aina kuljettajan paikalta.
• Istu liikkuvassa ajoneuvossa aina turvavyö kiinnitettynä ja pidä kädensijoista tai -kahvoista kiinni,
jotta et putoaisi ajoneuvosta. Kuljettajan tulisi pitää molemmat kädet ohjauspyörässä ajon aikana.
• Vältä vakavan vammautumisen vaara pitämällä vartalosi kokonaan ajoneuvon sisäpuolella.
• Aja kurveihin hitaasti, jotta ajoneuvo ei kaadu.
• Aja hitaasti ylä- ja alamäkiin, jotta ajoneuvo ei kaadu. Vältä ajamasta yli 20 astetta jyrkissä rinteissä.
• Älä pysäköi lastattua ajoneuvoa rinteeseen. Jos sinun on pakko pysäyttää lastattu ajoneuvo
rinteeseen, vältä äkkinäisiä lähtöjä tai taaksepäin liukumista ja äkkinäisiä pysähdyksiä. Tämän
varoituksen laiminlyönti voi johtaa ajoneuvon kaatumiseen.
• Vältä äkkinäisiä lähtöjä, jarrutuksia ja jyrkkiä kaarroksia, koska ne saattavat johtaa tarkkaamattomien
matkustajien loukkaantumisiin ja/tai ajoneuvon rikkoutumiseen.
• Aja poikkeavissa ajo-olosuhteissa, kuten märällä nurmella tai normaalia hitaammin epätasaisessa
maastossa, normaalia hitaammin, jotta pystyt säilyttämään ajoneuvon hallinnan ja estämään
ajoneuvon kaatumisen.
VAROITUS JATKUU SEURAAVA SIVU
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Ajo-ohjeet

VAROITUS
• Älä aja tällä ajoneuvolla yleisillä teillä. Sitä ei ole tarkoitettu normaaliin liikenteeseen eikä sitä tulisi
rekisteröidä maantiekäyttöön.
• Tätä ajoneuvoa saa ajaa vain määrätyillä alueilla ja sen kuljettajien on oltava kokeneita kuljettajia.
• Älä aja alkoholin, huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.
• Hidasta vauhtia alamäissä jarruttamalla.
• Älä yritä hypätä ajoneuvolla.
• Tätä ajoneuvoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi paikoissa, joissa on putoavien esineiden vaara. Jos
ajoneuvoa on tarkoitus käyttää tällaisessa ympäristössä, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Älä aja ajoneuvoa puun oksien, siltojen, tunneleiden tai muiden kohteiden alta, jotka ovat alle 203 cm
(80 tuumaa) maasta.
• Käytä ajoneuvoa varovasti silloin kun lavan sivuihin on kiinnitetty lisälaitteita. Lisälaitteet voivat
leventää ajoneuvoa, mikä lisää lähellä oleviin ihmisiin ja esineisiin törmäämisen ja siten vaurioiden
ja loukkaantumisten riskiä.
Kukaan ei saa ajaa ajoneuvoa, ennen kuin hän on tutustunut ajoneuvon toimintaan ja hallintalaitteisiin.’ Kokeneemman
kuljettajan tulisi käydä jokaisen ensikertalaisen kanssa koeajolla, ennen kuin heidän annetaan ajaa ajoneuvolla yksin.
Noudata seuraavia ohjeita kirjaimellisesti ja annetussa järjestyksessä ajoneuvon turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ennen ajoneuvon käyttämistä.

AJONEUVON KÄYNNISTÄMINEN
1.

Lue ajoneuvossa olevat turvallisuus- ja tietotarrat.

2.

Opettele ja sisäistä hallintalaitteiden toiminta.

3.

Varmista, että kuorma on hyvin paikoillaan.

4.

Varmista, että kaikki istuvat paikoillaan ja pitävät kiinni istuinten käsisijoista tai kaiteista. Kuljettajan tulisi pitää
molemmat kädet ohjauspyörässä.

5.

Varmista, että pyörät osoittavat haluttuun suuntaan ja että ajoneuvon kulkusuunnassa ei ole mitään esteitä.’

6.

Sähkökäyttöiset ja polkimella käynnistettävät ajoneuvot:Käynnistä ajoneuvo.
6.1.

Käännä virtakytkin ON-asentoon.

6.2.

Valitse kulkusuunta siirtämällä Forward/Reverse-kahva haluamaasi asentoon (F = eteen tai R = peruutus).
Peruutuksen merkkiääni ilmoittaa, että Forward/Reverse-kahva tai -kytkin on REVERSE (Peruutus)
-asennossa.
Paina kaasupoljinta rauhallisesti. Pysäköintijarru vapautuu automaattisesti ja ajoneuvo lähtee liikkeelle.
Kun painat kaasupoljinta, ajoneuvo kiihtyy kunnes se saavuttaa huippunopeutensa. Lue seuraava
VAROITUS ja HUOMAUTUS.

6.3.

7.

Avaimella käynnistettävät ajoneuvot:Käynnistä ajoneuvo.
7.1.
7.2.
7.3.

Varmista, että Forward/Reverse-kahva on NEUTRAL (Vapaa) -asennossa.
Paina jarrupoljinta ja pidä se pohjassa.
Käännä virta-avain START-asentoon ja vapauta se vasta kun moottori on käynnistynyt. Moottori käy
joutokäynnillä, kun Forward/Reverse-kahva on NEUTRAL-asennossa.

7.4.

Pidä jarrupoljin pohjassa ja siirrä Forward/Reverse-kahva haluamaasi asentoon (F = eteen tai R =
peruutus). Moottorin täytyy olla joutokäynnillä ennen vaihdekepin siirtämistä. Peruutuksen merkkiääni
ilmoittaa, että Forward/Reverse-kahva on REVERSE (Peruutus) -asennossa.

7.5.

Vapauta jarrupoljin ja paina kaasupoljinta rauhallisesti. Pysäköintijarru vapautuu automaattisesti ja ajoneuvo
lähtee liikkeelle. Kun painat kaasupoljinta, ajoneuvo kiihtyy kunnes se saavuttaa huippunopeutensa. Lue
seuraava VAROITUS ja HUOMAUTUS.
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Ajo-ohjeet

VAROITUS
• Kuljettajan on hallittava ajoneuvon nopeus alamäessä.
• Pysäytä ajoneuvo ennen kuin siirrät Forward/Reverse-kahvaa tai -kytkintä. Tämän ohjeen laiminlyönti
voi johtaa tarkkaamattomien matkustajien loukkaantumisiin ja/tai ajoneuvon rikkoutumiseen.
Vain sähkökäyttöiset ajoneuvot:
• Poljin alhaalla- tai poljin ylhäällä -moottorijarrutuksella voidaan hallita ajoneuvon nopeutta alamäessä.
Jyrkissä rinteissä ja tietyn tyyppisissä olosuhteissa voidaan moottorijarrutuksen lisäksi joutua
käyttämään myös jarrupoljinta.
Vain bensiinikäyttöiset ajoneuvot:
• Paina alamäessä jarrupoljinta tarpeen mukaan ja kaasupoljinta hieman. Kun kaasupoljinta painetaan
hieman, alamäkinopeutta rajoitetaan jarrujen lisäksi myös moottorijarrutuksella.

AJONEUVON PYSÄYTTÄMINEN

VAROITUS
• Veden läpi ajaminen saattaa vaikuttaa jarrujen toimintaan. Jos ajat veden läpi, tarkista jarrujen toiminta
painamalla jarrupoljinta kevyesti. Jos vauhti ei hidastu normaalisti, pidä jarrupoljinta painettuna niin
pitkään, kunnes jarrut kuivuvat ja alkavat toimia jälleen normaalisti.
• Ajoneuvon pysäyttämisen jälkeen pysäköintijarru vedetään päälle kunnolla, jotta se estää ajoneuvon
vierimisen.

HUOMIO
• Jos pysähdyt rinteeseen, pidä ajoneuvo paikallaan painamalla jarrupoljinta. Älä käytä kaasupoljinta
ajoneuvon paikallaan pitämiseen.
Kun haluat pysäyttää ajoneuvon, vapauta kaasupoljin ja paina jarrupoljinta kunnes ajoneuvo pysähtyy kokonaan.

PYSÄKÖINTI JA AJONEUVON JÄTTÄMINEN
1.

Ajoneuvon pysähdyttyä kokonaan pysäköintijarru vedetään päälle kunnolla, niin että se lukitsee pyörät ja estää
ajoneuvon vierimisen.

2.

Käännä virtakytkin OFF-asentoon ja laita Forward/Reverse-kahva NEUTRAL-asentoon. Ota avain virtalukosta,
kun ajoneuvoa ei käytetä.

Vain sähkökäyttöiset ajoneuvot:Kun Hinaa/Aja-kytkin on Aja-asennossa, poistumisjarru-toiminto varmistaa että
ajoneuvo valuu (Forward/Reverse-kytkimen tai virta-avaimen asennosta riippumatta) korkeintaan 1,6–4,8 km/h (1–3
mph) nopeudella, ellei kuljettaja paina kaasupoljinta. Näin pysäköity ajoneuvo (jossa on pysäköintijarru päällä) ei
pääse valumaan niin nopeasti, ettei sitä saisi juoksemalla kiinni.
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Lastaaminen ja purkaminen

LASTAAMINEN JA PURKAMINEN
VAROITUS
• Lukitse pyörät ennen lastaamista kytkemällä seisontajarru päälle.
• Kuormalavalla ei saa olla matkustajia.
• Älä ylitä ajoneuvon kantokykyä. Kantokyky on määritetty tasaisille alustoille.
• Ylikuormitus saattaa vaikuttaa ajoneuvon hallittavuuteen tai aiheuttaa komponentin hajoamisen, mikä
voi johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen ja joissain tapauksissa vakaviin henkilövahinkoihin.
• Aja rinteissä ja epätasaisessa maastossa normaalia hitaammin ja kevyemmällä kuormalla.
• Peruuta aina hitaasti ja vältä äkkinäisiä pysäytyksiä. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa
ajoneuvon kaatumisen sivulle tai takakautta ympäri.
• Älä pysäköi lastattua ajoneuvoa rinteeseen. Jos sinun on pakko pysäyttää ajoneuvo rinteeseen, vältä
äkkinäisiä lähtöjä tai taaksepäin liukumista ja äkkinäisiä pysähdyksiä. Tämän varoituksen laiminlyönti
voi johtaa ajoneuvon kaatumiseen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
• Älä laita kuormaa takaluukun päälle. Takaluukun tulisi olla lukittuna pystyasentoon kun ajoneuvo on
liikkeessä.
• Vältä äkkinäisiä lähtöjä, jarrutuksia ja jyrkkiä kaarroksia, koska kuorman painopiste voi muuttua
ja ajoneuvo saattaa kaatua.
• Kuorman painopiste voi vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn, ohjaukseen sekä jarrujen toimintaan.’
Pyri pitämään kuorman painopiste mahdollisimman matalana. Kuormatulla ajoneuvolla on ajettava
normaalia hitaammin ja erityisen hitaasti kurveihin.
• Kiinnitä kuorma huolellisesti, jotta se ei pääse liikkumaan, sillä liikkuva kuorma voi vahingoittaa
matkustajia ja heikentää ajoneuvon hallittavuutta.’
• Pura kuorma lavalta, ennen kuin yrität nostaa ajoneuvoa nostolaitteella, nosturilla tai tunkilla.
• Kuormitus sisältää valinnaisten lisälaitteiden painon.
Sijoita ja kiinnitä kuorma mahdollisimman keskelle ja lavan etuosaan. Älä lastaa ajoneuvoa liian täyteen. Katso
ajoneuvon kantokyvyt seuraavasta taulukosta.

AJONEUVON KUORMAN KANTOKYKY
Matkustajakapasiteetti
Kyydissä olevien enimmäispainolla tarkoitetaan kyydissä olevien (kuljettaja ja matkustajat) suurinta sallittua painoa,
jonka kanssa ajoneuvoa voidaan vielä käyttää turvallisesti.
Kuormakapasiteetti
Kuormakapasiteetti on suurin kuorma, jonka ajoneuvo voi kantaa kuormatiloissa ja lavalla, mukaan luettuna
lisälaitteiden paino.
Perävaunun aisapaino
Perävaunun aisapaino on perävaunun aisan perävaunun koukkuun kohdistama suurin sallittu paino.
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Ajoneuvon kuorman kantokyky
Perävaunun bruttopaino
Perävaunun bruttopainolla tarkoitetaan perävaunun ja perävaunun kuorman yhteenlaskettua painoa.
Ajoneuvon nimellinen kantokyky
Ajoneuvon nimellinen kantokyky on suurin mahdollinen paino, jonka ajoneuvo voi kantaa. Se sisältää matkustajat,
kuorman, lavan kuorman ja lisälaitteet.
Ajoneuvon nimelliskapasiteetti yhteensä
Ajoneuvon nimelliskapasiteetti yhteensä sisältää ajoneuvon nimelliskapasiteetin ja perävaunun bruttopainon.
Ajoneuvon suurin sallittu bruttopaino
Ajoneuvon suurin sallittu bruttopaino sisältää ajoneuvon painon ja ajoneuvon nimellisen kantokyvyn. Ajoneuvolle
määritettyä suurinta sallittua bruttopainoa ei saa ylittää turvallisuussyistä.
Ajoneuvon suurin sallittu yhteisbruttopaino
Ajoneuvon suurin sallittu yhteisbruttopaino sisältää ajoneuvon enimmäisbruttopainon ja perävaunun bruttopainon.
Ajoneuvolle määritettyä suurinta sallittua yhteisbruttopainoa ei saa ylittää turvallisuussyistä.
Katso lisätietoja seuraavista määrityksistä kohdasta Kuva 19.
_

Sähkökäyttöinen

Carryall 550 sähkö- ja

Carryall 700 sähkö- ja

bensiinikäyttöinen

bensiinikäyttöinen

181 kg (400 lb)

181 kg (400 lb)

226 kg (500 lb)

363 kg (800 lb)

227 kg (500 lb)

454 kg (1 000 lb.)

667 N (150 lbf)

667 N (150 lbf)

667 N (150 lbf)

D: Perävaunun enimmäisbruttopaino

680 kg (1 500 lb.)

408 kg (900 lb.)

680 kg (1 500 lb.)

A + B = Ajoneuvon nimellinen kantokyky

544 kg (1 200 lb.)

408 kg (900 lb.)

680 kg (1 500 lb.)

680 kg (1 500 lb.)

408 kg (900 lb.)

680 kg (1 500 lb.)

Sähköinen: 632 kg

Sähköinen: 636 kg

Sähköinen: 669 kg

(1 393 lb.)

(1 402 lb.)

(1 475 lb.)

Bensiini: 411 kg (907 lb.)

Bensiini: 427 kg (942 lb.)

Bensiini: 450 kg (993 lb.)

Sähköinen: 1 176 kg

Sähköinen: 1 044 kg

(2 593 lb.)
Bensiini: 956 kg (2 107 lb.)

(2 302 lb.)
Bensiini: 836 kg (1 842 lb.)

4-pyöräinen Carryall
500 kaasulla ja jarrulla
A: Matkustajakapasiteetti
B: Kuormakapasiteetti (sisältää kuorman, lavan
kuorman ja lisälaitteet.)

C: Perävaunun suurin sallittu aisapaino

A + B + D ei saa ylittää ajoneuvon yhteisnimelliskapasiteettia

Ajoneuvon paino

A + B + ajoneuvon paino = ajoneuvon suurin sallittu
bruttopaino

Sähköinen: 1 312 kg
A + B + D + ajoneuvon paino ei saa ylittää ajoneuvon
suurinta sallittua yhteisbruttopainoa

(2 893 lb.)
Bensiini: 1 091 kg (2
407 lb.)
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Sähköinen: 1 044 kg
(2 302 lb.)
Bensiini: 836 kg (1 842 lb.)

Sähköinen: 1 349 kg
(2 975 lb.)
Bensiini: 1 130 kg (2
493 lb.)
Sähköinen: 1 349 kg
(2 975 lb.)
Bensiini: 1 130 kg (2
493 lb.)

Ajoneuvolla hinaaminen

B

A

2850

Kuva 19

Ajoneuvon kuormakapasiteetti

AJONEUVOLLA HINAAMINEN
VAROITUS
• Älä hinaa ajoneuvoa tai perävaunua yleisillä teillä tai maanteillä.
• Aja hinatessa normaalia hitaammin.
• Hinaa varovasti.
• Ajoneuvon suurin sallittu yhteisbruttopaino ei saa ylittää aiemmin ilmoitettua painoa.
• Hinattavassa ajoneuvossa tai perävaunussa ei saa olla matkustajia.
• Vältä hinatessa äkkinäisiä lähtöjä, jarrutuksia ja jyrkkiä kaarroksia.
• Älä pysäköi ajoneuvoa hinauksen aikana rinteeseen. Jos sinun on pakko pysäyttää ajoneuvo
rinteeseen, vältä äkkinäisiä lähtöjä tai taaksepäin liukumista ja äkkinäisiä pysähdyksiä. Tämän
varoituksen laiminlyönti voi johtaa ajoneuvon kaatumiseen, joka voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen.
• Älä mene hinausauton ja hinattavan ajoneuvon tai perävaunun väliselle alueelle.
Perävaunun tai toisen ajoneuvon hinaaminen voi vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa, joten ole erittäin varovainen, jos
käytät tätä ajoneuvoa vetoautona. Katso ajoneuvon kantokyvyt edellisestä taulukosta.
Ajoneuvoa, jossa on perävaunu, ei tulisi pysäköidä rinteeseen. Jos ajoneuvo on pysäköitävä rinteeseen, paina jarrut
pohjaat ja pyydä jotain toista henkilöä kiilaamaan perävaunun renkaat. Vapauta jarrut, jolloin perävaunun kuorma jää
kiilojen varaan. Kun perävaunun renkaat on kiilattu, kytke pysäköintijarru päälle.
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Perävaunussa kuljettaminen

PERÄVAUNUSSA KULJETTAMINEN
VAROITUS
• Hinattavassa perävaunussa ei saa olla matkustajia.
• Vältä hinatessa äkkinäisiä lähtöjä, jarrutuksia ja jyrkkiä kaarroksia.
• Älä pysäköi ajoneuvoa hinauksen aikana rinteeseen. Jos sinun on pakko pysäyttää ajoneuvo
rinteeseen, vältä äkkinäisiä lähtöjä tai taaksepäin liukumista ja äkkinäisiä pysähdyksiä. Tämän
varoituksen laiminlyönti voi johtaa ajoneuvon kaatumiseen, joka voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen.
• Jos ajat yleisillä teillä, perävaunun on täytettävä kaikki perävaloja, jarruvaloja, jne. koskevat
kansalliset ja paikalliset määräykset.
• Aja normaalia hitaammin, kun hinaat perävaunussa olevaa Club Car -ajoneuvoa.
• Club Car -ajoneuvoa saa hinata yleisillä teillä henkilöautolla tai kuorma-autolla vain autonkuljetukseen
hyväksytyssä perävaunussa.
• Kuljetettava ajoneuvo on sidottava tiukasti perävaunuun kiinni, sen Forward/Reverse -kytkin on oltava
NEUTRAL-asennossa, virtakytkin OFF-asennossa ja pysäköintijarru kytketty huolellisesti päälle.
• Aja käännöksiin varovasti, sillä perävaunu lisää yhdistelmän pituutta.
• Älä kuljeta perävaunussa ajoneuvoa, jonka kuormalava ei ole tyhjä.
• Irrota ajoneuvon tuulilasi ja lukitse istuimet ennen kuin kuljetat ajoneuvoa perävaunussa.
• Kun ajoneuvoa kuljetetaan perävaunussa, varmista että irrotettava etuosa on asennettu oikein, jotta se
ei irtoa ajoneuvosta kuljetuksen aikana.
Jos ajoneuvoa täytyy kuljettaa pitkiä matkoja tai yleisillä teillä, se pitää kuljettaa hyväksytyssä perävaunussa, jonka
kantokyky ylittää kuljetettavien ajoneuvojen painon.

SÄILYTYS – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.

VAROITUS
• Käännä virtakytkin OFF-asentoon, ota avain virtalukosta ja laita Forward/Reverse-kahva tai -kytkin
NEUTRAL-asentoon säilytyksen ajaksi. Tämä estää tulipalovaaran eikä ajoneuvo voi käynnistyä
vahingossa. Aseta Hinaa/Aja-kytkin HINAA-asentoon.
• Ajoneuvoa tai laturia saa huoltaa ja korjata vain siihen koulutettu huoltohenkilö. Yksinkertaisimpiakin
korjauksia ja huoltotoimenpiteitä tekevällä henkilöllä tulisi olla kokemusta ja tietoja sekä sähkötöistä
että mekaanisista korjauksista. Ylläpito- ja huoltotoimenpiteet sekä lisäosien asennukset on
suoritettava aina tilanteeseen soveltuvien ohjeiden mukaisesti.
• Älä yritä ladata jäätynyttä akkua tai akkua, jonka kotelot ovat pullistuneet. Hävitä akku. Jäätyneet
akut voivat räjähtää.
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Säilytys – Sähkökäyttöiset ajoneuvot

HUOMIO
• Akut, joissa on alhainen varaus, voivat jäätyä alhaisissa lämpötiloissa.
• Älä puhdista ajoneuvoa minkäänlaisella painepesurilla tai höyrypuhdistuslaitteella, jotta
sähkökomponentteihin ei pääse kosteutta, joka saattaa rikkoa ne.

SÄHKÖKÄYTTÖISEN AJONEUVON VALMISTELU PIDEMPÄÄ VARASTOINTIA VARTEN
Tarkista akkunestetasot kaksi viikkoa ennen säilytykseen siirtoa
Tarkista vesitasot vähintään kaksi viikkoa ennen talvisäilytykseen siirtoa, jotta vesi ja akkuneste sekoittuvat riittävästi.
Huomioi, että kestää vähintään viisi latausjaksoa, joiden kunkin jälkeen vähenee 10 ampeerituntia, että vesi ja
akkuneste sekoittuvat. Akuille EI saa antaa vettä juuri ennen säilytykseen siirtoa, koska tällöin vesi ja akkuneste eivät
ehdi sekoittua. Akut voivat jäätyä, jos ne pannaan säilytykseen näin.
1.

Tarkista kunkin akkukennon vesitasot. Jos niihin tarvitaan vettä, täytä kennoja niin että levyt peittyvät, lataa akut
ja täytä sitten kukin kenno oikealle tasolle tislatulla vedellä. Akkunesteen pinnan tulee olla vähintään 13 mm (0,5
tuumaa) levyjen yläpuolella ja korkeintaan 6 mm (0,25 tuumaa) merkkiviivan alapuolella (Kuva 22).

Suorita seuraavat vaiheet välittömästi ennen säilytykseen siirtoa
1.
2.

Pura ajoneuvosta kaikki kuorma niin, että renkaille tulee vain ajoneuvon paino.
Käännä virtakytkin OFF-asentoon, ota avain virtalukosta ja laita Forward/Reverse-kytkin NEUTRAL-asentoon
varastoinnin ajaksi.

3.
4.

Poista kaikki lisälaitteet, jos sellaisia on asennettu, esimerkiksi GPS-yksiköt, tuulettimet jne.
Aseta Hinaa/Aja-kytkin HINAA-asentoon.

HUOMAUTUS: Kaikki kojelaudassa olevan latausmerkkivalon toiminnot ovat poissa käytöstä, kun Hinaa/Aja-kytkin
on HINAA-asennossa.
5.

Akkujen on oltava puhtaita eikä niissä saa olla ruostetta. Puhdista akkujen kannet ja navat
leivinsooda-vesiliuoksella: 2,37 dl (1 kuppi) leivinsoodaa 3,8 litraan (1 gallonaan) vettä. Huuhtele liuos akkujen
pinnalta. Liuosta ei saa mennä akkujen sisälle. Anna napojen kuivua ja suihkuta niiden päälle sen jälkeen akun
napojen suoja-ainetta.

6.
7.

Kiristä kaikki akkukaapelien liitännät 12,4 N·m:n (110 in·lb) kireyteen.
Varastoi ajoneuvo kuivaan ja viileään paikkaan. Tämä estää akkuja tyhjentymästä itsestään.

8.

Säädä rengaspaineet oikealle tasolle. Katso Ajoneuvon tekniset tiedot – Sähkökäyttöiset ajoneuvot
hotellipoika 67.

9.

Suorita kaksi kertaa vuodessa tehtävä voitelu. Katso Voiteluaikataulu hotellipoika 46.

10.

Puhdista rungon etu- ja takaosa, istuimet, akkutila ja ajoneuvon alusta huolellisesti.

11.

Älä kytke pysäköintijarrua päälle. Estä ajoneuvoa valumasta eteen- tai taaksepäin kiilaamalla sen renkaat.

HUOMAUTUS: Ajoneuvot kannattaa kytkeä päälle ja akkunestetasoja ylläpitää koko säilytysajan. Akut kytketään
kuitenkin säilytysaikana irti seuraavissa tapauksissa: 1) Laturia ei voi pitää kytkettynä, 2) AC-virtaa ei ole
saatavana pitkäkestoisen säilytyksen ajan tai 3) akkunestetasoja ei ylläpidetä. Katso akkujen kytkeminen irti
säilytyksen ajaksi kohdasta 13.
12.

Akut pidetään täyteen ladattuina säilytyksen ajan seuraavasti:
12.1. Kytke akkulaturi autoon. Jätä akkulaturit kytketyiksi säilytyksen ajaksi. Laturi aktivoituu automaattisesti
tarpeen mukaan.
12.2. Varmista niiden toimiminen oikein tarkistamalla akkunestetasot ja laturin toiminta kuukausittain.
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Varastointi – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot

HUOMIO
• Tarkista akut ja laturi kerran kuussa, jotta akkuveden määrä pysyy oikealla tasolla ja varmista, että
laturi toimii oikein myös varastoinnin aikana.
13.

Jos akut kytketään irti säilytyksen ajaksi, kytke irti B miinusnavan akkukaapeli ja kiinnitä se niin, että kaapeli
ei kosketa akkunapaa.

VARASTOIDUN SÄHKÖKÄYTTÖISEN AJONEUVON KÄYTTÖÖNOTTO
1.

Kytke akut tarvittaessa. Katso Akkujen kytkeminen – sähkökäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 18.

2.

Lataa akut täyteen.

VAROITUS
• Älä yritä ladata jäätynyttä akkua tai akkua, jonka kotelot ovat pullistuneet. Hävitä akku. Jäätyneet
akut voivat räjähtää.
3.

Säädä rengaspaineet oikealle tasolle. Katso Ajoneuvon tekniset tiedot – Sähkökäyttöiset ajoneuvot
hotellipoika 67.

4.

Suorita Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja päivittäin tarkastettavat turvallisuusasiat hotellipoika 30 ja Suorituskyvyn
tarkastaminen hotellipoika 31.

VARASTOINTI – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.

VAARA
• Älä yritä tyhjentää polttoainesäiliötä, kun moottori on kuuma tai käynnissä.
• Puhdista polttoaineroiskeet ennen ajoneuvon käyttämistä.
• Varastoi polttoaine aina hyväksytyissä astioissa. Säilytä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja suojassa
kipinöiltä, avotulelta, lämmityslaitteilta ja lämmönlähteiltä.
• Pidä polttoaine lasten ulottumattomissa.
• Älä ime lapolla polttoainetta ajoneuvosta.

VAROITUS
• Ajoneuvoa tai laturia saa huoltaa ja korjata vain siihen koulutettu huoltohenkilö. Yksinkertaisimpiakin
korjauksia ja huoltotoimenpiteitä tekevällä henkilöllä tulisi olla kokemusta ja tietoja sekä sähkötöistä
että mekaanisista korjauksista. Ylläpito- ja huoltotoimenpiteet sekä lisäosien asennukset on
suoritettava aina tilanteeseen soveltuvien ohjeiden mukaisesti.
• Käännä virtakytkin OFF-asentoon, ota avain virtalukosta ja laita Forward/Reverse-kahva
NEUTRAL-asentoon säilytyksen ajaksi. Tämä estää tulipalovaaran eikä ajoneuvo voi käynnistyä
vahingossa.
VAROITUS JATKUU SEURAAVA SIVU

Sivu 40

CARRYALL 500/550/700 -ajoneuvon omistajan ohjekirja

Varastointi – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot

VAROITUS
• Älä yritä ladata jäätynyttä akkua tai akkua, jonka kotelot ovat pullistuneet. Hävitä akku. Jäätyneet
akut voivat räjähtää.

HUOMIO
• Akut, joissa on alhainen varaus, voivat jäätyä alhaisissa lämpötiloissa.

BENSIINIKÄYTTÖISEN AJONEUVON VALMISTELU PIDEMPÄÄ VARASTOINTIA VARTEN
1.
2.

Pura ajoneuvosta kaikki kuorma niin, että renkaille tulee vain ajoneuvon paino.
Varastoi ajoneuvo kuivaan ja viileään paikkaan. Tämä estää akkuja tyhjentymästä itsestään. Jos akun varaustaso
vaikuttaa alhaiselta, pyydä huoltomiestä lataamaan akku. Käytä ajoneuvon akkujen lataamiseen tarkoitettua 12
voltin akkulaturia, jonka teho on korkeinta 10 ampeeria.

3.

Tiivistä polttoainesäiliö.
3.1. Täytä polttoainesäiliö ja lisää valmistajan ohjeita noudattaen kaupalliseen käyttöön tarkoitettua polttoaineen
stabilisaattoria (esimerkiksi Sta-Bil’®).
3.2.

Irrota polttoaineen huohotinlinja polttoainesäiliön ilmausnipasta.

3.3.

Kiinnitä polttoainesäiliön ilmausnippa niin, että se on ilmatiivis. Käytä helposti kiinnitettävää vinyylikorkkia.

HUOMAUTUS: Polttoaineletkua ei tarvitse tyhjentää.
4.

Irrota akun ja sytytystulpan johdot. Katso Sivunapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset
ajoneuvot hotellipoika 18. Katso Ylänapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot
hotellipoika 19.

5.

Akkujen on oltava puhtaita eikä niissä saa olla ruostetta. Puhdista akkujen kannet ja navat
leivinsooda-vesiliuoksella: 2,37 dl (1 kuppi) leivinsoodaa 3,8 litraan (1 gallonaan) vettä. Huuhtele liuos akkujen
pinnalta. Liuosta ei saa mennä akkujen sisälle. Anna napojen kuivua ja suihkuta niiden päälle sitten akun
napojen suoja-ainetta.

6.

7.

Suojaa moottori irrottamalla sytytystulppa ja kaatamalla sytytystulpan reiästä moottoriin 14,2 ml (0,5 fl-oz) SAE
10 -öljyä. Kierrä moottorin kampiakselia käsin useita kertoja, pane sitten sytytystulppa paikalleen ja kiristä
se 27 N·m:iin (20 ft·lb).
Säädä rengaspaineet oikealle tasolle. Katso Ajoneuvon tekniset tiedot hotellipoika 67.

8.

Suorita kaksi kertaa vuodessa tehtävä voitelu. Katso Voiteluaikataulu hotellipoika 46.

9.
10.

Puhdista rungon etu- ja takaosa, istuimet, kuormalava, moottoritila ja ajoneuvon alusta huolellisesti.
Älä kytke pysäköintijarrua päälle. Estä ajoneuvoa valumasta eteen- tai taaksepäin kiilaamalla sen renkaat.

BENSIINIKÄYTTÖISEN VARASTOIDUN AJONEUVON KÄYTTÖÖNOTTO
1.

Palauta polttoainejärjestelmä toimintakuntoon.
1.1.

Irrota polttoainesäiliön ilmausnipan korkki (Kuva 34).

1.2.

Kiinnitä ilmausletku polttoainesäiliön ilmausnippaan.

2.

Kiinnitä akun ja sytytystulpan johdot. Katso Sivunapainen akku: Akun liittäminen – Bensiinikäyttöiset
ajoneuvot hotellipoika 19. Katso Ylänapainen akku: Akun liittäminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot
hotellipoika 19.

3.

Aseta Forward/Reverse-kahva NEUTRAL-asentoon ja kytke Neutral-lukituksen kytkin HUOLTO-asentoon.
Käynnistä moottoria, kunnes se käynnistyy. Sammuta moottori ja palauta Neutral-lukitustanko KÄYTTÖ-asentoon.
Lue seuraava HUOMAUTUS.

HUOMAUTUS: Koska moottorin on lisätty öljyä ennen varastointia, se saattaa savuttaa hetken ajan normaalia
enemmän, kun se otetaan käyttöön varastointijakson jälkeen.
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Kunnossapito
4.

Säädä rengaspaineet oikealle tasolle. Katso Ajoneuvon tekniset tiedot – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot
hotellipoika 70.

5.

Suorita Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja päivittäin tarkastettavat turvallisuusasiat hotellipoika 30 ja Suorituskyvyn
tarkastaminen hotellipoika 31.

KUNNOSSAPITO
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.
Jotta ajoneuvosi toimisi moitteettomasti, noudata ennaltaehkäisevää huolto-ohjelmaa. Säännölliset ja johdonmukaiset
huoltotoimenpiteet estävät niiden laiminlyönneistä aiheutuvia käyttökatkoja ja kalliita korjauksia. Pidä ajoneuvosi
hyvässä kunnossa noudattamalla kohtia Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja päivittäin tarkastettavat turvallisuusasiat
hotellipoika 30, sekä Säännölliset huolto-ohjelmat ja Voiteluaikataulu .
Epäkunnossa oleva ajoneuvo tulisi poistaa käytöstä, kunnes se on täysin korjattu. Näin ajoneuvo ei rikkoudu enempää
ja vältytään vaarallisella ajoneuvolla ajamisesta aiheutuvilta loukkaantumisilta.
Ota yhteyttä paikalliseen Club Car -jälleenmyyjään, kun ajoneuvoon on tehtävä korjauksia tai vuosi- tai puolivuosihuolto.

VAROITUS
• Jos määräaikaistarkastuksessa tai -huollosta havaitaan vikoja, ajoneuvoa ei saa käyttää ennen kuin
viat on korjattu. Tarvittavien huoltotöiden laiminlyönnin seurauksena voi olla tulipalo, aineellisia
vahinkoja, vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
• Ajoneuvoa tai laturia saa huoltaa ja korjata vain siihen koulutettu huoltohenkilö. Yksinkertaisimpiakin
korjauksia ja huoltotoimenpiteitä tekevällä henkilöllä tulisi olla kokemusta ja tietoja sekä sähkötöistä
että mekaanisista korjauksista. Ylläpito- ja huoltotoimenpiteet sekä lisäosien asennukset on
suoritettava aina tilanteeseen soveltuvien ohjeiden mukaisesti.
• Älä huolla ajoneuvon voimansiirtoa tai työskentele kuormalavan alla, jos lava ei ole tyhjä.
• Älä pidä huoltotoimenpiteitä tehdessäsi löysiä vaatteita tai koruja, kuten sormuksia, kelloja, ketjuja,
jne.
• Käännä virtakytkin OFF-asentoon, ota avain virtalukosta, laita Forward/Reverse-kahva
NEUTRAL-asentoon ja kiilaa renkaat ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä laske lavaa ennen kuin varmistut, että sen alla ei ole ketään. Laske lava varovasti ja varo
joutumasta sen tielle. Älä pudota lavaa. Tämän varoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia
vammoja.
Sähkökäyttöiset ajoneuvot:
• Kuuma! Älä yritä korjata kuumaa moottoria. Tästä saattaa aiheutua vakavia palovammoja.
• Irrota akut ja pura ohjaimen virta estääksesi ajoneuvoa käynnistymästä vahingossa. Katso Akkujen
irrottaminen – sähkökäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 18.
Vain bensiinikäyttöiset ajoneuvot:
• Liikkuvia osia: Älä yritä huoltaa bensiinikäyttöistä ajoneuvoa, kun moottori on käynnissä.
• Kuuma! Älä yritä korjata kuumaa moottoria tai pakokaasujärjestelmää. Tämän varoituksen laiminlyönti
voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
VAROITUS JATKUU SEURAAVA SIVU
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Säännölliset huolto-ohjelmat

VAROITUS
• Välttääksesi ajoneuvon käynnistämisen vahingossa irrota akun ja sytytystulpan johdot. Katso
Sivunapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 18. Katso
Ylänapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 19.
• Maadoitus – Varmista akkuja tai sähköjohtoja irrottaessasi, etteivät työkalut tai muut metalliesineet
kosketa runkoa. Varmista, että yksikään plusjohto ei pääse koskettamaan ajoneuvon runkoa, moottoria
tai jotain muuta metalliosaa.

SÄÄNNÖLLISET HUOLTO-OHJELMAT
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.

VAROITUS
• Huollot, korjaukset ja säädöt on tehtävä ajoneuvon huolto- ja korjausohjekirjan ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos ajoneuvolla kuljetetaan jatkuvasti raskaita kuormia tai hinataan perävaunua, ennaltaehkäiseviä
huoltotoimenpiteitä pitäisi suorittaa useammin kuin huolto-ohjelmassa suositellaan.
Jotta ajoneuvosi pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa, noudata sekä Säännöllistä huolto-ohjelmaa sekä
säännöllistä voiteluohjelmaa.
_

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO-OHJELMA – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
SÄÄNNÖLLINEN VÄLI

Omistajan tekemä päivittäinen huolto

HUOLTO
Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja

Katso Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja päivittäin

päivittäin tarkastettavat turvallisuusasiat

tarkastettavat turvallisuusasiat hotellipoika 30.

Suorituskyvyn tarkastaminen

Lataa akut (vain jokaisen päivittäisen käytön

Akut

Omistajan tekemä viikoittainen huolto

jälkeen).

Akut (ajoneuvot, joissa EI ole yksipisteistä

Tarkista akkunesteen määrä. Lisää vettä

akkuvesijärjestelmää varusteena)

tarvittaessa. Katso sivu 52.

Akut (ajoneuvot, joissa on yksipisteinen
akkuvesijärjestelmä varusteena). Lisää
vettä kuukausittain tai säännöllisin
väliajoin.

Lisää vettä akkuihin. Varmista, että vesi virtaa
hyvin ja että mikään akun kenno ei vuoda yli.
Katso Akkujen huolto – Ajoneuvot, joissa on
yksipisteinen akkuvesijärjestelmä hotellipoika
50.

Omistajan tai pätevän asentajan tekemä
kuukausihuolto

Katso Suorituskyvyn tarkastaminen hotellipoika
31.

Pese akun kansi ja puhdista navat

Akut

leivinsooda-vesiliuoksella.
Tarkista ilmanpaineet ja säädä tarvittaessa. Katso

Renkaat

Ajoneuvon tekniset tiedot – Sähkökäyttöiset
ajoneuvot hotellipoika 67.

Ajoneuvon yleinen tarkistus

Pese akkutila ja ajoneuvon alusta.

Taulukko jatkuu SEURAAVA SIVU
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Säännölliset huolto-ohjelmat

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO-OHJELMA – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
SÄÄNNÖLLINEN VÄLI

HUOLTO

Omistajan tai koulutetun huoltohenkilön

Ajoneuvot, joihin on hiljattain asennettu yksipisteinen

tulisi suorittaa (kerran tehtävä)

Akut (ajoneuvot, joihin on juuri asennettu

alkutarkastus kuuden viikon käytön

yksipisteinen akkuvesijärjestelmä)

jälkeen.

akkuvesijärjestelmä: varmista venttiilin toiminta
tarkistamalla kaikkien kennojen akkunesteen määrä
käsin. Katso sivu 51.
Tarkista jarrukengät. Vaihda tarvittaessa tai säädä
tarpeen mukaan.

Jarrujärjestelmä

Tarkista, että jarruvaijerit ovat ehjät. Vaihda vaijeri
tarvittaessa.
Tarkista jarrukaapelin tasaussäätö ja säädä tarpeen

Huoltohenkilön suorittama puolivuosi-

mukaan.

huolto (tai 50 käyttötunnin välein tehtävä
huolto, sen mukaan kumpi tulee ensin)

Sähköjohdot ja liitännät
Etupyörien suuntaaminen ja
pystykallistus

huolto- ja korjauskäsikirjan kohta Ohjaus ja
etujousitus.

Moottorin ohjauksen tehonrajoitin

Tarkista laitteiden kiinnitykset, halkeamat ja muut
vauriot.

yksipisteinen akkuvesijärjestelmä)
Huoltohenkilön suorittama vuosihuolto (tai
mukaan kumpi tulee ensin)

Tarkista ja säädä tarvittaessa. Katso ajoneuvon

(MCOR)
Akut (ajoneuvot, joihin on asennettu

100 käyttötunnin välein tehtävä huolto, sen

Tarkista, että johdot ovat ehjät ja hyvin kiinnitetty.

Akut

Turvatarrat

Varmista venttiilin toiminta tarkistamalla kaikkien
kennojen akkunesteen määrä manuaalisesti. Katso
sivu 51
Jos akut eivät toimi normaalisti, katso kunnossapitoja huolto-ohjekirjan kohta Akut.
Tarkista turvatarrat. Vaihda vahingoittuneet tai
epäselvät turvatarrat.

_

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO-OHJELMA – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
SÄÄNNÖLLINEN VÄLI

HUOLTO
Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja

Katso Käyttöä edeltävät toimenpiteet ja päivittäin

päivittäin tarkastettavat turvallisuusasiat

tarkastettavat turvallisuusasiat hotellipoika 30.

Omistajan tekemä päivittäinen huolto
Suorituskyvyn tarkastaminen

Katso Suorituskyvyn tarkastaminen hotellipoika
31.
Tarkista öljyn määrä ja vaihda öljyt tarvittaessa.
Katso Voiteluaikataulu hotellipoika 46. Hävitä
vanha öljy asianmukaisesti.

Moottori

Tarkista moottorin jäähdytysilman sisäänotto. Tarkista silmämääräisesti, ettei pakokaasujärjestelmän
peittämättömien alueiden päällä ole ruohoa tai roskia
ja puhdista osat tarvittaessa.

Omistajan tai pätevän asentajan tekemä
kuukausihuolto
Renkaat

Tarkista ilmanpaineet ja säädä tarvittaessa. Katso
Ajoneuvon tekniset tiedot – Bensiinikäyttöiset
ajoneuvot hotellipoika 70.

Ajoneuvon yleinen tarkistus

Taulukko jatkuu SEURAAVA SIVU
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Pese moottoritila ja ajoneuvon alusta. Älä pese
moottoria, kun se on kuuma.

Säännölliset huolto-ohjelmat

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO-OHJELMA – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
SÄÄNNÖLLINEN VÄLI

HUOLTO
Puhdista akun navat ja pese lika kotelosta. Tarkista
Akku

sivunapaisten akkujen akkunesteen määrä (Kuva
28).

Etupyörien suuntaaminen ja
pystykallistus
Huoltohenkilön suorittama vuosihuolto (tai
50 käyttötunnin välein tehtävä huolto, sen

Sähköjohdot ja liitännät

mukaan kumpi tulee ensin)

Tarkista ja säädä tarvittaessa.
Katso ajoneuvon huolto- ja korjauskäsikirjan
kohta Ohjaus ja etujousitus.
Tarkista, että johdot ovat ehjät ja hyvin kiinnitetty.
Tarkista jarrukengät. Vaihda tarvittaessa tai säädä
tarpeen mukaan.

Jarrujärjestelmä

Tarkista, että jarruvaijerit ovat ehjät. Vaihda vaijeri
tarvittaessa.
Tarkista jarrukaapelin tasaussäätö ja säädä tarpeen
mukaan.
Tarkista, ettei tiivisteiden, korkkien, jne. ympärillä
näy vuotoja.

Moottori
Tarkista ja puhdista sytytystulppa ja tarkista tulpan
kärkiväli. Vaihda tarvittaessa.
Huoltohenkilön suorittama vuosihuolto (tai

Tarkista ilmanpuhdistin ja vaihda tai puhdista se

100 käyttötunnin välein tehtävä huolto, sen

tarvittaessa.

mukaan kumpi tulee ensin)

Moottorin ilmanottojärjestelmä
Tarkista letkunkiristimien kiinnitykset ja ettei letkussa
ole murtumia.
Ajoneuvon yleinen tarkistus
Turvatarrat

Kaksivuotishuollon saa suorittaa vain
koulutettu huoltaja.

Moottori

Tarkista laitteiden kiinnitykset ja kiristä tarvittaessa.
Tarkista turvatarrat. Vaihda vahingoittuneet tai
epäselvät turvatarrat.
Tarkista venttiilin välys ja säädä sitä tarpeen mukaan.

VAROITUS
• Jos määräaikaistarkastuksessa tai -huollosta havaitaan vikoja, ajoneuvoa ei saa käyttää ennen kuin
viat on korjattu. Tarvittavien huoltotöiden laiminlyönnin seurauksena voi olla tulipalo, aineellisia
vahinkoja, vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
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Voiteluaikataulu

VOITELUAIKATAULU
_

VOITELUAIKATAULU – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
VOIDELTAVAT
KOHDAT

HUOLTO

SÄÄNNÖLLINEN VÄLI

Omistaja tai huoltohenkilö
tekee kaksi kertaa vuodessa
(tai 50 käyttötunnin välein, sen
mukaan kumpi toteutuu ensin)

SUOSITELTAVA VOITELUAINE

Jarrupolkimen varren laakerit

1

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

Jarruvivusto ja tapit

2

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

Kaasupolkimen varren päät

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

Jarrukiekot

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

Etujousitus

Alustan voiteluaine – EP NLGI Grade 2

Koulutetun huoltohenkilön

Vaihteisto: Tarkista/täytä

0,67 litraa (22 fl-oz) SAE 30 WT. API-luokka

vuosittain (tai 100 käyttötunnin

tulppatasoon asti.

SE-, SF- tai SG-öljy (tai parempi)

välein, sen mukaan kumpi
tulee ensin) suorittama

Tarkista etupyörien laakerit (vaihda

toimenpide.

mikäli tarpeen)

7

Alustan voiteluaine – EP NLGI Grade 2

7
2
4

4
5

3
2

1

6

3
1

5

4

4

7
2822

Kuva 20
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_

VOITELUAIKATAULU – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
VOIDELTAVAT
KOHDAT

HUOLTO

SÄÄNNÖLLINEN VÄLI

Omistaja tai huoltohenkilö

Jarrupolkimen varren laakerit

1

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

Jarruvivusto ja tapit

2

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

tekee kaksi kertaa vuodessa

Kaasupolkimen varren päät ja

(tai 50 käyttötunnin välein, sen

vaihdelaatikon kaapelinivelet

mukaan kumpi toteutuu ensin)

SUOSITELTAVA VOITELUAINE

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

Etujousitus

Alustan voiteluaine (EP NLGI Grade 2)

Jarrukiekot

Dry Moly Lube (CC PN 1012151)

Koulutetun huoltohenkilön

Vaihteisto: Tarkista/täytä

2 litraa (67,6 fl-oz) SAE 80W-90 API Class

vuosittain (tai 100 käyttötunnin

tulppatasoon asti.

GL-5

välein, sen mukaan kumpi
tulee ensin) suorittama

Tarkista etupyörien laakerit (vaihda

toimenpide.

mikäli tarpeen)

7

Alustan voiteluaine – EP NLGI Grade 2

Ensimmäinen vaihto 100
tunnin jälkeen – seuraavat
vaihdot 200 käyttötunnin
välein tai kerran vuodessa,

1,2 litraa (40,5 fl-oz) 10W-30 tai 5W-30

8

Vaihda moottoriöljy.

grade SE tai ylempi
Katso myös Kuva 33, Sivu 64.

sen mukaan kumpi toteutuu
ensin
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Voitelukohdat – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot
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Akut – Sähkökäyttöiset ajoneuvot

AKUT – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.

VAARA
• Akku – Räjähdysherkkiä kaasuja! Tupakointi kielletty. Varmista, ettei ajoneuvon läheisyyteen tai
huoltoalueelle pääse kipinöitä tai tulta. Jos akkua ladataan tai ajoneuvoa käytetään suljetussa tilassa,
huolehdi tilan ilmanvaihdosta. Pidä koko kasvot peittävää kasvosuojusta ja kumihansikkaita aina, kun
työskentelet akun lähellä tai käsittelet akkua.
• Lataa akkua vain tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Akuista välittyy ympäristöön vetyä latauksen
aikana. Vety on räjähdysherkkä kaasu, eikä ilman vetypitoisuus saa koskaan olla yli 2 %.
• Akku – Myrkyllistä! Sisältää happoa! Aiheuttaa vakavia palovammoja. Vältä aineen joutumista iholle,
silmiin tai vaatteille. Vasta-aineet ja hoitokeinot:
– Ulkoisesti: Huuhtele vedellä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
– Sisäisesti: Juo paljon maitoa tai vettä ja päälle magnesiumhydroksidi-vesiliuosta tai kasviöljyä.
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
– Silmät: Huuhtele vedellä 15 minuutin ajan. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

VAROITUS
• Käytä aina ajoneuvoa tai laturia huoltaessasi suojalaseja tai hyväksyttyjä silmäsuojuksia. Pidä koko
kasvot peittävää kasvosuojusta ja kumihansikkaita aina, kun työskentelet akun lähellä tai käsittelet
akkua.
• Käytä eristettyjä työkaluja, kun työskentelet akkujen tai sähköliitäntöjen läheisyydessä. Toimi erittäin
varovasti, jotta et aiheuta oikosulkua komponentteihin tai liitäntöihin.
• Varmista, että akun liitännät ovat puhtaita ja kiristetty huolellisesti. Katso Akkujen huolto – Ajoneuvot,
joissa on yksipisteinen akkuvesijärjestelmä hotellipoika 50 tai Akkujen huolto – Ajoneuvot, joissa ei
ole yksipisteistä akkuvesijärjestelmää hotellipoika 51.
• Jos joudut vaihtamaan IQ Plus -mallin akkukaapelit, käytä vain AWG 4 -tason matalavastuksisia
kaapeleita.

HUOMIO
• Sammuta kaikki lisälaitteet ennen akkujen lataamista.
HUOMAUTUS: Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten, alueellisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Sähkökäyttöisissä Club Car -ajoneuvoissa käytetään ns. Deep cycle -akkuja. Sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa ei tulisi
koskaan käyttää normaaleja autonakkuja.
Uudet akut saavuttavat täyden tehonsa vasta kun ne on purettu ja ladattu 50–70 kertaa. Jotta uudet akut
kestäisivät mahdollisimman pitkään, uusilla akuilla varustettujen sähköajoneuvojen käyttö tulisi rajoittaa kahden
ensimmäisen käyttökuukauden ajan yhteen tuntiin latauskertojen välillä. Akut tulisi ladata täyteen ennen uuden
ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa, ennen varastoituna olleen ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa ja ennen
päivän ensimmäistä käyttökertaa.
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VEDENLAATU
Veden puhtaus on tärkeää ajoneuvon akkujen suorituskyvylle tai käyttöiälle. Siksi Club Car painottaa akkujen
kunnossapidon tärkeyttä.
Alla on esitelty neljä tapaa lisätä akkuihin vettä, ja ne on ryhmitelty kahteen kategoriaan: Suositellut ja vaihtoehtoiset
tavat. Club Car suosittelee deionisoidun tai tislatun veden käyttöä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös
käänteisosmoosia tai hanavettä, mutta niitä tulisi välttää, koska vedenlaatu voi vaihdella päivittäin riippuen lisäaineista,
vesijohtovuodoista jne.
Suositellut tavat
• Tislattu vesi: Tislattu vesi on yleisin akuissa käytetty vesityyppi. Vettä tislataan keittämällä sitä, keräämällä kiehuva
veden höyry ja antamalla höyryn tiivistyä takaisin vedeksi. Tislausprosessi tuottaa vettä, jossa ei ole akkujen
suorituskykyä ja käyttöikää heikentäviä mineraaleja.
• Deionisoitu vesi: Deionisoitua vettä tehdään johtamalla sähkövaraus hartsiin, joka vetää puoleensa ja sitoo
natriumia, kalsiumia, rautaa, kuparia, kloridia ja bromia ioneina. Tällä sähköisellä suodatuksella saadaan
puhdistettua vettä, jossa on vähän tai ei lainkaan mineraali-ioneja. Varmista deionisoidun veden laadun pysyminen
hyvänä vaihtamalla deionisaattorin suodatin valmistajan suosituksen mukaan.’
Deionisointijärjestelmät
Club Carin huolto-osastolta on saatavana kaksi deionisointijärjestelmää. Toinen on tarkoitettu ajoneuvoille, joissa on
yksipisteinen akkuvesijärjestelmä (SPWS), CC P/N 104006001, ja toinen on ajoneuvoille ilman SPWS-järjestelmää,
CC P/N AM10974.
Vaihtoehtoiset tavat
• Käänteisosmoosi: Käänteisosmoosi pakottaa veden kalvon läpi, joka päästää läpi veden mutta ei kiintoaineita.
Käyttöön valittu kalvo määrittää suodatetun kiintoaineen tai epäpuhtauksien määrän ja siten suodatettavan veden
puhtauden ja laadun. Lisäksi myös kalvon käyttötiheys voi vaikuttaa suodatetun veden laatuun. Vedenlaadun
vaihteluiden vuoksi Club Car suosittelee deionisoidun tai tislatun veden käyttöä.
• Hanavesi: Akuissa voi myös käyttää suodattamatonta hanavettä, mutta sen käyttöä pitäisi välttää, koska siihen
liuenneet mineraalit ja kemikaalit voivat heikentää akun suorituskykyä ja käyttöikää. Jos käytetään suodattamatonta
hanavettä, veden epäpuhtaudet on analysoitava säännöllisesti. Seuraavassa taulukossa luetellaan suurimmat
sallitut mineraalien, kiinteiden aineiden ja saasteiden määrät miljoonasosina (ppm) ja kyseisten aineiden vaikutukset
akun suorituskykyyn. Veden testaus on kuitenkin kallista, ja veden laatu voi vaihdella päivittäin riippuen lisäaineista,
vesijohtovuodoista jne. Veden laatuanalyysien hinnan ja hankaluuden vuoksi Club Car suosittelee tislatun veden tai
deionisaattorin käyttöä.
_

EPÄPUHTAUS

SALLITTU MÄÄRÄ (PPM)

EPÄPUHTAUDEN VAIKUTUKSET

Kiintoaine

Hivenaineet

-

Kiinteät aineet yhteensä

100.0

-

Orgaaniset ja haihtuvat aineet

50.0

Positiivisten levyjen korroosio

Ammoniakki

8.0

Molempien levyjen lievä itsepurkautuminen

Antimoni

5.0

Itsepurkaus, vähentää käyttöikää, alentaa
latausjännitettä

Arseeni

0.5

Itsepurkaus, voi muodostaa myrkkykaasuja

Kalsium

40.0

Lisää positiivisten levyjen irtoamista

Kloridi

5.0

Kapasiteetin menetys levyissä, suurempi
menetys positiivisissa levyissä

Taulukko jatkuu SEURAAVA SIVU
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EPÄPUHTAUS

SALLITTU MÄÄRÄ (PPM)

EPÄPUHTAUDEN VAIKUTUKSET

Kupari

5.0

Rauta

3.0

Magnesium

40.0

Vähentää käyttöikää

Nikkeli

Ei sallittua

Intensiivinen latausjännitteen alentuminen

Nitraatit

10.0

Nitriitit

5.0

Platina

Ei sallittua

Voimakas itsepurkaus, alentaa latausjännitettä

Seleeni

2.0

Positiivisten levyjen irtoaminen

Sinkki

4.0

Lievä negatiivisten levyjen itsepurkaus

Lisää itsepurkautumista, alentaa
latausjännitettä
Lisää itsepurkautumista, alentaa
latausjännitettä

Lisääntynyt negatiivisten levyjen
sulfatoituminen
Levyjen korroosio, kapasiteetin väheneminen,
käyttöiän lyheneminen

AKKUJEN HUOLTO – AJONEUVOT, JOISSA ON YKSIPISTEINEN AKKUVESIJÄRJESTELMÄ
Varmista akkujen hyvä käyttökunto noudattamalla tätä huolto-ohjelmaa säännöllisesti:
1.

Akut on pidettävä puhtaina eikä niissä saa olla ruostetta. Puhdista akkujen kannet ja navat
leivinsooda-vesiliuoksella: 2,37 dl (1 kuppi) leivinsoodaa 3,8 litraan (1 gallonaan) vettä. Huuhtele liuos akkujen
pinnalta. Liuosta ei saa mennä akun sisälle. Varmista, että navat ovat tiukasti kiinni. Anna akun napojen kuivua ja
suihkuta niiden päälle sen jälkeen akun napojen suoja-ainetta. Lue seuraava HUOMAUTUS.

HUOMAUTUS: Hävitä jätevesi asianmukaisesti.
2.

Akkujen kiinnikkeiden tulisi olla niin tiukalla, että akut eivät pääse liikkumaan ajon aikana, mutta ei kuitenkaan
niin tiukalla, että akun kotelo murtuisi tai hajoaisi. Kiristä kiinnityspultit 6,2 N·m:n (55 in·lb) kireyteen. Akkujen
liittimien tulisi olla puhtaat ja hyvin kiristetyt, ja kuluneet eristeet tai rispaantuneet johdot pitäisi vaihtaa. Kiristä
akkunavat asianmukaiseen kireyteen. Katso Akkujen kytkeminen – sähkökäyttöiset ajoneuvot hotellipoika
18. Lue seuraava VAROITUS.

VAROITUS
• Jos akkukaapelien liitännät ovat vaurioituneet tai ruostuneet, vaihda tai puhdista ne tarpeen mukaan.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa niiden ylikuumenemisen käytön aikana, mikä voi aiheuttaa
tulipalon, aineellisia vahinkoja tai henkilövahinkoja.
3.

Lataa akut käytön jälkeen. Akun ei tulisi antaa olla tyhjänä yhtään pidempään kuin on pakollista (älä jätä
akkua tyhjäksi yön yli).

4.

Lisää akkuvettä kuukausittain tai ohjeistetuin väliajoin. Katso Vedenlisäysvälin määrittäminen uusille
ajoneuvoille hotellipoika 51. Katso Akkuveden lisääminen SPWS-järjestelmässä hotellipoika 58.

HUOMIO
• Vettä on lisättävä niin usein, että akkunesteen määrä ei laske levyjen ylälaitojen alapuolelle (Kuva
22, Sivu 52).
• Lisää vettä akkuihin vain lataamisen JÄLKEEN.
HUOMAUTUS: Käsipumpun CC PN 104006101 suositellaan SPWS-kuluttajasovelluksissa käytettäväksi pullotettua
tislattua vettä.
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Vedenlisäysvälin määrittäminen uusille ajoneuvoille
Jos et ole vielä määrittänyt akkuveden lisäämisväliä omille ajoneuvoillesi, tarkista akkunesteen määrä viikoittain,
jotta huomaat kuinka usein vettä tulisi lisätä. Lisää vettä tämän jälkeen määrittämäsi täyttöjakson välein. Vilkkaan
käyttöjakson aikana vettä tulee lisätä aina tarvittaessa.
Yksipisteisen akkuvesijärjestelmän kunnossapito
1. Akkunestemäärän alkutarkistus varmistaa, että yksipisteisen akkuvesijärjestelmän kaikki venttiilit toimivat oikein
sellaisissa ajoneuvoissa, joihin on hiljattain asennettu yksipisteinen akkuvesijärjestelmä. Katso Säännölliset
huolto-ohjelmat hotellipoika 43. Jos venttiili ei avaudu, kenno kuivuu lopulta tyhjäksi. Mikäli jokin venttiili ei
avaudu, se havaitaan kerran suoritettavassa kaikkien kennojen alkutarkastuksessa. Jos jokin venttiileistä ei
sulkeudu, se käy ilmi siitä, että kyseinen kenno vuotaa normaalin täytön aikana yli. Molemmat edellä mainitut
häiriötilanteet ovat harvinaisia, mutta ne on tarkastettava alkutarkastuksen ja normaalitäyttöjen aikana. Vaihda
vialliset venttiilit uusiin, jotta akku toimii mahdollisimman pitkään. Lue seuraava HUOMIO.

HUOMIO
• Kun olet tarkistanut akkunesteen määrän, kiristä kennojen korkit hyvin, jotta akkunestettä ei pääse
valumaan.
2.

Kuuden viikon jälkeen suoritettavan alkutarkastuksen jälkeen, akkunesteen määrä tulisi tarkistaa käsin vähintään
kerran vuodessa, etenkin pitkän varastoinnin tai käyttökatkosten jälkeen. Lue edeltävä VAROITUS.

AKKUJEN HUOLTO – AJONEUVOT, JOISSA EI OLE YKSIPISTEISTÄ
AKKUVESIJÄRJESTELMÄÄ
Varmista akkujen hyvä käyttökunto noudattamalla tätä huolto-ohjelmaa säännöllisesti:
1.

Akut on pidettävä puhtaina eikä niissä saa olla ruostetta. Puhdista akkujen kannet ja navat
leivinsooda-vesiliuoksella: 2,37 dl (1 kuppi) leivinsoodaa 3,8 litraan (1 gallonaan) vettä. Huuhtele liuos akkujen
pinnalta. Liuosta ei saa mennä akun sisälle. Varmista, että navat ovat tiukasti kiinni. Anna akun napojen kuivua ja
suihkuta niiden päälle sen jälkeen akun napojen suoja-ainetta. Lue seuraava HUOMAUTUS.

HUOMAUTUS: Hävitä jätevesi asianmukaisesti.
2.

Tarkista akkunesteen määrä viikoittain (Kuva 22). Lisää vettä vain lataamisen jälkeen, ellei akkunesteen määrä
ole laskenut levyjen ylälaidan alapuolelle. Tällöin vettä lisätään ensin sen verran, että levyt peittyvät, jonka
jälkeen akku ladataan ja akkunesteen määrä tarkistetaan uudestaan. Akkuja ei saa ladata jos levyt näkyvät
akkunesteen pinnan yläpuolella. Jotta akut kestäisivät käytössä mahdollisimman pitkään, käytä vain tislattua
vettä. Lue seuraava HUOMIO.

HUOMIO
• Älä ylitäytä akkuja.
3.

Akkujen kiinnikkeiden tulisi olla niin tiukalla, että akut eivät pääse liikkumaan ajon aikana, mutta ei kuitenkaan
niin tiukalla, että akun kotelo murtuisi tai hajoaisi. Kiristä kiinnityspultit 6,2 N·m:n (55 in·lb) kireyteen. Akkujen
liittimien tulisi olla puhtaat ja hyvin kiristetyt, ja kuluneet eristeet tai rispaantuneet johdot pitäisi vaihtaa. Kiristä
akkunavat asianmukaiseen kireyteen. Katso Akkujen kytkeminen – sähkökäyttöiset ajoneuvot hotellipoika
18. Lue seuraava VAROITUS.

VAROITUS
• Jos akkukaapelien liitännät ovat vaurioituneet tai ruostuneet, vaihda tai puhdista ne tarpeen mukaan.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa niiden ylikuumenemisen käytön aikana, mikä voi aiheuttaa
tulipalon, aineellisia vahinkoja tai henkilövahinkoja.
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Akkulaturi QuiQ™– Sähkökäyttöinen ajoneuvo
4.

Lataa akut käytön jälkeen. Akun ei tulisi antaa olla tyhjänä yhtään pidempään kuin on pakollista (älä jätä
akkua tyhjäksi yön yli).

1

2
3

1. Nestemäärän ilmaisin 2. Korkki 3. Levyt
Akkunesteen pinnan tulee olla vähintään 13 mm (1/2 tuumaa)
levyjen yläpuolella ja korkeintaan 6 mm (1/4 tuumaa) merkkiviivan
alapuolella.
17

Kuva 22 Sähköakun akkunesteen taso

AKKULATURI QuiQ™– SÄHKÖKÄYTTÖINEN AJONEUVO
VAARA
• Akku – Räjähdysherkkiä kaasuja! Tupakointi kielletty. Varmista, ettei ajoneuvon läheisyyteen tai
huoltoalueelle pääse kipinöitä tai tulta. Jos akkua ladataan tai ajoneuvoa käytetään suljetussa tilassa,
huolehdi tilan ilmanvaihdosta. Pidä koko kasvot peittävää kasvosuojusta ja kumihansikkaita aina, kun
työskentelet akun lähellä tai käsittelet akkua.
• Lataustilan ilmanvaihdon on oltava turvattu. Ilman vetypitoisuus ei saa koskaan olla yli 2 %.
Lataustilan ilman kokonaistilavuuden on vaihduttava viisi kertaa tunnissa. Poistoimurien tai
-tuulettimien tulisi sijaita katon korkeimmassa kohdassa. Ota yhteyttä paikalliseen LVI-asentajaan.
• Älä lataa akkuja, kun ajoneuvo on peitettynä tai koteloituna. Kaikki kotelot tai kannet on poistettava tai
avattava ennen akkujen lataamista. Vetykaasukertymä saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
• Jos ajoneuvossa on hytti, älä lataa akkuja sen ollessa kiinni. Hytin ikkunoiden tai oven pitäisi olla
auki, kun akkuja ladataan. Vetykaasukertymä saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
• Sähköiskuvaara Laturin virtajohto kytketään sopivaan liitäntään, joka on asennettu oikein ja
maadoitettu kaikkien sovellettavien sähkövaatimusten ja -asetusten mukaisesti. Pistorasian on oltava
maadoitettu sähköiskuvaaran vuoksi. Maadoitussovittimia ei saa käyttää eikä pistokkeita muokata.
• Pistorasian konnektorien suojaamattomiin osiin tai suojaamattomiin akun napoihin ei saa koskea.
VAARA JATKUU SEURAAVA SIVU
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VAARA
• Irrota AC-virransyöttö ennen akun liittämistä tai irrottamista.
• Laturia ei saa avata tai purkaa.
• Älä käytä laturia, jos AC-virtajohto on vaurioitunut, laturiin on kohdistunut voimakas isku tai jos
se on pudonnut tai vahingoittunut muulla tavoin. Jätä kaikki korjaustyöt valmistajan tai pätevän
huoltohenkilön tehtäviksi.

VAROITUS
• Laturia saa huoltaa ja korjata vain siihen koulutettu huoltohenkilö. Ota yhteyttä lähimpään Club
Car -jälleenmyyjään.
• Laturia ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joilla on alentuneet
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt, puutteellinen kokemus tai tieto, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo tai ohjeista heitä laitteen käyttöön. Pidä aina huolta siitä, että lapset eivät
pääse leikkimään laturilla.
• Älä yritä ladata jäätynyttä akkua tai akkua, jonka kotelot ovat pullistuneet. Kierrätä akku alueesi
ympäristölakien ja -määräysten mukaisesti tai palauta se valtuutetulle Club Car -jälleenmyyjälle.
Jäätyneet akut voivat räjähtää.
• Jokaisessa laturissa tulisi olla oma 15 tai 20 ampeerin erikseen suojattu (virrankatkaisija tai sulake)
yksivaiheinen haaroituskytkentä, joka on kaikkien käyttökohteen sähkölaitteita koskevien säädösten
mukainen.
• Kytke laturin AC-virtajohto maadoitettuun kolmijohdinpistokkeeseen, jonka jännite ja taajuus
vastaavat laturissa näkyviä arvoja.
• Älä kytke laturin kolmiliitinpistoketta sovittimen avulla kaksiliitinpistorasiaan. Laitteen
maadoitusjohtimen vääränlainen kytkentä voi aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
• Käytä vain sopivankokoista AC-virtajohtoa. Katso AC-virran liitäntä hotellipoika 56.
• Älä käytä polttoaineiden, pölyn, liuottimien, ohenteiden tai muiden tulenarkojen aineiden lähellä.
Latureista voi lähteä tulenarkoja materiaaleja ja höyryjä.
• Irrota ennen laturin huoltoa AC-virtajohto seinäpistorasiasta ja irrota akkulaturi ajoneuvosta. Katso
ajoneuvon huolto- ja korjauskäsikirjasta ohjeet poistamiseen.
• Akkulaturia ei saa käyttää, jos johto tai pistoke ovat vahingoittuneet. Kuluneet tai vaurioituneet osat on
vaihdettava välittömästi. Tämän varoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon, omaisuusvahingon,
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut voimakas isku tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut
muulla tavoin.
• Vaihda kuluneet, rikkinäiset ja vialliset virta- tai muut johdot välittömästi uusiin.
• Asenna ylijännitesuojat kaikkiin laitteeseen tuleviin AC-virtajohtoihin. Ylijännitesuojat suojaavat laturin
ja ajoneuvon kaikkia sähköosia kaikilta muilta paitsi suorilta tai lähelle iskeneiltä salamaniskuilta.
• Varmista, että akun liitännät ovat puhtaita ja kiristetty huolellisesti.
• Käytä aina ajoneuvoa tai laturia huoltaessasi suojalaseja tai hyväksyttyjä silmäsuojuksia. Pidä koko
kasvot peittävää kasvosuojusta ja kumihansikkaita aina, kun työskentelet akun lähellä tai käsittelet
akkua.
VAROITUS JATKUU SEURAAVA SIVU
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VAROITUS
• Älä pidä ajoneuvon tai laturin huoltotoimenpiteitä tehdessäsi löysiä vaatteita tai koruja, kuten
sormuksia, kelloja, ketjuja, jne.
• Käytä eristettyjä työkaluja, kun työskentelet akkujen tai sähköliitäntöjen läheisyydessä. Toimi erittäin
varovasti, jotta et aiheuta oikosulkua komponentteihin tai liitäntöihin.
• Laturin jäähdytyslaippoja ei saa peittää. Älä peitä laturia millään vaatteilla, peitteillä tai muilla
materiaaleilla. Jäähdytyslaipat haihduttavat lämpöä ja suojaavat laturia ylikuumenemiselta.
• Jäähdytyslaipat kuumenevat latauksen aikana. Niihin ei saa koskea. Käsittele niitä vain kahvan avulla.

HUOMIO
• Ajoneuvon mukana toimitettu akkulaturi on hyväksytty käyttöön vain ajoneuvon alkuperäisen akun
kanssa. Erityyppisen (merkiltään tai kapasiteetiltaan erilaisen tms.) akun käyttäminen voi aiheuttaa
ali- tai ylilatauksen ja johtaa akun vaurioitumiseen, ellei laturia ole ensin uudelleenohjelmoitu
uudella latausalgoritmilla. Club Car suosittelee vaihtoakuiksi vain alkuperäisen laitevalmistajan
akkuja. Ota yhteys valtuutettuun Club Car -jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää akun ja laturin
yhteensopivuudesta tai algoritmipäivityksistä.

YLEISIÄ TIETOJA LATURISTA
QuiQ-korkeataajuuslaturi toimii yhtenäisenä osana ajoneuvon sähköjärjestelmää eikä muiden sähkökäyttöisten
ajoneuvojen kanssa, joissa on erilainen sähköjärjestelmä. Laturi on esiohjelmoitu tietyllä latausalgoritmilla, joka sopii
ajoneuvossa käytetylle akkutyypille. Laturin ollessa kytkettynä laturin LED-valot toimivat käynnistystestinä (LEDit
syttyvät järjestyksessä). Katso Laturin näyttö hotellipoika 56.
Akut latautuvat täyteen aina, mikäli laturin annetaan sammua itsestään. Yli- ja alilatausta ei pääse normaalisti
tapahtumaan.
Ominaisuudet
• Laturin lukitus
Kun AC-virtajohto työnnetään seinäpistorasiaan, laturi lukitsee ajoneuvon ajojärjestelmän. Se estää ajoneuvolla
ajamisen laturin ollessa kytkettynä, jotta ajoneuvo ja laturi eivät vahingoitu.
• Pitkäaikainen säilytys
Club Car -laturit on suunniteltu pidettäviksi liitettyinä AC-virtaan kun ne ovat pitkään poissa käytöstä tai säilössä.
Katso Sähkökäyttöisen ajoneuvon valmistelu pidempää varastointia varten hotellipoika 39.
UL- ja CSA-hyväksyntä
Akkulaturilla on 120 VAC 60 Hx -alueella käytettynä UL:n ja Canadian Underwritersin hyväksyntä, ja se täyttää
Canadian Standards Associationin vaatimukset.
CE-vaatimustenmukaisuus
Akkulaturi noudattaa EU:n EMC-direktiiviä 2004/108/EC.
IP (Ingress Protection) -luokitus
Laturi on standardin EN60529 mukainen ja täyttää IP66-vaatimukset. AC-syötön luokitus on IP20 eli se sopii vain
sisätiloissa käytettäväksi. Pidä kaikki AC-liitännät kuivina ja puhtaina.
Laturin virtakytkennän sulake
Ajoneuvon laturin virtapiirissä on sisäinen 30 ampeerin sulake solenoidin lähellä.
AC-syötön jännitetunnistus
QuiQ-laturi tunnistaa automaattisesti AC-syöttöjännitteen ja toimii täydellä teholla jännitteen ollessa alueella 120–230
VAC. Laturi toimii myös tämän alueen ulkopuolella 85–265 VAC asti, mutta tällöin latausaika pitenee. Alueen 85–265
VAC ulkopuolella laturi ei toimi.
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Lämpövähennys
QuiQ-laturi toimii täydellä teholla ympäristön lämpötilan ollessa 32°C:n ja 0°C:n välillä (30°F ja 86°F). Laturi toimii myös
tämän alueen ulkopuolella, mutta tällöin latausaika pitenee.
Laturin algoritminumeron tunnistaminen
Laturin algoritminumero näkyy, kun käynnistetään algoritminäyttötila. Algoritminäyttötila käynnistetään seuraavasti:
1.

Irrota AC-virtajohto seinäpistorasiasta.

2.

Aseta Hinaa/Aja-kytkin HINAA-asentoon.

3.
4.

Irrota paksu musta johto akun nro 8 miinusnavasta (–).
Kytke AC-virtajohto seinäpistorasiaan. Lue seuraava HUOMAUTUS.

HUOMAUTUS: AC-virtajohdon ollessa kytkettynä laturin LED-valot toimivat käynnistystestinä (LEDit syttyvät
järjestyksessä).
5.

Testin jälkeen 80 % LEDeistä vilkkuu sarjassa, joka näyttää algoritminumeron (Kuva 23). [Esimerkki:
Algoritminumeroa 125 esittää “yksi vilkku”, tauko, “kaksi vilkkua”, tauko, “viisi vilkkua”.] Laturi ei toista vilkkusarjaa.
Jos numero täytyy katsoa uudelleen, toistetaan vaiheet 1 ja 4 pitäen välissä 20 sekunnin tauko.

Kuva 23 80 % LEDeistä vilkkuu algoritminäyttötilassa
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LATURIN KÄYTTÖOHJEET
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.
Laturin näyttö
_

LEDin väri

Merkitys
(käynnistystestin
jälkeen)

Ampeerimittari
(oranssi)

Palaa:
Vilkkuu:

Näyttää summittaisen ulostulotehon bulkkivaiheessa.
Laturin sisäinen lämpötila on korkea. Ulostulotehoa
vähennetään. Näyttää myös 11 sekunnin ajan algoritmin #1-6,
jos akkua ei ole kytketty.

80 %:n lataus
(oranssi)

Palaa:
Vilkkuu:

Latauksen bulkkivaihe valmis, 80 % ladattu. Absorptiovaiheessa.
Jos akkua ei ole kytketty, valittu algoritmi näytetään vilkkujen
määränä.

100 %:n lataus
(vihreä)
AC-virta päällä
(oranssi)

Palaa:
Vilkkuu:
Palaa:
Vilkkuu:

Lataus on valmis. Laturi on kunnossapitotilassa.
Absorptiovaihe valmis. Viimeistelyvaiheessa.
Hyvä AC-virta
Matala AC-jännite. Tarkista jännite ja virtajohdon pituus (katso
ohjeet yltä).

Vika
(punainen)

Vilkkuu:

Laturin virhe. Nollaa laturin virta ja katso alla olevat
vianetsintäohjeet.

AC-virran liitäntä

HUOMIO
• Laturi voi kuumentua latauksen aikana. Käsittele laturia latauksen aikana vain suojakäsineillä.
HUOMAUTUS: Varmista, että laturin mukana tulleessa AC-virtajohdossa on käyttöpaikkaan sopiva AC-pistoke.
Pyydä muussa tapauksessa sopiva johto tai pistoke Club Carin edustajalta.
Käytä vain YHTÄ laturia yhdessä 15 ampeerin virtapiirissä, ettei virtapiiri ylikuormitu. Katso QuiQ-akkulaturin
tekniset tiedot hotellipoika 69.
Laturi on maadoitettava sähköiskujen välttämiseksi. Laturissa on AC-virtajohto, jossa on suojajohdin ja maadoitettu
pistoke. AC-pistoke on kytkettävä sopivaan liitäntään, joka on asennettu oikein ja maadoitettu kaikkien sovellettavien
sähkövaatimusten ja -asetusten mukaisesti.
. Pidä jatkojohto mahdollisimman lyhyenä: enintään 3,7 m (12 jalkaa). Aseta kaikki johdot niin, että kukaan ei astu
niiden päälle tai kompastu niihin, ja ettei niihin kohdistu rasitusta.
Akkujen lataaminen
HUOMAUTUS: Akut kannattaa laittaa latautumaan, vaikka niitä olisikin käytetty vain vähän aikaa, esim. 10 minuuttia.
Automaattinen laturi sammuu itsestään, kun akut ovat täynnä. Jos laturi ei toimi mielestäsi oikein tai akkujen
kesto on huono, ota yhteyttä paikalliseen Club Car -jälleenmyyjään.
Uudet akut saavuttavat täyden tehonsa vasta kun ne on purettu ja ladattu 50–70 kertaa.
Ajoneuvon käyttö pitäisi rajoittaa 40–50 ampeerituntiin latausten välillä, kunnes akut on kunnolla ajettu sisään
(50–70 latausjaksoa). Club Car suosittelee pidentämään akkujen käyttöikää lataamalla sähkökäyttöiset
ajoneuvot aina 40–50 ampeeritunnin purkautumisen jälkeen tai joka ilta, jotta akut eivät tyhjene huomattavasti.
Sivu 56

CARRYALL 500/550/700 -ajoneuvon omistajan ohjekirja

Akkulaturi QuiQ™– Sähkökäyttöinen ajoneuvo
Jos lämpötila putoaa alle 18,3 °C (65 °F), lämmittämättömissä tiloissa ladatut akut tulisi laittaa latautumaan
mahdollisimman pian käytön jälkeen. Akut ovat lämpimimmillään heti käytön jälkeen ja kylmät akut latautuvat
hitaammin.
1.

Työnnä ajoneuvon laturin AC-pistoke sille varattuun ja oikein johdotettuun AC-pistorasiaan, jotta latausjakso
voidaan aloittaa. Katso QuiQ-akkulaturin tekniset tiedot hotellipoika 69.

HUOMAUTUS: Liitä vain YKSI laturi yhteen 15 ampeerin piiriin, jotta piiri ei ylikuormitu.
2.
3.

Aseta laturin AC-johto niin, että kukaan ei astu sen päälle tai kompastu siihen, ja ettei siihen kohdistu rasitusta.
Älä pidä mitään tavaraa lokerossa, johon akkulaturi on asennettu.

Kun laturi on kytketty, ajoneuvon ohjauspiiri on lukittuna. Tämä estää ajoneuvon käytön sekä siitä mahdollisesti
aiheutuvan laturin tai ajoneuvon rikkoutumisen.’
Laturi tarkkailee akun jännitettä, latausvirtaa ja latausaikaa ja määrittää siten sopivan latauksen. Laturi sammuu
itsestään ja vihreä valo lakkaa vilkkumasta jääden palamaan.
Ajoneuvon ohjauspiiri pysyy lukittuna, kunnes laturin AC-pistoke irrotetaan AC-pistorasiasta.’

LATURIN KUNNOSSAPITO
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.
Jotta ajoneuvosi toimisi moitteettomasti, noudata ennaltaehkäisevää huolto-ohjelmaa. Säännölliset ja johdonmukaiset
huoltotoimenpiteet estävät niiden laiminlyönneistä aiheutuvia käyttökatkoja ja kalliita korjauksia.
Epäkunnossa oleva laturi tulisi poistaa käytöstä, kunnes se on täysin korjattu. Näin ajoneuvo ei rikkoudu enempää ja
vältytään vaarallisella ajoneuvolla ajamisesta aiheutuvilta loukkaantumisilta.
Ota yhteyttä paikalliseen Club Car -jälleenmyyjään, kun ajoneuvoon on tehtävä korjauksia tai vuosi- tai puolivuosihuolto.

VAROITUS
• Jos määräaikaistarkastuksessa tai -huollosta havaitaan vikoja, ajoneuvoa ei saa käyttää ennen kuin
viat on korjattu. Tarvittavien huoltotöiden laiminlyönnin seurauksena voi olla tulipalo, aineellisia
vahinkoja, vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
• Älä pidä laturin huoltotoimenpiteitä tehdessäsi löysiä vaatteita tai koruja, kuten sormuksia, kelloja,
ketjuja, jne.
• Laturiin ei saa päästä öljyä, likaa, mutaa tai suoraa kovaa vesisuihkua.
• Pidä kaikki AC-liitännät kuivina ja puhtaina.
• Jos irrotettava virransyöttöjohto on vaurioitunut, vaihda se johtoon, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
_

Pohjois-Amerikassa:
Muissa maissa:

UL- tai CSA-listattu/hyväksytty irrotettava johto, 3-johtiminen, vähintään 16 AWG ja nimellinen SJT; päättyy
maadoituspistokkeeseen tyyppiä IEC 60320 C14, 250 V, vähintään 13 A.
Turvallisuushyväksytty irrotettava johto, 3-johtiminen, vähintään 1,5 mm², luokiteltu teollisuuskäyttöön. Johdon on
päätyttävä toisessa päässä maadoitustyyppiseen syöttöliittimeen, joka sopii käyttöön kohdemaassa, ja toisessa
päässä maadoituspistokkeeseen tyyppiä IEC 60320 C14.

LATURIN VIANETSINTÄ
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.
Jos laturiin tulee vika, laske sen näyttämät punaiset vilkut taukojen välissä ja katso taulukko alla:
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_

PUNAINEN VILKKU

SYY
Akussa korkea jännite

RATKAISU
Varmista, että akusto on luokiteltu 48 voltille ja koostuu 24
kennosta. Katso kunnossapito- ja huolto-ohjekirja. Jos se
ei ole, vaihda tilalle oikeanlainen akku. Nollaa laturi (kytke
AC-virta irti 15 sekunniksi).

Akussa matala jännite

Varmista, että akusto on luokiteltu 48 voltille ja koostuu
24 kennosta. Tarkista myös kunkin yksittäisen akun
jännite. Katso kunnossapito- ja huolto-ohjekirja. Jos se ei
ole, vaihda tilalle oikeanlainen akku. Nollaa laturi (kytke
AC-virta irti 15 sekunniksi).

Latauksen aikakatkaisu, koska akusto ei ole

Tarkista, onko liitoksissa löysyyttä tai korroosiota.

saavuttanut vaadittavaa jännitettä.

Tarkista, onko akuissa vanhoja tai viallisia. Katso laturin

Laturin lähtötehoa vähennettiin korkean

kunnossapito- ja huolto-ohjekirja.

lämpötilan vuoksi

Käytä laturia matalammassa ympäristölämpötilassa.

Tarkista akku: akkua ei voitu kestoladata

Tarkista, onko kennoissa oikosulkuja tai vaurioita. Katso

vähimmäisjännitteeseen

kunnossapito- ja huolto-ohjekirja.

Ylilämpö: Laturi sammutettu korkean sisäisen

Tarkista jäähdytyslaipat lian, tukkeiden tai vaurioiden

lämpötilan vuoksi.

varalta. Puhdista ne tarpeen mukaan ja varmista riittävä
jäähdytysilmavirta. Nollaa laturi (kytke AC-virta irti 15
sekunniksi).

Laturin sisäinen vika

Nollaa laturi (kytke AC-virta irti 15 sekunniksi). Jos vika
jatkuu, vie laturi valtuutettuun huoltoon.

YKSIPISTEINEN AKKUVESIJÄRJESTELMÄ (SPWS)
HUOMIO
• Lisää vettä akkuihin vain lataamisen JÄLKEEN.
• Käytä vettä, joka täyttä sivulla 49 esitetyt laatuvaatimukset. Maksimoi akun käyttöikä poistamalla
vedestä deionisaattorilla ionit ja raskasmetallit. Katso Vedenlaatu hotellipoika 49.

AKKUVEDEN LISÄÄMINEN SPWS-JÄRJESTELMÄSSÄ
Veden virtauksen tarkistaminen
1.

Kytke vesiletku vesihanaan (1) letkuun rakennetulla suodattimella (2) (Kuva 24). Lue seuraava HUOMIO.

HUOMIO
• Tarkista, että suodatin on puhdas.
• Älä käytä järjestelmän mukana toimitettuja letkua (6 metriä/20 ft) pidempää puutarhaletkua, sillä
pienempi paine voi johtaa akkujen ylitäyttöön ja rikkoa täyttöjärjestelmän.
2.

Tarkista, että osan sisällä oleva suodatin (4) on varmasti puhdas, ennen kuin kierrät letkun päätyosan (3) kiinni
vesiletkun toiseen päähän (Kuva 24).

3.

Kytke tyhjennysputki (5) letkun päätyosan naarasliittimeen (8) (Kuva 25).
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Kuva 24 Suodattimella varustetun letkun liittäminen
vesilähteeseen

4.

Kuva 25 Veden virtauksen tarkistaminen

Avaa vesihana kokonaan, kunnes letkun päätyosasta (3) valuu vettä, ja tarkista että punaiset virtauksen
merkkipallot (6) liikkuvat. Lue seuraava HUOMAUTUS.

HUOMAUTUS: Tämä vaihe poistaa myös letkuun jääneen ilman.
Jotta SPWS toimii oikein, veden virtausnopeuden on oltava vähintään 7,6 litraa (2 gallonaa) minuutissa, eikä
veden paine saa ylittää 689,5 kPa:a (100 psig) staattisessa tilassa (ei virtausta).
5.

Tarkista vedenlaadun valo deionisaattorissa varmistaaksesi, että valo on vihreä, mikä ilmaisee hyväksyttävää
vedenlaatua. Jos valo ilmaisee vedenlaatua, jota ei voida hyväksyä, suodatin tulee vaihtaa.

6.

Kun olet varmistanut riittävän vedenlaadun ja virtauksen, irrota tyhjennysputki paineensäätimestä painamalla
naarasliittimen (8) päässä olevaa harmaata painiketta (7).

Akkujen uudelleen täyttäminen
1. Etsi akkujen täyttöliitin (9) akkutilan kuljettajan puolelta, irrota pölysuojus (10) urosliittimestä (Kuva 26) ja kytke
letkun päätyosa (3) paikoilleen (Kuva 27). Vesi alkaa virrata välittömästi.

9

9

10

8

2829

2830

Kuva 26 Pölysuojus

2.

3

Kuva 27

Letkun päätyosan liittäminen akkujen
täyttöliittimeen

Punaisten virtauksen merkkipallojen tulisi pyöriä akkujen täytön merkkinä. Lue seuraava HUOMIO.
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HUOMIO
• Jos akut ylitäyttyvät missään vaiheessa, keskeytä niiden täyttö välittömästi, irrota paineensäädin
akkujen täyttöliitännästä ja soita huoltoon.
3.

Jos punaiset virtauksen merkkipallot pysähtyvät, irrota letkun päätyosa akkujen täyttöliitännästä (9) välittömästi
painamalla harmaata painiketta, ja kiinnitä pölysuojus (10) akkujen täyttöliitännän urosliittimeen puristamalla
suojusta kevyesti (Kuva 26).

4.

Aseta akkujen täyttöliitin akkukotelon ja auton rungon väliseen tilaan. Jos täyttöliitin jätetään akkujen päälle tai
taitetaan akkujen ja akkukotelon väliin, liitin voi rikkoutua.

5.

Sulje vesihana, kun ajoneuvo(t) on täytetty.

AKKU – BENSIINIKÄYTTÖINEN AJONEUVO
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.

VAARA
• Akku – Räjähdysherkkiä kaasuja! Tupakointi kielletty. Varmista, ettei ajoneuvon läheisyyteen tai
huoltoalueelle pääse kipinöitä tai tulta. Jos akkua ladataan tai ajoneuvoa käytetään suljetussa tilassa,
huolehdi tilan ilmanvaihdosta. Pidä koko kasvot peittävää kasvosuojusta ja kumihansikkaita aina, kun
työskentelet akun lähellä tai käsittelet akkua.
• Työkalut, johdot ja metalliesineet voivat kipinöidä, jos ne laitetaan akun napojen väliin.
• Noudata ohjeita erittäin tarkasti, kun käsittelet akkuja.
• Lataa akkua vain tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
• Akku – Myrkyllistä! Sisältää happoa! Aiheuttaa vakavia palovammoja. Vältä aineen joutumista iholle,
silmiin tai vaatteille. Vasta-aineet ja hoitokeinot:
– Ulkoisesti: Huuhtele vedellä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
– Sisäisesti: Juo paljon maitoa tai vettä ja päälle magnesiumhydroksidi-vesiliuosta tai kasviöljyä.
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
– Silmät: Huuhtele vedellä 15 minuutin ajan. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

VAROITUS
• Älä yritä käynnistää tyhjentynyttä akkua toisella akulla ja käynnistyskaapeleilla.
Bensiinikäyttöisen Club Car -ajoneuvon akku on 12-volttinen sivu- tai ylänapainen akku.– Sivunapainen akku tarvitsee
silloin tällöin vettä. (Kuva 29, Sivu 61)
Korroosio pestään plus- ja miinusnavoista leivinsooda-vesiliuoksella, jossa on 2,37 dl (1 kuppi) leivinsoodaa ja 3,8
litraa (1 gallona) vettä.– Huuhtele liuos akun pinnalta. Liuosta ei saa mennä akun sisälle. Varmista, että navat ovat
tiukasti kiinni. Anna akun napojen kuivua ja suihkuta niiden päälle sen jälkeen akun napojen suoja-ainetta (CC P/N
1014305). Katso Sivunapainen akku: Akun liittäminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 19. Katso
Ylänapainen akku: Akun liittäminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 19. Lue edelliset ja seuraavat
VAROITUKSET.
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VAROITUS
• Jos akkukaapelien liitännät ovat vaurioituneet tai ruostuneet, vaihda tai puhdista ne tarpeen mukaan.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa niiden ylikuumenemisen käytön aikana, mikä voi aiheuttaa
tulipalon, aineellisia vahinkoja tai henkilövahinkoja.

2
1

3

1. Nestemäärän ilmaisin 2. Korkki 3. Levyt
Akkunesteen pinnan tulee olla vähintään 13 mm (1/2 tuumaa) levyjen
yläpuolella tai merkkiviivan kohdalla.
2831

22

Kuva 28 Sivunapainen – Bensiinikäyttöisen ajoneuvon
akku

Kuva 29 Sivunapaisen akun akkunestetaso

3166

Kuva 30 Ylänapainen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot

Varmista, että akun pidike on kiinnitetty oikein. Kiristä sivunapaisen akun navat 9 N·m:n (80 in·lb) kireyteen. Kiristä
ylänapaisen akun navat 4,3 N·m:n (41 in·lb) kireyteen. Jos akun pidike on löysällä, akku voi vaurioitua tärinästä.
Jos akun varaustaso on alhainen, pyydä huoltohenkilöä lataamaan akku. Akun ei tulisi antaa olla tyhjänä yhtään
pidempään kuin on pakollista (älä jätä akkua tyhjäksi yön yli).

MOOTTORIÖLJY – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
Öljymäärä tulisi tarkistaa kuukausittain siitä huolimatta, että kojelaudassa olevan öljyn varoitusvalon pitäisi syttyä, jos
öljymäärä laskee liian alas. Ajoneuvon tulisi olla tasaisella alustalla öljymäärää tarkistettaessa. Älä ylitäytä öljysäiliötä.
CARRYALL 500/550/700 -ajoneuvon omistajan ohjekirja
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Moottoriöljy – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot

ÖLJYN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN
1.

Nosta öljyn mittatikku öljyntäyttöputkesta ja pyyhi mittatikku puhtaaksi (Kuva 31). Lue seuraava HUOMIO.

HUOMIO
• Älä yritä nostaa mittatikkua, kun moottori on käynnissä.
2.
3.

Tarkista öljyn määrä laittamalla mittatikku takaisin täyttöputkeen ja nostamalla se heti ylös.
Jos öljyn taso jää alle mittatikun alarajan, lisää öljyä, kunnes öljyn taso on ala- ja ylärajan välissä (turvallinen taso).

4.

Laita mittatikku öljyntäyttöputkeen. Lue seuraava HUOMAUTUS.

HUOMAUTUS: Kierrätä tai hävitä käytetty öljy paikallisten, alueellisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

1

2

3

1. Yläraja 2. Turvallinen taso 3. Alaraja
2662

Kuva 31 Öljyn määrän tarkistaminen

MOOTTORIÖLJYN VAIHTO
Moottoriöljy pitää vaihtaa ensimmäisen 100 käyttötunnin jälkeen. Seuraavat vaihdot on suoritettava 200 käyttötunnin
välein tai kerran vuodessa, sen mukaan kumpi toteutuu ensin.
1.

Käännä virtakytkin OFF-asentoon ja ota avain virtalukosta. Laita Forward/Reverse-kahva NEUTRAL-asentoon.
Kiilaa eturenkaat.

2.

Avaa moottoritila.

3.

Irrota akun ja sytytystulpan johdot. Katso Sivunapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset
ajoneuvot hotellipoika 18. Tai Katso Ylänapainen akku: Akun irrottaminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot
hotellipoika 19.
Aseta öljynvaihtoon tarkoitettu astia laskutulpan (1) alle (Kuva 32).

4.
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2

1
1. Tyhjennysastia 2. Tyhjennystulppa
2667

Kuva 32

5.

Moottoriöljyn tyhjennystulppa ja -astia

Irrota tyhjennystulppa kääntämällä sitä vastapäivään 14 mm hylsyavaimella tai jakoavaimella ja anna
moottoriöljyn valua astiaan. Lue seuraava VAROITUS.

VAROITUS
• Älä yritä vaihtaa moottoriöljyjä, jos moottori on kuuma tai edes lämmin. Moottoriöljy voi aiheuttaa
palovammoja.
• Käytä aina ajoneuvoa huoltaessasi suojalaseja tai hyväksyttyjä silmäsuojuksia. Käytä
kumihansikkaita, kun käsittelet laskutulppaa ja tyhjennysastiaa.
6.
7.
8.

Puhdista laskutulpan kierteet öljystä ja öljyjäänteistä soveltuvalla liuottimella. Varmista, että laskutulpan
puristusrengas pysyy paikoillaan.
Vaihda etummainen tyhjennystulppa kääntämällä sitä myötäpäivään 14 mm hylsyavaimella tai jakoavaimella ja
kiristä tulppa 24,4 N·m (18 ft·lb) kireyteen.
Nosta mittatikku ja lisää moottoriöljyä mittatikun reiästä. Käytä suppiloa tai kaada öljyä suoraan astian nokasta
mittatikun reikään. Moottori tarvitsee 1,2 litraa (40,5 fl-oz) öljyä vaihtokerralla. Suositus on 10W-30, 5W-30
luokkaa SE tai ylempi. Valitse käytettävän öljyn laatu öljyn viskositeettiohjeiden mukaan (Kuva 33). Laita
mittatikku takaisin paikoilleen.

CARRYALL 500/550/700 -ajoneuvon omistajan ohjekirja
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Tankkausohjeet – Bensiinikäyttöinen ajoneuvo

SAE 40

SAE 30
SAE 10W-30/ SAE 10W-40
SAE 5 W-30

213

Kuva 33 Öljyn viskositeettikaavio

9.

Kiinnitä akun ja sytytystulpan johdot. Katso Sivunapainen akku: Akun liittäminen – Bensiinikäyttöiset
ajoneuvot hotellipoika 19.
Tai Katso Ylänapainen akku: Akun liittäminen – Bensiinikäyttöiset ajoneuvot hotellipoika 19.

10.

Aseta Forward/Reverse-kahva NEUTRAL-asentoon ja kytke Neutral-lukituksen kytkin HUOLTO-asentoon.
Käynnistä sitten moottori ja anna sen käydä muutama minuutti. Tarkkaile tyhjennystulppaa ja mahdollisia
öljyvuotoja ajoneuvon alapuolelta. Jos havaitset vuotoja, aloita uudestaan vaiheesta 1 ja korjaa ongelma
toistamalla tarvittavat vaiheet.

11.

Nosta mittatikku ja tarkista moottoriöljyn määrä vielä kerran. Laita mittatikku takaisin paikoilleen.

TANKKAUSOHJEET – BENSIINIKÄYTTÖINEN AJONEUVO
Katso Yleiset varoitukset hotellipoika 15.

VAARA
• Käännä virtakytkin OFF-asentoon ennen tankkausta.
• Älä koskaan kaada polttoainetta tankkiin, kun moottori on kuuma tai käynnissä.
• Varmista, että polttoainesäiliön maadoitusjohto on oikein liitetty ennen ajoneuvon tankkaamista.
• Polttoaineen varastointi-/tankkauslaitteen on oltava maadoitettu, jotta staattinen sähkö ei pysty
aiheuttamaan valokaarta. Jos pumppua ei ole maadoitettu, ajoneuvo on maadoitettava pumppuun
ennen tankkausta ja tankkauksen aikana.
• Jos ajoneuvoon on asennettu jokasään suojus, varmista että polttoainesäiliö on ilmattu oikein, kuten
kohdassa Kuva 34.
• Puhdista polttoaineroiskeet ennen tankkausta, koska ne voivat syttyä tuleen.
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HUOMIO
• Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä.
• Aina kun mahdollista, vältä hapetettujen ja sekoitettujen polttoaineiden käyttöä.
• Älä käytä polttoainetta, jonka alkoholipitoisuus ylittää 10 tilavuusprosenttia (kuten E15 ja E85).
Etanoli on alkoholia, joka absorboi herkästi kosteutta aiheuttaen korroosiota polttoainejärjestelmän
komponenteille. Se myös vahingoittaa neopreenisia ja muita muovisia ja kumisia osia. Näiden
polttoaineiden käyttö tässä ajoneuvossa mitätöi takuun.
• Ajoneuvoa ei saa toistuvasti yrittää käynnistää polttoainepumppu kuivana (polttoainesäiliö tyhjänä).
Se voi vahingoittaa polttoainepumppua.
HUOMAUTUS: Vältä hapetettujen ja alkoholia sisältävien polttoaineiden käyttöä, mikäli mahdollista. Pidemmäksi
aikaa varastoon siirrettävät ajoneuvot tulisi valmistella säilytystä varten ohjeiden mukaisesti. Katso
Bensiinikäyttöisen ajoneuvon valmistelu pidempää varastointia varten hotellipoika 41.
1.

Irrota matkustajan puolen paneelissa oleva polttoainesäiliön korkki ja täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä
polttoaineella. Lue edeltävä HUOMIO ja HUOMAUTUS.

2.

Laita polttoainesäiliön korkki takaisin paikoilleen. Varmista, että korkki on kunnolla kiinni (kiristä, kunnes se
naksahtaa).

1

2

3
1. Ilmausnippa 2. Polttoaineen ilmauslinja 3. Polttoainesäiliö
2832

Kuva 34 Polttoainesäiliö

AJONEUVON PUHDISTAMINEN
Carryall -ajoneuvojen etuosassa on ArmorFlex®-runko. Rungon takaosa ja kuormalava ovat valmistettu täysin
alumiinista. Käytä normaaliin puhdistamiseen autonpesuaineita ja sientä tai pehmeää kangasta. Puutarhaletku,
jossa on normaali paine, riittää. Poista alumiiniin tulleet hapettumat tai värjäytymät kaupasta saatavalla
alumiininpuhdistusrasvalla ja hienolla (nro 00) teräsvillalla.
Club Car ei suosittele minkäänlaista painepesua tai höyrypuhdistusta. Ne altistavat sähköosat kosteudelle. Kosteus
voi rikkoa sähköosan.
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Lisälaitteet
Käytä hankaamattomia vahoja. Akkuhappo, lannoitteet, terva, asfaltti, kyllästysaine, maali ja purukumi voivat aiheuttaa
tahroja, ja ne on puhdistettava välittömästi.
Puhtaana pidetyt ajoneuvon istuimet kestävät pidempään. Käytä pehmeää kangasta ja 10-prosenttista
nestesaippua-vesiseosta. Pinttynyttä likaa voi yrittää irrottaa pehmeällä harjalla. Katso Ajoneuvon huolto- ja
korjauskäsikirjasta tai paikalliselta Club Car -jälleenmyyjältä lisätietoja vaikeiden tahrojen puhdistamisesta sekä
naarmujen, jälkien tai muiden korivaurioiden korjaamisesta.
HUOMAUTUS: Hävitä jätevesi asianmukaisesti.

LISÄLAITTEET
Club Car -kanavakumppaneilta on saatavana täysi valikoima osia ja lisätarvikkeita. Löydät paikallisen Club
Car -jälleenmyyjän osoitteesta www.clubcardealer.com, numerosta 1-800-ClubCar (258-2227) tai skannaamalla
tämän QR-koodin(Kuva 35), jolla pääset Club Car -jälleenmyyjähakuun. Lataa matkapuhelimeen tai tablettiin
QR-koodinlukija, esimerkiksi RedLaser tai Barcode Scanner.

3118

Kuva 35 Jälleenmyyjähaku QR-koodilla

Varmista, että koulutetut huoltohenkilöt asentavat lisälaitteet asianmukaisesti ja että niitä käytetään niiden suunniteltuun
käyttötarkoitukseen. Lue seuraava VAROITUS.

VAROITUS
• Mukautetut ohjaamot, säänkestävät suojat tai tuulilasit eivät suojaa matkustajia lentäviltä esineiltä.
• Jos ajoneuvossa on lavalle asennettu siirrettävä virvokekeskus, se on irrotettava ennen lukituslaitteen
avaamista ja lavan nostamista.
• Jos ajoneuvossa on sähköinen lavan nostolaite, irrota lava ennen nostolaitteen korjaustöitä.
• Kuormitus sisältää valinnaisten lisälaitteiden painon. Katso Ajoneuvon kuorman kantokyky
hotellipoika 35.

HUOMIO
• Kun käytät sähkökäyttöisiä lisälaitteita yhdessä pitkän aikaa, akku voi tyhjentyä jopa silloin, kun
moottori käy. Varmista latausjärjestelmän sähkökapasitanssi ja käytä lisälaitteita yhdessä enintään
tähän sähkökapasitanssiin asti. Katso Ajoneuvon tekniset tiedot hotellipoika 67.Tämän varotoimen
laiminlyönti voi sammuttaa ajoneuvon, jolloin kuljettaja ja matkustajat eivät pääse pois paikalta.
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KÄYTETYN AJONEUVON OSTAJAN REKISTERÖINTI
Jos ostat ajoneuvon käytettynä, suosittelemme, että rekisteröit ajoneuvosi Club Cariin. Näin pystymme ottamaan
sinuun tarvittaessa yhteyttä. Lähetä nimesi, osoitteesi ja ajoneuvon sarjanumero osoitteeseen Club Car LLC., P.O.
Box 204658, Augusta, Georgia 30917-4658, USA: Ajoneuvon rekisteröinti.

AJONEUVON TEKNISET TIEDOT

AJONEUVON TEKNISET TIEDOT – SÄHKÖKÄYTTÖISET AJONEUVOT
TEKNISET TIEDOT

CARRYALL 500

CARRYALL 550

CARRYALL 700

SÄHKÖKÄYTTÖINEN

SÄHKÖKÄYTTÖINEN

SÄHKÖKÄYTTÖINEN

●

●

●

●

●

●

Sähköjärjestelmä: 48 volttia DC, rajoitettu peruutusnopeus

●

●

●

Akut: Suuri kapasiteetti, Deep Cycle, 6-volttinen

●

●

●

●

●

●

Ohjaus: Itsesäätyvä hammastankovälitys

●

●

●

Jousitus: Erilliset lehtijouset ja hydrauliset kaksoisiskunvaimentimet

●

●

●

●

●

●

Runko/alusta: Kaksois-I-palkki, hitsattua alumiinia

●

●

●

Korin sivut ja takaosa: Alumiini

●

●

●

Korin etuosa: ArmorFlex®

●

●

●

Eturungon pintakäsittely: Automaali ja kirkas pinnoite

●

●

●

VOIMANLÄHDE

Käyttömoottori: Suora käyttö, 48 volttia DC, rinnakkaiskäämitty, 3,7 hv

Vaihteisto: Vino kaksoishammasreduktori, jossa 12,3:1 suorakäyttöinen
akseli

Laturi: Automaattinen, 48-volttinen, UL- ja CSA-hyväksytty
Katso QuiQ-akkulaturin tekniset tiedot hotellipoika 69.
OHJAUS/JOUSITUS/JARRUT

Jarrut:Mekaaninen jarrukaapelijärjestelmä kaikkien pyörien manuaalisesti
säätyville rumpujarruille. Automaattisesti vapautuva pysäköintijarru.
Monipykäläinen telkikoneisto.
KORI/ALUSTA

Renkaat: Edessä ja takana 20 x 10 - 10 sisärenkaaton, 6-kerroksinen
kuormitusalueella

●

Renkaat (nurmi): Edessä ja takana 23 x 10.5 - 12 sisärenkaaton,

●

●

4-kerroksinen, nimelliskantokyky
Renkaat (maasto): Edessä ja takana 22 x 11 - 10 sisärenkaaton,

●

6-kerroksinen, nimelliskantokyky
MITAT/PAINO
Kokonaispituus: Umpilavan vakiomalli
Raskaalla puskurilla lisäksi:

299,7 cm (118 in)

299,7 cm (118 in)

358,8 cm (139,3 in)

4,5 cm (1,8 in)

4,5 cm (1,8 in)

4,5 cm (1,8 in)
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TEKNISET TIEDOT

CARRYALL 500

CARRYALL 550

CARRYALL 700

SÄHKÖKÄYTTÖINEN

SÄHKÖKÄYTTÖINEN

SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Kokonaisleveys

127,7 cm (50,3 in)

127,7 cm (50,3 in)

127,7 cm (50,3 in)

peilien kanssa:

159,0 cm (62,6 in)

159,0 cm (62,6 in)

159,0 cm (62,6 in)

Kokonaiskorkeus: Ohjauspyörän kohdalla

119,6 cm (47,1 in)

130 cm (51,2 in.)

119,6 cm (47,1 in)

Kokonaiskorkeus: kuomun kanssa

179,5 cm (70,7 in)

187,9 cm (74 in)

179,5 cm (70,7 in)

Kokonaiskorkeus: ohjaamon kanssa

188,7 cm (74,3 in)

197,1 cm (77,6 in)

188,7 cm (74,3 in)

Akseliväli

198,3 cm (78,1 in)

198,3 cm (78,1 in)

251,7 cm (99,1 in)

Maavara

14,2 cm (5,6 in)

15,2 cm (6 in)

14,2 cm (5,6 in)

Etupyörän kulutuspinta

92,9 cm (36,6 in)

92,9 cm (36,6 in)

92,9 cm (36,6 in)

Takapyörän kulutuspinta

100,3 cm (39,5 in)

100,3 cm (39,5 in)

100,3 cm (39,5 in)

Paino: Vakiomallinen sähköajoneuvo (tyhjäpaino)

632 kg (1 393 lb.)

636 kg (1 402 lb.)

669 kg (1 475 lb.)

24–27 km/h

24–27 km/h

24–27 km/h

15–17 mph

15–17 mph

15–17 mph

Kääntöympyrän ulkoreuna (halkaisija)

631,2 cm (248,5 in)

680,7 cm (268 in)

864,9 cm (340,5 in)

Kääntösäde SAEJ 695:n mukaan

302,2 cm (119,0 in)

321,3 cm (126,5 in)

413,4 cm (162,8 in)

Risteyksessä kääntymiseen vaadittava tila

225,8 cm (88,9 in)

213,9 cm (84,2 in)

314,7 cm (123,9 in)

Lattian korkeus

31,7 cm (12,5 in)

38,1 cm (15 in)

31,7 cm (12,5 in)

Kuormalavan korkeus

74,9 cm (29,5 in)

80,2 cm (31,6 in)

74,9 cm (29,5 in)

112,2 x 120,6

112,2 x 120,6

163,8 x 120,6

x 26,6 cm

x 26,6 cm

x 26,6 cm

(44,2 x 47,5 x 10,5 in)

(44,2 x 47,5 x 10,5 in)

(64,5 x 47,5 x 10,5 in)

117,3 x 123,9 cm

117,3 x 123,9 cm

166,4 x 123,9 cm

(46,2 x 48,8 in)

(46,2 x 48,8 in)

(65,5 x 48,8 in)

544,3 kg (1 200 lb)

408,2 kg (900 lb)

680,3 kg (1 500 lb)

2

2

2

0,67 litraa (22 fl-oz)

0,67 litraa (22 fl-oz)

0,67 litraa (22 fl-oz)

193–221 kPa

138–152 kPa

193–221 kPa

28–32 psig

(20–22 psig)

(28–32 psig)

VOIMANLÄHDE

Enimmäisnopeus eteenpäin

Kuormalavan koko: Umpilavan sisämitat

Kuormalavan koko: Avolavan sisämitat
Ajoneuvon nimellinen kantokyky: Vain tasaisella pinnalla
Vakiomäärä istuimia
NESTEKAPASITEETIT
Vaihteisto
RENKAIDEN ILMANPAINE
Edessä ja takana
MELU JA TÄRINÄ

70,3 dBa

76 dBa

73 dBa

Testimenetelmä: EN 12053:2001

Epätarkkuus: ±
2 dBa

Epätarkkuus: ±
2 dBa

Epätarkkuus: ±
2 dBa

Tärinä kuljettajan istuimella
Testimenetelmä: EN 13059:2002

0,6 (m/s2)2

1,2 (m/s2)2

0,7 (m/s2)2

Epätarkkuus:

Epätarkkuus:

Epätarkkuus:

± 0,18 (m/s2)2

± 0,36 (m/s2)2

± 0,21 (m/s2)2

Melutaso käyttöpaikassa ajon aikana
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QUIQ-AKKULATURIN TEKNISET TIEDOT
QUIQ-AKKULATURIN TEKNISET TIEDOT
AC-SYÖTTÖ
AC-jännite – alue
AC-jännite – nimellinen
Taajuus
AC-tehokerroin – nimellinen

85–265 VAC (hyväksytty)
120–230 VAC
45–65 Hz
0,99 @ 120 VAC / 0,8 @ 230 VAC

VIRRANKULUTUS
Enintään: 12 ampeeria
AC-virta (ampeeri)

Nimellinen: 9,5 ampeeria rms @ 120 VAC
5 ampeeria rms @ 230 VAC

DC-LÄHTÖTEHO
DC-jännite (VDC) – nimellinen

48 V

DC-jännite (VDC) – enintään

68 V

DC-virta – enintään
Lukitusvirta – enintään

18 ampeeria
1 ampeeri

MITAT/PAINO
Kotelo – Kokonaispituus

28 cm (11 in)

Kotelo – Kokonaisleveys

24,6 cm (9,7 in)

Kotelo – Kokonaiskorkeus
Paino – vakiomallisella lähtöjohdolla

11 cm (4,3 in)
5 kg (11 lb)

KIINNITYSKAAVIO
Kiinnittäminen

Ajoneuvoon

CARRYALL 500/550/700 -ajoneuvon omistajan ohjekirja

Sivu 69
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AJONEUVON TEKNISET TIEDOT – BENSIINIKÄYTTÖISET AJONEUVOT
HUOMAUTUS: Tiedot moottorin hevosvoimista ja vääntömomentista antaa moottorin valmistaja. Todelliset
hevosvoimat ja vääntömomentti eivät välttämättä ole samat, vaan ne riippuvat ympäristöoloista ja moottorin
kunnossapidosta.
TEKNISET TIEDOT

CARRYALL 500

CARRYALL 550

CARRYALL 700

BENSIINI

BENSIINI

BENSIINI

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ohjaus: Itsesäätyvä hammastankovälitys

●

●

●

Jousitus: Erilliset lehtijouset ja hydrauliset kaksoisiskunvaimentimet

●

●

●

●

●

●

Runko/alusta: Kaksois-I-palkki, hitsattua alumiinia

●

●

●

Korin sivut ja takaosa: Alumiini

●

●

●

●

●

●

Eturungon pintakäsittely: Automaali ja kirkas pinnoite

●

●

●

Renkaat: Edessä ja takana 20 x 10 - 10 sisärenkaaton, 6-kerroksinen
kuormitusalueella

●

VOIMANLÄHDE
Moottori: 4-tahtinen, OHC, 404 cc, 14,0 hevosvoimaa (10,4 kW) @
3600 RPM (SAE J 1940 mukaan), yksisylinterinen, ilmajäähdytetty,
roiskevoideltava moottori
Polttoainejärjestelmä: Elektroninen polttoaineinjektio (EFI),
korkeapaineinen polttoainekiertopumppu, jossa on 10 mikronin
polttoainesuodatin
Akku:12-volttinen, sivunapainen tai ylänapainen
Rajoitin: Automaattinen maanopeuden tunnistus, sisäisesti
vaihteistossa
Sytytys: Digitaalinen CDI elektronisella kierroslukurajoittimella
Vaihteisto: Tarkkuusruuvipyörät, eteenpäin/taaksepäin ja neutraali
asento (11.47:1 eteen; 15.63:1 taakse), valinnainen tasauspyörästön
lukko
Sähköjärjestelmä: 12 volttia, 500 cca lämpötilassa -17,8 °C (0 °F),
650 cca lämpötilassa 0 °C (32 °F). 105 minuutin varateho
Bensiiniajoneuvon sähkölatausjärjestelmä:
23 ampeeria suurimmalla kierrosluvulla
Momentinmuunnin: Automaattinen, nopeussäätöinen,
kuivatyyppinen
OHJAUS/JOUSITUS/JARRUT

Jarrut:Mekaaninen jarrukaapelijärjestelmä kaikkien pyörien
manuaalisesti säätyville rumpujarruille. Automaattisesti vapautuva
pysäköintijarru. Monipykäläinen telkikoneisto.
KORI/ALUSTA

Korin etuosa:

ArmorFlex®

Renkaat (nurmi): Edessä ja takana 23 x 10.5 - 12 sisärenkaaton,
4-kerroksinen, nimelliskantokyky
Renkaat (maasto): Edessä ja takana 22 x 11 - 10 sisärenkaaton,
6-kerroksinen, nimelliskantokyky
MITAT/PAINO
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Ajoneuvon tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT

CARRYALL 500

CARRYALL 550

CARRYALL 700

BENSIINI

BENSIINI

BENSIINI

299,7 cm (118 in)

299,7 cm (118 in)

358,8 cm (139,3 in)

4,5 cm (1,8 in)

4,5 cm (1,8 in)

4,5 cm (1,8 in)

Kokonaisleveys

127,7 cm (50,3 in)

127,7 cm (50,3 in)

127,7 cm (50,3 in)

peilien kanssa:

159,0 cm (62,6 in)

159,0 cm (62,6 in)

159,0 cm (62,6 in)

Kokonaiskorkeus: ohjauspyörän kohdalla

119,6 cm (47,1 in)

130 cm (51,2 in.)

119,6 cm (47,1 in)

Kokonaiskorkeus: kuomun kanssa

179,5 cm (70,7 in)

187,9 cm (74 in)

179,5 cm (70,7 in)

Kokonaiskorkeus: ohjaamon kanssa

188,7 cm (74,3 in)

N/A

188,7 cm (74,3 in)

Akseliväli

198,3 cm (78,1 in)

198,3 cm (78,1 in)

251,7 cm (99,1 in)

Maavara

13,2 cm (5,2 in)

15,2 cm (6 in)

13,2 cm (5,2 in)

Etupyörän kulutuspinta

92,9 cm (36,6 in)

92,9 cm (36,6 in)

92,9 cm (36,6 in)

Takapyörän kulutuspinta

100,3 cm (39,5 in)

100,3 cm (39,5 in)

100,3 cm (39,5 in)

411 kg (907 lb.)

427 kg (942 lb.)

993 lb (450 kg

24–27 km/h

24–27 km/h

24–27 km/h

15–17 mph

15–17 mph

15–17 mph

Kääntöympyrän ulkoreuna (halkaisija)

631,1 cm (248,5 in)

680,7 cm (268 in)

864,9 cm (340,5 in)

Kääntösäde SAEJ 695:n mukaan

302,2 cm (119,0 in)

321,3 cm (126,5 in)

413,4 cm (162,8 in)

Risteyksessä kääntymiseen vaadittava tila

225,8 cm (88,9 in)

213,9 cm (84,2 in)

314,7 cm (123,9 in)

Lattian korkeus

31,7 cm (12,5 in)

38,1 cm (15 in)

31,7 cm (12,5 in)

Kuormalavan korkeus

74,9 cm (29,5 in)

80,2 cm (31,6 in)

74,9 cm (29,5 in)

112,2 x 120,6

112,2 x 120,6

163,8 x 120,6

x 26,6 cm

x 26,6 cm

x 26,6 cm

(44.2 x 47,5 x 10,5 in)

(44.2 x 47,5 x 10,5 in)

(64.5 x 47,5 x 10,5 in)

117,3 x 123,9 cm

117,3 x 123,9 cm

166,4 x 123,9 cm

(46.2 x 48,8 in)

(46.2 x 48,8 in)

(65.5 x 48,8 in)

544,3 kg (1 200 lb)

408,2 kg (900 lb)

680,3 kg (1 500 lb)

2

2

2

1,2 litraa (40,5 fl-oz)

1,2 litraa (40,5 fl-oz)

1,2 litraa (40,5 fl-oz)

2 litraa (67,6 fl-oz)

2 litraa (67,6 fl-oz)

2 litraa (67,6 fl-oz)

17,4 l (4,6 gallonaa)

17,4 l (4,6 gallonaa)

17,4 l (4,6 gallonaa)

193–221 kPa

138–152 kPa

193–221 kPa

(28–32 psig)

(20–22 psig)

(28–32 psig)

VOIMANLÄHDE
Kokonaispituus: Umpilavan vakiomalli
Raskaalla puskurilla lisäksi:

Paino: Vakiomallinen bensiiniajoneuvo (tyhjäpaino)
Enimmäisnopeus eteenpäin

Kuormalavan koko: Umpilavan sisämitat

Kuormalavan koko: Avolavan sisämitat
Ajoneuvon nimellinen kantokyky: Vain tasaisella pinnalla
Vakiomäärä istuimia: (henkilöitä)
NESTEKAPASITEETIT
Moottorin kampikammio
Vaihteisto
Polttoainesäiliö
RENKAIDEN ILMANPAINE
Edessä ja takana
MELU JA TÄRINÄ
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Ajoneuvon tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT
VOIMANLÄHDE
Melutaso käyttöpaikassa ajon aikana
Testimenetelmä: EN 12053:2001
Tärinä kuljettajan istuimella
Testimenetelmä: EN 13059:2002
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CARRYALL 500

CARRYALL 550

CARRYALL 700

BENSIINI

BENSIINI

BENSIINI

77,2 dBa

83,4 dBa

77,2 dBa

Epätarkkuus: ± 2 dBa

Epätarkkuus: ± 2 dBa

Epätarkkuus: ± 2 dBa

0,7 (m/s2)2

1,6 (m/s2)2

0,8 (m/s2)2

Epätarkkuus:

Epätarkkuus:

Epätarkkuus:

± 0,21 (m/s2)2

± 0,49 (m/s2)2

± 0,22 (m/s2)2
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CLUB CAR® LIMITED WARRANTY FOR TRANSPORTATION AND UTILITY VEHICLES
WARRANTY
CLUB CAR, LLC (“CLUB CAR”) hereby warrants to the Original Purchaser or Lessee, as those terms are defined
herein, and subject to the provisions, limitations and exclusions in this limited warranty, that its new vehicle or new
component purchased from CLUB CAR or an Authorized Dealer or Distributor shall be free from defects in material
and workmanship under normal use and service for the periods stated below, subject to the provisions, limitations and
exclusions in this limited warranty.
This limited warranty covers material, workmanship and repair labor cost as to those items specifically listed below for
the periods specified. Such repair labor shall be performed only by CLUB CAR, its Authorized Dealers or Distributors,
or a service agency approved by CLUB CAR. For repairs made by qualified technicians other than CLUB CAR’s factory
technicians or an Authorized Dealer or Distributor, CLUB CAR will provide only the replacement parts or components.
IF THE WARRANTY REGISTRATION FORM IS NOT COMPLETED AND RETURNED TO CLUB CAR AT THE TIME
OF THE ORIGINAL RETAIL SALE, PURCHASER MUST PROVIDE PROOF OF DATE OF PURCHASE WITH
ANY WARRANTY CLAIM.
_

TO THE ORIGINAL OWNER ONLY (NON-TRANSFERABLE)

LIMITED THREE YEAR: Engine assembly, transaxle assembly (gasoline vehicle), starter/generator (gasoline
vehicle), motor, transaxle assembly (electric vehicle), and main frame assembly.

TERMS
COVERED

HOURS/
AMP HOURS
COVERED

3 YEARS

3000

2 YEARS

2000

4 YEARS

18000

LIMITED TWO YEAR: Solenoid, MCOR, limit switches, voltage regulators, FNR switches, brake components,
wiring harness, electrical switches, canopy systems, seats, pedal group assembly, body, cab assembly and
doors, and driving range protective enclosure, portable refreshment center and all original equipment options
and accessories supplied by CLUB CAR, and all remaining components of the vehicle not specified otherwise.
6-VOLT BATTERY (STANDARD DUTY)

23,000 (Model
Year 2016
and later)
6-VOLT BATTERY (EXTENDED RANGE)

4 YEARS
20,000 (Model
Year 2014 and
2015)

8-VOLT BATTERY (STANDARD/EXTENDED RANGE)

4 YEARS

16000

ONBOARD COMPUTER (IF SO EQUIPPED)

4 YEARS

16000

CONTROLLER

4 YEARS

16000

BATTERY CHARGER

4 YEARS

EXCLUSIONS
Excluded from any CLUB CAR warranty is damage to a vehicle or component resulting from a cause other than a
defect including poor maintenance, neglect, abuse, accident and collision, maintenance adjustments, unreasonable
or unintended strain or use, improper installation of accessories, installation of parts or accessories that are not
original equipment including Club Car approved or non-approved GPS systems, non-approved alteration and acts
of God. Also excluded from any CLUB CAR warranty are all fuses, filters, decals (except safety decals), lubricants,
routine wear items such as the charger plug and receptacle, engine mounts, bed floor lining, mats, pads, spark plugs,
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light bulbs, brake shoes, belts, brushes, bushings, drive buttons, cosmetic deterioration, and items that deteriorate,
fade or fail due to exposure or ordinary wear and tear.
The provisions of this limited warranty shall not apply to failure due to the following conditions:
1.
2.

Abuse such as overcharging, undercharging, improper fluid levels, loose wiring and fasteners, or rusted or
corroded hardware.
Use of water in batteries, including tap water, that contains impurities. Distilled water or a properly maintained,
Club Car approved battery water deionizer and filter system should be used to ensure water quality.

3.

Lack of proper maintenance such as preventive maintenance checks, proper rotation of vehicles in a fleet
application, maintaining proper tire pressure and alignment and tightening loose wire connections as outlined
in the owner’s manual.

4.
5.

Damages caused by improper installation of the component.
Neglect, breakage, freezing, fire, explosion, wreckage, melted terminal posts, the addition of any chemical, or the
operation of the battery in an uncharged condition (below half charge 1.200 specific gravity); the installation of
the batteries in reverse or recharging in reverse, breakage of containers, covers, or terminal post, or batteries
used in applications for which they were not designed.

6.

A battery damaged by a defective charger or batteries in vehicles that do not receive proper charging.

7.

A vehicle not having an operational charger on a circuit that has the parameters specified in the vehicle owner’s
manual. (Number of operational chargers must equal the number of operational vehicles.)
Improper charging of a vehicle due to the use of a battery charger model not approved by Club Car for use
with the vehicle.

8.
9.
10.
11.

Failed semiconductor parts such diodes and fuses that are vulnerable to electrical overloads (including lightning)
beyond the control of CLUB CAR.
Damaged charger DC cord set with plug, which is a wear item and subject to user abuse.
Use of gasoline containing more than 10% ethanol.

Without limiting the generality of the foregoing in any way, and as part of its limited warranty exclusion, CLUB CAR
does not warrant that its vehicle or components such as batteries, computer, controller or electrical device are suitable
for use in any application other than in its products. As in the use of any vehicle, batteries, computer, controller or
electrical device, a prudent owner will read and study the owner’s manual, the operator instructions and the warning
labels; and will exercise due care in working on or around vehicles, batteries or electrical devices.
Transportation expenses for warranty services are also excluded from this warranty.
VOIDING OF WARRANTY
THIS AND ANY OTHER WARRANTY SHALL BE VOID IF THE VEHICLE OR COMPONENT IS ABUSED OR
USED IN AN UNINTENDED MANNER OR SHOWS INDICATIONS THAT IT HAS BEEN ALTERED IN ANY WAY,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MODIFICATION OF THE SPEED GOVERNOR, BRAKING SYSTEM,
STEERING, TRANSAXLE, OR OTHER OPERATING SYSTEMS OF THE CAR TO CAUSE IT TO PERFORM
OUTSIDE CLUB CAR SPECIFICATIONS. THE WARRANTY IS LIKEWISE VOID IF THE VEHICLE SHOWS
INDICATIONS THAT REASONABLE OR NECESSARY MAINTENANCE AS OUTLINED IN THE OWNER’S MANUAL
AND MAINTENANCE AND SERVICE MANUAL WAS NOT PERFORMED AT THE TIME AND IN THE MANNER
SPECIFIED IN SUCH MANUALS.
SOLE REMEDY
CLUB CAR’s liability under this limited warranty or in any action whether based upon warranty, contract, negligence,
strict product liability or otherwise, shall be the repair or replacement, at CLUB CAR’s option, of the vehicle or
component thereof that CLUB CAR deems to be defective. Replacement shall mean furnishing, during the applicable
limited warranty period, a new vehicle or factory-reconditioned vehicle or component thereof that is identical or
reasonably equivalent to the warranted product or component at no cost to the purchaser. Repair shall mean
remedying a defect in the vehicle or component thereof at no cost to the purchaser during the applicable limited
warranty period. CLUB CAR reserves the right to test and recharge any component returned for adjustment. If CLUB
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CAR elects to repair the vehicle or component, it may provide factory-reconditioned parts or components. All parts and
components replaced under warranty shall become the property of CLUB CAR.
DISCLAIMER
THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE. CLUB CAR MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESSED OR IMPLIED. ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED BY CLUB CAR AND EXCLUDED FROM THIS WARRANTY.
THE PURCHASER AND CLUB CAR EXPRESSLY AGREE THAT THE SOLE REMEDY OF THE REPLACEMENT
OR REPAIR OF THE DEFECTIVE VEHICLE OR COMPONENT THEREOF IS THE SOLE REMEDY OF THE
PURCHASER. CLUB CAR MAKES NO OTHER REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, AND NO
REPRESENTATIVE, EMPLOYEE, DISTRIBUTOR OR DEALER OF CLUB CAR HAS THE AUTHORITY TO MAKE
OR IMPLY ANY REPRESENTATION, PROMISE OR AGREEMENT, WHICH IN ANY WAY VARIES THE TERMS OF
THIS WARRANTY.
In the event that another pre-printed warranty document, certificate or both offered by or through Club Car at the time
of sale of this vehicle (each an “Additional Warranty Document”) is deemed to conflict with the limitations or exclusions
contained herein, the limitations and exclusions contained herein shall continue to apply to both this limited warranty
statement and, to the maximum extent permitted by law, to each Additional Warranty Document.
NO CONSEQUENTIAL DAMAGES
IN NO EVENT SHALL CLUB CAR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS RELATED TO PROPERTY OTHER THAN THE VEHICLE, LOSS OF
USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, OR ANY OTHER ECONOMIC LOSS.
Some states allow neither limitation on the duration of an implied warranty nor exclusions or limitation of incidental or
consequential damages. Therefore, the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you
specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.
HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM
To make a warranty claim under this limited warranty, you must present the vehicle or defective component with
evidence of proof of purchase date and number of amp-hours (if applicable) to an authorized CLUB CAR dealer.
For warranty-related communication, contact Warranty Services, Club Car, 4125 Washington Rd., Evans, GA 30809,
USA, 706-863-3000.
WARNING
Any modification or change to the vehicle that affects the electrical system, stability or handling of the vehicle, or
increases maximum vehicle speed beyond factory specifications, can result in serious personal injury or death.

FEDERAL EMISSIONS COMPONENT DEFECT WARRANTY
EMISSIONS COMPONENT DEFECT WARRANTY COVERAGE - This emission warranty is applicable in all States,
except the State of California.

Club Car, LLC (“CLUB CAR”) warrant(s) to the initial retail purchaser and each subsequent owner, that this Non-road
engine (“engine”) has been designed, built, and equipped to conform at the time of initial sale to all applicable
regulations of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), and that the engine is free of defects in materials and
workmanship which would cause this engine to fail to conform with EPA regulations during its warranty period.

For the components listed under PARTS COVERED, the service dealer authorized by CLUB CAR will, at no cost
to you, make the necessary diagnosis, repair, or replacement necessary to ensure that the engine complies with
applicable U.S. EPA regulations.
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EMISSION COMPONENT DEFECT WARRANTY PERIOD
The warranty period for this engine begins on the date of sale to the initial purchaser and continues for a period of
three years.

PARTS COVERED
Listed below are the parts covered by the Emission Components Defect Warranty. Some of the parts listed below may
require scheduled maintenance and are warranted up to the first scheduled replacement point for that part.

EXHAUST EMISSIONS
1.

Fuel Metering System
1.1.
1.2.

Carburetor and internal parts (and/or pressure regulator or fuel injection system)
Air/fuel ratio feedback and control system, if applicable

1.3. Cold start enrichment system, if applicable
2. Air Induction System

3.

4.

2.1.

Intake manifold, if applicable

2.2.

Air filter

Ignition System
3.1.
3.2.

Spark plugs
Magneto or electronic ignition system

3.3.

Spark advance/retard system, if applicable

Catalyst or Thermal Reactor System
4.1.

5.

Exhaust Manifold, if applicable

Miscellaneous Items Used in Above Systems
5.1.
5.2.

Electronic controls, if applicable
Hoses, belts, connectors, and assemblies

EVAPORATIVE EMISSIONS
1.
2.

Fuel Line
Fuel Line Fittings

3.
4.

Clamps
Fuel Tank

5.

Fuel Cap

6.
7.

Vapor Hoses
Carbon Canister

8.
9.

Carbon Canister Mounting Brackets
Air Cleaner Purge Port Connector

REPLACEMENT PARTS DISTRIBUTION CENTER
Replacement parts are provided to the market upon request by the customers. Replacement parts distribution
center is located at the Service Parts Department, Club Car, 4125 Washington Road, Evans, Georgia 30809,
U.S.A., 706-863-3000. If you have a question regarding your replacement part, you should contact CLUB CAR
at 706-863-3000.
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OBTAINING WARRANTY SERVICE
To obtain warranty service, take your engine to the nearest authorized CLUB CAR service dealer. Bring your sales
receipts indicating date of purchase for this engine. The service dealer authorized by CLUB CAR will perform the
necessary repairs or adjustments within a reasonable amount of time and furnish you with a copy of the repair order.
All parts and accessories replaced under this warranty become the property of CLUB CAR.

For owners located more than 100 miles from an authorized service center, the following will be provided to those
applicable owners (excluding the states with high-altitude areas).
• CLUB CAR will either pay for the shipping costs of replacement parts to and from an authorized service center.
• Or CLUB CAR will provide for a service technician to come to the owner to make the warranty repair.
• Or CLUB CAR will pay for the repair to be made at a local non-authorized service center.

WHAT IS NOT COVERED
• Conditions resulting from tampering, misuse, improper adjustment (unless they were made by the service dealer
authorized by CLUB CAR during a warranty repair), alteration, accident, failure to use the recommended fuel and
oil, or not performing required maintenance services.
• The replacement parts used for required maintenance services.
• Consequential damages such as loss of time, inconvenience, loss of use of the engine or equipment, etc.
• Diagnosis and inspection charges that do not result in warranty-eligible service being performed.
• Any non-authorized replacement part, or malfunction of authorized parts due to use of non-authorized parts.

OWNER’S WARRANTY RESPONSIBILITIES
As the engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner’s
manual. CLUB CAR recommends that you retain all receipts covering maintenance on your engine, but CLUB CAR
cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled
maintenance.

As the engine owner, you should however be aware that CLUB CAR may deny warranty coverage if your engine or a
part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your engine to the nearest service dealer authorized by CLUB CAR when a
problem exists.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact the CLUB CAR
customer service department at 706-863-3000 for the information.

THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT THE EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY MAINTENANCE AND
REPAIRS
You are responsible for the proper maintenance of the engine. You should keep all receipts and maintenance records
covering the performance of regular maintenance in the event questions arise. These receipts and maintenance
records should be transferred to each subsequent owner of the engine. CLUB CAR reserves the right to deny warranty
coverage if the engine has not been properly maintained. Warranty claims will not be denied, however, solely because
of the lack of required maintenance or failure to keep maintenance records.
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MAINTENANCE, REPLACEMENT OR REPAIR OF EMISSION CONTROL DEVICES AND SYSTEMS MAY
BE PERFORMED BY ANY REPAIR ESTABLISHMENT OR INDIVIDUAL; HOWEVER, WARRANTY REPAIRS
MUST BE PERFORMED BY A SERVICE DEALER AUTHORIZED BY CLUB CAR. THE USE OF PARTS THAT
ARE NOT EQUIVALENT IN PERFORMANCE AND DURABILITY TO AUTHORIZED PARTS MAY IMPAIR THE
EFFECTIVENESS OF THE EMISSION CONTROL SYSTEM AND MAY HAVE A BEARING ON THE OUTCOME OF
A WARRANTY CLAIM.

If other than the parts authorized by CLUB CAR are used for maintenance replacements or for the repair of components
affecting emission control, you should assure yourself that such parts are warranted by their manufacturer to be
equivalent to the parts authorized by CLUB CAR in their performance and durability.

HOW TO MAKE A CLAIM
All repairs qualifying under this limited warranty must be performed by a service dealer authorized by CLUB CAR. In
the event that any emission-related part is found to be defective during the warranty period, you shall notify CLUB CAR
customer service department at 706-863-3000 and you will be advised of the appropriate warranty service dealer or
service providers where the warranty repair can be performed.

CALIFORNIA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT
YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS:
The California Air Resources Board (“CARB”) and Club Car, LLC (“CLUB CAR”) are pleased to explain the emission
control system warranty on your 2014 or newer vehicle engine (the “emission warranty”). In California, new small
off-road engines (“SORE”) must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards.
CLUB CAR shall warrant the emission control system on the vehicle engine for the periods of time listed below
provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road engine.
Your emission control system may include parts such as the carburetor or fuel-injection system, the ignition system, the
catalytic converter and related hoses, belts, connectors and other emission assemblies or components.
Where a warrantable condition exists, as defined herein, CLUB CAR will repair your vehicle engine at no cost to
you including diagnosis, parts and labor.
MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE:
This emission control system is warranted for two years from the vehicles’ date of purchase. If any emission-related
part on your CLUB CAR SORE is defective, the part will be repaired or replaced by CLUB CAR.
OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:
- As the vehicle engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your
owner's manual. CLUB CAR recommends that you retain all receipts covering maintenance on your vehicle engine,
but CLUB CAR cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all
scheduled maintenance.
- As the vehicle engine owner, you should however be aware that CLUB CAR may deny you warranty coverage if
vehicle engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.
- You are responsible for presenting vehicle engine to a CLUB CAR distribution center as soon as a problem exists.
The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have any
questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact WARRANTY SERVICES, CLUB
CAR, LLC, P.O. Box 204658, Augusta, Georgia 30917-4658, U.S.A., 1-706-863-3000.
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CLUB CAR EXPLANATION OF EMISSION CONTROL WARRANTY:
1. WARRANTY:
CLUB CAR warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that the SORE and related emissions
equipment is designed, built and equipped so as to conform with all applicable California environmental emission
regulations; and free from defects in materials and workmanship that cause the failure of a warranted part to be
identical in all material respects to that part as described in CLUB CAR’s application for certification with CARB. The
warranty period begins on the date the engine or equipment is delivered to an ultimate purchaser or first placed into
service. The warranty period is two years from the date of purchase.
2. COVERAGE:
Subject to certain conditions and exclusions as stated below, the warranty on emission-related parts is as follows:
(1) Any warranted part that is not scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions
supplied, is warranted for the warranty period stated above. If the part fails during the period of warranty coverage, the
part will be repaired or replaced by CLUB CAR according to subsection (4) below. Any such part repaired or replaced
under warranty will be warranted for the remainder of the original warranty period.
(2) Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the written instructions supplied is warranted
for the warranty period stated above. Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the
remaining original warranty period.
(3) Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions supplied is
warranted for the period of time before the first scheduled replacement date for that part. If the part fails before the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by CLUB CAR according to subsection (4) below.
Any such part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remainder of the period prior to the first
scheduled replacement point for the part.
(4) Repair or replacement of any warranted part under the warranty provisions herein must be performed at a warranty
station* at no charge to the owner.
(5) Notwithstanding the provisions herein, warranty services or repairs will be provided at all of our distribution centers
that are franchised to service the subject engines or equipment.
(6) The engine or equipment owner will not be charged for diagnostic labor that is directly associated with diagnosis of
a defective, emission-related warranted part, provided that such diagnostic work is performed at a warranty station*.
(7) CLUB CAR is liable for damages to other engine or equipment components proximately caused by a covered
failure under warranty of any warranted part.
(8) Throughout the engine or equipment warranty period stated above, CLUB CAR will maintain a supply of warranted
parts sufficient to meet the expected demand for such parts.
(9) Any replacement part may be used in the performance of any warranty maintenance or repairs and must be
provided without charge to the owner. Such use will not reduce the warranty obligations of CLUB CAR.
(10) Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board may not be used. The use of any
non-exempted add-on or modified parts by the ultimate purchaser will be grounds for disallowing a warranty claims.
CLUB CAR will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a non-exempted add-on or
modified part.
*CLUB CAR, its authorized dealers, or a service agency approved by CLUB CAR.
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ITEMS COVERED BY THIS WARRANTY:
The repair or replacement of any warranted part otherwise eligible for warranty coverage may be excluded from
such warranty coverage if CLUB CAR demonstrates that the engine or equipment has been abused, neglected, or
improperly maintained, and that such abuse, neglect, or improper maintenance was the direct cause of the need for
repair or replacement of the part. That notwithstanding, any adjustment of a component that has a factory installed,
and properly operating, adjustment limiting device is still eligible for warranty coverage. The following emission
warranty parts list are covered:
SYSTEMS COVERED PARTS DESCRIPTION
Fuel Metering Carburetor assembly, fuel injection pump, fuel injection nozzle, fuel regulator Exhaust Catalytic
Converter, Exhaust Manifold Air Induction Air filter housing, air filter*, crankcase breather tube Ignition Flywheel
magneto, ignition pulse generator, ignition coil assembly, ignition control module, spark plug cap, spark plug* Positive
Crankcase Ventilation (PCV) System PCV valve, oil filler cap Evaporative System Fuel Tank, Fuel Cap, Fuel Lines,
Fuel Line Fittings, Clamps, Pressure Relief Valves, Purge Valves, Vapor Hoses, Carbon Canister, Canister Mounting
Brackets, Carbon Canister Purge Port Connector Misc. Parts Belts, hosing, tubing, fittings, seals, gaskets, clamps, and
switches associated with the above systems.
Emission-related parts will vary between vehicles; therefore, certain vehicles may not include all of the listed parts
or may include equivalent parts.
3. VOIDING OF WARRANTY:
THIS AND ANY OTHER WARRANTY SHALL BE VOID IF THE VEHICLE IS ABUSED OR USED IN AN UNINTENDED
MANNER OR SHOWS INDICATIONS THAT IT HAS BEEN ALTERED IN ANY WAY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, MODIFICATION OF THE SPEED GOVERNOR, BRAKING SYSTEM, STEERING, TRANSAXLE, OR OTHER
OPERATING SYSTEMS OF THE VEHICLE TO CAUSE IT TO PERFORM OUTSIDE CLUB CAR SPECIFICATIONS.
4. HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM:
To make a warranty claim under this limited warranty, you must present the vehicle or defective component to
an authorized CLUB CAR dealer.
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EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Oikein konfiguroituna ajoneuvo on lueteltujen direktiivien mukainen.
_

De c la ra tion o f Co n fo rm ity
Mode l
Code
ME
MA
MM
MB
MH
ML

Mode l
Numbe r
104030201
104030501
104030701
104030801
104030901
104031201

Mode l Na me
Ca rrya ll 500
Ca rrya ll 500
Ca rrya ll 550
Ca rrya ll 550
Ca rrya ll 700
Ca rrya ll 700

Ele ctric
Ga s
Ele ctric
Ga s
Ele ctric
Ga s

S e ria l numbe rs 1401000001 a nd gre a te r
Four-whe e l ve hicle s in the a bove s e rie s tha t be a r the CE ma rk fulfill a ll the re le va nt provis ions
of the following Dire ctive s
Ens pricht de n Bes timmunge n, Conforme Aux Dire ctive s , Conforme Con La s Directiva s , Voldoe t a a n Richtlijne n, De Acordo com
Dire ctiva , Conforme Alla Dire ttiva , Opfylde r folge nde direktive r, Upptylle r folja nde direktiv

2006/42/EC Ma chine ry
2006/66/EC Ba tte rie s a nd Accumula tors a nd Wa s te Ba tte rie s a nd Accumula tors
2004/108/EC Ele ctroma gne tic Compa tibility
S ta nda rds us e d for ve rifica tion
S ta nda rds fur Ube rprufung, Norme s Utilis e e s pour Ve rification, Normas Us a do por Comproba cion, Wa a rde n Aa nge we nd voor
Ve rifica tie, Mode los Utiliza do pa ra Ve rifcaca o, S ta nda rd pe r la Ve rifica , S ta nda rde r Anve ndte Nemlig Efte rprovning, S ta nda rde n
Anva nd for Be kra fta nde n

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Ma nufa cture r
He rs te lle r, Fa brica nt, Fa brica nte , Fa brika nt, Fa brica nte, Fa bbrica nte, P roducent, Tillve rka re

Club Ca r, LLC
4125 Wa s hington Roa d
Eva ns , Ge orgia 30809
US A
Authorize d re pre s e nta tive a nd pe rs on a uthorize d to compile the te chnica l file
Autoris ie rte r Hä ndle r, Re pre s e ntant Dume nt Accré dité , Re pre s e nta nte Autoriza do, Wettige Ve rte ge nwoordiging, Re pre s e nta te
Autoriza do, Ra ppre s e nta nte Autorizza to, Autoris cre t re præ s e nta nt, Auktoris e ra d re pre s e nta nt:

Club Ca r Inge rs oll Ra nd
Alma Court Building
Le nne ke Ma re la a n 6
B-1932 S int-S te ve ns -Woluwe , Be lgium

_______________________________________________
Ge off S te wa rt
S e pte mbe r 17, 2013
Dire ctor, P roduct S a fe ty
Eva ns , Ge orgia , US A
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Julkaisu tuotenumero 105159408
Painoksen koodi 0615A00000
Tämä käyttöopas koskee ajoneuvoja joiden Build Code -numerot ovat numeron 56658 ja tämän sivun ylälaitaan
merkityn numeron välillä.
Finnish

