BRUKSANVISNING
Grattis till din nya el-scooter! I denna bruksanvisning finns en monteringsanvisning samt en
del skötselråd för scootern. Läs igenom allt noggrant innan du börjar att använda el-scootern.

MONTERINGSANVISNING
Om du har möjlighet att palla upp bakre ramdelen (den som batterierna står på) så att den får
en horisontell nivå underlättar det monteringen inledningsvis, men det är inget krav.

1) Börja med att ta loss plastkåpan som täcker batterierna.
Den sitter fast med fyra (4) st stjärnskruvar.

2) Trä därefter ner främre ramdelen (den som styret fästs i) i
den bakre ramdelen och fäst fast med de två bultarna och
muttrarna. Drag åt växelvis tills ramen sitter fast ordentligt.
OBS: Kablaget som går från styret behöver placeras så att
kablarna ej kläms mellan främre och bakre ramdel. Det
finns en skåra på ramen som kablaget skall gå igenom.

3) Fäst framlampan på styret.

4) Fäst ihop styret med den silvriga ihåliga styrstången. Det
finns ett spår på styre/styrstång som behöver matchas,
drag sedan åt med snabbkopplingen så att styret tar fäste.

5) Trä ner styrstången i främre ramdelen och ställ
styret rakt i förhållande till framhjulet.

6) Lätta sedan på klämman på styrstången så att styret kan
vikas åt sidan. Då blottas den insexskruv som behöver åtdragas för att styret skall ta fäste i ramen. Drag åt hårt!

7) Tryck fast gummimattorna på respektive sida av
scootern. Kontrollera så att gummihakarna på mattan ser
raka ut så att de fäster ordentligt.

8) På batterisladden sitter scooterns säkringshållare i form
av en röd plastkapsel. Montera en av de medföljande säkringarna i säkringshållaren. Tryck ned säkringen så att den
sitter ordentligt fast.
OBS: Var beredd på att det kan komma en gnista när
du monterar säkringen!

9) Om du önskar montera sadeln på din scooter så trär du
sadelröret på scooterns ramrör beläget vid baklyset. Drag
åt växelvis med de två insexskruvarna tills sadelröret
sitter fast ordentligt.

10) Trä ner sadelstången i sadelröret och spänn fast
med sadelklämman.

STYRETS FUNKTIONER
Bromshandtag m. hake
för parkeringsbroms

Framlampa med informationspanel
och batteriindikator
Reglage för färd
framåt/bakåt

Kraftbegränsare
Tändningslås
Signalhorn
Snabbkoppling styre

Gasreglage

VIKTIG INFORMATION
För att du skall få ut maximalt av din scooter både i prestanda och livslängd är det viktigt att
du sköter om scootern på ett korrekt sätt. Nedan följer en del skötselråd som vi
rekommenderar att du efterföljer noggrant.

INNAN ANVÄNDNING
1) Ladda batterierna i 12 timmar innan du börjar använda scootern (säkringen måste vara
monterad). Batterierna har ström i sig redan vid leverans, men en ordentlig första laddning be-hövs
för att få ut maximal kapacitet från batterierna. Var extra noga med att ladda batterierna helt
fullt de första 5-10 laddningarna. KÖR ALDRIG MED SCOOTERN SÅ ATT BATTERIERNA BLIR
HELT URLADDADE!
2) Pumpa däcken. Kontrollera så att du har fullt däcktryck i båda hjulen, annars går scootern
dåligt och får kort räckvidd. Tag för vana att kontrollera däcktrycket med jämna mellanrum.
Rekommenderat däcktryck är 3,5 BAR (50 PSI) fram och 4,8 BAR (70 PSI) för bakdäcken.

SKÖTSELRÅD
1) Ladda batterierna efter varje användning, även om batteriindikator visar fullt. Det mår batterierna bäst av.
2) Ladda ALDRIG ur batterierna helt, det är rekommenderat att ladda dem när du har 20%
eller mer av batterikapaciteten kvar.
3) Utsätt ALDRIG laddaren för fukt och undvik att täcka över laddaren.
4) Undvik att regelbundet ladda batterierna under längre tid än 12 timmar, batterierna
är normalt fulladdade efter 4-8 timmar.
5) Undvik att förvara batterierna i minusgrader.
6) Undvik att utsätta batterierna för extrema temperaturer. Vi avråder från att parkera
scootern i direkt solsken då det kan bli mycket varmt innanför chassiet.
7) Om du inte skall använda scootern under en längre period är det rekommenderat att underhållsladda batterierna. Anslut laddaren till scootern en gång i månaden över natten så brukar
batterierna hålla sig fräscha.
8) Undvik att använda scootern när det regnar ute. Vid måttlig väta är det inga problem att
använda scootern, men som all annan elektronik kan scooterns komponenter ta skada om de
utsätts för tillräckligt mycket direkt väta.
9) Förvara helst scootern under tak i en torr miljö.
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