
BRUGER MANUAL

KOM I GANG MED DIT EL-LØBEHJUL
1) El-løbehjulet levereres normalt med en vis strøm på batteriet. Det anbefales dog at du oplader dit nye løbehjul i 8 timer før du bruger den. Læs 
mere om opladning i særskilt kapitel.

2) Kontrollere dæktrykket. Det bør være 3,5 bar for at løbehjulet fungere optimalt.

3) Kontrollere herefter at løbehjulet er monteret/foldet ud korrekt. Føl efter at den føles stabil og at alle dele sider korrekt.

4) Føl efter at bremserne har en god bremseeffekt.

FOLDE UD LØBEHJULET
For at folde ud løbehjulet følger du disse tre trin. Efter du har foldet 
ud øbehjulet er det vigtigt at kontrollere at alt sider på sin plads 
inden du begynder at køre.

For at folde løbehjulet sammen udføre du de tre trin i omvendt 
rækkefølge.

OBS: Sørg for altid for at løbehjulet er slukket når du vil folde op /
ned eller montere løbehjulet!
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TEKNISK SPECIFIKATION

Dimensioner: 110x56x20 cm
Vægt: ca: 15,5 kg
Max. belastningsvægt: 120 kg
motoreffekt: 400W
Motortype: Navmotor børsteløs
Topfart: Ca: 25 km/t
Batterikapacitet: 36V 10,4Ah
Batteritype: Lithium
Opladningstid: ca: 5-6 timmar
Bremsetype: Skivebremse, mekanisk

Dette eløbehjul er fremstillet i overensstemmelse med:
- EN ISO 12100:2010
- EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
- EN 15194:2009+A1:2011
- EN 14764:2005+AC:2006

Relateret til følgende CE-direktiver:
2006/42/EC (Maskindirektiv)
2014/30/EU (EMC-direktiv)
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OPLADE EL-LØBEHJULET
Når løbehjulet leveres, har den normalt en lille smule strøm på batteriet. Vi anbefaler dog altid  
at batterierne oplades i ca. 8 timer inden man tager den i brug første gang.

Du oplader løbehjulet ved først at forbinde den medfølgende oplader til opladningsindgangen 
på scooteren placeret bag på scooteren og derefter til en standard 230V stikkontakt. Sørg for, 
at opladeren er sat i den rigtige retning i opladningsindgangen. I opladningsindgangen er der 
en lille sporkilde, og på opladerstikket er der en tilsvarende spalte. Kontroller, at disse er i ove-
rensstemmelse med hinanden, når du tilslutter opladeren. Brug aldrig vold.

På opladeren er der en diode, der angiver opladningsstatus:

RØD: Batteriet oplades.

GRØN: Batteriet er opladet.

Oplad løbehjulet efter hver brug (selvom batteriet ikke er kørt tør). Husk aldrig at lade opla-
deren være forbundet i mere end otte (8) timer i træk. Ved langtidsopbevaring bør løbehjulet 
blive fuldt opladet ca. en gang om måneden for at få den længst mulige levetid på batterierne. 

Sørg altid for at læse og opbevare scooteren i et tørt og køligt miljø. Opladeren er meget 
følsom over for fugt. Husk også at aldrig dække oplader til med f.eks. gardiner eller andre 
brændbare materialer under opladning, opladeren bliver varm. 
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AT KØRE EL-LØBEHJULET
Brug altid en hjelm, når du bruger løbehjulet. Dette løbehjul har en topfart som overstiger 20 km/t, og bør derfor ikke bruges på offentlige veje. Lad 
aldrig børn bruge produktet uden opsyn af en voksen.

Start løbehjulet ved at trykke på on/off knappen (C).

For at få løbehjulet til at bevæge sig fremad, tryk forsigtigt ned gashåndtaget (D). Det anbefales at man sætte af med foden, mens du starter fra 
stilstand. Dette er skånsom mod løbehjulets elektronik, mens det også sparer en masse strøm..

For at bremse skal du trykke på bremsehåndtaget (E). Forsøg at holde din krops tyngdepunkt bagud, mens du bremser for at undgå at tippe forover. 
BEMÆRK: Sørg for at frigive gashåndtaget ved opbremsning!

På løbehjulets LCD-display (A) kan man læse forskellige data som batteristatus, hastighed og afstand. For at skifte mellem forskellige data, tryk på 
MODE (B) knappen.

VIGTIGT
- Undgå at udsætte produktet for fugt.
- Hvis løbehjulets motor lyder meget anstrengt ved anvendelse, f.eks. op ad stejle bakker, skal skal stå af og føre løbehjulet.
- Undgå at udsætte produktet for temperaturer under -5 grader celsius, samt over +40 grader celsius. Løbehjulet bør ikke udsættes for direkte sollys 
eller minusgrader i længre perioder. Undgå f.eks at opbevare løbehjulet i en parkeret bil i løbet af sommeren, da det kan blive meget varmt i kabinen. 
Hvis løbehjulet bliver snavset skal den tøres af med en let fugtig klud.

Hvis du overvejer langtidsopbevaring af scooteren, er det vigtigt at oplade batteriet lejlighedsvis. Tag som vane at tilslutte opladeren en gang om 
måneden.

FEJLFINDING
- Hvis løbehjulet har forkortet rækkevidde, er dæktrykket muligvis ikke højt nok.
- Hvis scooterens display starter, men motoren ikke reagerer på gas, er det muligt, at en af bremsegrebene ikke springer korrekt på plads.


