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Bemærk: Vær opmærksom på regler og lovgivning for køretøjer!
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OPLADER
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2. Forklaring af display
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(1). Firmalogo
(2). Batteriniveau
(3). Elektronisk bremse. Når du ikke kører, kan du trykke på knappen
for at få vist distancen.
(4). Fart- og distancedisplay
(5). Lav hastighed
(6). Høj hastighed
(7). Gaspedal
(8). Tænd/sluk knap. Tryk en gang for at tænde løbehjulet. Tryk igen for
at tænde lys i displayet. Tryk to gange for at skifte mellem høj og lav
hastighed. Hold knappen nede i tre sekunder for at slukke løbehjulet.
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3. Samling af styret
Drej håndtagene i pilenes retning og stram dem for at færdiggøre
samlingen.

L

R

! OBS!
Monter ikke venstre eller højre håndtag i den forkerte side, da
gevindene vil blive ødelagt.
Tryk aldrig for hårdt på bremse- og gashåndtagene for at forhindre, at
de knækker under brug.
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4. Tilslutning af oplader
Opladerporten finder du på siden af bremsen nær baghjulet. Fjern den
beskyttende gummihætte og sæt opladerkablet ind. Tilslut derefter
opladeren til en stikkontakt. Indikatorlampen lyser rødt ved opladning
og bliver grøn, når opladningen er færdig.

5. Sådan foldes løbehjulet sammen
Skub låsehåndtaget i den retning pilen viser
(som på billedet til højre) for at forhindre, at
løbehjulet folder sammen/folder ud.
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6. Sikkerhedsvejledning
◆ Brug altid hjelm og andet beskyttelsesudstyr, som albue- og
knæbeskyttere m.v., når du kører på dit elektriske løbehjul.
◆ Løbehjulet har to bremsesystemer: Bremsepedalen på baghjulet er
hovedbremsen. Håndbremsen er en hjælpebremse og bør kun bruges i
nødsituationer.
Husk: Jo hurtigere du kører, jo længere afstand er nødvendig for at
komme til et fuldstændigt stop. Hjulene kan glide/miste balancen på
glatte overflader, så sørg for at holde en sikker afstand til andre
køretøjer/fodgængere.
◆ Vær altid opmærksom på dine omgivelser og tag særligt hensyn til
fodgængere og køretøjer. Det er dit ansvar at være opmærksom på og
overholde alle regler. Respekter fodgængere og andre trafikanter –
Sikkerhed kommer altid først!
◆ Sørg for, at LED-displayet fungerer korrekt før brug.
◆ Undgå at køre gennem vand, op/ned ad trapper, i elevatorer m.v.
◆ Det elektriske løbehjul kan kun bære en person ad gangen og bør ikke
bruges til at give et lift – dette omfatter også babyer og småbørn.
◆ Udlån ikke dit elektriske løbehjul til andre uden at de ved, hvordan de
skal køre på løbehjulet, og at de gør det på egen risiko.
◆ Husk at kontrollere dit elektriske løbehjul før hver brug. BRUG IKKE
hvis du konstaterer løse dele, lavt batteriniveau eller unormal støj.
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Bemærk venligst: Brug af vores elektriske løbehjul er på egen risiko.
Vær sikker på, at du har læst og forstået sikkerhedsvejledningen,
inden du kører på løbehjulet.

7. Vedligeholdelse
7.1 Rengøring og opbevaring
◆Må ikke rengøres med alkohol, benzin, petroleum eller andre
flygtige/ætsende opløsningsmidler. Må ikke rengøres med
højtryksrenser.
◆Sørg for, at løbehjulet er slukket under rengøringen, og at
opladerporten er lukket med gummihætten. Må ikke rengøres under
opladning.
◆Opbevar det elektriske løbehjul på et tørt og køligt sted. Efterlad det
ikke udenfor. Eksponering for varme, kulde eller regn kan beskadige
det elektriske løbehjul.
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7.2 Opladning
◆Oplad uden for børns rækkevidde.
◆Anvend kun den medfølgende oplader. Brug af anden oplader kan
beskadige løbehjulet.
◆TÆND IKKE for løbehjulet under opladning. LED-displayet viser et
anslået batteriniveau og kan bruges vejledende.
◆Opbevar ikke løbehjulet i rum med temperaturer under 10° C eller
over 45° C, da dette kan beskadige batteriet. Opbevar ikke i nærheden
af åben ild.
◆Oplad ikke batteriet medmindre det er næsten/helt fladt. Det kan
beskadige batteriet og forkorte batterilevetiden.
◆Batteriets ydeevne (rækkevidde og varighed) kan nedsættes, hvis
løbehjulet bruges i temperaturer under 0° C.
Bemærk: Hvis du ikke bruger dit elektriske løbehjul i et stykke tid,
skal du sørge for, at batteriet oplades mindst en gang hver 90-120
dage, hvis batteriet opbevares fuldt opladet. Hvis batteriet kun er
delvist opladet, skal du sørge for, at det oplades mindst en gang hver
20-50 dage. Manglende opladning kan beskadige batteriet.
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8 . Specifikationer og tegning
Model:

ES-O2

Motorkraft:

350 W

Batteri:

4400/6600/8800 mAH litiumbatteri

Hjul:

20 cm pneumatiske gummidæk

Vægt:

8 kg

Rækkevidde:

10-20 km

Hastighed:

25 km/t

Belastning:

Maks. 100 kg

Klatreevne:

Maks. 25 grader

Udfoldet størrelse:

1000 x 1000 x 380 mm

Sammenfoldet størrelse:

1050 x 135 x 300 mm

Underlag:

Fast og plant underlag

Ladetid:

2-4 timer

Vandtæt niveau:

IP55

Nominel spænding:

21,6 V

Anbefalet alder:

15-60 år
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gaspedal
håndbremse
LED-display

spændeskive
bolt

ledning

bolte
møtrik
låsehåndtag
samlestykke

forgaffel

stålhåndtag
gummihåndtag
prop

bar

forlygte
beslag

skærm
støddæmper
bremsepedal
støddæmper

skærm

baglygte
skærm

fjeder
forende
forhjul
hulplade
skruer

batteri

forklods
fodplade
styreplade
skærme

skumplade

bagklods

møtrik

skærm
baghjul

cover

skruer
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9. Garanti
Distributøren eller forhandleren indberetter alle fabrikationsfejl eller
reparationer til producenten indenfor garantiperioden.
Producenten påtager sig ikke ansvaret for gratis reservedele, hvis:
◆Garantiperioden er udløbet
◆Delene er beskadiget med vilje
◆Der er sket skade på grund af uagtsomhed/manglende overholdelse
af brugermanualen
◆Afmontering/vedligeholdelse er udført uden professionel vejledning
◆Det elektriske løbehjul har kørt på uegnede steder eller i
usædvanlige forhold, f.eks. på trapper, med for meget vægt, ekstreme
handlinger m.v.
◆Undladelse af at vedligeholde dele, der hurtigt bliver slidt, resulterer
i skade på andre dele
◆Løbehjulet har kørt mere end 2000 km
Bemærk: Garantien dækker ikke dele, der hurtigt bliver slidt, f.eks.
dæk, bremseklodser og håndtag.
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