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1. Informasjon

1.1 Generell informasjon

Før du kjører dette kjøretøyet, vennligst les alle instruksjonene. Denne håndboken vil veilede deg gjennom funksjoner, bruk

og riktig vedlikehold av produktet. Før du kontakter kundeservice, vennligst oppgi bestillingsinformasjonen din, da

dette kan være nødvendig under samtalen.

Det er viktig at du følger alle sikkerhetsadvarsler som vises i denne håndboken, og utøver forsiktighet når du bruker el-sparkesykkelen. Les igjennom denne 

brukermanualen før du kjører.

1.2 Viktig informasjon

SparkX® Standard Range er en elektrisk sparkesykkel. Ved å kjøre SparkX® Standard Range anerkjenner og aksepterer brukeren ansvaret for all risiko 

forbundet med bruk av sparkesykkelen som ved ytterste konsekvens kan omfatte, men er ikke begrense seg til, muskelskader, beinbrudd, skader,

alvorlig skade og mulig død, noe som kan oppstå ved ulykke ved bruk av en elektrisk sparkesykkel. For bedre å sikre din sikkerhet,

bruk hjelm og kne-, albue- og håndledd beskyttelse.
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1.3 Sikker avfallshåndtering

Dette produktet må ikke kastes ved forbrenning, landfylling eller med husholdningsavfall. Ukorrekt avhending av batteriet som

finnes i dette produktet kan føre til at batteriet oppvarmes, rives eller antennes, noe som kan forårsake alvorlig skade. Stoffene

inneholdt i batteriet gir kjemiske farer for miljøet. Produktet skal leveres til et e-avfall resirkuleringssenter, program

eller anlegg. Lokale forskrifter og lover som gjelder gjenvinning og bortskaffelse av litiumionbatterier og / eller produkter som

inneholder dem, varierer i henhold til land, stat og lokale myndigheter. Du må sjekke lover og forskrifter som svarer til hvor du bor

for å kunne kassere batteriet og / eller enheten på riktig måte. Det er brukerens ansvar å avhende avfallet sitt i henhold til lokale

forskrifter og lover.

For ytterligere informasjon om hvor du skal kaste batterier og elektrisk eller elektronisk avfall, vennligst kontakt ditt lokale eller

regionale avfallshåndteringskontor, din husholdningsavfallstjeneste eller ditt salgssted.
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1.4 Produktspesifikasjoner
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Foldet størrelse 60*121*45cm

Åpnet størrelse 110*121*45cm

Pakket størrelse 122*32*37cm

Kjøretøyvekt 19 kg

Maks. vekt 150 kg

Maks. Helling 20%

Egnet terreng Harde overflater, flate veier, under 25%

Arbeidstemperatur -10 - 65 °C

Lagringstemperatur -10 - 45 °C

Fart Elektronisk sperret til 20 km/t

Dekk 10"  foran og bak

Type Oppladbart litium-ion

System no.spark.lte.LTE.class, no.sparkx.Core.class, no.sparkx.Listener.class, 
no.sparkx.components.Loader.class, Balanse, Overbelastning, Underspenning, 
Overoppheting automatisk avstenging

Spenning 48v / 10 Ah
48v / 15 Ah
48v / 20 Ah

Nominell watt-timer 600w

Maksimal watt-timer 1 600w
2 000w

Modell UL Charger



2. Deler
1 x SparkX® Standard Range 

1 x Lader

1 x Brukermanual
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3. Sammenlegging og montering

Produktet bør være avslått før montering. EL-sparkesykkelen. Noen mindre montering er nødvendig før du kjører.

3.1 Montering

1. Fest håndtakene på og sett sprakestøtten ned.

2. Fest styreenheten sammen.

3. Stram alle nødvendige skruer.

3.2 Legge sammen sparkesykkel

1. Trekk “slå sammen knappen” ned for å løsne spenningen på stammen. Trekk deretter stammen ned mot dekk.

2. Pass på at nøkkelskruen på styret låser seg inn i nøkkelhullet på den bakre fenderen.

3. For å slå opp sparkesykkelen trekk forsiktig nøkkelskruen fra bakre fender nøkkelhullet, og trekk deretter stammen

bort fra dekk. Når stemmen er fullt utfoldet, vil den automatisk låses tilbake på plass.
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4. Lading
4.1 Hvordan lade

1. Kontroller at sparkesykkelen er slått av før lading og forblir av mens du lader.

2. Finn ladestasjonen.

3. Bruk laderen og ladeporten til å koble scooteren til en stikkontakt.

4. Mens sparkesykkelen lades, lyser adapterens indikatorlampe rødt.

5. Når sparkesykkelen er fulladet, blir adapterens indikatorlampe grønn. Du kan da koble fra sparkesykkelen fra laderen.

OBS

Så langt det er mulig, lad utendørs. Unngå lading om natten.

Sjekk enheten før lading. Se etter synlige tegn til skader der det er elektronikk.

Hvis du lader for første gang, må du lade sparkesykkelen i minst 4 timer før bruk.

Ikke lad opp lenger enn nødvendig. Batteriet har lengt levetid ved lading mellom 30-80%. Lading lenger enn dette kan påvirke batteriets levetid

Om du oppdager unormale lyder, lukter og eller varme knyttet til lading, avbryt ladingen og trekk ut kabelen umiddelbart.

For å maksimere batteriets levetid må du lade den opp en gang annenhver måned eller jevnlig etter kjøring.

Lad alltid sparkesykkelen under oppsyn. Aldri lad produktet dersom det har vært i kontakt med vann.
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4.2 Batterispesifikasjoner
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Type Oppladbart litium-ion

Spenning 48 V

Kapasitet 10 Ah
15 Ah
20 Ah

Vekt -

Dimensjoner -

Driftstemperatur -10 - 65 °C

Ladetemperatur -10 - 65 °C

Lagringstemperatur -10 - 45 °C

Nominell watt-timer 600w

Maksimal watt-timer 1 600w
2 000w

System no.spark.lte.LTE.class, no.sparkx.Core.class, Overbelastning, Underspenning, 
Overoppheting automatisk avstenging



5. Bruk
Forutsatt at du er utstyrt med egnet beskyttelsesutstyr og at sparkesykkelen er plassert på en jevn overflate, er ladet og ikke har noen problemer, følg 

trinnene nedenfor. For din sikkerhet, vennligst les denne hele delen før du forsøker å kjøre.

1. Dersom du har alarm: dobbeltrykk på åpne ikonet på alarmen og deretter dobbeltrykk på lyn ikonet, sparkesykkelen vil da starte. Dersom du ikke har 

alarm kan du holde inn på knappen på displayet.

2. Gå forsiktig på med en fot og stå oppreist, men avslappet. Ta tak i begge håndtakene.

3. Hold en fot på bakken og spark av for å begynne å akselerere manuelt. Bruk håndtakene til å styre.

4. Start din sparkesykkel ved å trykke på av / på-knappen, og kjør fremover ved å gi gass eller sparke.

5. For å stoppe, slipp gass spaken og bruk håndbremsen, fotbremsen, eller begge for å gradvis bremse til et stopp deretter gå

av sparkesykkelen med en fot om gangen. Vær ekstra forsiktig når du slår ned sparkesykkelen for første gang.

Displayet viser nødvendig informasjon.
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6. Innstillinger
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Kode Beskrivelse

P01 Lysstyrke
1: Mørkt
2: Middels
3: Lyst

P02 Kjørelengde enhet
0: Metrisk (km)
1: Keiserlig (mile)

P03 Spenningsnivå
24 V
36 V
48 V

P04 Dvalemodus for skjerm
0: Ingen dvale
1-60: Antall minutter

P05 Power-assistert innstilling

P06 Hjuldiameter i tommer

P09 Zero-start
0: Start uten å sparke
1: Start med å sparke

P15 Motorkraft i prosent (og plombering)
0-100: antall prosent

P16 Cruise-kontroll
0: Ingen cruise-kontroll
1: Aktiver cruise-kontroll

P99 Gjenopprettingsfunksjon
Trykk og hold inne MODE-tasten i 5-6 sekunder for å gjenopprette til fabrikkinnstillinger

Nedenfor finner du liste over «P» innstillingene til kjøretøyet. Markert med gul er standard parameter.



7. Vedlikehold

OBS! Ikke utfør noe vedlikehold når strømmen er på, eller når batteriet lades

SparkX anbefaler at du etter hver tur at du bør kontrollere din sparkesykkel.

- Kontroller bremsene for å være sikker på at de fungerer slik de skal.

- Kontroller at alle skruer og bolter er stramt og ordentlig festet for å unngå skade og unødig slitasje.

For bestilling av service vennligst besøk www.sparkx.no/pages/service. Her kan du bestille service og vedlikehold av din sparkesykkel. Vi ber deg videre å 

hendevende deg der eller service@sparkx.no.

Det er nødvendig å følge serviceprogrammet for sparkesykkelen for å opprettholde garanti. Se 9. Serviceprogram for med informasjon.
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7.1 Renhold

OBS!

- Må ikke komme i kontakt med noen form for væske.

- Bruk aldri alkohol- eller ammoniakkbaserte rengjøringsløsninger.

- Spray aldri væske direkte på noen deler av sparkesykkelen.

Kan trenge rengjøring etter kjøring i lengre tidsperioder.

- Tøm batteriet for strøm før rengjøring.

- Bruk en tørr klut for å forsiktig fjerne rusk eller støv.
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7.2 Oppbevaring

OBS!

- Før oppbevaring må du lade helt opp for å forhindre utladning av 

batteriet som kan oppstå hvis produktet ikke er i bruk over tid.

- Ved oppbevaring i mer enn en måned, må du lade ut og lade batteriet 

hver tredje måned.

- Dekk til for å beskytte den mot støv. Ikke lagre i støvete omgivelser, da det 

med alle elektroniske enheter kan forårsake skade over tid.

- Ikke oppbevar i en kald garasje, skur eller et annet sted med ekstreme 

temperatursvingninger.
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7.3 Skader og brannfare

OBS!

Dette produktet er lithium-ion basert. Lithium-ion batterier har mange gode egenskaper, men er sårbare for fysiske belastninger

som vibrasjoner og støt. Batteriene tåler heller ikke noen form for kontakt med vann eller væske.

Batteri som blir utsatt for hard medfart, som for eksempel støt, får skade på battericellekonstruksjonen. Dette kan føre til

fuktighet, kortslutninger og krypstrømmer som kan lede til varmeutvikling og resultere i antennelse. Det samme gjelder batteri

som blir utsatt for væske i form av vann eller lignende. Det er derfor svært viktig at dette produktet ikke blir brukt i fuktige/våte

omgivelser under noen omstendigheter. Ved mistanke om fuktskade, kontakt leverandør umiddelbart og sørg for å ikke lade

produktet.

For å minimere skadeomfang ved eventuell brann, anbefaler vi at du følger sikkerhetsrådene i brukermanualen under seksjonen

“Lading”.
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8. Garanti
8.1 Garantivilkår

Din elektriske sparkesykkel kommer med 2 år / 1 000 km garanti, hva enn som treffer først. Garantien dekker batteri og motor under normal

bruk og er kun tilgjengelig for originale kjøpere. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre

rettigheter som varierer fra land til land. Denne garantien starter ved kjøpsdatoen og varer i ett år. Garantiperioden utvides ikke

dersom produktet repareres eller erstattes. Vi kan endre tilgjengeligheten av denne garantien, men eventuelle endringer vil ikke

være tilbakevirkende.

Dersom det oppstår en maskinvarefeil og et gyldig krav mottas innen garantiperioden, etter eget valg og i den utstrekning det er

tillatt i loven, vil vi: (1) reparere maskinvarefeilen ved å bruke nye eller renoverte deler som tilsvarer ny ytelse og pålitelighet; eller

(2) utveksle produktet med et produkt som er nytt eller pusset opp, noe som er vesentlig lik det opprinnelige produktet. Denne

garantien gjelder kun en erstatning for liknende varer og dekker ikke varer ute av produksjon hvis produktet ikke lenger er laget

eller lagerført.

Denne garantien kan ikke overføres. Når et produkt eller en del utveksles, blir et erstatningsprodukt din eiendom og det erstattede

elementet blir vår eiendom. Denne garantien dekker kun teknisk mangel på maskinvare i garantiperioden og under normale.

Garanti gjelder kun dersom serviceprogram for sparkesykkel følges opp. Dersom det ikke følges opp vil garantien heves umiddelbart. Se 9. Serviceprogram på neste 
side.

8.2 Retur

Ved spørsmål om retur vennligst henvend deg til www.sparkx.no/pages/reklamasjon.
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9. Serviceprogram
9.1 Introduksjon til serviceprogrammet

For å holde sparkesykkelen i god stand også i framtiden når det gjelder trafikksikkerhet, driftssikkerhet og pålitelighet, bør SparkX

serviceprogram følges. Serviceprogrammet er spesifisert i Service- og garantiheftet.

SparkX anbefaler at du lar et autorisert SparkX-verksted utføre service- og vedlikeholdsarbeider. SparkX verksted har personalet, 

servicelitteraturen og spesialverktøyet som kan gi den høyeste servicekvaliteten.

Viktig: For at SparkX garanti skal gjelde, må du kontrollere og følge Serviceprogrammet.

9.2 Serviceintervaller

Tekst

Tekst

Side 17

Service Intervall

Bremsesystem Anbefales å utføre sjekk hvert år og bytte etter
behov

Dekk Anbefales å utføre sjekk hvert år og bytte etter
behov

Batteri Anbefales å utføre sjekk hvert år

Motor Anbeafles å utføre sjekk hvert år

Kontroller Anbefales å utføre sjekk hvert år



10. Samsvarserklæring

Undertegnede

Selskapets navn: SparkX AS

Adresse: Stortorget 19, 2000 Lillestrøm

Sertifiser at design og produksjon av dette produktet

Produkt merke: SparkX ®

Produktnummer: SparkX® Standard Range

Produkt navn: SparkX® Standard Range

Produkkt type: Elektrisk Sparkesykkel

Funksjon: Personlig transportkjøretøy

Oppfyller kravene i følgende direktiver

EUs maskindirektiv 2006/42/EC

Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

Direktiv for begrensning av farlige stoffer 2011/65/EU
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Test utført av

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd

Signatur

Navn: Zaen Khilji

Stilling: Daglig Leder

Selskap: SparkX AS

Dato: 30.01.2022

Sted: Lillestrøm, Norge
Elektronisk signert
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