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1. Introduksjon

Gratulerer med kjøp av ny ClassyWalk F1! ClassyWalk F1 er utviklet med den tanke om å gjøre transport enkelt, praktisk og innovativt. ClassyWalk 
F1 er morsom og enkel å bruke. Brettet er bade praktisk og håndteres lett. Opplev banebrytende teknologi når du glir av gårde uten å bruke noe energi 
for å komme til din destinasjon.

Denne manualen vil hjelpe deg til å sette opp brettet og bruke det. Det er viktig at du følger alle sikkerhetsadvarsler og annet i denne brukermanualen for å 
kjøre trygt og vedlikeholde brettets standard.

Pakken inneholder:

·1 ClassyWalk F1
·1 Brukermanual
·1 Batterilader og strømledning
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2. Sikkerhet  

1. ADVARSEL 

Når du kjører en ståhjuling, vil det alltid være en teoretisk risiko for seriøse skader og I værste fall dødsfall av kollisjoner, fall eller manglende kontroll. For å kjøre 
mer sikkert, MÅ DU LESE OG FØLGE ALLE INSTRUKSJONER OG ADVARSLER I DENNE BRUKERMANUALEN.

Denne brukermanualen inkluderer elementære bruksinnstrukser for ClassyWalk F1, men den dekker ikke alle tilfeller og situasjoner.

SJÅFØREN MÅ BRUKE SUNN FORNUFT OG GOD DØMMEKRAFT FOR Å OPPDAGE OG UNNGÅ FARER som de kan møte på under kjøring.

 Sjåføren må bruke ståhjulingen I henhold til trafikkregler og må ikke kjøre under innflytelse av alcohol, dop eller medisinsk behandling som ikke tillater kjøring.

Ved å bruke ståhjulingen, aksepterer du risikoen det medfører å kjøre ståhjulingen.

2. RISIKO FOR SKADE

Når du kjører en ståhjuling, vil det alltid være en teoretisk risiko for seriøse skader og I værste fall dødsfall av kollisjoner, fall eller manglende kontroll.. Det er ditt 
ansvar å lære deg hvordan du kjører trygt, for å minske risikoen for skade.  
Denne brukermanualen er designet for å hjelpe deg å lære de trygge måtene å kjøre ståhjulingen.

INGEN BURDE BRUKE STÅHJULINGEN UTEN Å HA LEST IGJENNOM DENNE BRUKERMANUALEN.

Les igjennom brukermanualen jevnlig, for å påminne deg selv om hvordan man skal kjøre trygt og riktig.
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3. Vær oppmerksom!
Det er risiko ved kjøring av enhver ståhjuling. Husker du da du lærte 
deg å sykle? Du startet mest sannsynlig et trygt sted uten trafikk og 
du hadde noen til å hjelpe deg, spesielt til å holde balansen. Du 
startet rolig. Denne teknikken, bruker vi også.

Hvis du følger alle instruksjoner og advarsler i denne 
brukermanualen, vil du kunne lære deg å kjøre på en trygg måte. 
Unngå å bruke ståhjulingen dersom du er trøtt, sliten eller har en 
ustabil helsetilstand.  

Vennligst sørg for at denne brukermanualen er forstått før du kjører, og vær ekstra oppmerksom når du kjører.

1. Sjekk alltid batteriets ladestatus før du kjører.. Ikke kjør ståhjulingen med lavt batteri, som indikeres ved blinkende grønt lys eller et vedvarende rødt lys. Dette 
kan forårsake at ståhjulingen stopper, og du kan falle.

2. Følg de lover og regler som gjelder til enhver tid.

3. Unngå hindere og glatte overflater som kan resultere i at man kan miste balansen eller bakkefestet og resultere i fall.

4. Ikke overstig maksimumsvekten på 120 kilo, inkludert ryggsekk eller andre ting man bærer på. Dersom man overstiger maksvekten, kan man skade
eller ødelegge ståhjulingen som igjen kan resultere I skade på person.

5. Ståhjulingen skal ikke brukes av små barn (1-7år) uten lov av foreldre. Foreldre skal bedømme om barnet har god nok koordinasjon, evne og
dømmekraft til å bruke ståhjulingen riktig.

6. Ikke løft ståhjulingen opp fra bakken dersom det er påskrudd. Ikke skru ståhjulingen på når du holder det I luften. Dette vil resultere i at hjulene
spinner og dette kan resultere i skade på ståhjulingen eller skade på personer eller ting.

7. Det er ikke lov å modifisere ståhjulingen. Modifikasjoner kan forstyrre ytelsen og resultere i seriøs personskade og/eller skade på ting. Modifikasjoner fjerner 
retten til garanti.

8. Ståhjulingen akkselererer ved at man lener seg fremover, og dersom du lener deg for mye fremover, vil ikke motoren klare å følge opp, slik at
det kan resultere I fall. Når du oppnår maksfart, vil ståhjulingen tilte bakover. Ikke prøv å oppnå større fart, da det kan føre til fall.

9. Aldri bruk ståhjulingen under påvirkning av alcohol, dop eller tunge medisiner.  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3. Kom i gang
1. Illustrasjon av ClassyWalk F1:

2. Lading av batteriet
Din pakke kommer med et innebygd litiumbatteri. Ved første lading, må 
du lade batteriet 100%. Lad batteriet på et tørt område. Sett den 
ene delen av ledningen inn i din ClassyWalk F1, og den andre 
delen inn i stikkontakten. Det røde lyset på laderen, vil nå skru seg på. 
Det tar opp til 1,5 timer å fullføre en lading. Det røde lyset på laderen, 
vil bli grønt med en gang det er ferdig ladet.

3. Arbeids- og ladetemperatur
Hvis du vil at ståhjulingen skal yte så godt som mulig, må 
batteritemperaturen kontrolleres.

Temperaturen før lading og I ladeprosessen må være innenfor de 
anbefalte temperaturene. Batteriet lader best, godt innenfor de 
anbefalte temperaturene. Dersom det er for kaldt eller for varmt, vil 
ladingen ta lenger tid eller så vil ikke batteriet bli ladet fullt ut..

Arbeidstemperatur : -20°C - 65°C , Ladetemperatur : 0°C - 40°C  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4. Din vekt må være over 15 kilo
For å kunne kjøre på en trygg måte, må alle sjåfører være over 15 
kilo for å kjøre ståhjulingen. Dersom sjåføren er under 15 kilo, vil 
brettet riste og det kan føre til personskade eller skade på tingen. 
Maksgrensen for vekt må heller ikke overstiges, inkludert 
ryggsekk og annet man skulle bære på. Maksvekt er 120 kilo.

5. Batterikapasitet
En LED indicator brukes for å indikere kapasiteten til batteriet. Når det 
lyser rødt, betyr det at det har nok strøm. Når lyset blir rødt, burde du 
lade brettet så fort som mulig. Vennligst sjekk strømnivå før bruk, slik 
at du har nok strøm til å kunne returnere. Det kan være greit å lade 
brettet etter at man har brukt det.

Når strømnivået er under 15%, vil LED indikatoren lyse og brettet vil gi 
en lyd.
Kjørelengden vil reduseres på vinteren, fordi batterikapasiteten blir mindre I 
kalde omgivelser. For eksempel i minus 15 grader. 
ADVARSEL: ClassyWalk F1 vil gi deg beskjed når batteriet har kritisk
lite strøm. Din ClassyWalk F1 vil kjøre saktere og riste I hjulene. Når
denne advarselen oppstår, gå av brettet umiddelbart. 
Ikke prøv å kjøre din ClassyWalk F1 igjen, før den er ladet.
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4. Kjøreguide

1. Forberedelser
Når du skal starte din første tur, kan det være lurt å bruke behagelige 
klær eller treningsklær for fleksibilitet. Bruk helst flate sko.Vi 
anbefaler på det sterkeste at man bruker beskyttelsesutstyr som for 
eksempel hjelm og knebeskyttelse. Ta med deg ståhjulingen til en 
åpen plass og sørg for at det ikke er noen hindringer I nærheten.

2. Trinn for kjøreopplevelse
1. Plasser din ClassyWalk F1 på bakken, og skru det på. Brettet kan
gå begge veier. Det grønne lyset oppe på brettet vil lyse.  Sett den
ene foten på padden, some r ved siden av hjulet. Bruk denne foten til 
å jevne ut brettet og aktivere balansesystemet. Balansesystemet vil 
ikke aktiveres før brettet star jevnt.

2. Med den ene foten på padden, reiser du deg opp helt. Plasser så
deretter den andre foten på den andre padden.

3. Len deg gradvis fremover for å oppnå fart. Ikke gjør raske
bevegelser.

4. Len deg tilbake dersom du vil stoppe. Dersom du fortsetter å lene
deg bakover, kan du kjøre baklengs.

5. For å svinge til venstre, len din høyre fot rolig fremover. For å svinge til 
høyre, len din venstre fot rolig fremover.

6. For å snurre rundt, len den ene foten frem og den andre bakover.

7. Når du er klar til å gå av, senk farten og stop.Når du har stoppet, ta
den ene foten av først, og deretter den andre. Skru brettet av. Dersom
du ikke skrur av brettet, vil det automatisk skru seg av etter 5 minutter
dersom du ikke bruker det.

HUSK: Ikke løft ståhjulingen opp fra bakken dersom det er påskrudd. 
Ikke skru ståhjulingen på når du holder det I luften.

VIKTIG: Toppfarten er 18 km/t. Når du nærmer deg maksfart, vil brettet 
stoppe deg fra å øke farten. Brettet vil da tilte litt bakover.

3. Terreng og påminnelser
1. ClassyWalk F1 er designet for innebruk eller bruk på flate overflater.
For å unngå å miste veigrepet, lønner det seg å gjøre seg
kjent med overflater som er glatter, løse eller våte.

2. Hjulene må ha grep på underlaget for at du skal kunne stå oppreist.
Dersom det er er glatt, vil du kunne miste grepet og falle. Bråe
bevegelser og kjøring på glatte overflater, humper og løst material, vil
kunne resultere I fall.

3. Kjøring under regn og/eller snø, er forbudt.  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5. Vedlikehold og garanti

5.1 Oppbevaring
Vennligst oppbevar din ClassyWalk F1 på et tørt sted. Dersom brettet 
ikke brukes, må batteriet lades opp hver andre måned for at det 
skal vare lengre.

5.2. Reperasjoner
ClassyWalk F1 kan kun repareres med originale deler fra 
Stayclassy AS. Dersom du åpner din ClassyWalk F1 eller gjør 
modifikasjoner på brettet, vil føre til tap av retten på reklamasjon og 
garanti.

5.3 Garanti
Vennligst ta vare på kvittering for kjøp, for å kunne hevde reklamasjon 
eller garanti.

Raklamasjonsrett og/eller garanti tapes dersom:

·ClassyWalk F1 åpnes av en uautorisert person
·Mangel på kvittering
·Feil bruk og/eller vedlikehold av ClassyWalk F1
·Ved å ikke følge denne brukermanualen 

Følgende skader vil ikke dekkes:

·Skade på ClassyWalk F1 på grunn av uriktig bruk eller lagring
·Skade på ClassyWalk F1på grunn av uautoriserte modifiseringer
eller reperasjoner.
·Skade på ClassyWalk F1 på grunn av feil lagring
·Skade på ClassyWalk F1 på grunn av ulykke
·Overflateskader
·Skade eller tap av funksjon på grunn av bruk regn/vann eller andre
vannskader
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6.Advarsel

·Dette apparatet kan brukes av barn og personer med reduserte
fysiske og/eller mentale ferdigheter eller mangel på erfaring eller
kunnskap dersom det skjer under oppsyn av foreldre eller verge.
·Barn skal ikke leke med apparatet.
·Vask og oppbevaring av ClassyWalk F1 skal ikke gjøres av barn alene.

·ClassyWalk F1 skal kun lades med sertifisert lader fra Stayclassy
AS.
· Ikke lad ClassyWalk F1 over natten eller når du ikke kan holde

brettet under oppsyn.
·Lad og lagre ClassyWalk F1 under tørre omgivelser og unna åpen

ild.
· Ikke lad ClassyWalk F1 direkte etter kjøring. La brettet hvile og

kjøle seg ned før lading.
·Dersom ClassyWalk F1skal transporteres fra et sted til et annet,

bør det være halvfullt ladet.

· Ikke kjør nær trafikk.

·Det er viktig å bruke riktig sikkerhetsutstyr når du kjører
·Hjelm, albuebeskyttere, knebeskyttere og håndleddsbeskyttere

anbefales. 
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