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Takk for ditt kjøp av ClassyWalk S100 elektrisk sparkesykkel!

For din egen sikkerhet og sikkerheten til andre, les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen grundig før kjøring.
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Kapittel 1
GENERELL INFORMASJON
Før du kjører dette kjøretøyet, vennligst les alle instruksjonene. Denne håndboken vil veilede deg gjennom funksjoner, bruk 
og riktig vedlikehold av ClassyWalk S100. Før du kontakter kundeservice, vennligst oppgi bestillingsinformasjonen din, da 
dette kan være nødvendig under samtalen. Denne informasjonen kan bli registrert nedenfor.

Kjøpsdato: 
Ordrenummer:

Det er viktig at du følger alle sikkerhetsadvarsler som vises i denne håndboken, og utøver forsiktighet  
når du bruker s100-sparkesykkelen. Les igjennom denne håndboken før du prøver å kjøre.

1.1 Viktig informasjon
Innenfor denne håndboken refererer "S100", "din S100", "din sparkesykkelen" og "sykkelen" til ClassyWalk S100 EL-
sparkesykkel. S100 er en personlig sparkesykkel som bruker elektrisk kraft. Ved å kjøre S100 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.

Passende beskyttelsesutstyr er hjelm, kne, albue og håndledd beskyttelse.
Bruk ClassyWalk S100 på egen risiko.



1.2 Sikkerhetsadvarsler
Legg merke til disse ikonene når du leser denne håndboken:

Notater med dette ikonet må leses, forstås og adlydes for å hindre skade eller skade, etc. 

Notater med dette ikonet inneholder relevant informasjon.

Kast alt emballasje på riktig måte. Enkelte gjenstander eller materiale kan forårsake kvelning eller 

skade på kjæledyr eller barn. 

Bekreft at alle deler av produktet er i pakken. Hvis noen del mangler, ring kundeservice.

Hvis deler eller kabler eller omkringliggende deler er skadet, må du ikke bruke produktet.
Sett aldri gjenstander inn i produktet annet enn kablene etc. som beskrevet i denne håndboken.
Hvis produktet skal brukes av barn, bør omsorgsgiveren forklare innholdet i brukerhåndboken til barnet. omsorgsgiveren skal gi 
tilstrekkelig tilsyn for å sikre at enheten brukes som beskrevet i brukerhåndboken.

Bruk kun delene som følger med i originalemballasjen eller mottatt fra produsenten.

Fare for sjokk. Ikke la vann og / eller væsker komme i kontakt med noen del av produktet.

Bruk tørr, ikke-slipende klut for å fjerne rusk eller støv. Ikke spray væsker på produktet.

Dyp aldri produktet eller noe av produktets komponenter og / eller tilbehør i vann.

Ikke kjør i trapper.

Ikke tillat mer enn én person på scooteren om gangen.



Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne håndboken.

Dekk produktet for å beskytte det mot støv. Ikke lagre i støvete omgivelser, da det med alle elektroniske enheter 
kan forårsake skade over tid.

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. ClassyWalk S100 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.



1.4 Hovedspesifikasjoner
Indikatorer Elementer Parametere

Dimensjoner
Foldet størrelse 15 x 16.5 x 35.4 (380 x 420 x 900 mm)
Åpnet størrelse 41.3 x16.5 x 35.4 (1050 x 420 x 900 mm)

Vekt Kjøretøyvekt 10.5 kg

Kjøring

Maks. vekt 120 kg
Maks. Helling 25°
Egnet terreng Hard overflater, flate veier, under 25 °
Arbeidstemperatur. 25°C
Lagringstemperatur. -10°C til 50°C

Yttelse Fart Opptil 25 km / t, basert på terreng
Rekkevidde 22~35 km (Kan variere avhengig av vekt og tempratur)

Hjul Frontdekk Hard gummi; motorisert
Bakdekk Hard gummi; passiv

Batteri

Type Oppladbart litium-ion
System Balanse, Overbelastning, Underspenning, Overoppheting automatisk avstenging
Spenning 36V 4.4AhH/6.6Ah/7.8Ah
Watt Timer 158.4Wh/237.6 Wh/280.8Wh

Lader

Modell HA122
Inngangsspenning AC100-240V 50/60Hz 2A
Utgangsspenning DC 42V 1.5A
Ladetid 2~3 timer



Kapittel 2
DELER OG FUNKSJONER

2.1 Hva er i boksen?
■ 1 x S100 sparkesykkel
■ 1 x Unbrakonøkkel
■ 1 x Lader
■ 2 x Håndtak
■ 1 x Brukerhåndbok

2.2 ClassyWalk S100 Diagram
1. Håndtak
2. Lys
3. Ramme
4. Slå sammen knapp
5. Frontfender
6. Motorisert hjul
7. Gaffel
8. kickstand
9. Demper
10. Bakhjul

11.  Fotplate
12.  Fotbrems
13.  Nøkkelhull
14.  Ladeinngang
15.  USB-port
16.  Nøkkelinngang
17.  Kontrollpanel
18.  Håndbrems
19.  Gasspedal
20. Refleks
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2.3 Knapper Informasjon
S100-skjermen har flere forskjellige elementer. Pass på at du 
forstår disse før du prøver å kjøre.
Strøm: Trykk og hold ca. 3 ~ 5 sekunder for å skru 
sparkesykkelen av / på. Trykk raskt for å sjekke batterinivået.

Strøm Frontlys MODE Cruise Control

MODE: Trykk for å bytte mellom modus 1, 2 og 3. 

Lyskaster: Trykk for å slå på / av på frontlampen.

2.4 Skjerminformasjon

- Dette ikonet angir hvor mye batterilevetid du har igjen.

Hastighetsmåler - Disse tallene angir gjeldende hastighet. Lesingene 
måles i km / t.

MODE 1, 2, 3: Viser gjeldende hastighetsmodus.

: Dette ikonet indikerer krysskontrollens status, dvs. på / av. 

: Dette ikonet viser lyskildens status, dvs. på / av. 

: Dette ikonet angir appens status, dvs. på / av.

Når batterinivået er lavt, må du slutte å kjøre, slå av scooteren og lade den helt opp før du kjører igjen.

Cruise Control: Trykk for å slå cruise control på / av. Oppretthold 
hastigheten i minst 5 sekunder for å bruke denne funksjonen.



Kapittel 3
SAMMENLEGGING & MONTERING
Pass på at S100 er slått av før du monterer delene. 
EL-sykkelen kommer nesten ferdig montert i esken.
Noen mindre montering er nødvendig før du kjører. Alle deler og 
verktøy er inkludert.

3.1 Montering av håndtakene
Før du installerer håndtakene, må du sjekke hver side som vil indikere 
hvilken side håndtaket skal festes til.
L  er for venstre side og  R er for høyre side. Skru inn hvert håndtak og sjekk 
at alt er sikkert festet.

3.2 Stå på sparkesykkelen
1. Finn kickstanden på siden av ståplaten.
2. Skyv sparkestativet ned og vekk fra sparkesykkelen, og legg
deretter forsiktig vekten av sparkesykkelen på kickstanden.



3.3 Legge sammen og slå opp sparkeskkelen
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.

Før du flytter, løfter eller på annen måte transporterer sparkesykkelen, må du sørge for at den er slått av.



Kapittel 4
LADING

Lad opp sparkesykkelen før bruk.

4.1 Hvordan lade opp

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

Bruk IKKE sparkesykkelen under noen omstendigheter mens den er koblet til laderen.

Ikke lad opp lenger enn nødvendig. Standard ladetid er ca. 4 timer. Lading lenger enn dette 
kan påvirke batteriets levetid og / eller ytelse.
For å maksimere batteriets levetid må du lade den opp en gang annenhver måned eller 
gjevnlig etter kjøring.

Gummi stopper

Steg 1. Kontroller at sparkesykkelen er slått av før Ladeport
lading og forblir av mens du lader.
Steg 2. Finn ladestasjonen under USB inngangen
Fjern gummistopperen hvis nødvendig.

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

      Steg 4. Mens sparkesykkelen lades, lyser adapterens indikatorlampe rødt.

Hvis du lader for første gang, må du lade sparkesykkelen i minst 3 timer før bruk.

Ladekabel



4.2 Batterispesifikasjoner
Elementer Parametere

Type Oppladbart litium-ion
Ladetid 2~3 timer
Spenning 36V
Kapasitet 4.4Ah/6.6 Ah/7.8Ah
Vekt 1.1kg / 1.6kg / 1.6kg
Dimensjoner 15.8 x 1.7 x 2.6 / 402 x 42 x 67 mm
Driftstemperatur. -10°C til 40°C
Ladetemp. 5°C til 45°C
Lagringstemperatur. -20°C til 50°C
Watt Timer 158.4/237.6/280.8
System Overbelastning, Underspenning, Overoppheting automatisk avstenging

Kapittel 5
BRUK
Les følgende informasjon før du prøver å kjøre på S100.

For sikker kjøring bruk hjelm og kne-,ablue og håndledd beskyttelse.  

ClassyWalk S100 tåler en maksvekt 120 kg. kjør kun med 1 person på sparkesykkelen. 

Bruk bare ClassyWalk S100 der det er tillatt. Lokale lover og regler kan begrense hvor du kan kjøre.

ClassyWalk S100 inneholder en motor som kan klassifiseres som motorkjøretøy i enkelte land. Det er ditt ansvar å 
holde deg oppdatert på lokale lover og regler for lovlig kjøring.

For bedre å sikre din sikkerhet, bruk hjelm og kne-, 
albue- og håndledd beskyttelse.



5.1 Hvordan kjøre
Forutsatt at du er utstyrt med egnet beskyttelsesutstyr og at S100 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.

For din sikkerhet, vennligst les denne hele delen nøye før du prøver å kjøre

Steg 1. Gå forsiktig på med en fot og stå oppreist, men avslappet. Ta tak i begge håndtakene.

Steg 2. Hold en fot på bakken og spark av for å begynne å akselerere manuelt. Bruk håndtakene til å styre.
Steg 3. Start din S100 ved å trykke på av / på-knappen, og kjør fremover ved å gi gass eller sparke.
Steg 4. For å stoppe, slipp gasspaken 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.
Steg 5. For å slå av S100, stå helt stille i noen sekunder, og trykk og hold på strømknappen i 3~5 sekunder.
for å skru av.

Displayet viser hvor mye ladning som er igjen i batteriet. Forsikre deg om at batteriet har full effekt før du drar ut på 
langdistanse.

5.2 Øvelseskjøring
Øv til du er komfortabel med å bruke alle sparkesykkelen sine funksjoner. Se følgende tips nedenfor.

■ Unngå å bære alt som kan risikere å komme i eller under hjulene. Bruk flate sko for å opprettholde fleksibilitet
og stabilitet.

■ Sparkesykkelen er designet for å håndtere helling opp til 8 °. Kjøring over helling er ikke anbefalt.
■ S100 er designet for relativt jevnt og flatt terreng.



■ Inntil du er komfortabel med å bruke sparkesykkelen, unngå å kjøre på steder med bakker, fotgjengere eller hindringer.
■ S100 veier ca.10,5 kg. Hvis du er usikker på evnen til å løfte den med en hånd, må du løfte den med begge hender

eller få hjelp til andre personer. Husk å slå sammen scooter før du plukker opp den.

Kapittel 6

VEDLIKEHOLD

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

Etter hver tur, spesielt hvis du har reist en lang distanse, bør du 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.

Dekkslitasje er normalt. For å kjøpe dekk og / eller for spørsmål om din

sparkesykkel, vennligst besøk vår hjemmeside www.stayclassy.no

6.1 Renhold
S100 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.

S100 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.



6.2 Oppbevaring
For å Oppbevare S100, se følgende informasjon nedenfor.

Før oppbevaring må du lade S100 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 S100 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.

6.3 Transport
Før du flytter, løfter eller på annen måte transporterer sparkesykkelen, må du slå den av.  (se avsnitt 3.3 for 
instruksjoner)

Når du løfter hele sparkesykkelen, vær oppmerksom på at S100 veier ca. 10,5 kg. Hvis du er usikker på din evne til 
å løfte denne vekten, bruk begge hendene eller få hjelp til andre personer.

Kapittel 7
GARANTI

Din S100 elektriske sparkesykkel kommer med et års garanti. Garantien dekker produktfeil i materialer og utførelse 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.



Hvis 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 eller 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 bruksforhold. 
Vi garanterer ikke uavbrutt eller feilfri drift av dette produktet.

Garanti og reklamasjon frafaller dersom det kan påvises skade på grunn av: 

(a) transport; (b) lagring; (c) feilaktig bruk; (d) manglende overholdelse av produktinstruksjonene eller for å utføre forebyggende
vedlikehold (e) modifikasjoner; (f) uautorisert reparasjon (g) normal slitasje eller (h) eksterne årsaker som ulykker, misbruk eller
andre handlinger eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll. (i) fuktskader.




	TABLE OF CONTENTS
	GENERAL INFORMATION
	Date of Purchase:                                
	1.1Important Information
	 Use the H6 at your own risk. 
	1.2Safety Warnings
	1.3Disposal at End-of-Life
	1.4Main Specifications
	PARTS & FEATURES

	2.1What’s in the Box?
	2.2H6 Diagram
	2.3Buttons Information
	2.4Display Information
	FOLDING & ASSEMBLY

	3.1Assembling the Handlebars
	3.2Standing the Scooter
	3.3Folding & Unfolding the Scooter
	Before moving, lifting, or otherwise transporting
	CHARGING

	4.1How to Charge
	 If charging for the first time, charge the scoot
	 DO NOT, under any circumstances, use the scooter

	4.2Battery Specifications
	USAGE

	5.1How to Ride
	5.2Practicing Guidelines
	MAINTENANCE
	 Tire wear and tear is normal. The rate at which 

	6.1Cleaning
	6.2Storage
	6.3Transportation
	WARRANTY




