




1 Innhold i pakken 

Montert elektrisk sparkesykkel Brukermanual 

E 

Tilbehør 

Verktøy for å feste skruer Skrue x 4 Ladereadapter 

Kontrdler innholdet i pakken nøye, hvis noe mangler eller er skadet. vennligst kootakt lokal kundeservice for å få hjelp 
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2 produktoversikt 

Frontlys 

Bremsespak---------"" -">-'Y-----

Acce ler a tar 

Kontrollpanel 

RingebJelle 

Fold ingsmekan isme-- ----J,/ Spenne 

Bremselys 

Skivebrems 

Kickstand 
Hjulmotor 

Ladeport 
Batteri 
Kupe 

Kontrollpanel 

• 

• 

• 

• 

• 

Batterinivå 

display 

Slrørmivået indikeres moo fire strørrianl)a- på kortrolpanaet Som strøm forbrukes, vil lys€fle skfte fra oolid ti 
blrlkende og til �utt gå ned0ver Nårallefi-e strørriarrpene er på, er batterrlivået melkxn 100% - 00%; Når tre tys er 
faste eg en blinker, er batterir-.vået mellom 85%- 71% og så. videre. Når det nederste stnz,rriæ-pen binker, indikerer 
det lte strøm. Vennigst opplad igjenfor vderebruk. Ett.er at stroomen er slått av, vil alle tysene slæ av 

Modusvisning 
Bunnlyset blinker enten hvitt eller groot. Det hvite lyset indikerer vanlig modus, og groot lys indikerer 
strømsparllgsrn:x.ius. (strømsparingsmodus: rneksirnal hastiglet på 18 krnt med jevnere akælerasjon for 
nybegynnere) 

På-knapp Når sparkesykkelen er �ått av, trykk på kn'l')pen for å �å på sparkesykkelen; Når sparkesykke� "på, trykk eg 
hold nede knappen i 2 sekunderfor å slå. av sparkes','kkelen. Etter at du har slått på, trykker dJ på knappen for å slå 
på eller av frontlyset Og trykk to gangerfcråbytte mellcm rnodJser 03 
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7 Folding og transport 

Pass på at sparkesykkelen er slått av. For å folde ned S200, lås opp foldemekanismen ved å 

bøy håndtaket, løft styret og lås foldemekanismen 

0 

Transport 

Hold styrestammen med en hånd eller begge hender for å bære 

8 Daglig pleie og vedlikehold 

Rengjøring og oppbevaring 
Hvis du ser at sparkesykkeloo er skittoo, kan du vaske doo med 8fl fuktig klut. Hvis flekkooe ikke kan skrubbes av, kan du 

legge på litt tannkrem, og børst vekk flekkene med 8fl tannbørste og tørk med 8fl fuktig k lu t. Hvis du ser riper på plastdeler. 

kan du bruke sandpapir eller annet slipemiddel for å pdere dem. 

Merknader: Ikke rengjør sparkesykk6'1en med alkohol, bensin eller andre kjemiske løsningsmidler for å unngå alvalig skade på 

sparkesykkelen. Ikke vask sparkesykkelen med høytrykkspyler. Under rengjøring må du sørge fcr at sparkesykkelen er slått 

av. ladekabelen er koblet fra og gummiklappoo er lukket fcrdi vannet kan føre til elektrisk støt eller andre stcre prcblemer 

Når scooteren ikke er i bruk, hold den innoodørs der doo er tørr. Ikke sen den utoodørs over lang tid. Overdrevoo sollys, 

overoppheting og overkjøing fcrkorter sparkesykkelen og batteripakkooes levetid 

Batteri vedlikehold 

1 Bruk kun criginale batteripakker. bruk av andre modeller eller merker kan medføre sikkerhetsprctilemer 

2 Ikke berør km taktene og hold kontaktene borte fra metallobjekter fcr å unngå kortslutning scrn kan fcre til 

batteriskade eller ulykker. 

3 Bruk kun ai gi nal strømadapter for å unngå potensiell skade eller brann 

4 Mishandling av brukte batterier kan forårsake stor skade på miljøet. For å beskytte det naturlige miljøet, følg lokale 

bestemmelser for å kassere brukte batterier på riktig måte 

5 Etter hver bruk, lad batteriet fullstendig for å forlenge levetiden 

Ikke plasser batteriet i angivelser der cmgivelsestemperaturen er høyere enn 50° eller lavere enn -20 ° 

(fcr eksempel forlatt ikke sparkesykkelen eller batteripakkoo i en bil under direkte sd lys i lengre tid). 

Hv1s sparkesykkelen fcrventes å ikke være I bruk i mer enn 30 dager, må du lade batteriet fullstendig og plassere det på e t  

tørt o g  kjølig sted. Husk å lade det opp hver 6 0  dag fcr å beskytte batteriet mot potene,elle skader som e r  utenfcr begrenset 

garanti 

Lad alltid lade batteriet fcr å fcrlenge batteriets levetid. Batteripakken fungerer optimalt ved normal terrperatur og dårlig når 

det er under O ° Fcr ekserrpel, når det er -1 til -20 °, er rekkevidden halv eller mindre enn i ncrmal tilstand Når ternperab..Jren 

stiger, gjenopprettes rekkevidden 

Merk En fulladet ClassyWalk S200 varer i 120-180 dager Den innebygde intelligente databrikken vil hdde en logg over sine 

ladinger Skader fcrårsaket brukerf�I er irreversabel og er utoofcr garant, 
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Justering av skivebremsen 

Hvis bremsen er fcr stram, bruk M4-sekskantnci<k�en fcr å løsne skruen og fcrkcrt lengden på den synlige 

bremsekabelen. og stram deretter skruE11e Hvis bremsen er for løs kan du forlenge den synlige 

bremsekabelen og stramme skruene igjen 

Juster styret 

Hvis styret og stammen svinger under kjøring, bruk M5-sekskantnøkkelen for å stramme skruene på 
foldemekanismen 

Slik bruker fyller du luft i dekket e 

Hvis dekkene er flate. fjern skruenhetten fra ventilen for å pumpe q:,p 
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Hvis det oppstår en maskinvarefeil og et gyldig krav mottas innen garantiperioden 
eller reklmasjonperioden, 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.

Stayclassy AS har eget verksted for utbedring av alle tekniske feil og mangler ved 
behov for hjelp, selv om produktet ikke er dekket av reklamasjon eller garanti. 
Kostnader i den forbindelse må dekkes av brukeren.

Garanti og reklmasjon



9 spesifikasjoner 

Prestasjonsindeks Elementer Spesifikasjoner 

Lengde x Bredde x Høyde x (cm) 106 X 42 X 48 
Dimensjoner 

Vekt Vekt 12-12,5kg 

Maks vekt 120 kg 
Krav til fører Anbefalt alder 12 - 60 

Kroppslengde om 120 - 200 

Maks hastighet 25 km/t 

Generejl rekkevidde (km) * 15 til 35 kan variere i forhold vekt og temperatur  

Maks. klatringsvinkej ( %) 14% 
Hoved 
parametere Egnede overflater Astat. SErnent 

Driftstemperatur -10°C til 40°C 

Lagringsternperatur -15til40°C 

IP ra1ing IP 4 5 

Ncminell spenning (VDC) 3G 

Batteri pakke Maks. inngangsspenning (VDC) 42 

Ncm1nell kapasitet (Wh) 280 

Intelligent batteristyringssystem Uvariig tEITl)8faliJ /kcrtautmg /m:JespeT1ng/ 
ova-strcrn / c:lobbat a,,e-.actingsbEekyt!Else 

Ncm1nell effekt (W) 187 - 20 
Hjulmotor 

Maks strøm (W) 400 - 500 

Utgangseffekt (W) 71 

Inngangsspenning (VAC) 100-240 

Lader 
Utgangsspenning (VDC) 42 

Utgangsstrørn (A) 1.7 

Ladetid 1irner (T) 3 -5 timer 

Merk: Data eg spesifikasjoner kan variere på grunn av ulike modeller, og kan endres uten varsB. 
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1 O Varemerke og juridisk utsagn 

ClassyWalk@ er et registrert varemerke som er er d av Staycl assy AS Stayclassy AS forbehclder seg al le rettigheter 

til varemerket. 

© 2019 Stayclassy AS 

Denne håndbclken inneholder alle funksjoner og instruksjoner når den skrives ut Men det faktiske produktet kan 

variere på grunn av fcrbedrede funksjoner og design 

Produsent Stayclassy AS. Stasjonsveien 21. 1550 Hølen. Norge . 
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*classyWalk S200 leveres i 2 forskjellige utgaver med forskjellige batteripakker.
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11 sertifiseringer 

Max Load: 120kg 

Power supply input: DC 29V-l.SA 

Battery capacity: 4.4AH 

CLASSYWALK® 

STAYCLASSY AS 

STASJONSVEIEN 21 

1550 HØLEN 

EU-overensstemmelseserklæring 

Informasjon om gjenvinning av batterier for EU 

-

Batterier eller emballasje for batterier er merket i henhold til europeisk direktiv 2006/66 / EF om batterier og 

akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer. 

Direktivet bestemmer rammen for retur og resirkulering av brukte batterier og akkumulatorer som gjeldende i hele EU. 

Denne etiketten brukes på forskjellige batterier for å indikere at batteriet ikke skal kastes, men gjenvinnes ved slutten 

av livet per dette direktiv. 

I henhold til EU-direktiv 2006/66 / EF er batterier og akkumulatorer merket for å indikere at de skal samles separat og 

resirkuleres ved utløp. Etiketten på batteriet kan også inneholde et kjemisk symbol for det aktuelle metallet i batteriet 

(Pb for bly, Hg for kvikksølv og Cd for kadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke kaste bort batterier og 

akkumulatorer som usortert i kommunalt avfall, men bruke godkjent gjenbruksstasjon for retur, resirkulering og 

behandling av batterier og akkumulatorer. Kundens deltakelse er viktig for å minimere eventuelle potensielle effekter av 

batterier og akkumulatorer på miljøet og menneskers helse på grunn av potensiell tilstedeværelse av farlige stoffer. 

Begrensning av farlige stoffer (RoHS). 

Produkter som selges i EU, etter 3. januar 2013, oppfyller kravene i direktiv 2011/65 / EU om begrensning av bruk av 

visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(' RoHS-omarbeiding 'eller' RoHS 2 '). 

Direktiv om radio og telekommunikasjonsterminalutstyr 

Herved erklærer Stayclassy AS, at trådløst utstyr som er oppført i denne delen, overholder de vesentlige kravene og 

andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU 

(€ 

ClassyWalk S200 elektrisk sparkesykkel 
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