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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 ClassyWalk S50 N. 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 S50 N 

-sparkesykkelen. Les igjennom denne brukermanualen før du kjører.
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1.2 Viktig informasjon

Innenfor denne håndboken refererer “S50 N”, “din S50 N”, “din sparkesykkelen” og “sykkelen” til ClassyWalk S50 N EL-

sparkesykkel. S50 N er en elektrisk sparkesykkel. Ved å kjøre S50 N 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 Sikkerhetsadvarsler

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

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.

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

Ikke kjør i trapper.
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Ikke tillat mer enn én person på sykkelen 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.

ADVARSEL – FARE FOR BRANN – Ingen deler bør repareres av brukeren.
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1.4 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 S50 N 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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1.5 Produktspesifikasjoner

Foldet størrelse 42 x 108 x 41 cm

Åpnet størrelse 105 x 108 x 42 cm

Kjøretøyvekt 12.5 kg

Maks. vekt 100 kg

Maks. Helling 17°

Egnet terreng Harde overflater, flate veier, under 17°

Arbeidstemperatur 25 °C

Lagringstemperatur -10 - 50 °C

Fart Opptil 25 km/t, basert på terreng

Rekkevidde Opptil 11–25 km/t, basert på terreng

Frontdekk 8” Hard gummi; Motorisert

Bakdekk 8” Hard gummi; Passiv

Type Oppladbart litium-ion

System Balanse, Overbelastning, Underspenning, Overoppheting automatisk avstenging

Spenning 36 V 4Ah/6Ah/7.5Ah

Watt-timer 144Wh/216Wh/270Wh

Modell 42150

Inngangsspenning AC100-240V 50/60Hz 2A

Utgangsspenning DC 42V 1.5A

Ladetid 3 – 5.5 timer 

Dimensjoner

Vekt

Kjøring

Ytelse

Hjul

Batteri

Lader
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2 Deler og funksjoner
2.1 Innhold i boksen

1 x S50 N sparkesykkel

2 x Håndtak

1 x Lader

1 x Brukermanual

2.2 Funksjoner
1. Styre

2. Hovedlys

3. Justerbart rør

4. Hurtigutløser

5. Stampipe

6. Suspensjon

7. Framskjerm

8. Forgaffel 

9. Forhjul

10. Ladestasjon

11. Gummideksel

12. Bakskjerm

13. Sykkelstøtte

14. Skjerm

15. Brems

16. Funksjonsknapp

17. Akselerator

18. Motor

19. Batterideksel

20. Sammenleggbar del

21. Baklys

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10 13

11
12

14

15

16

17

18

19

20

21
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2.3  Knapper og dashboard

S50 N-skjermen har flere forskjellige elementer. Pass på at du forstår disse før du 

prøver å kjøre.

På/av: Trykk og hold inne funksjonsknappen i 3–5 sekunder for å skru på/av sykkelen. 

Cruise Control: Oppretthold samme hastighet i minst 6 sekunder for å bruke denne 

funksjonen. Avbryt ved å trykke på bremsen eller gasspedalen.

MODE: Trykk raskt en gang for å veksle mellom hastighetsmodus 1, 2 og 3.

Hovedlys: Trykk raskt to ganger for å slå lyskasteren på/av.

Hastighetsenhet: Trykk raskt tre ganger for å bytte mellom km/t eller mp/h.

Strømindikator: Strømindikatoren indikerer strømnivået med fire strømlamper på 

kontrollpanelet. 

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

Brems Funksjonsknapp Akselerator
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3 Sammenlegging og montering

3.1 Montering av styre

3.2 Stå på sparkesykkelen

Før du monterer styret, bruk disse 4 M5 skruene til å stramme

håndtakets del. Forsikre deg om at alle de 4 skruene er skrudd 

godt til.

1. Finn sykkelstøttet på siden av ståplaten.

2. Skyv sykkelstøttet ned og vekk fra sparkesykkelen, og legg 

     deretter forsiktig vekten av sparkesykkelen på støttet.

Pass på at S50 N 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.
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3.3 Legge sammen og slå opp sparkesykkelen

1. Først dytt bort sykkelstøttet. Dra så “slå sammen”-knappen  

     ned for å løsne spenningen på stammen. Trekk deretter 

     stammen ned mot dekk.

2. Når du legger sammen og slår opp sykkelen, må du forsikre  

     deg om at den er trukket til utfoldet status etter at du har hørt 

     en liten lyd.

3. For å slå opp sykkelen, trekker du stammen bort fra dekket.  

    Når stammen er helt slått opp, kan du høre en liten lyd for å  

    sikre at den er riktig montert.

Før du flytter, løfter eller på annen måte transporterer 

sparkesykkelen, må du sørge for at den er slått av.
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4.1 Hvordan lade S50 N

4 Lading

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

Steg 2: Finn ladestasjonen og fjern lokket om nødvendig.

Steg 3: Bruk laderen og ladestasjonen til å koble sykkelen til en stikkontakt.

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

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

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

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

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

Ikke lad opp lenger enn nødvendig. Standard ladetid er ca. 3 timer. 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.
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4.2 Batterispesifikasjoner

Type Oppladbart Litium-ion

Ladetid 3 – 5.5 timer

Spenning 36 V

Kapasitet 4Ah/6Ah/7.5Ah

Vekt 1.6kg

Dimensjoner 340 x 75 x 42 mm

Driftstemperatur -10 – 40 °C

Ladetemperatur 5 – 45 °C

Lagringstemperatur -20 – 50 °C

Watt Timer 144 W / 216W / 270 W

System Overbelastning, Underspenning, Overoppheting automatisk avstenging
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5.1 Hvordan kjøre S50 N

5 Bruk

Forutsatt at du er utstyrt med egnet beskyttelsesutstyr og at S50 N 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.

Les følgende informasjon før du prøver å kjøre på S50 N.

For sikker kjøring bruk hjelm og kne-, albue og håndleddbeskyttelse.

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

ClassyWalk S50 N tåler en maksvekt 100 kg. Kjør kun med 1 person på sparkesykkelen. 

ClassyWalk S50 N 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.

Bruk bare ClassyWalk S50 N der det er tillatt. Lokale lover og regler kan begrense hvor du kan kjøre.
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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 S50 N ved å trykke på på/av-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 full stopp. 

 Deretter gå av sparkesykkelen med en fot om gangen. Vær ekstra forsiktig når du avstiger sparkesykkelen for første gang.

Steg 5: For å slå av S50 N, stå helt stille i noen sekunder, og trykk og hold inne på/av-knappen i 3 - 5 sekunder.

for å skru av.

Skjermen viser hvor mye strøm som er igjen i batteriet. Forsikre deg om at batteriet er fulladet før du drar ut på

langdistanse.
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S50 N veier ca. 12,5 kg. Hvis du er usikker på evnen til å løfte den med en hånd, må du løfte den med begge hender eller  

få hjelp av en annen person. Husk å slå sammen sparkesykkelen før du plukker opp den.

5.2 Øvelseskjøring

Øv til du er komfortabel med å bruke alle funksjonene på sparkesykkelen. 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.

- Øv til du enkelt kan stige på, kjøre fremover, snu og stige av.

- Sparkesykkelen er designet for å håndtere helling opp til 15°. Kjøring over helling er ikke anbefalt.

- S50 N 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.
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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
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6.1 Renhold

S50 N 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.

S50 N 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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6.2 Oppbevaring

Før oppbevaring må du lade S50 N helt opp for å forhindre utladning av batteriet som kan oppstå hvis produktet ikke er 

i bruk over lengere tid.

Ved oppbevaring i mer enn en måned, må du lade ut og lade opp batteriet hver tredje måned.

Dekk til S50 N for å beskytte den mot støv. Ikke lagre i støvete omgivelser, da det som alle elektroniske enheter kan 

forårsake skade over tid.

Ikke oppbevar S50 N i en kald garasje, skur eller et annet sted med ekstreme temperatursvingninger.

For oppbevaring av S50 N, les følgende informasjon.
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6.3 Transport

S50 N veier ca. 12,5 kg. Hvis du er usikker på evnen til å løfte den med en hånd, må du løfte den med begge hender eller  

få hjelp av en annen person. 

Før du flytter, løfter eller på annen måte transporterer sparkesykkelen, må den slås av. 

Legg sammen sparkesykkelen (se avsnitt 3.3 for instruksjoner) og trekk sykkelen med mens du beveger deg om nødvendig.
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6.4 Skader på produkt og brannfare

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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7 Feilkoder

E01: Problem med motorsensor (løs motor ledning eller ødelagt motor)

E02: Feil i gasspedalen (gasspedalskabelen er løs eller ødelagt gasspedal)

E04: Batteriproblem (batterikabel er løs eller ødelagt batteri)

E08: Problem med motorfasekabelen (motorkabel løs eller ødelagt motor)

E10: Kontrollerproblem (kontrollerkabel løs eller ødelagt kontroller)

E20: Tilkoblingsledning mellom skjerm og kontrollerproblem (tilkobling av skjerm og kontroller er løs)

E40: Bremsekobling eller ødelagt brems (bremsekabel er løs eller ødelagt motor)

E09: Problem med motorterminalkabelen (problem med motorterminalkabel eller motorproblem)

E60: Tilkoblingsproblem + bremseproblem (E20+E40)

Blinkende skjerm eller svart display (visnings- eller tilkoblingsproblem)
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For spørsmål, retur og service, kontakt:

Stayclassy AS

Flatebyveien 7, 

1792 Tistedal

Norway

 

kundeservice@stayclassy.no

 +47 23 96 76 25
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8 Samsvarseklæring

The undersigned
Company name: Stayclassy AS
Address: Flatebyveien 7, 1792 Tistedal

Certify that the design and manufacturing of this product 
Product Brand Name: ClassyWalk
Product model No: ClassyWalk S50 N
Product trade name: Classywalk S50 N
Product type: Electric Scooter
Function: Personal Transportation Vehicle

Meets the requirements of the following directives:
EMC 2014/30/EU
EU Machinery Directive 2006/42/EC   
Low Voltage Directive 2014/35/EU
RoHS directive 2011/65/EU Annex II

Conforms to the following directives:
EMC
EN 55014-1: 2017+A11:2020  
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD + MD + ISO12100
EN 60335-1:2012 +A13:2017  
EN 60204-1:2018
EN ISO 12100:2010
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ROHS
IEC 62321-4:2013+A1:2017 
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-8:2017

Test issued by:
SHENZHEN QINGMAI BICYCLE CO.,LTD.

Serial number interval:
S50NQM06200001

Signature:
Full name: Thomas Holstad
Position: CEO
Company: Stayclassy AS
Date: 24.06.2020
Place: Oslo, Norway

Thomas Holstad
24.06.2020
Oslo, Norway
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