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1, Produkt og Tilbehør

Produkt

01

Lader

Brukermanual 

Verktøy
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For best mulig utnyttelse av kjøretøyet, vennligst les brukermanualen nøye

Fart opp

2、Skjermbeskrivelse

På-knapp 

  Fart ned

          Gass

          På-knapp,       1.Det er 3 knapper i displayet.

2. Display

Bremsetegn
Feilmelding 

Fart

KM MilTid

Enkel kjørelengde      Totalt kjørelengde

Gir 

Batteri 

Fart ned Fart opp

Acceleratortegn

Brems
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Slå På: Langt trykk på Av/På-knappen inntil skjermen lyser. 

Slå Av: Langt trykk på Av/På-knappen inntil skjermen slukner, og systemet slås av. 1. Visning 

av batteristatus:  Viser den resterende batterikapasiteten. 

Slå Av Automatisk: Hvis skjermen er inaktiv (akselerasjon/deselerasjon og de forskjellige
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Kontrollerfeil         :Når dette tegnet vises i displayet, indikerer det at regulatoren 
ikke virker.

Akseleratortegn       : Ved normal driftstilstand, vil dette skiltet vises i displayet når 
brukerne trykker på akseleratoren, og skiltet forsvinner etter at brukerne har slettet 
det.

Bremsetegn       : Under normal driftstilstand vises tegnet i displayet når brukeren    
trykker på bremsen.

Kjørelengde display:
       Total kjørelengde: trykk       og knappene på samme tid

Trykk på på knappen for å slå på s50, og den totale kjørelengde vil 
ryddet.

5. Feilsignal

Når sparkesykkelen har feil, vil det være et feil singal i displayet.



1：Trykk på fart opp og fart ned knappene for å justere hastighetsnivået

2：Trykk på gasspedalen for å akselerere, slik at du kan kjøre.

3：Trykk på bremseknappen for å bremse

4 :  Trykk samtidig på akseleratoren og bremseknappen, S50 vil automatisk bremse. 

5：For å bremse trygt må bakhjuls bremsesystemet brukes ved kjøring i høy hastighet. 

6：Når du kjører om natten, vennligst trykk på LED-lys knappen for å slå det på.
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3、Brukerhåndbok

Bak brems

LED-lys



Sett støpselet i laderen, og sett den andre enden inn i 
strømporten.
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4、Ladetilkobling

Ladehull

Vær oppmerksom på: For å beskytte batteriet må du plugge
Laderen i først, og koble deretter i strømforsyningen. 

Når ladeindikatoren er rød, lades den.
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1. Trykk på opplåseknappen
2. Slå ned styret og trekk ned
3. Slått sammen etter å ha hørt klikk

Slå sammen
1. Sett kjøretøyets fotplate på pakken og 
trykk på opplåseknappen med en hånd.
2. Løft kjøretøyets styre oppover.
3. Utvidet etter å ha hørt "klikk".

Slå opp

5, Slå opp/ned steg

Slå ned håndtaket:

 D
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6, Produktinformasjon

Vekt

Størrelse

Kjøring

S50

Batteri

Motor

Lader

ClassyWalk S50
1000*405*235

920*405*1000

1030*215*270

120 KG

6.7 KG

16-50

120-200cm

25KM/H

15-25KM

15°

-10℃ to 40℃

Ip54

24V

4.4AH/6.6AH/8.8AH

250W

50W

29.4V

2A

2-4 timer

slått opp (mm)

slått ned (mm)

Kartongstørrelse (mm)

Maks vekt (kg)

Netto vekt(kg)

For alder: (år)
For høyde (cm)

Maks fart (km/h)

kilometer (km)

Maksimal graderbarhet
Arbeidstemperatur.
Vanntett klasse
Merkespenning
Vurdert kapasitet
Nominell effekt
Nominell effekt
Nominell utgangsspenning
Nominell utgangsstrøm
Ladetid
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7、Sikkerhetsinstruksjon
Brukere burde bruke hjelme og beskyttelsesutstyr.

Ikke kjør på våt vei, i regn eller ved is på veien. 

Ikke kjør under -15 °. Ikke kjør på motorveier og området med store folkemengder.

Vi anbefaler ikke barn under 12 år å kjøre.

Kjøring skjer på eget ansvar og risiko.
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88、  Vedlikehold 
Daglig vedlikehold 

Hvis sparkesykkelen blir skitten, kan du bruke myk klut med lite vann for å tørke rent.
Hvis det er vanskelig å rengjøre flekken, kan du bruke tannkrem og tannbørste til å rengjøre, 
bruk deretter våt klut. Tips: Ikke bruk alkohol, bensin eller annet etsende og flyktig kjemisk 
løsningsmiddel, ellers vil utseende og indre strukturer kunne bli skadet. 

Når det ikke er i bruk, bør lagringen av sparkesykkelen vær på et tørt og kjølig sted. Ikke sett det 
utendørs i lang tid. Sol / varmt / kaldt utemiljø vil akselerere aldring av utseende, dekk og batteri.

Batteri Vedlikehold
Ikke sett batteriet på et sted med mer enn 50 ℃ eller mindre enn -20 ℃  (for eksempel, ikke 
legg sparkesykkelen igjen i bilen under varme sommerdager).

For å unngå at batterier mister kapasitet, må du lade den minst hver 3. mnd. 

Ved bruk av sparkesykkelen under 0 ℃, vil rekkevidden og ytelse av batteriet reduseres.

Merknader: Etter en full ladning vil dette bli tømt igjen etter i 90-120 dager etter ladning av 
batteriet. Hvis det ikke er fullt batteri, vil dette bli tømt på 20-50 dager. 

Hvis brukerne ikke lader opp sparkesykkelen i tide, vil det trolig føre til batteriskade på grunn av 
overdreven utladning, og denne skaden er irreversibel. Smartbrikken inne i batteriet registrerer 
batteriladninger. Garantien på batteriet gjelder ikke hvis dette problemet skyldes manglende 
oppladning. 
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9、Kundeservice
Ved problemer med din sparkesykkel kan du ta kontakt med Stayclassy AS på: 
kundeservice@stayclassy.no 

Garantikort
Kundenavn

Addresse 

Modell

kjøpsdato

Kjøpssted

 Telefon

 Serie No.

Feil dato

ClassyWalk S50 leveres med 1 års garanti fra kjøpsdato på motor og batteri.
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