Brukermanual - Elektrisk
sparkesykkel MyWalk M300

Importør
Stanley K&K Fashion AS
Telefon: +47 410 34 020
Versjon V 1.2

Velkommen til å ta i bruk
produktet!

1. Produktet og tilbehør

Takk for at du velger MyWalk (også referet som elektrisk sparkesykkel), En elektrisk
sparkesykkel er et motorisk fremkomstmiddel.

Selve produktet
Brukerma
nual
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Tilbehør

Skruer x4

Unbrakonøkkel

CE-lader

Pumpe tilbehør

Vennligst sjekk nøye at pakken er hel og i god tilstand, i tilfellet noen deler er skadet eller mangler vennligst ta kontakt med oss på
telefon +47 410 34 020.
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2. Egenskaper

3. Selve sparkesykkelen
Gass
Kontrollpanel

Front lys
Håndbremse

1. Fest den vertikale rammen av enheten og
sett på låsen, for å feste rammen.

2. Installer det horisontale
håndtaket på den vertikale
rammen.

3. Bruk unbrakonøkkelen som følger med til å
feste skruene på begge sider av styret, godt.

4. Fortsett med en starts test etter
monteringen.

Signalhorn

Sammenleggbar
mekanisme

Spenne
Bremselys
Bremseskive
Støtte

Motor

Batterikupé

Ladeport
Kontrollpanel

Strøm
Indikator :
Mode
indicator:

Det er fire indikatorer på panelet for å vise batterinivå. Når fire indikatorer lyser er alt normalt, og det er
mellom 100-75%batteriprosent, hvis tre indikatorer lyser er det mellom 75-50%, hvis to indikatorer lyser er det
mellom 50-25% og hvis det er kun en indikator er det mellom 25-0% og sparkesykkelen må lades.
Når den nederste indikatoren flimrer, betyr det at batteriet snart er tomt, vennligst lade sparkesykkelen før ferdselen fortsetter.
Hvis du fortetter kjøringen med lav batterikapasitet vil den tilslutt gå helt tom forstrøm og stoppe naturlig
Den nederste indikatoren har to farger, hvit og grønn. Lyset er hvit når sparkesykkelen er i normal modus; lyset endres til grønt
når sparkesykkelen er i batteri-sparings modus. Maksfarten er da 18km/t og gassen er smooth – ypperlig for nybegynnere.
For å skru på enheten trykker man raskt på den nederste knappen, for å skru av sparkesykkelen holder man inne
Den samme knappen i 2 sekunder eller mer. Når enheten er på: trykk raskt på av/på knappen for å skru av/på kjørelyset.

Power
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Dobbelt trykk på av/på knappen for å bytte mellom «normalmodus» og «energi-sparing»
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4. Tilkobling av lader

Åpne ladeporten

Sett inn laderen

Sørg for å lukke
laderporten etter
lading.
2 Stå på sparkesykkelen med en fot og bruk den
andre foten til å la sparke fra.

3 Sett begge føttene på sparkesykkelen når ruller,
deretter trykker presser du rolig på gassen
(gassen fungerer når sparkesykkelen ruller i over
5km/t).

4. Slipp gassen for å senke farten og batterispareren
starter automatisk for å bremse enheten. For
kraftigere brems press håndbremsen på venstre side
av styret.

5 Hvis du ønsker å svinge, bruk kroppsvekten din
til å legge vekt i den retningen du ønsker og
beveg styret samtidig.

5. Lær å kjøre

Du kan skade deg under opplæring, vennligst bruk
hjelp og annen beskyttelse, slik som figuren viser.
1

05

Skru på MyWalken og sjekk indikatorene.
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6. Sikkerhet
Vennligst unngå risikoer.

Vennligst unngå å trykke på gassen når
du går – slik figuren viser.

Unngå ferdsel i
regnvær

Sørg for å ha kontroll over
omgivelsene, også det som skjer
over deg. Slik figuren viser.
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Vennligst unngå hindringer når du
kjører sparkesykkelen.

Vennligst ikke kjør over humper og andre hindre i stor fart, anbefalt over
hindringer er 5-10km/t. Bøy knærne litt for bedre tyngdepunkt og balanse
over humper.

Vennligst ikke gass i nedoverbakker.

Vennligst ikke heng sekker, eller
andre tunge gjenstander på
styret.

Vennligst ikke stå med en fot på
sparkesykkelen når du kjører .
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Prøv aldri følgende, farlige handlinger

Det er forbudt å kjøre
sparkesykkelen på motorveier

Ikke kjør i væske som er dypere enn 2
cm.
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Ikke vendt brått på styret under høy
fart.

Ikke vær mer enn én person på
sparkesykkelen, under kjøring.

Unngå å trykke skjermen over
bakhjulet.

Ikke kjør sparkesykkelen uten
hender på styret.

Ikke berør skivebremsen.

Ikke kjør sparkesykkelen opp eller
ned trapper, og ikke hopp over
hindringer.
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Sikkerhets tips
● En elektrisk sparkesykkel er definert som sykkel. Ved bruk av en elektrisk sparkesykkel er det risiko for å skade seg i trafikken,
på lik linje med andre kjøretøy. Følg derfor trafikkreglene og unngå farlige situasjoner for å unngå ulykker.

7. Sammenlegging og
transportering

● Det er tillatt å ferdes på fortau dersom gangtrafikken er liten og ferdselen ikke er til hinder for de gående. Ved passeringa av
gående må det skje med stor avstand for å unngå ulykker.
●

Vennligst les reglene for elektriske sparkesykler i Norge. Finn en nettleser
regjeringen.no/no/aktuelt/sma-elektriske-kjoretoy-blir-likestilt-med-sykkel/id2596831/

og

skriv

inn

følgende

link:

● Sørg alltid for at sparkesykkel er i en god nok tilstand for kjøring. Dersom det er noen mangler må du ikke ta sparkesykkelen i
bruk. Ta kontakt med oss på telefon +47 410 34 020 for hjelp.

Sammenlegging

Oppsett

. Kontroller at sparkesykkelen er skudd av. Hold den vertikale rammen og fjern låsen som holder rammen oppreist. Legg deretter
sammen sparkesykkelen. Får å sette opp sparkesykkelen tar du opp rammen i en vertikal stilling og fester den med lysen. Sørg for
at rammen er skikkelig festet før du skrur på sparkesykkelen og tar den i bruk.

Transpor
tering

Løft sparkesykkelen fra den vertikale rammen, enten med en hånd eller begge.
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Justeringa av bremser

8. Daglig pleie og vedlikehold
Rens og oppbevaring
Hvis det er skitt eller møkk på overflaten på sparkesykkelen kan det brukes en fuktig klut for å vaske MyWalken. Hvis det er
vanskelig å fjerne møkket kan det brukes rengjøringsspray og gni gjentatte ganger for å rense enheten.

Brake cable

Advarsel: Ikke bruk alkohol eller sterke rengjøringsmidler for å rense sparkesykkelen. Ikke bruk en svært våt klut, sparkesykkelen
må heller ikke utsettes for høytrykkspyler og store mengder vann.
Når sparkesykkelen ikke er i bruk, sørg for at MyWalken er innendørs i et romtemperert sted. Unngå å oppbevar enheten utendørs
for lengre perioder.

Hvis du opplever at bremsene er for stramme eller løse, bruk unbrakonøkkelen til å justere vaieren etter behov. Sørg for å feste
vaieren godt. Test at bremsene fungerer, før du kjører.
Styre som rister

Vedlikehold og service
1. Ikke prøv å demonter sparkesykkelen. Ved forsøk på demontering vil
garantien gå ut.
2. Bruk kun original lader, ved bruk av uoriginalt tilbehør vil det kunne oppstå skader og garantien ryker. I tillegg kan batteriet
ødelegges og brann kan i verstefall oppstå.
3. Sørg for at enheten blir fulladet minimum hver tredje måned, hvis ikke kan batteriet bli flatt.
4. Enheten skal ikke kastes i vanlig avfall, vennligst kast sparkesykkelen på riktig sted.
5. Dersom det er noen feil med sparkesykkelen; ta kontakt med oss: +47 410 34 020

Dersom du opplever at styre rister eller er løst, bruk unbrakonøkkelen for å stramme skruene nederst på den vertikale rammen.
Bruk tilbehør for å pumpe dekket

Hvis du opplever at dekke har lite luft, bruk det medfølgende tilbehøret for å pumpe dekke til ønskelig trykk.
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9. Spesifikasjoner
•

Motor: 250W

•

Batter: 36V litiumionbatteri 4.4Ah/7.8Ah

•

Opptil 25 km eller (4.4Ah) 40km (7.8Ah) rekkevidde per lading

•

Opptil 25 km/t hastighet

•

Maks vekt: 125 kg

•

Minimums vekt: -

•

8,5 " lufthjul

•

Aluminiums ramme

•

Ladetid: 3-4 timer

•

105 x 44 x 115 cm utfoldet

•

105 x 44 x 48 cm sammenfoldet

•

12 kg
-
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