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Venligst læs hele manualen inden du tager dit GORUN85BLACK i brug. Anvendelse af et el løbehjul kan gå 
galt for både dig og dine omgivelser så venligst anvend det med respekt og sund fornuft. Ydermere skal 
du sætte dig ind i det nationale regler og love i det pågældende land for el løbehjulet anvendes.

Beskyttelsesudstyr
Det er en god idé at anvende følgende beskyttelsesudstyr: 

• Godkendt og certificeret hjelm
• Knæ og albue beskyttere
• Langærmet trøje og bukser
• Sikkerheds handsker

Procedurer og kørselsforhold
Stift bekendtskab med de nationale love og regler i dit land, før du bruger produktet. Se dig omkring, når 
du bruger produktet og vær opmærksom på alle tænkelige risici. Det er vigtigt at respektere alle rettighe-
der og af hensyn til din og andres sikkerhed skal du ikke starte gasknappen, hvis du ikke er på produktet. 

Kør aldrig på veje, i nærheden af køretøjer, trapper, bakker, svømmebassiner eller andre vandløb. Hold 
styret med begge hænder. Stå aldrig på produktet med mere end én person. Sørg for at holde fingrene 
og andre kropsdele væk fra varme dele under brug (Bremse, motor, kæde). Brug aldrig produktet med en 
Mp3-afspiller eller med din smartphone i hånden.

Anvendelse af opladeren
En plastikkappe er placeret på dit el løbehjul’s opladningsindgang. Fjern denne for at indsætte din opla-
der, og glem ikke at sætte den tilbage, før du bruger dit el løbehjul, for ikke at beskadige indføringspor-
ten. 

Undgå stød samt kontakt med vand, da dette er faktorer, der ikke er dækket af garantien. Den medfølgen-
de oplader er vældig smart, idet den selv stopper ved 100% af opladningen og beskadiger ikke batteriet. 
Opladeren skal være i perfekt stand under hver brug, kontroller ledningerne, tilstanden til forbindelses-
ender og stik. Hvis produktet ikke oplades, kan opladeren være defekt, og det kan tyde på at den skal 
udskiftes. 

Batteri
Opbevar ikke batteriet under ekstreme temperaturer. Opbevar det under 30 ° C og over 0 ° C. Hvis du ikke 
bruger dit produkt i 60-90 dage, kan batteriet blive værre. Dette tab af autonomi skyldes manglende brug 
og er derfor ikke dækket af garantien.
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Vedligeholdelse 
Opbevar dit produkt på et tørt, støvfrit sted og undgå at forlade det i et fugtigt område eller under solen 
for længe. Brug en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel til rengøring af dit el løbehjul. Brug ikke alko-
hol, benzin, paraffin eller andre ætsende kemiske opløsningsmidler til rengøring, hvilket vil skade dets 
udseende og struktur. 

Kontroller konstant tilstanden på komponenterne og produktet. Hvis en del er beskadiget, skal du udskif-
te den, inden du bruger produktet. Hvis en del ikke fungerer, kan der forekomme fald og kvæstelse. Adskil 
ikke el løbehjulet i tilfælde af sammenbrud, ellers annulleres garantien. Kontakt din forhandler for alle 
reservedele

Transport
Hvis du ønsker at transportere dit el løbehjul med fly eller andre transportmuligheder samt dets batte-
ri, bedes du kontakte de lokale myndigheder og transportøren på forhånd for at få de mulige forbud og 
transportgrænser. Lithium-batterier betragtes som farlige i mange lande. Sørg for, at adgangen og trans-
porten er tilladt, før du rejser. International lov forbyder transport af lithium batterier med fly.

Anvendelse af El løbehjulet
For at tænde dit el løbehjul skal du trykke og holde på tænd / sluk-knappen i cirka 2-3 sekunder. Derefter 
skal du trykke på gaspedalen for at påbegynde kørsel. Hvis du vil bevæge dig fremad, skal du placere 
begge fødder på brættet og bruge den rigtige trigger på dit styr. For at bremse kan du bruge den venstre 
udløser på styret eller trykke på den bageste skærm med din fod for at reducere hastigheden på din scoo-
ter. Før anvendelse skal du kontrollere, at hjulene ikke er tilstoppet, at bremserne fungerer, og at der ikke 
vises nogen advarselsmeddelelse. Brug af scooteren i længere perioder kan forårsage vibrationer, der kan 
være ubehagelige. Brug stativet til at stabilisere dit produkt, når det stoppes. Fold at tænde for lyset skal 
du dobbelt klikke på tænd/sluk knappen hvorefter det automatisk tændes.
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• Kør ikke på dit el løbehjul i regnvejr 

• Kør ikke på el løbehjul med lastning
• Kør ikke på el løbehjul mere end én person
• Vi anbefaler ikke at gravide personer kører på el løbehjul.

• Max vægt 120 kg
• Kør ikke på el løbehjul efter indtagelse af alcohol eller stærk medicin
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• Vær forsigtig under kørsel i nærheden af mudder, våd is, sne og andre udfordrende forhold. 
• Vi anbefaler ikke, at du lytter til musik eller taler i telefon under kørsel på el løbehjulet.

• Vi anbefaler ikke, at du anvender dit el løbehjul i farlige områder og i nærheden  
af brandfarlige produkter

• Kør ikke på veje for biler
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Overblik

1 Bremse

2 Accelerator

3 LCD Display

4 For-lygte

5 Håndtag

6 Potence

7 Folde system

8 Folding knap

9 Anti-slip pedal

10 Bag bremse

11 Skive bremse

12 LED

13 Motor

14 Støtteben

15 Hjul
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Instruktion til knapperne 
1. For at tænde el løbehjulet skal du holde tænd/sluk knappen inde. 
2. Samme metode gør sig gældende når det skal slukkes igen
3. Accelerer: Når el løbehjulet kører skal du stå med begge fødder på ståpladen.
4. Ændre hastigheden: 

 - ”S” blå = første gear 
 - ”S” gul = andet gear 
 - ”S” rød = tredje gear

5. For at tænde lyset skal du dobbelt klikke på tænd/sluk knappen og lyset aktiveres
6. Du kan ændre fart enheden fra henholdsvis mph til km/t ved at trykke tre gange på tænd/sluk knap-

pen
7. Du kan aktivere cruise control funktionen ved at køre den samme fart i cirka 5-6 sekunder. For at fjer-

ne det igen, skal du enten trykke på en af bremserne eller trykke på acceleratoren. 
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Folde systemet 

Tryk på foldeknappen og flyt styret ned mod baghjulet 

Udfoldning af el løbehjulet

Træk styret opad indtil du hører en ”klik” lyd
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Gode råd 

• Det er en god idé at anvende hjelm, knæ-og albue beskytter under kørsel
• Tryk på tænd/sluk knappen i 2 sekunder

• Stil det ene ben på ståpladen og brug dit fortrukne ben til at afsætte med
• Når du først kører stiller du begge ben på ståpladen og holder balancen
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Gode råd 

• Tryk på gashåndtaget/acceleratoren ved din højre side for at starte og drej på styret for at dreje
• Tryk gashåndtaget/acceleratoren længere ind for at øge hastigheden. Kør dog ikke hurtigere end du 

kan kontrollere det. 

• Tryk på motor-bremsen på din venstre side samtidig med skivebremse for at lave en sikker og kon-
trolleret bremsning

• Når el løbehjulet er stoppet eller kører ved en lav hastighed kan du stå af det

Opladnings processen
• Åbn dækslet til opladningsindgangen, sørg for at den er ren og tør
• Tilslut opladeren med batteriet og tilslut den anden ende til strøm (100v-240v; 50/60Hz). Sørg for, at 

opladningsindikatoren er tændt.
• Når indikatorlampen på opladeren skifter farve, indikerer dette at opladningsprocessen er fuldendt 

og du kan frakoble opladeren igen.
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For yderligere information eller spørgsmål kontakt os gerne på 
e-mail: Kontakt@gorunner.dk

Ydermere kan du finde demonstrationsvideoer af vores produkter 
samt gode råd på vores youtube kanal @gorunnerdk

Vi håber meget, at du vil følge vores instagram & Facebook, hvor du 
løbende kan se vores nyeste produkter @gorunnerdk


