
Komma igång
Montera hjulen genom att trycka på den svarta frigöringsknappen och tryck sedan på axeln tills kopplingen är gjord. Hjulen kan 
låsas i två positioner på axeln; Tryck på det inre spåret för att aktivera enheten. Det yttre spåret kan användas när enheten inte 
behövs. För att öppna ramen, skjut huvudlåset (markerad röd nedan) framåt för att frigöra handtagsspärren och öppna som visas 
nedan.
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PLUG ‘n’ PLAY ™

Din PowaKaddy har ett innovativt Plug´n´Play™-batterisystem 
inklusive fjädrande terminaler och en låsningsfunktion för att 
bibehålla strömanslutningen över ojämn terräng. När batteriet är 
laddat och vagnen monterad kan batteriet anslutas som visas.

•	 Koppla först in batteriets baksida.
•	 Tryck på framsidan tills batteriet är i läge. Vagnens 

ström kommer då automatiskt att anslutas.

Ta bort batteriet genom att lyfta upp batteriet när den främre 
spärren är nedtryckt. 

Obs: litiumbatteriet kan förvaras i facket under transport. Se till 
att du avaktiverar batteriet med hjälp av ON/OFF-knappen som 
sitter på undersidan. Om du lämnar batteriet med den gröna 
lysdioden på kan det leda till att batteriet laddas ur eller att 
vagnen aktiveras under transporten.  

      
VIKTIGT – du måste fulladda batteriet innan du använder din vagn. Ladda 
alltid batteriet inom 24 timmars användning. Om du inte gör det kan batteriets 
livslängd minska. Se avsnitt 12 om batteriskötsel för ytterligare information.

Obs: ditt litiumbatteri är lagrat i ramen för transport. Ta bort batteriet och aktivera med hjälp av isoleringsknappen 
som sitter på undersidan av batteriet. Den gröna lysdioden måste lysa både när du använder och laddar vagnen. 
(Se avsnitt 2 Plug´n´Play™ för borttagning av batteri). 
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Tack för att du köpt den nya Powakaddy-vagnen. Vi hoppas att du blir nöjd med din nya vagn och välkomnar din feedback 
och dina kommentarer om du har sådana. Läs dessa instruktioner noggrant. Batteriskötsel är mycket viktigt, se avsnitt 12 för 
instruktioner om batteriskötsel.

När du får din nya Powakaddy ingår följande.

1 x vagn | 1 x batteri | 1 x laddare | 2 x hjul | 1 x instruktionspaket
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På



När en bana har valts kommer du att dirigeras till den förvalda displayen, 
vilkas funktioner listas nedan:

Klocka: visar aktuell tid från GPS-informationen. För att justera tiden för 
sommartid, se inställningar i avsnitt 8.

Yards/Metres: måttenheter som används för vagnavstånd. Ändra i 
inställningar.

Hastighetsinställning: Vrid på kontrollratten för att justera hastigheten 
på vagnen från 0 till 9. Tryck för att pausa och återuppta den valda 
hastigheten. Siffran blinkar när motorn är pausad.

Strömindikator:  när motorn är igång lyser en
grön lampa. När motorn är pausad lyser lampan
rött.

Tryck och håll ned vänster knapp för att växla mellan följande:

Total sträcka: här visas den totala sträckan som vagnen har färdats.

Färdtid:  här visas vagnens “på”-tid. Detta nollställs när batteriet kopplas 
ur. 

Färddistans: här visas den totala färdsträckan som har körts under 
rundan. Detta nollställs när batteriet kopplas ur.
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Automatisk avståndsfunktion (ADF):

ADF-läget är ett bekvämt sätt att skicka iväg din vagn till ett inställt 
avstånd. Till exempel, när du närmar dig en green kan du skicka 
vagnen mot nästa tee om rutten tillåter detta. Observera att det inte 
är rekommenderat att skicka din vagn utan uppsikt över en brant eller 
ojämn terräng. För att aktivera:

•	 Håll den centrala kontrollratten intryckt tills “ADF” visas längst ned 
till vänster på displayen.

•	 Vrid kontrollvredet för att välja den sträcka som önskas mellan 15, 
30 och 45 yards/meter. 

•	 För att avbryta ADF-läget vrider du den centrala kontrollratten till “0” 
och väljer genom att trycka ner kontrollratten. 

•	 Om du vill starta funktionen, tryck på kontrollratten.

•	 Du kan stoppa vagnen i ADF-läge när som helst genom att trycka 
och släppa på/av-reglaget. Detta kommer att pausa vagnens 
motoriska funktion.

Varning! Innan du använder ADF-funktionen, se till att rutten är klar 
från eventuella hinder. För att avbryta avståndsfunktionen när du är 
i drift, tryck på på/av-knappen för att stoppa motorn.

* * Observera att ADF-avstånden är ungefärliga baserat på terrängförhållanden på plan nivå med 
ett fulladdat batteri. Det totala avståndet kan påverkas av terrängförhållanden, hinder eller lutning, 
batterikraft och vikt av golfbag.

Om du tar bort och återansluter batteriet i mitten av rundan kan 
batterimätaren rapportera felaktiga avläsningar.

Om batteriet är helt urladdat kommer displayen visa en laddningssymbol 
till vänster. Vi rekommenderar att du laddar batteriet inom 24 timmar från 
användning, oavsett hur många hål som spelats. Lämna aldrig batteriet 
i ett urladdat tillstånd under längre perioder vilket kan göra att batteriet 
och laddarens livslängd minskas. 

Se avsnitt 12 för mer information om batteriskötsel.
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