El-skateboard
Nitrox 150W

Instruktionsmanual

INNAN DU ANVÄNDER DIN PRODUKT
Kontrollera att din skateboard och din fjärrkontroll är inställda efter
punkerna nedan:
1.
2.
3.
4.

Se till så att strömbrytaren på skateboarden är på off-läge.
Välj hastighetsläget lågläge på din fjärrkontroll.
Se till så att din fjärrkontroll är fullt laddad.
Se till att din skateboard är fullt laddad.

ANVÄNDNING:
När du väljer on-läge på din fjärrkontroll så kommer
framåt-indikatorn att lysa med ett rött ljus.
FRAM OCH BACK-LÄGE:
1. Om du vill åka framåt, håll in gasreglaget framåt och fortsätt att
hålla in det för att fortsätta att åka framåt. Om du släpper greppet
kommer din skateboard att stanna. Drar du istället reglaget bakåt
kommer din skateboard att bromsa.
2. Om du vill åka bakåt väljer du backläget på fram- och
backbrytaren och gör om samma sak.
BROMS

GAS

HASTIGHETSLÄGEN:
Din skateboard har två olika hastighetslägen. De kallas för hög och
lågläge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strömbrytare
MINI USB-ingång
Gas- och bromsreglage
Hastighetsväljare
Fram- och backbrytare
Indikator bakåt / Indikator laddning
Indikator framåt
Reset/Parkoppling

Som nybörjare rekommenderar vi alltid alla användare att välja det
långsamma lågläget.
För att använda det snabba hastighetsläget, välj läge ”högfart” på
fjärrkontrollens hastighetsbrytare innan du startar din skateboard.

LÅGFART

HÖGFART

Om din skateboard inte går att använda kan detta bero på
fjärrkontrollen behöver parkopplas/synkas med skateboarden. Se då
avsnittet längre fram i manualen ”Parkoppling”.
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LADDNING:
Din fjärrkontroll har ett inbyggt li-polymer batteri. När batterinivån är
låg kommer din fjärrkontroll att blinka rött samt pipa. När detta sker ska
du stänga av din skateboard och ladda din fjärrkontroll.
För att ladda er skateboard, börja med att koppla in laddningsuttaget
i skateboardens laddningsingång. Laddningsingången sitter under din
skateboard, på sidan av batterihållaren. För att föra in laddaren kan ni
behöva flytta på skyddspluggen som sitter framför laddningsingången. När
ni satt i laddaren i skateboarden kan ni sätta i den andra delen av laddaren
i ert vanliga vägguttag.

AVFALLSHANTERING:
Sortera förpackningsmaterial enligt lokalt gällande regler.
Förbrukade elektriska och elektroniska produkter,
däribland alla typer av batterier, ska lämnas till
avsett insamlingsställe för återvinning.
(Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Om laddarens led-diod lyser rött betyder det att skateboarden laddas.
Laddningstiden är ca 3 timmar.
Om laddarens led-diod lyser grönt är laddningen klar.
När er skateboard är färdigladdad så ska ni ta ur laddaren ur skateboarden
och ur vägguttaget.
När er skateboard inte används rekommenderas det att ni underhållsladdar
er skateboard en gång i månaden, annars kan ert batteri gå sönder pga
djupurladdning.
BATTERI:
- Utsätt inte batteri för eld, vatten eller andra förhållanden med extrema
temperaturer.
- Använd inte ett skadat eller gammalt batteri.
- Fortsätt inte laddningen om batterierna blir varma.
- Ladda alltid dina batterier under uppsikt.
- Ladda alltid med originalladdaren.
PARKOPPLING:
Om din skateboard inte svarar på signaler från fjärrkontrollen kan det bero
på att de har tappat kontakten och behöver parkopplas/synkas. Följ då
dessa steg:
1. Starta din skateboard genom att trycka på strömbrytaren.
2. Håll in strömbrytaren i 5 sekunder tills dioderna kring strömbrytaren
blinkar.
3. Starta din fjärrkontroll.
4. Håll in din reset/parkopplingsknapp och låt dem synka med varandra.
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Nordbutiker i Sverige AB intygar härmed att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och
standarder:
Nordbutiker i Sverige AB hereby declares that the design and manufacturing of this product complies with the following directives and
standards:
Nordbutiker Gösvägen 28 761 41 Norrtälje SWEDEN
EU-direktiv / EC-directives: 2006/42/EC (MD), 2014/30/EU (EMC),
2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS).
Standarder för scooter / Standards for the scooter: EN602041:2006+A1:2009+AC:2010, EN ISO12100:2010, IEC62321-1:2013.
Standarder för nätadapter / Standards for the power adapter:
IEC60335-2-29:2002 (Fourth edition) + A1:2004 + A2:2009 for use
in conjunction with IEC60335-1:2010 (Fifth edition) + A1:2013,
EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN55014-2:2015, EN61000-32:2014, EN61000-3-3:2013.

Nordbutiker Produktnamn / Product name: Elskateboard Nitrox 150W
Nordbutiker artikelnummer / Product number: 30338032 Tillverkares
produktnamn / Manufacturer’s product name: HT-S2
Norrtälje, 2017-10-31
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