Falck El-scooter
Brugervejledning

Tillykke med din
Falck El-scooter

Falck El-scooter er til dig, der ønsker den
ultimative frihed til at køre af sted uden
bekymringer eller begrænsninger.
Efter vejledning i betjeningen af køretøjet
er det vigtigt, at du sørger for at prøvekøre din nye el-scooter på vante strækninger,
så du efterfølgende kan føle dig helt tryg
under kørsel.
Husk at du altid kan ringe til os, hvis du får
brug for hjælp: 71 99 66 88.
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Gode råd om
sikkerhed
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•

Læs denne vejledning før du kører første gang.

•

Vær opmærksom på den maksimalt tilladte terrænstigning.

•

Medtag ingen passagerer og overskrid ikke den angivne maksimale lasteevne.

•

Kør ikke baglæns ved ujævne stigninger eller underlag. Kør forsigtigt ved krydsning af skråninger.

•

Kør langsomt i lukkede rum.

•

Foretag ingen pludselige vendinger ved fuld hastighed, især ikke på ujævnt eller
skråt underlag.

•

Under kørslen skal sædet være låst i kørselsposition.

•

Vær opmærksom på at ratstangen er fastlåst under kørslen.

•

Kør ikke under påvirkning af alkohol. Medicin med rød trekant kan påvirke kørselssikkerheden.

•

Vær opmærksom på el-scooterens frihøjde til jorden ved overkørsel af kantsten.

•

Kør altid langsomt ved forhindringer.

•

Kør så vidt muligt frontalt over forhindringer, ikke skråt.

•

Hold stille før skift af kørselsretning (fremad til baglæns, eller omvendt).

•

Hold begge fødder på køretøjet under kørslen.

•

Reducer hastigheden, når det går nedad.

•

Konsulter din læge eller rådgiver, hvis du er i tvivl om din evne til at køre.

•

Kør ikke gennem dybe vandpytter.

•

Undgå kontakt med strandsand eller havvand. Saltet heri virker meget korroderende. Fjern omgående eventuelle saltsprøjt fra el-scooterens metaldele med varmt
sæbevand.

•

Tænd for- og baglygter når det er mørkt og ved dårligt sigtbarhed.

SIKKER BRUG AF OPLADEREN
•

Udluftningssprækkerne på opladerens sider og
bagside skal friholdes for at undgå overophedning.

•

Indvendig i opladeren er der livsfarlig spænding, og der må ikke åbnes eller stikkes genstande ind gennem luftsprækkerne.

•

Opladeren skal beskyttes mod regn og fugt.

•

Fjern først opladerens kabler, når batterierne
er fuldt opladet.

•

Ryg ikke og undgå åben ild i nærheden af batterierne under opladning.

•

Laderen kan føles varm når den er i brug. Dette
er helt normalt.

•

•

Forbind så vidt muligt opladeren direkte med
en stikkontakt. Ved brug af forlængerledning,
må denne ikke bruges af andre apparater samtidig. Ikke egnede forlængerkabler kan forårsage brand og elektrisk stød.

Bemærk: Under opladningen er el-scooterens
motor blokeret.

Tilslut ikke opladeren til strøm, hvis den har
været udsat for kraftige stød, har været faldet
ned eller er blevet brugt uforsvarligt.
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Justering før brug
Når du modtager el-scooteren, sørger vores tekniker for at el-scooteren er indstillet, så sidder du bedst muligt. Får du på et senere tidspunkt brug for at ændre på indstillingerne, kan du her læse hvordan du gør.

Håndtag til drejning af sæde
Dette håndtag muliggør 360 graders drejning
af sædet og fastlåsning i en passende position.
Låsehåndtaget befinder sig til venstre under
sædet. Træk håndtaget helt opefter for at kunne
dreje sædet. Slip håndtaget igen for at fastlåse
sædet i den ønskede position.
Advarsel: Under kørslen skal sædet være fastlåst i
ligeud-position.

Indstilling af bredden mellem armlænene
På bagenden af sædet findes der i hver side en stor
sort skrueknap. Ved blot at løsne denne skrueknap
kan armlænene skubbes ud eller ind, alt efter den
ønskede bredde. Skru knappen godt fast igen. Vi
sørger for at indstille bredden når du modtager
el-scooteren.
Vær opmærksom på, at sædets ryglæn ikke kan
klappes helt fremad, hvis armlænene sidder for
tæt på hinanden.
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Frem- og tilbagejustering af sædet
Håndtaget befinder sig foran til højre for
sædet. Løft håndtaget og bevæg dig i den ønskede
position bagud ved at skubbe, eller fremad ved
at trække dig frem. Så snart håndtaget slippes,
klikker sædet ind i den nye position.
Kontroller at sædet er klikket fast i den nye
position ved at rykke frem og tilbage.
Advarsel: sædepositionen må aldrig ændres
under kørsel.

Indstilling af styrestangen
El-scooterens styrestang kan reguleres, så den
passer til dig. Den kan fastgøres i forskellige positioner eller løsnes i forbindelse med transport.
Styrestangslåsen betjenes med et sort håndtag,
som befinder sig til venstre på håndgrebet.
Advarsel: styrestangens position må aldrig ændres under kørsel.

Indstilling af nakkestøtten
Sædets nakkestøtte kan indstilles i højden ved at
trykke på en lille tap, der befinder sig ved foden af
den venstre støttestang.
Træk nakkestøtten op eller ned til den ønskede position. Af praktiske grunde kan nakkestøtten også
trækkes helt ud.
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Instrumentpanel

1. Statusvisning: Her kan du aflæse eventuelle fejlmeddelelser. Indikatoren blinker hvis der er noget
der kræver opmærksomhed.
2. Hastighedsregulator: Skruehjulet bruges til at
indstille en forudbestemt maksimalhastighed for
el-scooteren. El-scooteren vil så begrænse sig til
den valgte maksimalhastighed, selvom kørehåndtaget er helt i bund.
3. Hastighedsreduktion i sving: Denne funktion
gør, at hastigheden automatisk nedsættes midlertidigt mens el-scooteren svinger. Funktionen er
som standard slået til, men kan deaktiveres ved at
trykke på og holde knappen nede i nogle sekunder.
4. Horn: Brug det til at advare andre trafikanter.
5. Blinklys til venstre: Benyt blinklyset til at vise
dine medtrafikanter at du skal dreje. Et klik aktiverer blinklyset i 30 sekunder, hvorefter det automatisk deaktiveres. Har du brug for at blinke længere
tid, kan du klikke endnu en gang.
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6. Belysning:
el-scooteren.

Tænd og sluk belysning på

7. Blinklys til højre: Benyt blinklyset til at vise dine
medtrafikanter at du skal dreje. Et klik aktiverer
blinklyset i 30 sekunder, hvorefter det automatisk
deaktiveres. Har du brug for at blinke længere tid,
kan du klikke endnu en gang.
8. Advarselsblink: Når denne knap aktiveres,
blinker alle fire blinklys samtidig. Advarselsblinket
bør derfor kun bruges i nødstilfælde. Et nyt tryk på
knappen slukker for advarselsblinket.
9. Hastighedsreduktion: Med denne indstilling
kan du begrænse el-scooterens maksimalhastighed med et enkelt klik, så den egner sig til kørsel i
omgivelser hvor langsom hastighed er nødvendigt,
f.eks. indenfor eller på et fortov.
10. Batteriindikator: Her kan du aflæse batteristyrken på el-scooteren. Sørg altid for at lade
el-scooteren op inden den løber helt tør for strøm.

Aktivering af
signaler
El-scooterens elektronik kan programmeres til at frembringe et akustisk signal. For at aktivere eller deaktivere et akustisk signal til en bestemt funktion, skal elektronikken slås fra,
og ved genstart skal du trykke på en bestemt tastekombination. Når signalet til en funktion
er aktiveret/deaktiveret, blinker en kombination af lysdioder i batteriopladningsvisningen
som bekræftelse.

Funktion

Akustisk signal ved lav batterikapacitat

Akustisk signal ved
aktiveret blinklys

Akustisk signal ved
aktiveret advarselsblink

Akustisk signal ved
aktiveret bakgear

Tastekombination

‘Belysning’ +
‘Blinklys til venstre’

‘Belysning’ +
‘Blinklys til højre’

‘Belysning’ +
‘Advarselsblink’

‘Belysning’ +
‘Taste 3’

Lysdioder

Tilstand

D1

Deaktiveret

D1 + D2

Aktiveret

D3

Deaktiveret

D3 + D4

Aktiveret

D5

Deaktiveret

D5 + D6

Aktiveret

D1 + D2 + D3

Deaktiveret

D4 + D5 + D6

Aktiveret
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Håndgreb og bremse

Kørehåndtaget er let at betjene, og er den del af el-scooterens styring, du kommer til at
benytte mest. Lær om farthåndgrebet, håndbremsen og frigearet.
Farthåndgreb
Farthåndgrebet med to arme befinder sig neden
for instrumentbrættet, foran grebene til styret.
Med dette håndgreb indstilles kørselsretningen
(forlæns – baglæns), hastigheden (hurtig – langsom), og den elektroniske bremse. Ved at trække i
håndtagets højre arm bevæges el-scooteren fremad og ved træk i den venstre arm baglæns. Når man
slipper, springer håndgrebet tilbage i den neutrale
bremseposition. Køretøjet bremser og standser
uden ryk. Bremsevirkningen afhænger af hvor hurtigt du slipper farthåndgrebet.
Det er muligt at ændre farthåndgrebet, så der byttes rundt på hvilket der aktiverer forlæns og baglæns kørsel.
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ADVARSEL: Betjen ikke begge farthåndgreb
på samme tid.
Af sikkerhedsgrunde er hastigheden ved kørsel baglæns begrænset til halvdelen af hastigheden fremad. Indstil derfor hastighedstrinnene, så der er tilstrækkelig motorkraft til kørsel
baglæns.
Øv i starten med el-scooteren på et åbent,
ufarligt område, uden for den normale
trafik, gerne ledsaget af en anden person, som
eventuelt kan assistere. Vær opmærksom på,
at du som fører er lovmæssigt forpligtet til
at betjene el-scooteren med den nødvendige
opmærksomhed og hensyntagen over for
andre trafikanter og fodgængere.

Frigear
På bagenden af el-scooteren findes der ved siden
af det højre baghjul et rødt håndtag, med hvilket
den kan sættes i frigear. Når der skal skiftes til frigear slukkes el-scooteren allerførst med tændingsnøglen. Træk så håndtaget mens du samtidig trykker på den røde knap, indtil der mærkes et tydeligt
klik. El-scooteren er nu i frigear og kan skubbes.
For atter at tilkoble motordrevet trækkes frigearshåndtaget igen med den røde knap trykket ind,
indtil der mærkes et tydeligt klik.
Advarsel: Sæt dig ikke på el-scooteren, når den
er i frigear. Har du ikke brugt el-scooteren i noget tid, bør du altid undersøge om el-scooteren er i
køreposition, inden du benytter den.
Kan el-scooteren skubbes med håndkraft, er den i
frigear, og skal først i køreposition inden du sætter
dig.

Håndbremse
På højre side af styret findes håndtaget til håndbremsen. Ved at betjene dette håndtag aktiveres
tromlebremserne på begge forhjul. Denne manuelle bremsekreds arbejder uafhængigt af det elektroniske bremsesystem, og kan f.eks. bruges i nødsituationer.
Aktivér håndbremsen ved at trække ind mod
styret. Jo kraftigere, jo større opbremsning.
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Daglig brug og
kørsel

Påstigning
I forbindelse med den første køretur bør du sikre dig, at den foregår på en plan overflade. Stik
tændingsnøglen i låsen, men drej den endnu ikke.
Stil dig bag ved el-scooterens sæde og buk dig ned
efter ’sæde-låsehåndtaget’. Det befinder sig på
den venstre side direkte under armlænet. Tag fat i
håndtagets sorte knap og træk det opad, hvorved
sædet løsnes. Nu er sædet nemt at dreje for dig.
Om nødvendigt kan du fastlåse sædet for at stabilisere det, før du stiger op. Du kan også klappe armlænene op for at forenkle proceduren. Sæt dig nu
op og drej sædet sådan, at du har styret foran dig.
Forvis dig om, at du sidder lige og løsn så håndtaget, der støttes af en fjeder. Vær i den forbindelse
sikker på, at sædet sidder fast i den ønskede position. Indstil som det næste hastighedsindstillingsindikatoren på ’langsom’ og drej tændingsnøglen
til ’On’ (batteriets indikator for opladningstilstand
vil bevæge sig og det grønne indikatorlys vil lyse).
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Træk med højre hånd i gashåndtagets højre arm
for at bevæge el-scooteren fremad. For at stoppe
slippes gashåndtaget ganske enkelt og bremsen
aktiveres automatisk.
Forsigtig: Vær opmærksom på, at du, når du
tænder for el-scooteren, ikke har hånden på fartgrebet.
Bemærk: Hvis din el-scooter er stillet om til venstrestyring, betyder det, at proceduren er omvendt,
d.v.s. træk i den venstre arm af gashåndtaget for
at køre fremad og i den højre for at køre baglæns.
Afstigning
Sluk altid for køretøjet før du stiger af. Tag fat i
sædehåndtaget og træk det opad. Nu kan du dreje
sædet, fastgøre det og med lethed stige ned.

Oﬀentlig parkering
Hvis du skal parkere din el-scooter og skal forlade
den, fjernes nøglen ganske enkelt. Dette aktiverer
bremsen og gør det svært at bevæge el-scooteren.
Grundregler for kørsel
Vær sikker på, at du sidder godt på din el-scooter
og at hastighedsindstillingen står på ’Langsom’ til
den første tur. Når du har gjort dig fortrolig med
køretøjet, kan du indstille den til en højere hastighed.
Tryk på gaskontrolhåndtaget som beskrevet ovenfor. Du vil meget langsomt øge hastigheden.
Slip håndtaget og du stopper blidt. Gentag disse
to grundfunktioner, indtil du er fortrolig med dem.
Styringen af el-scooteren foregår enkelt og logisk,
idet du drejer håndtaget i den retning, som du vil
køre. Husk på, at du – når du vil vende – skal have
et stort spillerum, for at baghjulene kan følge i forhjulenes spor og ikke tager en for smal drejning.
Hvis der foretages en for snæver drejning på et fortov, kan det medføre, at et baghjul smuttet ned fra
fortovet med deraf følgende stabilitetsproblemer.
Forsøg til enhver tid at undgå dette, ved at køre i
en tilstrækkelig stor bue uden om en forhindring.
Hvis du skal igennem en smal passage, f.eks. en
indgangsdør, eller når du drejer, så hold stille, drej
styret i den retning, du vil køre, og kør så langsomt
videre. På denne måde kan man dreje skarpt med
el-scooteren. Den vil køre blidt og helt stabilt videre. Øv dette på åbent område, indtil du behersker
manøvren.
Baglæns kørsel
At bakke kræver opmærksomhed. Forvis dig om at
hastighedsindstillingen er indstillet til ’Langsom’,
før du bakker. Betjen med venstre hånd gashåndtagets venstre arm. Tænk over, at du skal styre i
modsat retning af den vej du vil køre. Dette kræver nogen øvelse, som også bør opnås på et åbent
område. Af sikkerhedsgrunde er hastigheden ved
bakning kun det halve af hastigheden ved fremadkørsel.
Bemærk: Ved drejning bør man dreje styret før
man giver gas. Styr i en stor bue uden om alle hjørner og forhindringer og kør langsomt og forsigtigt.

Advarsel: Drej ikke nøglen for at slukke for el-scooteren, mens den kører. Dette kan medføre skader
på den elektroniske styring eller kraftoverførsel,
der ikke kan repareres. Stands altid el-scooteren
helt, før nøglen drejes til slukning.
Styring ved snævre passager
I starten vil du med din el-scooter møde nogle forhindringer, som kræver en vis rutine at overvinde.
Her følger nogle almindelige problemer med tips
til at løse dem. Hvis du retter dig efter disse tips,
vil du med forbavsende lethed klare at styre gennem døre, køre op og ned ad ramper og kantsten
og gennem græs og ral.
Kørsel på ramper
Flere og flere steder har ramper til kørestole. Nogle ændrer retning midtvejs og kræver, at man er
god til at køre om hjørner. Foretag med forhjulene
en stor bue om skarpe hjørner, således at baghjulene følger efter i en stor bue og ikke støder mod
hjørnet. Hvis man stopper mens man kører opad,
vil den automatiske parkeringsbremse fastholde
el-scooteren godt og sikkert. For at køre videre
trækker man blot i gashåndtaget, parkeringsbremsen løsnes da og el-scooteren sætter sig igen i
bevægelse. Kører man ned ad en rampe, stilles
hastighedsindikatoren på ’Langsom’. Således er
der garanti for en sikker, kontrolleret nedkørsel.
Hvis man vil holde helt stille, slipper man blot gashåndtaget, og el-scooteren stopper forsigtigt.
Kørsel over kantsten
De fleste fortove har ved vejkryds opkørsler til kørestole og lign. Hvis dette ikke er tilfældet, og du
ikke kan finde en anden rute, skal du være i stand
til at forcere kantsten, hvis disse er tilstrækkeligt
lave. Kanten skal være under 8 cm, for at du lettest kan forcere den. Ovennævnte gælder også for
nedkørsel over kantsten.
Når kantsten skal forceres, skal man altid nærme
sig direkte i en vinkel på 90 grader. Kør altid mod
en kantsten, sådan at forhjulene kører over kanten på samme tid. Når man kører op over en kant-
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sten, sættes hastigheden på ’halv’. Begynd 15 cm
fra kantstenen. Giv først forsigtigt gas og giv mere
efter behov. Kør ligeud og hold motorkraften.
Vær forberedt på at mærke et stød, når hvert hjul
rammer kantstenen og kører op. Med lidt øvelse vil
også denne procedure føles nem. Nedkørsel over
en kantsten er let, men skal ske langsomt for at
undgå rystelser. Kør forhjulene langsomt ud over
kanten. Brug så lidt drivkraft som muligt. Vær opmærksom på trafikken.
Kørsel over græs, småsten og hældninger
El-scooteren klarer sig godt på græs, småsten og
hældninger, men sikkerhedshensynene må aldrig
overskrides. Se informationerne om sikker anvendelse først i brugervejledningen.
Hvis du er usikker på en situation, bør du undgå
den. Brug endelig el-scooteren på græsplæner
eller i parker, men undgå langt, uklippet græs.
Småsten, skærver eller grus, som typisk findes i
opkørsler eller på veje, burde ikke give problemer.
Løs, dyb ral og skærver samt løst udstrøet sand
bør undgås.
Vær forsigtig: El-scooterens kraft gør den i stand
til at køre op ad stigninger. Men den maksimale stigningsprocent er 10 %, da der ellers ikke er
nogen garanti for stabilitet.
Undgå altid at dreje på hældninger eller at køre
op over kantsten. Vær sikker på at el-scooteren er
fuldt driftsikker forud for forsøg på at forcere forhindringer. Prøv aldrig på at presse el-scooteren
over evne. Vær opmærksom på vejrforhold. Dækkene kan glide på våde eller frosne overflader. Kør
ikke gennem dybt vand og udsæt ikke el-scooteren
for kraftig regn, f.eks. under eller efter et tordenvejr.
Prøv aldrig på at dreje under opkørsel over en kantsten. Drej først når alle hjul har passeret kantstenen; konsekvensen kan være, at el-scooteren bliver
ustabil og vælter. Læn dig altid fremad, når du kører op over en kantsten. Dette muliggør forcering
af højere kantsten og udelukker enhver risiko for
at vælte bagover.
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El-scooterens stabilitet bagud afhænger af forskellige faktorer, som bør tages i betragtning, før man
forsøger at forcere en stejl hældning eller andre
forhindringer: ryglænets hældningsvinkel bagud,
din vægt, sædets position bagud på glideskinnen,
eventuel vægt af ekstra bagagekurv med indhold,
vinklen på den hældning eller højden på den forhindring, der skal forsøges forceret
Alle disse faktorer har indflydelse på el-scooterens
stabilitet bagud. Hvis du tvivler på, om du er i stand
til at klare en forhindring, så tænk altid på at sikkerhed kommer i første række.

Opladning af
el-scooteren
Batterier
El-scooteren er i besiddelse af en stærk motor,
som kræver optimal funktion fra batterierne.
Opladning af batterierne om natten samt efter
enhver kørsel forlænger batteriernes levetid og
holder el-scooteren klar til brug til enhver tid.
Batteritype
El-scooteren har to gastætte, vedligeholdelsesfrie
batterier, som er specielt beregnet til drift af elkøretøjer. Disse batterier er garanteret tætte.
Oplader
Den medfølgende oplader er udelukkende egnet
til opladning og kan ikke bruges til andre køretøjer
eller batterier. Brug kun den medfølgende oplader
til el-scooterens batterier.
Opladning af batteriet
El-scooterens batterier skal oplades efter hver
kørsel. Den resterende strøm på batterierne kan
aflæses på batterimeteret:
Grønt: fuldt opladet
Gult: halvt opladet
Rødt: næsten tomt Når indikatoren befinder sig i
det røde felt, skal el-scooterens batterier straks
oplades. Begynder batterimeteret at blinke, er batterierne tomme, og el-scooteren kan ikke bruges.

1. Sluk for el-scooteren og træk nøglen ud.
2. På ladeapparatet er der to kabler; et netkabel
for tilslutning til en stikkontakt og et ladekabel
med en rund, trepolet ladekontakt. Stik ladekontakten ind i den runde ladestikdåse i el-scooterens
styrestang.
3. Forbind ladeapparatets netkabel med en normal
husholdningsstikkontakt, og tænd.
4. Når strømmen et tilsluttet via stikkontakten,
lyser ladeapparatets øverste, grønne kontrollampe. Efter et par sekunder lyser den første gule
ladekontrollampe, og ladeapparatet starter på
grundopladning af batterierne.
5. Når batterierne er ca. 90 % opladet, lyser den anden, gule ladekontrollampe. Når den tredje, grønne ladekontrollampe (opladning færdig) lyser, er
opladningsproceduren slut, og opladeren kan blive
siddende på el-scooteren. Den skifter automatisk
til vedligeholdelsesopladning, når batterierne er
færdigt opladet. På den måde holdes batterierne fuldt opladet, indtil el-scooteren skal bruges
næste gang.
Bemærk: El-scooteren er blokeret, så længe
ladekablet er tilsluttet.

Batteriernes levetid kan forlænges væsentligt
ved rettidig genopladning af batterierne. Så snart
indikatoren når det røde felt, skal batterierne
genoplades. Kør ikke batterierne helt tomme.
Opladning af batterierne sker i fem enkle trin:
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Regler i trafikken

Det kræver hverken kørekort eller særlig godkendelse at køre på el-scooter. Du skal derfor selv
vurdere, om en el-scooter er det rette køretøj for
dig. Er du i tvivl, er vi altid klar til at rådgive dig.
Ring da til os på 71 99 66 88.
I trafikken er der nogle få regler for kørsel med
el-scooter, som du skal kende. Læs om dem
nedenfor.

Hurtigere end 6 km/t: Du bliver betragtet som
cyklist, og du skal i stedet benytte veje og cykelstier.
NB: På el-scooteren kan du med et simpelt tryk på
en knap regulere maks-hastigheden, så du er sikker
på, at du overholder færdselsreglerne.

Hvordan og hvor hurtigt må man køre?
På en el-scooter er det hastigheden der afgør, hvor
du må færdes i trafikken og hvordan.

Lys
Du skal køre med lyset tændt i lygtetændingstiden. Både for at andre kan se dig, og for at du kan
orientere dig. El-scooteren er udstyret med kraftige lygter.

Fra 0 til 6 km/t: Du bliver af færdselsloven betragtet som fodgænger, og du må køre på f.eks. fortove, i gågader, indendørs i indkøbscentre m.m.

Sikkerhedsudstyr
Der er ingen krav om at du skal køre med sikkerhedssele, hjelm eller andet sikkerhedsudstyr.
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SÆRLIG ADVARSEL
El-scooteren er konstrueret til at fungere i egnede omgivelser,
men kilder til radiobølger så som radio- eller tv-sendere, amatørradioapparater, walkie-talkies og mobiltelefoner kan teoretisk set
påvirke el-scootere.
Nedenstående liste over advarsler kan reducere den teoretiske
risiko for utilsigtet løsnen af bremsen eller ukontrollerede, motorisk drevne bevægelser af el-scooteren.
1.

Brug ikke kommunikationsapparater som f.eks. mobiltelefo-

ner, når el-scooteren er i gang.
2. Vær bevidst om radio- og tv-sendere i nærheden og undgå for
tæt kontakt med dem.
3.

Såfremt en utilsigtet bevægelse eller ophævelse af bremse-

virkningen skulle opstå, bør el-scooteren for en sikkerheds skyld
afbrydes så hurtigt som muligt.
Bemærkning: De mulige påvirkninger er ikke generelle.
Giv os besked om enhver utilsigtet bevægelse eller påvirkning af
bremsevirkningen og informer om det, hvis der er radiobølger i
nærheden.
For at sikre el-scooterens elektromagnetiske tolerance (EMV) over
for andre apparater blev den testet ifølge normen EN12184 som
følger:
•

Udstråling: EN50022(B)

•

Modstandsdygtighed mod forstyrrelser: IEC1000-4-3

•

Elektrostatisk afladning: IEC801-2

Bemærkning: Samtlige billeder, hastigheder, måleværdier og ydelser i forbindelse med el-scooteren er kun omtrentlige angivelser
og er ikke garanterede egenskaber. Der tages forbehold for ændringer som følge af den tekniske videreudvikling. Producenten
forbeholder sig ret til at ændre de i denne vejledning angivne data
for mål, vægt og andre tekniske data på køretøjet uden yderligere
information.
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Tekniske data
og udstyr
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• Farve: sølv
• Hastighed: 2 til 15 km/t
• Rækkevidde: op til 55 km
• Last max.: 160 kg
• Forcerbar stigning: 10%
• Total længde: 147,5 cm (uden tilbehør)
• Total bredde: 66 cm
• Vendediameter: 326 cm
• Trinløs hastighedsjustering
• Frigear
• Batterier: 2 x 12 V/75 Ah
• Automatisk ekstern oplader
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Har du brug for hjælp?
Ring 71 99 66 88

Selvbetjening:
www.falckhm.dk/privat

