VIKTIG ved første gangs bruk av ES4 sparkesykkel

Gratulerer med kjøp av elektrisk sparkesykkel.
Kom i gang
På styret finner du rundt display som kan vise batteristatus og hastighet ved kjøring.
For å starte sparkesykkelen, trykk en gang på «Power» knappen under displayet.
For å kjøre sparkesykkelen må den ha litt fart framover før du kan trykke ned høyre (grønn) hendel på styret for å
regulere hastigheten. På venstre side (rød) har du en elektronisk brems NB! Bremsen reduserer kun farten på
forhjulet, så ikke press den for kraftig på løst underlag uten å samtidig tråkke på den «manuelle» bremsen på
bakhjulet.
Hastighetsregulering
Ved første oppstart står sparkesykkelen i «Standard» modus.
For å skifte til «Sport» eller «Sport Pluss», trykk to ganger raskt på Power knappen. Når en blå «S» kommer til syne er
sparkesykkelen i Sport modus. Når en rød «S» kommer til syne, er sparkesykkelen i Sport Pluss mode.
Lading
På rattstammen har denne sparkesykkelen en «kloss» som er et utvidet batteri. Du lader begge sparkesykkelens batterier
ved å løfte opp den runde gummipakningen på toppen av batteriet og koble til laderen der. Under lading vises
ladeprosenten i displayet.
Vedlikehold
Sparkesykkelen er fukt og sprutsikker, men skal ikke kjøres i vann og man skal unngå regn. Så sørg for å holde den ren
og tørr. Under bruk er det i sparkesykkelens natur at det blir risting og vibrasjoner under kjøring. Det er derfor Viktig! At
skruene foran og bak rattstammen etterstrammes med jevne mellomrom. Bruk gjerne «loctite» på skruene for bedre
feste.
App
Det er mulig å koble sparkesykkelen til telefonen via appen Segway-Nineboot som man kan laste ned fra App Store/
Google Play. Slå på el-sparkesykkelen (laderen må ikke stå i) og sørg for at Bluetooth er aktivert på din telefon. Start
Segway appen på telefonen og den starter automatisk å søke etter sparkesykkelen. Du må oppgi en mailadresse for å
motta en kode for å koble sparkesykkelen til telefonen. Følg instruksjonene i appen (NB! Last ned og installer
oppgradering for sparkesykkelen dersom du blir bedt om det).
NB! Det ligger opplæringsvideoer for sparkesykkelen i appen.
Se våre hjemmesider for mer info/ full bruksanvisning!
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