
GPS

ANVÄNDAR HANDBOK

Alla elektroniska vagnar från Powakaddy 
har tilldelats en tystnadsmärkning av 

Noise Abatement Society. 

 PowaKaddy uppdateringsapp 
finns tillgänglig att ladda ner från 
Apple App Store och Google Play



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 ™

      
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

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.  
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4 Översikt över kontroller

Centrala kontrollratten:

•	 Rotera för att justera hastigheten på vagnen från 0 till 9.
•	 Tryck på för att pausa och återuppta den valda hastigheten.
•	 Tryck och håll nere för att aktivera den automatiska 

avståndsfunktionen.
•	 Navigera i menyalternativen / tryck för att välja eller ange 

värde.

Vänster knapp:

•	 När du är ansluten till GPS, tryck för att återgå till 
föregående hål.

•	 Håll intryckt i 1 sekund för att växla mellan färd/total tid, 
sträcka och kalorier

Höger knapp:

•	 När du är ansluten till GPS, tryck för att flytta till nästa hål.
•	 Håll intryckt i 1 sekund för att växla mellan framkant, center 

& bakkant, Hinder-läge, Slagmätning och Scorekort.

Vänster + högerknapp:

•	 Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder för att öppna 
inställningsmenyn. 

•	 Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder för att lämna 
inställningsmenyn och återgå till föregående skärm.

FW7s GPS är världens mest intelligenta vagn med fullt integrerad GPS-kapacitet vilket tar bort behovet av att bära externa 
enheter för att hantera ditt spel. Vagnen består av den senaste tekniken, ljus multifunktionell LCD-display och banbrytande design 
kombinerat med en kraftfull 230W motor.

Din vagn är förinställd att köra rakt. Om du tycker att din vagn drar 
vänster eller höger kan du justera detta genom att släppa spaken 
på framhjulet och vrida justerings-rullen. Rotera uppåt för att ändra 
så att vagnen går mer vänster och rotera neråt för att vagnen ska 
gå mer höger. När du är nöjd och vagnen åter går rakt, återställ 
spaken för att låsa positionen. 

Justering av framhjulet

USB-Laddningsport:

•	 Finns placerad på undersidan av handtaget. Öppna luckan 
för att ladda mobila enheter. Utgången är klassad till 
5V/500mA och är lämplig för de flesta USB-enheter*

*USB-utspänning 5V/500mA är kompatibel med de flesta USB-bärbara enheter. Vänligen 
kontrollera enhetstillverkarens instruktioner innan användning. PowaKaddy International Ltd ans-
varar inte för förlust av data eller annan skada som kommer från användning av laddningsporten 
med inkompatibel enhet.

Uppdateringar av GPS-kartor:

•	 Din FW7s GPS-enhet är laddad med över 38 000 golfbanor.
•	 Du kan uppdatera GPS-data med en smartphone eller 

mobil enhet via Powakaddy-appen. För mer information, se 
avsnitt 10 Uppdatera din PowaKaddy.

USB laddningsport

Vänster 
funktionsknapp

Höger 
funktionsknapp

Central kontrollratt



Batterimätare:

Batterimätaren på FW7s GPS visas i det övre högra hörnet av 
standarddisplayen. Batteriets laddningsstatus avgör hur mycket av stapeln 
som lyser (se vänster). 

Staplarna i mätaren kommer sjunka ju längre in i rundan du kommer. När 
staplarna är helt släckta indikerar det att batteriet är slut. När batteriet är 
nytt kan mätaren bibehålla sin styrka under hela rundan. När batteriet blir 
äldre kan det samtidigt gå snabbare för mätaren att sjunka till 0. 

Om stapeln är helt släckt; (1) du kanske inte har laddat batteriet helt (2) 
batteriet närmar sig slutet av sin livslängd och bör bytas ut.

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

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. 

När batteriet är laddat och anslutet kommer din FW7s GPS att vara klar för 
användning. När displayen tänds och visar “huvudmenyn” (se till vänster), 
rotera kontrollratten för att välja bland alternativen och tryck för att välja 
något av följande:

Spela golf: 

•	 Flytta markören till ”Play Golf”-läget med hjälp av den centrala 
kontrollratten.

•	 Tryck på den centrala kontrollratten för att komma till Spela Golf.
•	 Vagnen kommer då börja söka efter GPS-signal. Detta kan ta upp till 3 

minuter beroende på plats och signalstyrka. För bästa resultat, gå bort 
från byggnader så du har en fri syn över himlen  för att motta signaler 
från satelliterna. 

•	 Om ingen signal erhålls efter 5 minuter visas ett meddelande med låg 
signal. Flytta till ett bättre område för GPS-signalstyrka och vagnen 
fortsätter då att söka. (Displayen återgår då till sökikonen för att 
återspegla detta).

Du kan använda de vanliga motorfunktionerna under tiden som GPS-
enheten identifierar din position och din lokala banas information. När 
enheten har ett GPS-lås nästa gång vagnen stoppas kommer dina 5 
närmaste golfbanor visas. Välj bana som ska spelas och standarddisplayen 
läses in.

Demo-läge: 

Tillåter användaren att utforska displayskärmar och vagnfunktion utan att 
kräva ett GPS-signallås.

•	 Välj “demo” från startmenyn.

•	 Displayen visar då GPS-sökningsskärmen och sedan kan du välja en 
bana från en urvalslista av banor.

•	 Vrid på kontrollratten för att välja från listan över banor och tryck och 
håll ned kontrollratten för att bekräfta.

•	 Displayen startar i demoläge och kommer då att tillåta normal 
vagnfunktion.

•	 Tryck och släpp upp högerknappen för att växla mellan de olika GPS-
funktionerna; Spela, Hinder, Slagmätning och Scorekort. (Obs: den 
information som visas i demoläge är endast till för att demonstrera 
produkten och behöver inte vara korrekt baninformation)

•	 När du växlat till scorekortet återgår displayen automatiskt till 
Startmenyn. 

•	 Upprepa stegen ovan för att starta demoläge igen.

Inställningar: 
 
Gör att du kan ändra inställningar som tid, avståndsenheter och ställa in 
PIN-kod. Se avsnitt 8 för mer information.

Huvudmeny

Starta upp5

Vagnkontroller6

Söka

Välj bana

Full
laddning

Halv
laddning

Tom

Batterimätare



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.

Hastighetsindikator: hastigheten på vagnen visas i MPH eller KMH. 
(ändra hastighetsenheten i inställningar)

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.

Kalorier:  visar de ungefärliga kalorier som förbränts under din golfrunda. 
Denna summa kommer att återställas när batteriet tas bort.

Klocka

HastighetsindikatorUSB

Färdtid Färddistans

Förbrända kalorierYards/Meter

ADF-indikator

På

AV

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 5 till 
50 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.

Strömindikator

Hastighetsinställning



GPS-funktioner7

Hole Information Par InformationCourse 

Avstånd till framkant, centrum och bakkant 
av green

Water DoglegBunker

Slagmätning:

Med den här enkla funktionen kan du enkelt mäta din Skott avstånd från 
tee till där bollen landar.

1. i slagmätnings-läget, tryck och håll ner höger knapp i 2 sekunder 
för att nollställa mätningen till noll.

2. börja sedan gå till bollen.

3. det värde som visas på displayen är det ungefärliga 
enhetsavståndet.

(Obs: avståndsnoggrannheten från kommersiellt tillgänglig GPS är endast ca. 
+/-5 m)

Scorekort: 

FW7s GPS-modellen innehåller ett digitalt scorekort så att du kan skriva 
in poäng och spara för framtida referens.

Obs: du måste ha vagnen stoppad i pausläge för att få tillgång till 
scorekortets funktion. 

1. När motorn är avstängd, tryck och håll nere högerknappen för att 
växla till scorekortet.

2. scorekortet kommer automatiskt att markera hålet du slutfört när 
du startar nästa hål. Vrid enkelt kontrollratten för att välja din poäng 
och tryck sedan för att bekräfta.

Ikoner för hinder Hinder avstånd

Slagmätning

Scorekort

Standardskärm:

I standardvisningen visas hål och parinformation (som visas till vänster).

Den gröna avståndsinformationen för framkant, center och bakkant 
visas i displayens högra sida.

När du går från greenområdet till nästa tee kommer informationen 
automatiskt att gå vidare till nästa hål. På grund av variationer i 
noggrannheten hos kommersiella GPS-produkter kan du ibland behöva 
avancera manuellt till nästa hål.

•	 För att manuellt gå vidare till nästa hål, tryck på högerknappen.
•	 Tryck på vänsterknappen för att återgå till föregående hål.
•	 Din vagn startar automatiskt vid hål 1. Om du startar från ett annat 

hål, tryck på högerknappen och upprepa tills önskat hål visas.

(Obs: denna åtgärd fungerar i både Play och Hinder-lägena) 

Tryck och håll ned högerknappen för att växla mellan GPS-lägena och 
det digitala scorekortet.

Hinder-läge:

Information om hinder kan visas för varje hål. Den sträcka som visas 
är mätningen till mitten av hindret. Om inga hinder finns i spellinjen 
till greenen visas ingen sådan information. Vissa hål kan ha flera 
hinderfunktioner men högst 4 funktioner kan visas. Olika hinder visas 
nedan: 

Obs: dogleg-symbolen anger bortre sidan av fairway på ett dogleg 
men kan också indikera slutet på en fairway. När spelet har passerat 
ett hinder kommer det inte längre att visas. Tryck och håll ned 
högerknappen.



Låg signal: 

Under vissa förhållanden kan din FW7s GPS uppleva en låg GPS-
signal under uppstart eller under spelets gång. En Pop-up visas då för 
att indikera detta. När du flyttar till ett område med bättre signalstyrka 
kommer vagnen fortsätta att söka efter ett GPS-lås.

Popup-fönstret kan tas bort genom att trycka på valfri knapp.

Spara automatiskt:

När du har fyllt i 18 hål trycker du på mittenknappen för att spara 
scorekortet eller vänster eller högerknapparna för att avsluta utan att 
spara. Ditt sparade scorekort kan sedan visas i menynställningarna.

Obs: sparnings-funktionen är endast tillgänglig efter att 18 hål är avslutade)

3. 3om du har glömt att ange en poäng eller behöver redigera en 
poäng, tryck på kontrollratten för att gå framåt i hålet eller tryck 
och håll ner den vänstra knappen för att gå bakåt till föregående 
hål.

4. Tryck och håll nere högerknappen för att återgå till 
standardvisningen när du är klar.

Din nya FW7s GPS är klar för användning men ett antal inställningar 
finns som du kan ändra i huvudmenyn. Så här anger du huvudmenyns 
inställningar:

1. med vagnen påslagen och standardskärmen i visningsläge, tryck 
och håll nere både vänster och höger funktionsknappar i 2 sekunder 
för att komma till huvudmenyn. 

2. alternativen för huvudmenyinställningarna visas då (se motsatt bild).

3. för att lämna inställningsmenyn och återgå till föregående skärm, 
tryck och håll nere både vänster och höger funktionsknapp eller välj 
“Return to Start” på sidan 4 för att återgå till huvudmenyn.

4. för att flytta till en inställning, använd vredet för att flytta markören 
och tryck på kontrollratten för att välja det alternativ du vill ändra.

5. alternativet kommer då att markeras. Använd vridreglaget för att 
välja den nya inställningen och tryck på kontrollratten för att bekräfta.

Stäng menyn innan du tar bort batteriet för att se till att dina 
inställningsändringar sparas.

Inställningsalternativ8

Spara automatiskt

Tävlingsläge

Låg signal

Inställningsmeny 1

Tävlingsläge: 

För användning i tävlingar där avståndsfunktioner inte är tillåtna. Alla 
avståndsmätningsfunktioner kommer då att avaktiveras.

•	 Tävlingsläget kan aktiveras och avaktiveras från 
menyinställningarna. 

•	 När din FW7s GPS är avstängd stängs tävlingsläget av 
automatiskt och återaktiverar avståndsfunktionerna för nästa 
omgång.



Alternativ:

Anslutning (parkopplad/inte parkopplad): visar anslutningsstatus 
med mobilenhet. För att para ihop en enhet, se avsnitt 10 Uppdatera 
din PowaKaddy.

Avståndsenheter: användaren kan välja mellan yards/miles eller 
meter/km. 

Tidsjustering: gör att användaren kan justera klocktiden beroende på 
om sommar- eller vintertid tillämpas. 

Tävlingsläge (på/av): Används i tävlingar där avståndsfunktioner inte 
är tillåtna. Tävlingsläget stängs av automatiskt när vagnen startas om.

Säkerhets-PIN: din vagn kan skyddas av en säkerhetskod på 4 siffror 
som angetts av användaren. 

1. Bläddra för att ändra PIN-koden till ON och tryck på den centrala 
kontrollratten för att välja.

2. Vrid på kontrollratten för att välja 4 siffror. Spara sedan varje siffra 
genom att trycka på kontrollratten.

När PIN-koden är aktiv kommer du att behöva ange din PIN-kod varje 
gång du ska köra vagnen. Om du mot förmodan glömt din kod kan du 
använda fabrikspinkoden 7921 för att låsa upp vagnen. 

Slagmätning (på/av): med detta alternativ kan användaren stänga av 
slagmätningsfunktionen när den inte behövs.

Hinder (på/av): tillåter användaren att stänga av Hinder-funktionen 
från displayen. 

Tips (på/av): med detta alternativ kan användaren stänga av tips om 
hur man använder vagnen under spelets gång.

Handicap: för att hålla ditt scorekort uppdaterat kan du spara ditt 
handicap och justera när ditt handicap förbättras!

Scorekort (på/av): med det här alternativet kan användaren stänga av 
det digitala scorekortets funktion.

Standardbana: när du använder Scorekortet kommer banans par 
att visa männens par som standard. Detta kan man justera och välja 
så att damernas par visas i stället och spara detta som standard 
visning. Varje gång du ansluter batteriet visas din standardbana och 
scorekortsdata så att du bara behöver redigera kortet en gång.

Öppna sparade kort: tillåter användaren att öppna ett sparat 
scorekort. I slutet av varje runda sparas dina senaste poäng per utefter 
bana och datum.

•	 Välj alternativet ’öppna kort’ - de sparade banorna visas med 
banans namn, datum, brutto- och nettoscorer. 

•	 Använd kontrollratten för att välja det kort du vill titta på och tryck 
på på/av-reglaget för att komma åt det.

•	 Tryck på kontrollratten för att återgå till huvudmenyn.

Säkerhets-PIN

Inställningsmeny 2

Standardbana

Inställningsmeny 3



Elektroniskt bromssystem9

EBS-symbolen indikerar att 
bromsfunktionen är aktiv

Inställningsmeny 4

Demoläge (på/av): tillåter användaren att stänga av demoläget. 
Alternativet kommer då att tas bort från startmenyn.

GPS-version: installerad GPS-firmwareversion

Elektronikversion:  programvaruversion av FW7s GPS-display och 
varvtalsregulator.

Återgå till Startmenyn: Välj för att återgå till Startmenyn.
(För att återgå till skärmen du kom från när du anslöt till startmenyn, 
håll nere både vänster och höger funktionsknappar i 2 sekunder.)

Det elektroniska bromssystemet är ett extra tillval inom PowaKaddys 
vagnmodeller. EBS-vagnen har den extra fördelen av ett elektroniskt 
bromssystem (EBS) för god kontroll i backar, vilket gör att vagnen är 
ultimat i alla förhållanden.

Så här aktiverar du bromsfunktionen:

1: se till att motorn och strömmen är på.

2: vrid kontrollratten moturs tills du kommer under noll. EBS-logon 
visas bredvid ströminställningen där -1, -2 och -3 anger nivån på den 
bromskraft som tillämpas, varav -3 är den högsta.

3: vrid kontrollratten medurs för att återgå till normala ströminställningar.
OBS: du behöver inte pausa vagnen mellan standard strömläge och EBS 
bromsningsläge.

Varning! EBS är ett assisterat bromssystem för kontroll i lutningar och inte en till 100 % fungerande parkeringsbroms. 
Vagnen måste vara påslagen och hjulen påsatta för att bromssystemet skall fungera. Drivsystemet utgör en begränsad 
skillnad i glidning för att möjliggöra bromsning och ge enkel manövrering i lutningar. Försök att undvika att korsa en brant 
backe då vagnens last främst kommer att tillämpas på det undre hjulet i lutningen vilket kan leda till att de högre hjulen 
glider. Om vagnen tappar greppet och hjulen börjar snurra, applicera mer jämnt tryck på handtaget för att öka dragkraften 
hos båda hjulen. Aktivera inbromsningen successivt när du går ned i en sluttning.

Varning: våt eller lös mark kan leda till att hjulen låser sig och glider i branta sluttningar. Ta alltid ett fast grepp på 
handtaget när du använder den maximala bromskraften för att hjälpa vagnen och undvika skador.



Min FW7s GPS sätts inte igång

•	 Kontrollera att batteriet är laddat och påslaget. Se avsnitt 2 Plug’n’Play för mer information.

Min FW7s GPS drar till en sida

•	 Justera framhjulet. Se avsnitt  3.

Batteriets laddning är låg före slutet av rundan:

•	 När du laddar batteriet ska du se till att isoleringsbrytaren är påslagen
•	 Se till att batteriet är fulladdat innan rundan börjar.
•	 När du spelat färdigt, sätt batteriet på laddning och lämna tills fulladdat.
•						Se	avsnitt	12	Batteriskötsel	för	mer	information.

Det går inte att hitta min bana:

•	 Om din bana inte visas på banans urvalsskärm ska du starta om vagnen när du är i nära anslutning till första tee.
•	 Vi uppdaterar regelbundet vår baninformation. Om din bana inte är tillgänglig, vänligen meddela oss via supportsidan 

på Powakaddy Update app.

Hur ändrar jag avståndsenheterna?

•	 Öppna inställningsmenyn, vrid på kontrollratten och tryck för att välja avståndsenheter. Vrid på ratten för att visa 
önskad enhet och tryck sedan för att bekräfta. 

Hålet avancerar inte

•	 Om du har tagit en genväg bort från den sista greenen till nästa tee eller om vissa förhållanden inte tillåter dig att 
komma i närheten av tee kan vagnen inte automatiskt gå vidare. I detta fall kan du manuellt avancera genom att trycka 
på högerknappen.

•	 Gå tillbaka till föregående hål genom att trycka på den vänstra knappen.

Det går inte att ansluta till FW7s GPS och inga avstånd visas:

•	 Kontrollera att tävlingsläget inte är aktiverat. Öppna inställningsmenyn och avaktivera.
•	 Se till att du befinner dig utanför byggnader med fri sikt över himlen.
•	 Navigera till sidan 4 i inställningsmenyn och kontrollera att en GPS-version V0015 eller högre visas. Om inte, vänligen 

kontakta Powakaddy support.

Min FW7s GPS visar information från en annan bana

•	 Öppna inställningsmenyn genom att hålla båda funktionsknapparna i 2 sekunder.
•	 Välj “Return to start” på sidan 4.
•	 Ange spela golf och se till att du väljer rätt bana

Hur nollställer jag slagmätningen?

•	 Återställ genom att trycka på högerknappen

Jag är utelåst från min vagn

•	 Använd fabriks-Pinkoden som visas i avsnitt 9
•	 Avaktivera eller återställ i inställningar

 
Min FW7s GPS visar felaktiga avstånd och hinderinformation

•	 Kontrollera att displayen visar rätt hål (övre vänstra hörnet)
•	 Om din bana inte är tillgänglig, vänligen meddela oss via supportsidan på Powakaddy Update app.
•	 Observera: högst fyra hinder kartläggs på varje hål.

Det går inte att para ihop en enhet med min vagn.

•	 Du kan inte ha flera enheter ihopkopplade till vagnen samtidigt. 
•	 Om anslutningen misslyckas under ihopparningen; starta om mobilappen och vagnen innan du försöker igen. (Se 

mobilenhetens tillverkningsinstruktioner för stängning av applikationer.)

FAQ’s10
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Mobilenhet parkopplad

Din FW7s GPS kommer med över 38 000 golfbanor över hela världen men kan också uppdateras när nya kartor finns 
tillgängliga. Kartorna kan uppdateras individuellt via Bluetooth med hjälp av PowaKaddy-appen som finns att ladda ner från 
Apples App Store och Google Play Store.
To update via Smartphone:

Uppdatera din PowaKaddy

Strömsätt din vagnen.
Öppna inställningsmenyn och klicka 

på anslutningsalternativen för att para 
ihop enheten.

I appen väljer du ’para ihop enhet’. 
Vagnen kommer att visa en 6-siffrig 

kod. Ange koden i appen.

När du är ansluten återgår du till 
app-menyn och väljer uppdatera 

bana.
Använd din mobila enhets GPS för 
att lokalisera din plats eller använda 
alternativt sökfältet. Tryck på den 

bana som krävs och vagnen kommer 
då starta uppdateringen.

1 2 3

Du måste bara para ihop din mobila enhet med GPS-vagnen en 
gång. Anslutningen kommer från och med då att sparas. Öppna 
appen på telefonen så visas anslutningsikonen (höger) på vagnen. 
För att uppdatera, öppna appen och välj “uppdatera bana” från 
menyalternativen.

Du kan para ihop flera vagnar med samma enhet. Upprepa steg 2 
som anges ovan.

Obs: motorfunktionen måste vara pausad för att en uppdatering 
ska kunna utföras.

Ytterligare uppdateringar:

App Store är en service som används av Apple Google 
Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Ladda ner den kostnadsfria 
PowaKaddy-appen från Google Play 

Store eller Apple App Store.

Öppna appen och ange det 14-siffriga 
serienumret som finns på undersidan 

av ramen nära vagnens bakre del.

Om du upplever ett problem med din PowaKaddy-produkt, vänligen gå till    www.powakaddy.com/support

Underhåll

Slangtvätta aldrig din vagn eller doppa den i vatten. Ta då och då bort hjulen och smörj in axeln och rörliga delar. 

Ditt serienummer finns på undersidan av vagnen. Anteckna serienumret som referens i rutan ovan.

Din PowaKaddy-vagn är enkel att underhålla.

SN:



                               01564-03-04

Batteriskötsel12 PLUG ‘n’ PLAY ™

Din PowaKaddy-vagn har ett innovativt Plug’n’Play™-batterisystem. 
För att maximera batteritiden bör du ta dig tid att läsa igenom följande 
anvisningar för batteriskötsel och laddning.

Följande batterier finns tillgängliga:

           18 hål Litium     Utökat 36 hål Litium

* Under normala förhållanden kommer de utökade batterierna hålla i 36 
hål när de används med en PowaKaddy-vagn. Batteriets livslängd kan 
minska på grund av långa eller exceptionellt kuperade banor, våtmark 
eller överdrivet tunga golfbagar. 

Viktig säkerhetsinformation om batteri & laddare

Sänk aldrig ner ett batteri i vatten.Never leave the battery in the trolley when cleaning the frame.

Lämna aldrig batteriet i vagnen när du rengör vagnens ramar.

Om du misstänker att ditt litiumbatteri har vatten inuti sig ska du inte använda eller ladda batteriet.

Använd aldrig laddaren eller batteriet om ledningarna, kontakterna eller höljen är skadade.

Om du tappar batteriet kan det skada cellerna eller kretskomponenterna inuti.

ETT LITIUM BATTERI SOM HAR DOPPATS I VATTEN ELLER HAR IHÅLLANDE SKADOR ÄR EN BRANDRISK.  ANVÄND INTE 
BATTERIET.  Förvara utomhus vid en icke-brännbar plats långt borta från brandfarligt material. LADDA INTE BATTERIET. IOm 
du kontaktar en serviceagent måste du förklara vad som har hänt. Vi rekommenderar att du kasserar batteriet säkert på din lokala 
återvinningsstation.    

Undvik att ladda ditt litiumbatteri i temperaturer under 0 °C eller utsätta batteriet för temperaturer under -5 °C eller över 40 °C.

Placera alltid laddaren på en hård och värmetålig yta. Vira inte in eller täck inte laddaren då den genererar värme under användning. 

Utsätt aldrig laddaren för regn eller fukt. Om du misstänker att något av detta har inträffat, använd inte laddaren.

Ladda bara batteriet med den kompatibla PowaKaddy-laddaren som medföljer batteriet.

Ladda aldrig ur batteriet annat än vid normal användning på vagnen.

Kontrollera alltid med ditt flygbolag innan du försöker transportera batterierna med flyg.

Placera batteriet och laddaren på en hård yta och anslut batteriet och laddaren först innan du kopplar in nätströmmen och slår på det. 

Ladda endast ditt Plug’n’Play litiumbatteri med den gröna LED upplyst.

Laddaren har 2 indikatorslampor som visar batteriets status under laddningsprocessen. När du ansluter ett urladdat batteri tänds den 
röda lampan för att indikera batteriets laddningsstatus. När laddningsprocessen är klar tänds den gröna lampan. Batteriet bör då tas 
bort från laddaren.

Lämna aldrig laddaren ansluten till batteriet när nätaggregatet är avstängt.

Vi rekommenderar att du laddar batteriet inom 24 timmar från användning, oavsett hur många hål som spelats.

Det kan ta upp till 7 timmar att ladda ett litiumbatteri beroende på batteriets kapacitet och hur urladdat det är. 

Lämna aldrig batteriet i ett urladdat tillstånd under en längre period då detta minskar batteriet och laddarens livslängd. 

Om batteriet inte ska användas under en längre tid bör det förvaras på en sval och torr plats. Kontrollera att batteriet är fulladdat innan 
du lägger det i förvaring och  ladda batteriet varje månad därefter.

Se till att ditt litiumbatteri gröna LED är avstängt under transporten.

Se produktetiketterna på batteriet och laddaren om du vill ha mer information. 

Vid slutet av batteriets livslängd, kassera vid din lokala återvinningsstation.

Ladda ditt litiumbatteri

Litiumbatteri 18/36 hål

LED-indikator för 
isoleringsknapp

Av

På




