
POWAKADDY.COM

Partner

Gebruikers Handleiding

Alle PowaKaddy 
elektrische 
trolleys zijn 
bekroond met 
het Quiet Mark 

PGA is een 
geregistreerd 
handelsmerk van de 
Professional Golfers 

Association Limited



2

1

1 x trolley | 1 x accu | 1 x oplader | 2 x wielen | 1 x handleiding

Bedankt voor de aankoop van een PowaKaddy. Lees alstublieft de instructies aandachtig. Het 
juiste gebruik van de  accu is zeer belangrijk, lees hiervoor punt 9, instructies voor het gebruik 
van de accu.

Wanneer u uw nieuwe PowaKaddy ontvangt  bestaat deze uit:

Vergeet niet.
Registreer nu!

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy

Aan de slag

Neem het voorwiel, de zijwielen en het frame uit de doos.

Schuif het voorwiel in het frame en zet deze vast met de 
2 inbusbouten en ringen doormiddel van de inbussleutel. 
Deze zijn meegeleverd bij de handleiding. Bewaar de 
inbussleutel, deze heeft u mogelijk nodig bij het instellen 
van de hoogte van de hendel, zie punt 6.

Verwijder de beschermkapjes van de as en schuif de wielen 
op de as door de zwarte knop van het wiel in te drukken 
totdat deze vastklikt.

NB: Bij trolleys met EBS kunnen de wielen vastgezet 
worden op 2 posities. De buitenste positie gebruikt u bij 
gebruik zonder accu, de binnenste positie met accu.

Garantie

Neem alstublieft de tijd om uw PowaKaddy te registreren 
zodat u recht heeft op de verlengde garantie*

U heft de serienummers nodig van de trolley, accu en 
acculader. Deze staan op de producten zelf. Het serienummer 
van de trolley staat op de achterkant van de accu bak.

* Voorwaarden/condities zijn van toepassing
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Klap uw trolley uit

BELANGRIJK-    u moet uw accu volledig opladen voordat u uw 
trolley gebruikt. Laad de accu altijd binnen 24 uur na elk gebruik. Als 
u dit niet doet, kan dit de levensduur van de accu verminderen. Zie 
punt 9, accu gebruik voor meer informatie.

Om uw trolley uit te klappen, druk de grijze vergrendelknop in en til de hendel 
op totdat deze vastklikt. Om de trolley in te klappen, dezelfde stappen in 
omgekeerde volgorde.

Uw PowaKaddy trolley is uitgerust met een 
vernieuwend “Plug ‘n’ Play” accu systeem voorzien 
van speciaal verend kliksysteem zodat uw accu 
verbinding houdt met de trolley ook op oneffen 
terrein. Wanneer uw accu volledig is geladen en uw 
trolley is uitgeklapt, plaats dan uw accu.

1. Plaats eerst de voorzijde van de accu.

2. Druk de accu in de bak zodat deze aan de 
achterzijde vastklikt.

3. Druk op de aan/uit knop om de trolley aan te 
zetten.

Om de accu te verwijderen, druk eerst op de aan/uit 
knop om de accu uit te zetten. Trek de grijze hendel 
omhoog en til de accu op.

NB: de lithium accu kan bij transport in de bak 
blijven. Zorg er wel voor dat u de accu eerst uit zet 
met behulp van de aan/uit knop aan de bovenzijde. 
Het aanlaten van uw accu ( met de groene LED aan) 
kan leiden tot accu ontladen of het activeren van de 
trolley tijdens het transport.

Zet de accu aan en uit 
d.m.v. de aan/uit knop

Lithium accu
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Aanpassen van het voorwiel

Uw trolley is vooraf afgesteld  om rechtuit 
te lopen. Als uw trolley afwijkt naar links of 
rechts kunt u dit zelf aanpassen.

1. Op de hendel aan het voorwiel.

2. Draai deze omhoog om de richting naar 
links te wijzigen.

3. Draai deze omlaag om de richting naar 
rechts te wijzigen

4. Zodra u tevreden bent en de trolley  
rechtdoor loopt kan de hendel weer 
vergrendeld worden.

Instellen van de hendel 
hoogte.

De hoogte van de hendel is vooraf zo ingesteld dat deze 
is geschikt voor de meeste gebruikers. De hendel hoogte 
kan versteld worden in 5 andere posities. Zo past u de 
hoogte van de hendel aan:

1. Wanneer de trolley volledig is uitgeklapt, 
verwijder de bout van de hoogteverstelling 
d.m.v. de inbussleutel die ingesloten is bij uw 
handleiding.

2. Stel de hendel in op de gewenste hoogte.

3. Zet de bout weer vast en zorg ervoor dat de 
afstelplaatjes in de juiste positie zitten.
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Centrale bedieningsknop

Aanraakgebied

Wanneer de accu volledig is opgeladen en in de accu-houder is 
geïnstalleerd, is uw trolley klaar voor gebruik.

Opmerking: Uw trolley heeft een power slaapstand die zorgt voor 
levensverlenging van  uw accu. 5 minuten nadat de trolley is stilgezet, 
zal het display uitgaan. Activeren doet u door op het display te 
drukken of te draaien aan de controle knop.

Centrale bedieningsknop:

• Draai om de snelheid van de trolley aan te passen van 0 tot 9.
• Druk om te pauzeren en/of de ingestelde snelheid van de motor 

te continueren.
• Houd ingedrukt om de automatische afstandsfunctie te 

activeren.

Aanraakscherm:

Druk op het scherm met uw vinger binnen het gemarkeerde gebied, 
links. Raak aan voor menu’s en instellingen. Veeg naar links/rechts om 
tussen de GPS-metingenmodus te schakelen.

Opmerking: u kunt het display bedienen met golfhandschoenen aan. 
Resultaten kunnen verschillen door de dikte van de handschoen (bijv. 
winterhandschoen). Zorg ervoor dat het display droog blijft voor het 
beste resultaat.

GPS updates golfbanen:

Uw GPS trolley is geladen met meer dan 40.000 golfbanen. U kunt 
iedere golfbaan updaten met uw smarthphone via de PowaKaddy 
App. Zie artikel 13 voor gedetailleerde instructie.
USB Charging Port:

USB poort: aan de onderzijde van het handvat. Open het afdekplaatje 
om GPS of mobiele apparaten aan te sluiten en op te laden. De output 
is ca. 5V/500mA, geschikt voor de meeste apparaten.

* USB uitgangsspanning 5V/500mA, compatibel met de meeste draagbare 
USB-apparaten. Controleer de gebruiksaanwijzing van uw apparaat 
voor gebruik. Powakaddy International Ltd. aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of schade door het gebruik van de 
oplaadpoort met een niet-compatibel apparaat.

Wanneer de accu volledig is opgeladen en in de accu-houder is 
geïnstalleerd, is uw trolley klaar voor gebruik. Het display zal 
oplichten en het Start Menu laten zien.

Aan de linkerkant van het display vindt u de bedieningsbalk. 
Deze toont de snelheid van de trolley, de capaciteit van de 
accu en de toegang tot het Settings menu.  (zie artikel 9).

Vanuit dit scherm kunt u alle motorfuncties beheren. Om de 
GPS functies te starten selecteert u de PLAY GOLF knop. Om 
snel alle kenmerken van de trolley te bekijken selecteert u de 
DEMO knop.

8 Start Up

Start MenuToegang Instellingen

Scherm informatie



Zoeken
Golf spelen (Play Golf): 

• Selecteer de PLAY GOLF knop vanuit het Home Menu.
• De trolley zal naar een GPS signaal zoeken. Dit kan zo’n 5 minuten 

duren afhankelijk van locatie en signaalsterkte. Voor het beste 
resultaat begeeft u zich naar een open ruimte op enige afstand van 
gebouwen.

• Wanneer er geen signaal is na 5 minuten verschijnt de boodschap 
Low Message op het display. Verplaats de trolley naar een plekje voor 
een beter signaal en de trolley zal opnieuw gaan zoeken.

U kunt met de trolley rijden terwijl de GPS uw locatie zoekt. Wanneer 
er een GPS signaal gevonden is, zullen er zo’n 10 golfbanen verschijnen. 
Scroll in dit overzicht met de pijlen aan de rechterkant van het display.

Kies een golfbaan:

1. Druk op de gewenste golfbaan in het getoonde overzicht. De selectie 
wordt groen.

2. Bevestig door aan de onderkant van het display op LOAD COURSE te 
drukken.

3. De trolley heeft een paar seconden nodig om de gegevens te laden.

Demo Modus (Demo Mode):

Met de Demo Mode  kunt u de functie van de schermen en de trolley 
verkennen zonder dat een GPS signaal  nodig is.

• Het display bootst de trolley na die op zoek is naar een GPS signaal 
en toont vervolgens een lijst met golfbanen waaruit u kunt kiezen. 

• Selecteer de gewenste golfbaan en bevestig deze door op de blauwe 
knop LOAD COURSE te drukken.

• Zodra de gegevens zijn geladen, veegt u naar links en rechts tussen 
de GPS-afstandsmetingsmodus, bekijkt u de scorekaartfunctie en 
bladert u door het Settings menu. Zie artikel 10 en 11 voor meer 
informatie.

Opmerking: de informatie die in de demo-modus wordt getoond, 
is alleen om het product te demonstreren en is mogelijk geen 
nauwkeurige baaninformatie.

• Om de Demo Mode af te sluiten, gaat u naar het Settings menu naar 
pagina 3. Druk op de rode knop EXIT DEMO.

Opmerking: U kunt niet met de trolley rijden  in de Demo Mode.

NavigatiepijlenDruk om golfbaan te laden

Golfbaan gemarkeerd

Einde Demo Mode

9 Trolleybediening

Aan/uit indicatieSnelheid instellen

Snelheid instellen: draai de centrale bedieningsknop om de snelheid 
van de trolley aan te passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. 
Druk op de centrale bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te 
onderbreken of te hervatten.

Aan/uit indicatie: laat zien of de trolley is geactiveerd. Groen is ja, rood is 
nee.

Automatische afstandsfunctie (ADF):
De ADF-functie is een handige manier om uw trolley een bepaalde 
afstand vooruit te sturen. (5 tot 50  meter) Bijvoorbeeld wanneer u de 
green nadert kunt u de trolley naar de volgende tee sturen als de route 
het toelaat.

Let op: het is niet aan te raden om uw trolley onbeheerd over steil of ruw 
terrein te sturen. Activeren wanneer de trolley stilstaat:

1. Houd de bedieningsknop ingedrukt tot het ADF-display (links) op het 
scherm verschijnt.



ADF

Batterijmeter

Selecteer een hole

Af te leggen afstand Annuleringsknop

10 GPS Functions
Selecteer een hole:

Zodra de baangegevens zijn geladen, geeft uw trolley GPS-informatie 
weer voor hole 1. Zodra u de ‘tee-zone’ van de volgende hole op volgorde 
betreedt, zal de trolley automatisch verder gaan om informatie voor de 
volgende hole weer te geven.

Start u niet van hole 1 maar een andere hole dan kunt handmatig een 
hole selecteren. Om dit te doen zie volgende tekst: 

• Druk op de blauwe ‘Hole’-afbeelding bovenaan het scherm.
• Een raster met holes 1 tot en met 18 wordt getoond. Selecteer uit 

het raster de gewenste hole.
• Zodra een nieuwe hole is geselecteerd, keert u terug naar het vorige 

scherm.

De Par-informatie wordt bovenaan het scherm weergegeven en wordt bij 
elke hole vermeld.

Klok:

De klok bevindt zich in de rechterbovenhoek van het scherm en geeft de 
huidige tijd weer met behulp van GPS-gegevens. Pas de zomertijd aan in 
het Settings menu. Zie artikel 11 voor meer details.

Par informatieHuidige hole

2. Draai de bedieningsknop om een afstand te selecteren tussen de 5 
en 50 meter.

3. Om de functie te starten, drukt u de bedieningsknop aan. De trolley 
kiest zelf snelheid 4.

Om de ADF tijdens het instellen te annuleren, draait u aan de 
bedieningsknop zodat ‘0’ wordt weergegeven als de af te leggen afstand. 
Bevestig door op de bedieningsknop te drukken óf druk op de rode knop 
CANCEL.

Om te annuleren wanneer de trolley in beweging is, drukt u gewoon 
op de bedieningsknop om de motor te pauzeren zoals u dat bij normaal 
gebruik zou doen, of u drukt u op de rode knop CANCEL.

Waarschuwing! Voor het gebruik van de ADF-functie dient u 
ervoor zorgen dat de route vrij is van eventuele obstakels. Om de 
afstandsfunctie te onderbreken tijdens de loop kan de aan/uit knop 
ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

* * Let op: ADF afstanden zijn bij benadering gebaseerd op vlakke 
terreinomstandigheden, bij een volledig opgeladen accu. 
De gereden afstand kan worden beïnvloed door terreinomstandigheden, 
obstakels of helling, accuconditie en het gewicht van de golftas.

Batter Cauge (batterijmeter): bevindt zich aan de linkerkant van het 
display. De laadtoestand van uw batterij bepaalt hoeveel van de balk zal 
oplichten.

Terwijl u uw ronde speelt, zal het aantal blokjes van de meter zakken. Als 
alle blokjes volledig zijn gedoofd, geeft dit aan dat de batterij leeg is. Als 
uw batterij nieuw is, mag het aantal blokjes tijdens de hele ronde maar 
een klein beetje verminderen. Naarmate uw batterij ouder wordt, zal dat 
aantal sneller minder worden.

Wanneer alle streepjes niet zijn verlicht dan kan dit betekenen:
• U heeft uw accu niet goed opgeladen
• Uw accu nadert zijn einde en u zou kunnen overwegen een nieuwe 

aan te schaffen
Voor meer informatie over de accu, zie punt 10

Halve
Lading

Leeg

Volledig
Opgeladen



Navigeer door de GPS-functies:

• Veeg van rechts naar links over het scherm om te navigeren 
tussen het scherm Distance to the Green, Hazard, Shot Measure 
function en het scherm Enter Score.

• Veeg een vierde keer om terug te gaan naar het scherm Distance 
to the green.

• Veeg van links naar rechts om terug te schakelen naar de vorige 
weergaven.

Afstand tot de green:

Afstanden naar de voorkant, het midden en de achterkant van de 
green worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

Opmerking: De afstandseenheden kunnen worden gewijzigd van 
yards in meters en vice versa in het Settings menu. Zie artikel 11 voor 
meer details.

Hindernissen:

Om het Hazard scherm vanuit het Distance to the green te openen, 
veegt u van links naar rechts of van rechts naar links over het scherm. 
(Herhaal dit om terug te keren naar het Distance to the green scherm).

Per hole worden maximaal 4 hindernissen in kaart gebracht. Als u de 
hindernis passeert, wordt het van het scherm verwijderd. Er worden 
3 categorieën hindernissen aangegeven: Bunkers, waterhindernissen 
en einde van fairways. Deze worden weergegeven met 3 verschillende 
symbolen, zoals hieronder weergegeven.

De meting die voor elke hindernis wordt weergegeven, kan naar 
de voorkant, het midden of de achterkant van de hindernis zijn, 
afhankelijk van de beschrijving, bijvoorbeeld CRKC - Creek Carry. Vind 
alle omschrijvingen van de hindernissen op de volgende pagina.

Let op: gemakshalve wordt de afstand tot het midden van de green 
weergegeven boven de hindernissen aangegeven.

Slaglengtemeting:

De slag meten:

• Druk vanaf het punt waar u de slag wilt meten op de rode  
RESET-knop. Hierdoor wordt een GPS ‘pin’ neergezet en wordt de 
afstand teruggezet op ‘0’. Terwijl u naar uw bal begint te lopen, 
telt het display op.

• Herhaal het bovenstaande om een nieuwe meting te starten.
• De afstandseenheden kunnen op elk moment worden gewijzigd 

van yards in meters en vice versa in het Settings menu. Zie artikel 
11 voor meer details.

Let op: de meting is hemelsbreed, direct van uw startpunt naar uw 
eindpunt.

EOF 248LFWC 227RFB       156
WATER HAZARDBUNKER END OF FAIRWAY

Afstand tot de green:

Gemeten afstand Reset knop

Slaglengtemeting

2 hindernissen. Blijf tussen de trolley en de green

Afstand tot het midden van de green

4 hindernissen. Blijf tussen de trolley en de green



Omschrijving hindernissen

Score invoeren:

Noteer uw scores op een digitale scorekaart met behulp van het 
scherm Enter Score. Gebruik de linker set pijlen( omhoog en omlaag) 
om door de holes te bladeren en de rechter set pijlen om een score 
voor die hole in te voeren.

Opmerking: u moet handmatig door elke hole bladeren.

Scorekaart:

Druk op de afbeelding View Scorecard bovenaan het scherm Enter 
Score om de volledige scorekaart te bekijken. Scores die u hebt 
geselecteerd op het scherm Enter Score worden op de scorekaart 
weergegeven.

Opmerking: een ‘0’ op het scherm Enter Score wordt leeg gelaten op 
de volledige scorekaart.

Zodra u de volledige 18 holes heeft ingevuld, wordt uw bruto- en 
netto score berekend. De handicap is standaard ingesteld op ‘0’. Pas 
de handicap aan in het Settings Menu. Zie artikel 11 voor meer details.

Verlaat de Full Scorecard door op de Exit Scorecard afbeelding 
bovenaan het scherm te drukken.

Zodra de volledige scorekaart is voltooid, verschijnt er een rode Save 
Card-knop onder in het scherm. Druk erop om de kaart op te slaan. 
Deze opgeslagen kaart is op een later tijdstip toegankelijk via het 
Settings Menu. Zodra de kaart is opgeslagen, wordt de scorekaart 
gewist.

Terug naar score invoeren

Knop scorekaart opslaan

Wijzig hole Invoeren score

Bekijk de volledige scorekaart

RFB       
MFB

LFB

LFW

LFWC

MWF

MFWF

RFW

RFW C

Fairway hindernissen

LFB - Linkerkant fairway bunker
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

MFB - Midden fairway bunker
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

RFB - Rechterkant fairway bunker
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

LFW - linkerkant fairway water
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

LFWC - linkerkant fairway water carry
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis

MWF - midden fairway water
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

MFWC - midden fairway water carry
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis

RFW - rechterkant fairway water
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

RFWC - rechterkant fairway water carry
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis

BGB

FGB

LGB

RGB

FGW

FGW C

LGW

FGW C

Green hindernissen

BGB - Achterkant green bunker
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

FGB - Voorkant green bunker
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

LGB - Linkerkant green bunker
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

RGB - Rechterkant green bunker
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

FGW - Voorkant green water
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

FGWC - Voorkant green water carry
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis

LGW - Linkerkant green water
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

FGWC - Rechterkant green water carry
Afstand gemeten tot de carry van de hindernis

CRCK - beekje carry
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis

Diverse hindernissen

CRK - beekje
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis

EOF - eind van de fairway
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernisEOF

CRK

CRCK



Lijst opgeslagen kaarten

Saved Scorecard

Competitie modus

Opmerking: er kunnen maximaal 20 kaarten tegelijk worden 
opgeslagen. Zodra deze limiet is bereikt, wordt de eerst opgeslagen 
kaart op datum overschreven.

Opgeslagen scorekaarten:

Toegang tot opgeslagen scorekaarten:

1. Selecteer de Saved Scorecards optie via het Settings Menu.
2. Selecteer een scorekaart uit de lijst. Uw selectie wordt groen.
3. Druk op de blauwe knop Load Card onderaan het scherm.

Om de scorekaart te verlaten, drukt u op de Exit scorecard-afbeelding 
bovenaan het scherm en vervolgens op het Menu-pictogram in de 
linkerbovenhoek van het scherm om terug te keren naar het Settings 
Menu.

Competitie modus:

Voor wedstrijden, waar het meten van afstanden met een apparaat 
niet zijn toegestaan, kunt u alle functies voor het meten van 
afstanden uitschakelen.

• De Competion Mode kan worden geactiveerd en gedeactiveerd 
via het Settings menu.

• Wanneer de trolley wordt uitgeschakeld, wordt de Competion 
Mode automatisch uitgeschakeld en worden de afstandsfuncties 
voor de volgende ronde opnieuw geactiveerd.

Ronde informatie:

Open het Settings menu door op het witte pictogram in de 
linkerbovenhoek van het scherm te drukken en selecteer de optie 
ROUND INFO door op de pijl rechts van de tekst te drukken.

Weergegeven wordt:

• Course: de huidige baan wordt geselecteerd. Verander van baan 
door END ROUND te selecteren op pagina 3 van het Settings 
menu en vervolgens opnieuw PLAY GOLF te selecteren.

• Round Time and Round Distance: Toont de tijd dat de trolley 
heeft aangestaan en de afstand die de trolley heeft afgelegd 
tijdens de ronde. Dit wordt gereset wanneer de batterij wordt 
losgekoppeld.

• Calorieën: geeft het geschatte aantal verbrande calorieën weer 
tijdens het wandelen tijdens uw ronde golf.

• Snelheid: huidige snelheid van de trolley.
• Total Distance: geeft de totale afstand weer die de trolley heeft 

afgelegd.

Druk op de EXIT-pijl om terug te keren naar het Settings Menu, 
gevolgd door de blauwe EXIT-knop om terug te keren naar de GPS-
Distances.

Opmerking: Round Info is alleen beschikbaar als een baan is geladen 
via de modus PLAY GOLF.

Terug naar 

Ga terug naar lijst opgeslagen kaarten

Laad opgeslagen kaartenGemarkeerde opgeslagen kaarten

Ronde informatie



11 Instellingen

NavigatiepijlenSluit het Settings Menu af

Instellingen pagina 1

Instellingen pagina 2

Terug naar Par Aanpassen

Nieuwe pars opslaan

Uw nieuwe GPS-trolley is klaar voor gebruik, maar er zijn enkele 
voorkeuren die u kunt wijzigen. Om het Settings Menu te openen, 
drukt u op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm.

Om af te sluiten, drukt u op de blauwe Exit’-knop onderaan het 
scherm. Als u wijzigingen in de instellingen heeft aangebracht, laat 
dan bij het afsluiten uw nieuwe voorkeuren opslaan. Schakel de trolley 
NIET uit.

Navigeer door de 4 pagina’s door op de pijlen aan de rechterkant van 
het scherm te drukken.

Settings Options:

RONDE INFROMATIE (ROUND INFO): 

Geeft informatie weer over rondetijd en afstand. Alleen beschikbaar 
nadat een baan is geladen via PLAY GOLF. Zie artikel 10 voor meer 
informatie.

UNITS: 

Wissel tussen YARDS (Miles) en METERS (Km). Druk op YARDS of 
METERS om de selectie te maken. Hetgeen wit gemarkeerd is de 
actieve selectie. Alle metingen worden in deze selectie getoond, 
inclusief de GPS-metingen en de ADF-afstanden.

HANDICAP:
Druk op de plus ‘+’ en de min ‘-’ symbolen om de handicap te verhogen 
of te verlagen.

COMP. MODE: 
Activeer en deactiveer Competion Mode door ON of OFF te 
selecteren. Hetgeen wit wordt gemarkeerd is de actieve selectie. De 
Competion Mode wordt standaard uitgeschakeld wanneer de trolley 
wordt uitgeschakeld.

TIME ADJUST: 
Pas de zomertijd aan door op de plus ‘+’ en de min ‘-’ symbolen te 
drukken.

PAR ADJUST (PAR AANPASSEN):
Gebruik Par Adjust om pars aan te passen voor dames- of wedstrijd 
tees. Hoe te gebruiken:

1. Selecteer PLAY GOLF in het Start Menu en kies de gewenste baan 
wanneer daarom wordt gevraagd

2. Zodra de baan is geladen, gaat u naar het Settings Menu en opent 
u de optie PAR ADJUST.

3. Blader door de holes met de pijlen aan de linkerkant en verander 
de par waar nodig met de pijlen aan de rechterkant.

4. Selecteer de blauwe knop REVIEW AND SAVE CARD en de 
onderkant van het scherm zodra de pars zijn gewijzigd.

5. Bekijk de volledige scorekaart op het scherm voordat u de rode 
knop SAVE CARD selecteert. (Als er meer wijzigingen nodig zijn, 
selecteert u de EXIT SCORECARD afbeelding linksboven op het 
scherm).

6. Eenmaal opgeslagen, wordt u teruggeleid naar het Settings 
Menu.

Opmerking: de opgeslagen pars overschrijven de gedownloade 
gegevens en zijn een permanente verandering. Herhaal het proces om 
terug te keren naar de oorspronkelijke pars.

OPGESLAGEN SCOREKAARTEN (SECURITY PIN):
Activeer of deactiveer de functie Security Pin door ON of OFF te 
selecteren. De actieve selectie wordt wit gemarkeerd.

Wijzig hole Par-waarde aanpassen

Bekijk de nieuwe scorekaart



To set the pin:

• Verander de selectie naar ON.
• Voer een 4-cijferige code naar keuze in.

De pincode is actief, u moet uw pincode invoeren elke keer dat u 
de trolley aanzet. Als u de code bent vergeten, kunt u de standaard 
fabrieks-PIN: 7921 gebruiken om de bedieningselementen te 
ontgrendelen. 

Deactiveer de pin door de optie OFF te selecteren.

CONNECTIVITEIT (gekoppeld / niet gekoppeld):
Toont de verbindingsstatus met een mobiel apparaat. Zie paragraaf 
14 om een apparaat te koppelen.

DEMO MODE:
Schakel de Demo Mode functie ON en OFF vanuit het Start Menu. De 
actieve selectie wordt wit gemarkeerd

ELECT VERSION: Software versie van de handgreep en 
motorelektronica.

GPS VERSION: GPS Firmware-versie geïnstalleerd op het handvat.

END ROUND: Selecteer deze rode knop om terug te keren naar het 
Start Menu.

PIN

Instellingen pagina 3

Terug naar startmenu

12 EBSElektronische remsysteem 

Het elektronische remsysteem is een optionele extra in de 2021 PowaKaddy modellen.

De EBS functie is een automatisch hulp-remsysteem voor een afdaling, het zorgt ervoor dat de trolley zijn snelheid behoudt en 
niet toeneemt. Ook bij heuvel op zorgt het voor een constante snelheid.

Waarschuwing! EBS is een hulp-remsysteem voor een afdaling, geen 100% parkeerrem. De trolley moet aan staan en de wielen 
moeten verbonden zijn met de koppelingen op de as om te functioneren. Het aandrijfsysteem maakt gebruik van een ‘limited 
slip’ differentieel bij het remmen, waardoor de trolley wendbaar blijft. Probeer te voorkomen dat een steile heuvel schuin 
afgereden wordt, omdat dan alleen het onderste wiel remt, en het hogere wiel kan gaan glijden. Als uw trolley tractie verliest en 
de wielen beginnen te slippen, verlaag uw snelheid en pas zelf meer druk toe op het handvat om de tractie van beide wielen te 
verhogen.

Let op: natte of losse grond kan leiden tot blokkering en glijden van de wielen op steile hellingen. Houd altijd een stevige grip op 
het handvat  bij gebruik van de maximale remkracht, om controle te houden en eventueel letsel of schade te voorkomen.
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EBS

GPS Updates

Uw GPS-trolley wordt geleverd met meer dan 40.000 golfbanen 
wereldwijd en kan worden bijgewerkt als er nieuwe baangegevens 
beschikbaar zijn. De banen kunnen afzonderlijk worden bijgewerkt 
via Bluetooth met behulp van de PowaKaddy-app, te downloaden 
via de Apple App store en de Google Play store.

1. Download de gratis PowaKaddy-app uit de Google Play Store 
of de Apple App Store.

2. Open de app en voer het 14-cijferige serienummer in dat zich 
op de trolley bevindt in de bak van het frame.

De telefoon aan de trolley koppelen:

1. Schakel de trolley in en ga naar de optie CONNECTIVITY in het 
Settings Menu.

2. Selecteer op de telefoon de gele knop PAIR DEVICE.
3. De trolley geeft een 6-cijferige koppelingscode weer, voer 

deze in de app in.into the app.

Problemen bij het koppelen:

• Zorg ervoor dat er geen andere PowaKaddy GPS-trolleys in de 
buurt zijn.

• Probeer de app te sluiten en de trolley opnieuw te starten; het 
koppelingsproces is mogelijk verlopen.

Let op: eenmaal gekoppeld met je smartphone onthoudt de trolley 
de verbinding. Selecteer gewoon de knop PAIR DEVICE.

Golfbaan updaten :

1. Vanuit de App menu selecteer UPDATE COURSE
2. Gebruik de GPS van uw smartphone om uw locatie te bepalen 

of gebruik de zoekbalk. Selecteer de gewenste golfbaan uit de 
lijst en de trolley begint met de update. Verwijder de accu niet 
en schakel deze niet uit tijdens de update.

3. Start de trolley opnieuw nadat de update is voltooid. Hij wordt 
nu geladen met de bijgewerkte gegevens.

App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Google Play is een servicemerk van Google Inc.

Connectiviteit

6-cijferige code weergegeven op stippellijn



14 Accu onderhoud

Oplaad instructies

1. Doe de stekker van de oplader in het stopcontact. Het lampje van de oplader brandt groen.
2. Zet de accu aan door op de aan/uit knop te drukken, het lampje van de accu wordt groen.
3. Sluit de accu aan op de oplader. Het lampje van de oplader wordt nu rood. Dit geeft aan dat de accu laadt.
4. Wanneer de accu volledig is geladen zal het lampje van de oplader groen worden. Maak de accu los van de oplader en 

haal de stekker van de lader uit het stopcontact.
5. Druk op de aan/uit knop van de accu zodat het lampje uit gaat.
6. Het laadproces duurt ongeveer 8 uur, afhankelijk van hoever de accu is ontladen en de capaciteit van de accu.
7. Probeer de accu niet langer dan 12 uur aan de lader te houden. Na langere tijd schakelt de accu uit.

PLUG ‘n’ PLAY™

Veiligheidsinformatie voor de accu

• Maak geen kortsluiting met de accu. Pas op met paper clips, sleutels, munten en andere kleine metalen objecten.
• Spuit de accu niet nat en dompel deze niet in water.
• Berg de accu niet op in ruimtes waar de temperatuur hoger kan zijn dan 40 graden Celsius of lager dan -10 graden Celsius. 

Zoals bijvoorbeeld in houten of stalen schuurtjes.
• Laad uw accu alleen op met de juiste PowaKaddy lader die bij de accu is meegeleverd. Een andere lader kan de accu 

beschadigen of een brand veroorzaken.
• Gebruik de lader of de accu nooit als de contacten of behuizing beschadigd zijn.
• Er kunne geen onderdelen worden vervangen in de accu. MAAK DE ACCU NOOIT OPEN OF EN PROBEER DEZE NOOIT 

ZELF TE REPAREREN. U RISKEERT EEN ELECTRISCHE SCHOK OF BRAND.
• De accu is een afgesloten unit, in het onwaarschijnlijke geval dat er een vloeistof lekt uit de accu, raak deze niet aan, het 

kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

Volg deze voorzorgmaatregelen:

• Contact met de huid – was met zeep en water
• Inademing – adem frisse lucht in en vraag medisch advies
• Oogcontact – was onmiddellijk 15 minuten met water. Zoek medische hulp.
• Verwijdering – draag handschoenen en verwijder de accu, vraag uw lokale overheid of recycle center.

• Verbrand de accu niet.
• Gebruik uw PowaKaddy accu alleen met de daarbijbehorende PowaKaddy. Gebruik van de accu op andere artikelen kan 

een risico vormen of brand veroorzaken.

7-10 hrs

NB: de standard 30v lithium accu is ontworpen voor 
een 18 holes ronde en moet altijd volledig worden 
opgeladen voor een volgende ronde. Volg alstublieft 
de oplaadinstructies zoals hieronder vermeld. We zijn 
ons ervan bewust dat sommige golfers het gebruik 
oprekken naar 27 holes. Dit kan de capaciteit van de 
accu verminderen en resulteren in een vroegtijdig 
einde van de levensduur. Het spelen van meer dan 18 
holes met de standaard accu beperkt de levernsduur 
vabn de accu en de garantie in gevaar brengen.

In normale omstandigheden zullen de XL accu’s  36 
holes ‘lopen’ bij gebruik op een PowaKaddy trolley. 
Omstandigheden zoals lange of uitzonderlijk 
heuvelachtige banen, (zeer) natte grond en zeer 
zware golftassen  kunnen het bereik van de accu 
verminderen.



Uw PowaKaddy trolley is eenvoudig te onderhouden.

• Gebruik om schoon te maken nooit een hoge druk reiniger, noch geheel onderdompelen in water. 
• Af en toe de wielen verwijderen en wat vet aanbrengen op de as en andere bewegende delen.

Uw serienummer is te vinden op de achterkant van het motorblok wanneer de trolley is ingeklapt.
Mocht u een probleem ondervinden met uw PowaKaddy product, ga dan naar www.powakaddy.com/support of neem contact op 
met uw dealer.
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Opladen van uw lithium accu

• Hou geleidende voorwerpen weg bij de contactpunten van lader en accu.
• Gebruik voor het laden van uw PowaKaddy accu alleen de daarbij geleverde PowaKaddy oplader.
• Plaats uw accu en oplader op een harde ondergrond en sluit de accu en lader eerst aan voordat u het netsnoer aansluit. 
• De oplader wordt warm, bedek deze niet.
• Stel de oplader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Gebruik de oplader niet wanneer de stekker, snoer, contacten of buitenkant van de oplader is/zijn beschadigd.
• Haal de stekker met zorg los. Trek niet aan de draad.
• Gebruik geen verlengkabel.

Opslag van de accu

Accu’s moeten worden bewaard in een koele droge plaats uit het zonlicht en niet in hitte of kou. Het liefst in 
kamertemperatuur. Laadt uw accu op voordat u deze een tijdje niet gebruikt en herhaal dit elke 3 maanden.

Vervoer van de accu

Verzeker u ervan de accuuit staat tijdens transport om te voorkomen dat de trolley wordt geactiveerd en de accu 
ontlaadt. Vraag toestemming aan uw vliegmaatschappij voordat u uw accu meeneemt bij een vliegreis. 

Uw lithium accu bij het afval

Aan het eind van de levensduur van de accu, gooi de accu op een milieuvriendelijke manier weg.

1. Probeer de accu zolang te gebruiken dat deze helemaal leeg is.
2. Lever uw accu in bij een recycle punt.

Onderhoud
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