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1 x vagn | 1 x batteri | 1 x laddare | 2 x hjul | 1 x Instruktionsbok

Tack för att du köpte den nya PowaKaddyn. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är 
mycket viktigt, se avsnitt 14 för detaljerade instruktioner.

När du får din nya PowaKaddy har du följande:

Missa inte
Registrera dig nu

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy

Komma igång

Ta ut framhjulsenheten, hjulen och ramen från lådan.

Skjut framhjulsenheten in i ramen och fäst det med 
hjälp av de två sexkantiga bultarna och brickorna 
med den medföljande sexkantsnyckeln som finns i 
instruktionspaketet. 
Obs! Spara sexkantsnyckeln för justering av handtagets 
höjd, se avsnitt 6.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka 
på frigöringsknappen och skjuta på det på axeln tills hjulet 
når kopplingen.

Notera: På EBS modellerna kan hjulen låsas i två positioner 
på hjulaxeln. Sätt hjulen i den inre skåran för att sätta 
vagnen i driftläge. Den yttre skåran är ett frihjulsläge.

Produktgaranti

Ta ett ögonblick för att registrera dina nya produkter för 
att få * Utökade garantier.

Du behöver serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. 
Dessa finns på de enskilda artiklarna. Serienumret på vagnen 
finns i den bakre fogen, se bild.

*Villkor gäller. Se powakaddy.com för mer information.
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VIKTIGT - du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. 
Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du 
inte gör det kan det minska batteriets livslängd. Se avsnitt 14 
Batteriskötsel, för detaljerade instruktioner.

Litiumbatteri

Din PowaKaddy-vagn har ett innovativt Plug’n’Play ™ 
-batterisystem inklusive fjädrade terminaler och en 
låsfunktion för att säkra strömanslutning över ojämn 
terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen har 
monterats, anslut ditt batteri som visas.

1. Koppla in batteriets framsida.

2. Tryck på baksidan tills batteriet klickar i fast 
läge.

3. Tryck på strömbrytaren för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av det med 
strömbrytaren. Dra i den grå spärren för att lossa 
batteriet innan du lyfter från ramen.

Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i tråget för 
transport. Se till att du stänger av batteriet med 
strömbrytaren. Om du lämnar batteriet med den 
gröna LED-lampan på kan det leda till att ditt batteri 
urladdas eller vagnen aktiveras under transporten.

Slå av och på med 
strömbrytaren

Fäll upp din vagn

För att öppna ramen trycker du på den grå huvudlåsknappen (markerad med rött) och 
lyfter handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats. För att fälla vagnen 
trycker du på den grå huvudlåsknappen och fäller ihop vagnen så att handtagskroken 
låses fast i den bakre fogen.
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Framhjuls Justering

Din vagn är förinställd att köra rakt, men om 
din vagn drar snett, justera med:

1. Lossa framhjulspaken. 

2. Vrid uppåt för att få din vagn att gå mer 
till VÄNSTER.

3. Vrid ner för att få din vagn att gå mer 
till HÖGER.

4. När du är nöjd med att vagnen kör rakt, 
sätt fast framhjulsspaken i låst läge.

Justera handtagets 
höjd

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta 
användare men kan justeras till en av fem positioner. För 
att justera:

1. Med vagnen helt uppfälld, ta bort låsskruven 
från höjdjusteringsplattan med hjälp av den 
4 mm sexkantsnyckeln som medföljer i ditt 
instruktionspaket.

2. Höj eller sänk handtaget till det nya önskade 
läget.

3. Dra åt bulten igen och se till att 
justeringsplattorna på båda sidor är låsta i 
passningsskårorna.
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Central kontrollratt

Touch område

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att 
användas. Displayen kommer att tändas och visa Start menyn.

På skärmens vänstra sida finns kontrollfältet. Detta visar 
vagnens hastighet, batterimätare och är åtkomstpunkten till 
inställningsmenyn. Se avsnitt 9 för mer information.

Du kan använda alla motorfunktioner från den här skärmen. För att 
börja använda GPS-funktionerna, välj ’PLAY GOLF’ -knappen eller 
alternativt, för att snabbt se funktionerna i vagnen, välj ’DEMO’ 
-knappen.

8 Spielstart

Åtkomst till inställningar

Kontrollöversikt

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att 
användas. Styrfunktionerna beskrivs nedan.

Obs: Din vagn har ett energisparläge för att förlänga batteriets 
livslängd. Efter 5 minuter utan användning släcks vagnens display. För 
att tända, rotera eller tryck på kontrollratten.

Central kontrollratt:

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

funktionen.

Tryck på Display:

Tryck på displayen med fingret inom det markerade området, till 
vänster. Tryck för att använda menyer och inställningar. Svep åt 
vänster och höger för att växla mellan GPS-mätlägen.

Vänligen notera: du kan använda displayen med de flesta 
golfhandskar. Resultaten kan variera när du bär tjocka eller 
vinterhandskar. Håll skärmen fri från vatten för bästa resultat.

GPS-kartuppdateringar

Din GPS-vagn är förladdad med över 40 000 bankartor. Du kan 
uppdatera valfri karta med en smartphone via Powakaddy-appen, se 
avsnitt 13.

Laddningsport:

Finns på handtagets undersida. Öppna luckan för att ladda GPS och 
mobila enheter. Utgången är på 5v / 500mA lämplig för de flesta USB-
enheter *

* USB-utgångsspänning 5v / 500mA kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, 
kontrollera instruktionerna från enhetens tillverkare före användning. PowaKaddy 
International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skador från att använda 
laddningsporten med inkompatibel enhet.



Searching Spela golf (Play Golf): 

• Vagnen börjar söka efter GPS-signal. Detta kan ta upp till 3 minuter 
beroende på plats och signalstyrka. För bästa resultat, kör bort från 
byggnader och stå under öppen himmel.

• Om ingen signal erhålls efter 5 minuter visas ett meddelande om 
låg signal. Gå till ett bättre GPS-signalstyrkeområde och vagnen 
fortsätter att söka.

Du kan styra motorfunktionerna medan GPS-enheten identifierar din 
position. När enheten har ett GPS-lås visas en lista med upp till 10 lokala 
banor. Navigera i listan genom att använda upp- och nedpilarna på 
skärmens högra sida

Välj bana:

1. Tryck på önskad bana från listan. Ditt val blir grönt.
2. Bekräfta genom att trycka på den blå ’LOAD COURSE’.
3. Vagnen tar några sekunder att ladda in informationen.

Demoläge (Demo Mode): 

Tillåter användaren att utforska bildskärmarna och vagnfunktionen utan 
att behöva en GPS-signal.

• Displayen efterliknar vagnen som söker efter ett GPS-lås och visar 
sedan en lista med banor som användaren kan välja mellan.

• Välj önskad bana och bekräfta genom att trycka på den blå ’LOAD 
COURSE’ -knappen.

• När data har laddats sveper du åt vänster och höger mellan 
GPS-avståndsmätningslägena, visa scorekortet och bläddra i 
inställningsmenyn. Se avsnitt 10 och 11 för mer information.

Notera: informationen som visas i demo-läge är endast för att visa 
produkten och kanske inte är korrekt baninformation.

• För att avsluta demoläget, gå till inställningsmenyn och navigera till 
sidan 3. Tryck på den röda knappen ‘EXIT DEMO’.

Observera: inga motorfunktioner är tillgängliga i demoläge.

Navigations pilarTryck för att ladda bana

Bana markerad

Avsluta demoläge

9 Vagnkontroller

StrömindikatorHastighetsinställning

Kontrollratten: Vrid för att kontrollera hastigheten på vagnen under 
normal drift. Tryck för att pausa och återuppta med den valda 
hastigheten.

Strömindikator: Visar om ström används till drivenheten.
(Grön - PÅ) (Röd - AV)

Hastighetsinställning: Vrid på ratten för att justera hastigheten på 
vagnen från 0 - 9 när motorn är påslagen. Tryck på kontrollratten för att 
pausa och återuppta den valda hastigheten.

Automatisk distansfunktion (ADF): ADF-funktionen är ett bekvämt 
sätt att skicka din vagn ett inställt avstånd. (5 till 50 meter / meter) Till 
exempel när du närmar dig en green kan du skicka vagnen mot nästa tee 
om omgivningen tillåter det.



Vänligen notera: det rekommenderas inte att skicka din vagn 
obevakad över brant eller ojämn terräng. För att aktivera ADF måste 
motorn pausas och sedan:

1. Tryck och håll ner kontrollratten tills ‘ADF’ visas (vänster) på 
displayen.

2. Vrid på kontrollratten för att välja avståndet mellan 5 till 50 
(yards/meter).

3. För att sätta vagnen i rörelse, tryck på kontrollratten för att 
starta motorn. Vagnen körs som standard med hastighet 4.

För att avbryta ADF: en, vrid kontrollratten till “0” visas som distansen 
att köra och bekräfta genom att trycka på kontrollratten alternativt 
tryck på den röda ’CANCEL’ –knappen.

För att avbryta när vagnen är i rörelse, tryck helt enkelt på 
kontrollratten för att pausa motorn som du gör vid normal 
användning alternativt tryck på den röda ’CANCEL’ –knappen.

Batterimätare: visas på displayens vänstra sida. Batteriets 
laddningstillstånd avgör hur mycket av fältet som tänds.

När fältet helt släckts indikerar det att batteriet är tomt. När ditt 
batteri är nytt kan fältet bara tappa en liten mängd under hela 
rundan. När ditt batteri åldras kan du tappa mer.

Om du tappar alla staplar kan detta indikera; (1) du har inte fulladdat 
batteriet (2) ditt batteri närmar sig slutet av dess livslängd och 
du bör överväga att köpa ett nytt. För ytterligare information om 
batterihantering, se avsnitt 10.

ADF

Batterimätare

Välj hål från rutnätet

Avstånd att gå Avbryt knappen

10 GPS-funktioner
Justera hålet manuellt:

När bandata har laddats visar din vagn GPS-information för hål 1. När 
du kommer in i ”tee-zonen” för nästa hål, kommer vagnen automatiskt 
att visa information för nästa hål.

Om du inte har gått in i den mappade ”tee-zonen”, därför inte 
automatiskt framåt eller om du inte börjar från den första tee; du kan 
välja ett hål manuellt. Att göra så:

• Tryck på den blå ’Hole’ -grafik högst upp på skärmen.
• Ett rutnät som visar hål 1 till 9 visas. Välj önskat hål från rutnätet.
• Hål 10 till 18 visas på en andra sida. Navigera mellan sidorna med 

hjälp av pilarna på höger sida av skärmen.
• När ett nytt hål har valts återgår du till föregående skärm du var 

på.

Par informationen visas högst upp på skärmen och uppdateras för 
varje hål.

Klocka:

Klockan finns i det övre högra hörnet på skärmen visar aktuell tid med 
GPS-data. Justera för sommartid i inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för 
mer information

Par informationNuvarande hål

Fulladdat

Halvladdat

Tomt



Navigera i GPS-funktionerna:

• Svep över skärmen från höger till vänster för att navigera mellan 
avstånden till green skärmen, Hinder skärmen, Slagmätnings 
funktionen och Scorekorts skärmen.

• Svep en fjärde gång för att gå tillbaka till skärmen avstånd till 
green.

• Svep från vänster till höger för att växla tillbaka genom 
föregående skärmar.

Avstånd till Green:

Avstånd till framkant, mitten och bakkant green visas på skärmens 
högra sida.

Notera: Avståndsenheterna kan när som helst ändras från Yards 
till Meter och vice versa i inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för mer 
information.

Hinder (Hazards):

Maximalt fyra hinder visas för varje hål. När du passerar hindret  
tas det bort från skärmen. Tre kategorier av hinder visas; Bunkrar, 
vattenhinder och slutet av fairway. Dessa visas med 3 olika symboler 
som visas nedan.

Avståndet som visas för varje hinder kan vara till framkant, mitten 
eller bakkant av hindret beroende på beskrivningen, dvs. CRKC - Creek 
Carry. Hitta alla hinder beskrivningar på nästa sida.

Obs: för enkelhets skull visas avståndet till mitten av greenen ovanför 
de kartlagda hinderna.

Slagmätning:

För att mäta ett slag:

• Tryck på den röda ”RESET” -knappen vid din startpunkt. Detta 
släpper ett GPS-stift och återställer avståndet till 0. När du börjar 
gå mot ditt mål räknar skärmen upp.

• Upprepa ovan för att starta en ny mätning.
• Avståndsenheterna kan när som helst ändras från Yards till 

Meter och vice versa i inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för mer 
information.

Notera: mätningen kommer att vara ’fågelvägen’, direkt från din 
startpunkt till din slutpunkt.

EOF 248LFWC 227RFB       156
VATTENBUNKER SLUT AV FAIRWAY

Avstånd till green

2 hinder kvarstår mellan vagnen och green

4 hinder kvarstår mellan vagnen och green

Avstånd till mitten av green

Uppmätt avstånd Återställningsknapp

Slagmätning



Hinder Beskrivning

Enter Score:

För in din score på ett digitalt scorekort med hjälp av skärmen ’Enter 
Score’. Använd de vänstra pilarna för att växla mellan hålen och högra 
pilarna för att mata in en score för det hålet.

Notera: Du måste växla manuellt genom varje hål.

Scorekort:

Tryck på ’VIEW SCORECARD’ -bilden högst upp på skärmen Enter 
Score för att visa hela scorekortet. Scorer som du har valt på 
Scorekorts skärmen visas på scorekortet.

Notera Ett ‘0’ på skärmen för scorekortet visas som en tom post på 
scorekortet.

När du har fyllt i alla 18 hål beräknas din brutto- och nettoscore. 
Handikappet är som standard inställt på ‘0’. Justera handikapp i 
inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för mer information.

Avsluta hela scorekortet genom att trycka på ”EXIT SCORECARD” 
-bilden högst upp på skärmen.

När hela scorekortet är klart visas en röd “SAVE CARD” -knapp längst 
ner på skärmen. Tryck på den för att spara scorekortet. Det sparade 
scorekortet kan nås vid ett senare tillfälle via inställningsmenyn. När 
scorekortet har sparats rensas scorekortet.

Tillbaka till Enter Score

Spara Scorekort knapp

Byt hål Mata in score

Se det kompletta scorekortet

RFB       
MFB

LFB

LFW

LFWC

MWF

MFWF

RFW

RFW C

Fairway Hinder:

LFB - VÄNSTER FAIRWAY BUNKER
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

MFB - CENTRUM FAIRWAY BUNKER
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

RFB - HÖGER FAIRWAY BUNKER
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

LFW - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

LFWC - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN ÖVER
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

MWF - CENTRUM FAIRWAY VATTEN
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

MFWC - CENTRUM FAIRWAY VATTEN ÖVER
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

RFW – HÖGER FAIRWAY VATTEN
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

RFWC - HÖGER FAIRWAY VATTEN ÖVER
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

BGB

FGB

LGB

RGB

FGW

FGW C

LGW

FGW C

Green Sidohinder:

BGB – BAKRE GREENBUNKER
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

FGB – FRÄMRE GREENBUNKER
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

LGB - VÄNSTER GREENBUNKER
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

RGB – HÖGER GREENBUNKER
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

FGW – VATTEN FRAMFÖR GREEN
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

FGWC – VATTEN FRAMFÖR GREEN ÖVER
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

LGW – VATTEN VÄNSTER OM GREEN
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

FGWC – VATTEN HÖGER OM GREEN ÖVER
Avstånd taget för att slå över hindret

CRCK – ÖVER BÄCK
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

Diverse Hinder:

CRK – BÄCK
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret

EOF - SLUT AV FAIRWAY
Distance taken from the BACK of the hazardEOF

CRK

CRCK



Sparade scorekort lista

Sparat scorekort

Tävlingsläge

Notera: Maximalt 20 scorekort kan sparas samtidigt. När denna gräns 
har uppnåtts kommer det tidigaste sparade scorekortet att skrivas 
över.

Sparade Scorekort:

För att komma åt de sparade scorekorten:

1. Välj alternativet ’SAVED SCORECARDS’ från inställningsmenyn.
2. Välj ett scorekort från listan. Ditt val blir grönt.
3. Tryck på den blå ’LOAD CARD’ -knappen längst ner på skärmen.

För att lämna scorekortet, tryck på ”EXIT SCORECARD” -bilden längst 
upp på skärmen och tryck sedan på menyikonen längst upp till vänster 
på skärmen för att återgå till inställningsmenyn.

Tävlingsläge: 

För användning i tävlingar där distansfunktioner inte är tillåtna. Alla 
avståndsmätningsfunktioner inaktiveras.

• Tävlingsläge kan aktiveras och avaktiveras i inställningsmenyn.
• När vagnen stängs av kommer Tävlingsläget att automatiskt 

inaktiveras och återaktivera avståndsfunktionerna för nästa 
runda.

Rund information:

Öppna inställningsmenyn genom att trycka på den vita ikonen längst 
upp till vänster på skärmen och välj alternativet ’ROUND INFO’ genom 
att trycka på pilen till höger om texten.

Visas gör:

• Bana: Den aktuellt valda banan. Ändra bana genom att välja 
’END ROUND’ på sidan 3 i inställningsmenyn och sedan välj ’PLAY 
GOLF’.

• Rondtid och rondsträcka: Visar vagnens “på” -tid och avståndet 
som vagnen har körts under rundan. Detta återställs när batteriet 
kopplas ur.

• Kalorier: Visar ungefärligt antal förbrända kalorier när du går 
under din golfrunda.

• Hastighet: Vagnens aktuella hastighet.
• Total distans: Visar det totala avståndet som vagnen har kört.

Tryck på ’EXIT’ -pilen för att återgå till inställningsmenyn följt av den 
blå ’EXIT’ -knappen för att återgå till GPS-avstånd.

Notera: Rond Info är endast tillgänglig när en bana har laddats via 
läget ’PLAY GOLF’.

Tillbaka 

Tillbaka till sparade scorekort listan

Ladda sparat scorekortSparat scorekort markerat

Rund information



11 Inställningar

Navigations pilarStäng 

Inställningssida 1

Inställningssida 2

Tillbaka till justera Par

Spara nya Par

Din nya GPS-vagn är redo att användas men det finns några 
inställningar du kan ändra. För att komma till inställningsmenyn, tryck 
på ikonen längst upp till vänster på skärmen.

För att avsluta, tryck på den blå ’EXIT’ -knappen längst ner på 
skärmen. Om du har gjort några ändringar av inställningarna, vänligen 
låt dina nya inställningar sparas. Stäng INTE av vagnen.

Navigera på de fyra sidorna genom att trycka på pilarna till höger på 
skärmen.

Settings Options:

ROUND INFO: 

Visar information om rondtid och distans. Endast tillgängligt när en 
bana har laddats via PLAY GOLF. Se avsnitt 10 för mer information.

UNITS: 
Byt mellan ‘YARDS’ (Miles) och ‘METRES’ (Km). Tryck på ’YARDS’ eller 
’METRES’ för att göra valet. Den som är markerad Vit är det aktiva 
valet. Alla mätningar visas i detta val inklusive GPS-mätningar och 
ADF-avstånd.

HANDICAP:
Press the plus ‘+’ and the minus ‘-’ symbols to increase or decrease the 
handicap.  Tryck på plus ’+’ och minus ’-’ för att öka eller minska 
handikappet.

COMP. MODE: 
Activate and deactivate Competition Mode by selecting ‘ON’ or ‘OFF’. 
The one highlighted White is the active selection. Competition Mode 
will default to off when the trolley is powered off.

TIME ADJUST: 
Justera för sommartid genom att trycka på plus ‘+’ och minus ‘-’.

PAR ADJUST:
Använd Par Adjust för att ändra par för dam- eller tävlingstee. Att 
använda:

1. Välj ’PLAY GOLF’ från Startmenyn och välj önskad bana när du 
uppmanas att göra det.

2. När banan har laddats öppnar du inställningsmenyn och öppnar 
alternativet ’PAR ADJUST’.

3. Växla mellan hålen med hjälp av pilarna på vänster sida och ändra 
par vid behov med hjälp av pilarna till höger.

4. Välj den blå knappen ’REVIEW AND SAVE CARD’ längst ned på 
skärmen när paren har ändrats.

5. Granska hela scorekortet på skärmen innan du väljer den röda 
knappen ‘SAVE CARD’. (Om fler ändringar krävs markerar du 
bilden ”EXIT SCORECARD” längst upp till vänster på skärmen).

6. När du väl har sparat kommer du tillbaka till Inställningsmenyn.

Notera: De sparade parern skriver över den nedladdade 
informationen och kommer att bli en permanent ändring. Upprepa 
processen för att återgå till de ursprungliga Paren.

Byt hål Ändra Par

Granska nya scorekortet



EBS12

SECURITY PIN:
Aktivera eller inaktivera säkerhets PIN funktionen genom att välja 
’ON’ eller ’OFF’. Den som är markerad Vit är det aktiva valet.

För att ställa in PIN:

• Ändra valet till ‘ON’.
• Ange en personlig fyrsiffrig kod.

PIN-låset är aktivt, du måste ange din PIN-kod varje gång du startar 
vagnen. Om du har glömt koden, använd standard-PIN: 7921 för att 
låsa upp kontrollerna.

Avaktivera PIN koden genom att välja ‘OFF’

SAVED SCORECARDS:
Tryck på pilen för att öppna listan med sparade scorekort. Se avsnitt 
10 för mer information.

CONNECTIVITY (Paired/Not Paired):
Visar anslutningsstatus med mobil enhet. För att para ihop en enhet, 
se avsnitt 14.

DEMO MODE:
Aktivera och inaktivera demoläge funktionen från Start-menyn genom 
att välja ’ON’ eller ’OFF’. Den som är markerad Vit är det aktiva valet.

ELECT. VERSION:Mjukvaruversion av Handtag och kontrollboxen.

GPS VERSION: GPS Programvaruversion installerat i handtaget.

END ROUND: Välj denna röda knapp för att gå tillbaka till Startmenyn.

Ange Pin

Inställningssida 3

Avsluta omgången

Elektroniska Bromssystemet 

Det helt nya elektroniska bromssystemet (EBS) är en extrafunktion för PowaKaddy-serie.

EBS är ett automatiskt bromssystem för nedförsbackar och håller vagnen med den valda hastigheten för att förhindra att 
vagnen rusar iväg från användaren. Dessutom kommer vagnen att hålla en vald hastighet uppåt, vilket tar bort behovet av 
konstant justering av kontrollratten.

Varning: EBS är ett bromssystem med hjälp av backar, inte en 100% parkeringsbroms. Vagnen måste vara påslagen och hjulen 
kopplade till drivningen för att bromssystemet ska fungera. Drivsystemet använder en begränsad gliddifferens för att tillåta 
bromsning och ger enkel manövrerbarhet. Försök att undvika att korsa en brant kulle eftersom vagnens belastning oftast 
kommer att appliceras på det nedre hjulet i sluttningen och kan leda till att det högre hjulet slirar. Om din vagn tappar dragkraft 
och hjulen börjar snurra, minska hastigheten och lägg jämnt tryck på handtaget för att öka dragkraften för båda hjulen.

Varning: Våta eller lösa markförhållanden kan leda till att hjulen låses och glider i branta sluttningar. Håll ett fast grepp om 
handtaget när du går upp, ner eller korsar sluttningar, för att hjälpa vagnen och undvika skador.



App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.
Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Anslutning

6-siffrig kod visas på den prickade linjen

Om du har problem att parkoppla:

• Säkerställ att inga andra PowaKaddy GPS-vagnar är påslagna i 
närheten.

• Försök att stänga appen och starta om vagnen, parkopplings 
processen kan ha avslutats.

Notera: En gång parkopplad med din smartphone kommer vagnen 
ihåg anslutningen. Välj bara ’Pair Device’.

För att uppdatera en bankarta:

1. Välj ’Update Course’ på appmenyn.
2. Använd antingen din smarttelefons GPS för att hitta din plats 

eller använd sökfältet. Välj önskad bana från listan så börjar 
vagnen starta uppdateringen. Ta inte bort eller stäng av 
batteriet under uppdateringen.

3. Starta om vagnen när uppdateringen är klar. Den laddas nu 
med de uppdaterade uppgifterna.

13 GPS Uppdateringar
Din GPS-vagn levereras med över 40 000 bankkartor över hela 
världen. men kan uppdateras när ny kartdata är tillgänglig. 
Kartorna kan uppdateras individuellt via Bluetooth med 
PowaKaddy appen, som kan laddas ner från Apple App store och 
Google Play-butiken.

1. Ladda ner PowaKaddy appen gratis från Google Play Store 
eller Apple App Store.

2. Öppna appen och ange det 14-siffriga serienumret som finns 
på vagnen i den bakre fogen.

Så här parkopplar du telefonen med vagnen:

1. Starta vagnen och gå in under alternativet ”CONNECTIVITY” i 
inställningsmenyn.

2. Välj den gula knappen ’Pair Device’ på telefonen.
3. Vagnen visar en sexsiffrig parningskod, ange denna i appen.
4. 



14 Batterivård

Notera: Standard 30V Litium batteriet är designat för att 
användas över en 18-håls runda och måste alltid fulladdas innan 
nästa rond. Vänligen följ ladd instruktionerna som beskrivs 
på nästkommande sidor. Vi är medvetna om att vissa golfare 
kommer försöka pressa dessa batterier till 27 hål. Detta kan 
skada den övergripande kapaciteten på batteriet och kan leda 
till ett tidigt fel. Spela mer är 18 hål med Standard batteriet 
kan förkorta batteriets livslängd allvarligt och ogiltigförklara 
batteriets garanti. 

Vänligen notera; Under normala förhållanden kommer det 
utökade 30V litiumbatteriet att göra 36 hål när det används 
på en PowaKaddy-produkt. Förhållanden som långa eller 
exceptionellt kuperade banor, våta markförhållanden och 
alltför tunga golfbagar kan minska vagnens räckvidd.

Notera: Standard 30V Litium batteriet är designat för att 
användas över en 18-håls runda och måste alltid fulladdas innan 
nästa rond. Vänligen följ ladd instruktionerna som beskrivs 
på nästkommande sidor. Vi är medvetna om att vissa golfare 
kommer försöka pressa dessa batterier till 27 hål. Detta kan 
skada den övergripande kapaciteten på batteriet och kan leda 
till ett tidigt fel. Spela mer är 18 hål med Standard batteriet 
kan förkorta batteriets livslängd allvarligt och ogiltigförklara 

Vänligen notera; Under normala förhållanden kommer det 

Laddningsinstruktioner:

1. Anslut laddaren till eluttaget - laddningsindikatorns lampa blir grön.
2. Slå på batteriet genom att hålla in strömknappen tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan lyser från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har 

startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statusljus kontinuerligt grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren 

från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen kommer att ta ungefär 8 timmar beroende på urladdning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om det lämnas under en lång tid stängs batteriet automatiskt 

av.

PLUG ‘n’ PLAY™

Batterisäkerhet:

• Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan skapa en 
anslutning mellan terminalerna.

• Spola inte av eller sänk ned i vätskor.
• Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan understiga -10 ° (14 ° F) eller över 40 ° C (105 ° F), t.ex. 

utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
• Ladda bara ditt PowaKaddy-batteri med den medföljande godkända laddaren. Att använda en annan laddare kan skada 

batteriet eller orsaka brand.
• Använd aldrig batteriet om höljet eller terminalerna är skadade.
• Det finns inga delar som kan repareras i batteriet, FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA BATTERIET eller försök att reparera. RISK 

FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.
• Batteriet är en förseglad enhet. Om det osannolikt kommer vätska från batteriet, rör inte vid vätskan eftersom det kan 

orsaka irritation eller brännskador.

Följ dessa försiktighetsåtgärder:

• Hudkontakt - Tvätta med tvål och vatten.
• Inandning - Utsätt dig för frisk luft och kontakta läkare.
• Ögonkontakt - Tvätta omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkare.
• Avfallshantering - bär handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din lokala 

återvinningscenter.

• Förbränn inte batteriet även om det är skadat.
• Använd endast ett PowaKaddy-batteri med en kompatibel PowaKaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra 

produkter kan skapa risk för personskador eller brand.

7-10 hrs



Litiumbatteri:

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla. Förvara helst i 
rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan det förvaras. Ladda en gång var tredje månad.

Batteritransport:

Se till att batteriet är avstängt vid transport av vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och att batteriet laddas ur. 
Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker skicka ditt batteri med flyg.

Avfallshantering av litiumbatteri:

Vid slutet av dess livslängd, vänligen kassera batteriet med vederbörlig omsorg för miljön.

1. Kör om möjligt batteriet helt tomt och ta bort det från vagnen.
2. Ta batteriet till din lokala återvinningscenter.

Laddningssäkerhet:

• Testa inte terminaler med ledande föremål.
• Ladda bara ett PowaKaddy-batteri med den medföljande PowaKaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är specifikt 

utformade för att fungera tillsammans.
• Ladda endast på en hård, plan yta.
• Laddaren blir varm, täck inte laddaren.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Använd inte en laddare om kontakten, ledningarna eller höljet är skadat.
• Ta ut kontakten med försiktighet. Dra inte i sladden.
• Undvik att använda en förlängningskabel.

15 Underhåll

Din PowaKaddy vagn är lätt att underhålla.

• Använd inte högtryckstvätt eller sänk ned vagnen under vattet. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta 
bort lera, gräs och annat skräp.

• Ta bort ibland hjulen och applicera fett på axlarna och rörliga delar.

Ditt serienummer finns i försänkningen i den bakre fogen, skriv en anteckning för framtida referens.
Om du får problem med din PowaKaddy-produkt, besök www.powakaddy.com/support



Partner

Alla PowaKaddy elektriska 
vagnar har tilldelats the 
Quiet Mark av Noise 
Abatement Society.

PGA är ett registrerat 
varumärke som tillhör 
Professional Golfers 

Association Limited.
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Missa inte.
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