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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 10, 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

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

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.



Klap uw trolley uit3
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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.

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 10, accu gebruik voor meer informatie.

Lithium accu

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
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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.



Meting

Type meting Afstandsinstelling

7 Scherm informatie

Wanneer uw accu volledig is opgeladen en op de juiste manier is 
geplaatst dan is uw trolley klaar voor gebruik. De verschillende 
functies worden hieronder uitgelegd.

NB: uw trolley is uitgerust met een “slaapstand” om de accu te 
sparen. Na 20 minuten rust schakelt het scherm uit. Gebruik de 
bedieningsknop om het scherm weer te activeren.

Bedieningsknop: draai deze om de snelheid van de trolley te 
veranderen, druk om te stoppen en druk om verder te gaan in 
dezelfde snelheid.

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

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.

NB: wanneer er wordt gepauzeerd bij snelheid 1 dan zal de snelheid 
worden gereset naar 0.

Linker functieknop: druk hierop om te schakelen tussen Drive en 
Approach afstanden.

• Drive: Reset voor het verlaten van de tee om uw drive-afstand 
te meten *. Om te resetten: houd de linker functieknop even 
ingedrukt ( dit reset ook de approachafstand). 

* Let op: de drive afstand die wordt weergegeven, is de afstand afgelegd 
door de trolley als deze aan staat. De totale afstand kan ook worden 
beïnvloed door de ‘downhill’ afdaling en als de achterwielen eventueel 
glijden op natte of losse grond.

• Approach: gebruik deze om uw “approach” afstand te meten. 
Reset uw “approach” meting (selecteer “approach”  en druk op 
de linker functieknop om te resetten) en gebruik hierbij ook de 
dichtstbijzijnde fairway afstandmarker. De afstand tot de green is 
zo uit te rekenen.

Rechter functietoets: druk hierop om te kiezen tussen  de klok, totale 
speeltijd en verbruikte calorieën.

• Totaal: Deze toont de totale afstand die door de trolley is 
afgelegd. Dit kan niet worden gereset.

• Afstand: Deze toont de totale afstand die tijdens de ronde 
wordt afgelegd. Deze reset zichzelf wanneer de accu wordt 
losgekoppeld.

• Tijd: Dit toont de “aan” tijd van de trolley. Dit zal resetten 
wanneer de accu wordt losgekoppeld.

• Calorieën: deze functie geeft de (ongeveer) verbruikte calorieën 
aan tijdens uw ronde. Dit totaal wordt gereset wanneer de accu 
wordt verwijderd.

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.

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.

Bedieningsknop

Rechter functieknopLinker functieknop

Snelheid

CalorieënMeting

Aan/uit indicatie

Tijd

Snelheidsinstelling



ADF Af te leggen afstand

Fabrieksinstellingen8

Klok

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

Activeren wanneer de trolley stilstaat:

1. Houd de centrale bedieningsknop ingedrukt tot ‘ ADF ‘ op het 
display verschijnt.

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.

Annuleren: draai de centrale bedienings knop naar  “00” en druk op de 
knop. Om de afstandsfunctie te stoppen tijdens de loop kan de aan/uit 
knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

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.

Accu meter: geeft de status van uw accu weer. Gedurende uw ronde 
zullen de 5 verlichte streepjes (vol) afnemen naar 0 (leeg). Wanneer 
uw accu nieuw is zal het verlies tijdens een ronde maar 1 of 2 streepjes 
zijn. Naarmate de accu ouder wordt, worden het er meer.

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

Uw nieuwe trolley is gereed voor gebruik. Bij instellingen kunt een 
aantal voorkeuren aangeven. Om naar instellingen te gaan:

1. Plaats uw accu in de trolley
2. Druk tegelijk beide functieknoppen 3 seconden in. De klok begint 

te knipperen in de linkerbovenhoek.
3. Druk op de rechter functieknop om door de opties heen te gaan.
4. Selecteer een optie door op de bedieningsknop te klikken. Draai 

de bedieningsknop om uw voorkeur te selecteren.
5. Druk op beide functieknoppen en houdt deze even vast om uw 

keuze te bewaren en af te sluiten.

Elk van de worden onder beschreven:

Klok: wanneer de klok knippert draai dan de bedieningknop om de tijd 
aan te passen. Herhaal dit voor elk cijfer.

Competitie modus: deze zet de ADF functie uit en registratie van de 
afstanden. Druk op de bedieningsknop voor aan en uit.

Accu meter



Afstandsinstelling

Competitie modus

Aan / Uit

Pincode

Voer pincode in
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EBS

Elektronische 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.

Beveiligingspincode: met het hangslotpictogram kunt u de PIN-
functie in-en uitschakelen door op de centrale aan/uit knop te 
drukken. Draai en druk om uw eigen 4-cijferige code in te stellen, sla 
elk cijfer op door op de aan/uit knop te drukken. Herhaal dit voor elk 
cijfer en houd beide functieknoppen ingedrukt om de nieuwe pincode 
op te slaan.

Let op: als u een pincode heeft ingesteld,  zal dit elke keer worden 
gevraagd als u de trolley aanzet. Mocht  u de pincode zijn vergeten, 
dan kunt u gebruik maken van de standaard fabrieks PIN: 7921

Afstandsinstelling: deze verandert de instelling van yards naar meters 
en andersom. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te maken.



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.
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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.

11 Onderhoud

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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