
BRUKSANVISNING



VARNING
Elscootern är en fritidsartikel avsedd att användas för persontransport. Övning krävs innan du bemästrar kon-
sten att köra elscootern. Du ansvarar för eventuella personskador eller materialskador som orsakas på grund 
av användarens bristande erfarenhet eller underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning.

Observera att du kan minska risken genom att följa alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning 
men du kan inte eliminera alla risker helt.

Följ gällande trafiklagstiftning och lokala restriktioner när du åker in på allmän plats.

Använd alltid hjälm när du åker för att skydda huvudet och andra nödvändiga skydd, som armbågsskydd och 
knäskydd.

Sänk hastigheten när du kör över övergångsställen, genom folksamlingar, svänger, kör uppför eller nerför en 
backe, passerar en skola och annan plats där hög hastighet kan orsaka personskador.

Låt inte barn under 12 år använda elscootern i offentlig miljö. Elscooterförare som ej fyllt 18 år bör åka under 
uppsikt av en ansvarig vuxen person.

För att undvika risk för funktionsfel på elscootern samt att orsaka person- eller materialskador ska elscoot-
ern inte användas i farliga miljöer.

Använd inte andra laddare för att ladda elscootern, utan endast den laddare som medföljde vid köpet av 
Miniglidern.

Ladda inte elscootern om laddaren eller eluttaget är fuktigt.

Montera inte isär elscootern och gör inga andra ändringar utan att först rådgöra med tillverkaren.

Låt inte någon annan åka på din elscooter om han eller hon inte först har läst och följer instruktionerna i den 
här bruksanvisningen noggrant.

Respektera fotgängares förtur vid övergångsställen. Undvik att skrämma fotgängare (framförallt inte barn) 
när du kör elscootern. När du kör om fotgängare bakifrån, använd ringklockan för att förvarna dem och sakta 
ner elscootern samtidigt som du kör om dem på vänster sida.

Kontrollera elscootern före varje användningstillfälle. Om du lägger märke till lösa delar, varning om låg bat-
terinivå, platta däck, kraftigt slitage, konstiga ljud, felaktig funktion eller andra onormala förhållanden, sluta 
använda elscootern omedelbart och kontakta närmaste servicecenter.

Denna cykel har en motor på 1000 watt. I vissa länder är det inte tillåtet att köra på allmänna vägar med mer 
än 250 watt motor. Då är det bara tillåtet att använda cykeln på en privat väg

Denna scooter kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur appa-
raten används på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade.

Barn får inte leka med elscootern.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Varning mot att använda icke-uppladdningsbara batterier:

Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av skickliga personer.

Litium jon batteri;

Röd kabel på kontakten är positiv, svart kabel på kontakten är negativ Metoden för att byta batterier: Demon-
tera skruven på bottenplastskyddet och koppla bort kontakterna och byt sedan ut med ett nytt batteri.

Detaljer om säker kassering av använda batterier: Följ batteridirektivet 2006/66/EC;

Kasta batteriet enligt batteridirektivet 2006/66/EC

VOLTO AB är importör av denna produkt.



MINIGLIDERNS DELAR

Gashandtag

Bromsar

Display

Ljus/tuta

On/off motor

Fällmekanism

Stöd

Ladduttag

Bakre LED belysning

Framlampa

Power On/Off
+/- växel

Larm AV
Tändning PÅ

tryck 2 gånger

Larm PÅ



SPECIFIKATIONER
Modell MINIGLIDER

Storlek 125 × 29 × 110 cm

Topphastighet 20km/h (uppgraderbart till 35km/h)

Räckvidd upp till 40km

Ram 6061 Aluminium

Batteri 48V - 13Ah

Maximal lutningsvinkel ca 20°

Styre Justerbart 90-110cm höjd 
58cm bred

Vikt 28 kg

Hjul 10 tum

Laddningstid 2 - 5 timmar

Storlek ihopfälld 125cm lång - 29cm bred - 65cm hög

Max belastning 150kg

Ålder 8+ är att rekommendera

Bromsar Skivbromsar fram och bak

Laddare 54,7V - 2A

Framlampa Ja, LED

Baklampa Ja, Dubbel LED i ramen

Användarens längd 120 - 200 cm

Stöd Ja

Varningsignal Tuta

Display LED



FELMEDDELANDE
Felkod Orsak Åtgärd

E07 Motorfel 1. Kontrollera kablar

E08 Fel på gashandtag 1. Kontrollera kabel 
från gashandtag.

E09 Fel på kontrollenhet 1. Kontrollera kablar till 
kontrollenheten både 
vid styret och nere i 
batterilådan.

E10 Fel på mottagnings 
kommunikation

1. Öppna upp batter-
ilådan som sitter med 6 
skruvar.

2. Koppla bort batteriet 
och avvakta 2 minuter 
innan du kopplar in det 
igen.

E11 Fel på sändning av 
kommunikation

1. Öppna upp batter-
ilådan som sitter med 6 
skruvar.

2. Koppla bort batteriet 
och avvakta 2 minuter 
innan du kopplar in det 
igen.

E12 BMS fel Batterifel som sker 
om något hänt med 
batteriet. Fukt, skada 
osv. I värsta fall måste 
batteriet bytas.

Börja med att koppla 
bort batteriet och låt 
det vila 2 minuter. 

Koppla sedan in det 
igen.

E13 Fel på belysning Kabel utkopplad på 
något ställe.

Kontrollera alla kablar.




