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All PowaKaddy
electric trolleys
have been awarded
the Quiet Mark
by the Noise
Abatement Society.

PGA is a registered
trade mark of the 
Professional
Golfers’ Association

Limited.

 Käyttöohjeet



Pakkauksesta löytyy seuraavaa:

1 x Kärry| 1 x Akku | 1 x Laturi | 2 x rengas | 1 x kuvalliset ohjeet  

Kiitos uuden Powakaddy sähkökärryn ostamisesta. Lue käyttöohjeet tarkasti ennen ensimmäistä 
käyttökertaa. Akusta huolehtiminen on erittäin tärkeää!

Don’t Miss Out. 
Rekisteröi nyt!

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy

  Asennus

Ota renkaat laatikosta.

Poista akselin suojukset akseleiden päästä. Aseta renkaat 
akselille ja ja työnnä sisäänpäin, paina yhtäaikaisesti 
renkaan lukitusnappia sisään. Rengas lukittuu 
vetolaakeriin.

Huom. Renkaat voi lukita kahteen asentoon akselilla: 
Sisempi asento kärryssä veto päällä. Ulompi asento 
kärry vapaalla voi työntää / vetää kärryä. Huom. käytä 
vapaa asentoa ainoastaan, jos kärryyn tulee vika ja 
kärry jäättää kentälle kesken kierroksen.

1    1. Rekisteröi tuotteesi

Tarvitset kärryn, akun ja laturin sarjanumerot. Ne 
sijaitsevat jokaisessa tuotteessa. Kärryn sarjanumero 
sijaitsee takaosassa, katso kuva.

*Takuu ehdot. Katso lisätietoja osoitteesta powakaddy.com (Englanniksi)..
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3. Kokoon taittaminen
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TÄRKEÄÄ! Akku täytyy ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
Laita akku aina lataukseen samana päivänä kuin akkua on käytetty. 
Akun liiaksi tyhjeneminen voi heikentää akun elinikää. Tarkemmat 
ohjeet akun säilytyksestä kohdassa 10.

Käännä etupyörä paikalleen painamalla 
keltaistavipua etupyörän yläpuolella

Seuraavaksi paina keltaista vipua ylemmän 
bägitelineen alapuolelta ja nosta, 
takarunko ja kahva osasta kuulu Klick. 
Käännä ylempi bägitelineoikeaan asentoon 
ja kärry on koottu. 

Lithium Akku

PowaKaddy-sähkökärry sisältää innovatiivisen 
Plug’n’Play ™ -akkujärjestelmän, joka sisältää 
akkuliittimien jousituksen ja lukituksen 
sähköyhteyden ylläpitämiseksi epätasaisessa 
maastossa. Kun akku on latautunut ja kärry on 
koottu, kytke akku kuvan osoittamalla tavalla.

1. Aseta akku etupää edellä.

2. Paina akun takaosasta alaspäin kunnes akku
lukittuu.

3. Paina akun virta päälle, vihreä valo
palaa

Akun irroittaminen: Poista akku sulkemallavirta 
ensin virtapainikkeesta. Irrota akku vetämällä 
harmaata salpaa ennen akun nostamista 
kehyksestä.

Huomaa: Lithiumakku voidaan säilyttää 
akkukotelossa kuljetuksen ajan. Varmista, että 
sammutat akun virtapainikkeesta. Jos jätät akun 
vihreän LEDin kanssa palamaan, akku voi purkautua 
tai kärry aktivoitua kuljetuksen aikana.

Akun virtakytkin, 
vihreä valo palaa 

kun akku on päällä



5 Etupyörän säätö

Kärry on ennalta asetettu kulkemaan 
suoraan. Huomioithan myös että bägin 
toispuoleinen paino vaikuttaa kärryn 
suuntaan.

1. Avaa etypyörän lukitus

2. Pyöritä ylös kärry menee enemmän
vasemmalle

3. Pyöritä alas kärry menee enemmän
oikealle

4. Kun olet tyytyväinen kärryn kulkuun
lukitse etupyörä

6 Kahvan korkeuden säätö

Kahvaa voi säätää viiteen eri korkeuteen:

1. Avaa korkeudensäätöpultti 4mm kuusiokolo
avaimella.

2. Nosta tai laske sopivaan asentoon.

3. Lukitse uudestaan kiinni ja varmista että
lukkomutteri on tiukasti kiinni molemmilta
puolilta.



7 Ohjaustoiminnot

Kun akku on ladattu täyteen ja kytketty, kärry on käyttövalmis. 
Ohjaustoiminnot on kuvattu alla.

Huomaa: Kärryssä on virransäästötila akun käyttöiän 
pidentämiseksi. Kun kärry on ollut 20 minuuttia tyhjäkäynnillä, 
kärryn näyttö sammuu. Herätä kärry kiertämällä tai painamalla 
säätöpyörää.

Ohjauspyörä. Pyöritä ohjataksesi kärryn nopeutta normaalikäytössä. 
Paina keskeyttääksesi ja jatkaaksesi valitsemallasi nopeudella.

Virran merkkivalo: Näyttää, käytetäänkö käyttöjärjestelmään 
virtaa. (Vihreä - PÄÄLLÄ) (punainen - POIS)

Nopeuden asetus: pyöritä säätöpyörää säätääksesi kärryn 
nopeutta 0 - 9 moottorin ollessa kytkettynä päälle. Painamalla 
ohjauspyörää voit keskeyttää ja jatkaa valittua nopeutta.

Vasen toimintonappi: Paina vaihtaaksesi ajan / matkan ajan ja 
kokonaismatkan / matkan etäisyyden välillä

• Total: Näyttää kärryn kattaman kokonaismatkan. Tätä ei voi
nollata.

• Trip: näyttää matkan, jonka kärry on kulkenut kierroksen aikana.
.Tämä nollautuu, kun akku sammutetaan.

• Trip time: Näyttää kärryn päällä-ajan. Tämä nollautuu, kun akku
sammutetaan.

Oikea toimintonappi: Paina vaihtaaksesi välillä Yards / Meters 
(maili / metri)

Latausportti: Sijaitsee kahvan alapuolella. Avaa luukku GPS- ja 
mobiililaitteiden lataamiseksi. Lähtöarvo on 5 V / 500 mA, joka 
soveltuu useimpiin USB-laitteisiin *

*USB-lähtöjännite 5v / 500mA, yhteensopiva useimpien kannettavien USB-laitteiden 
kanssa, tarkista laitteen valmistajan ohjeet ennen käyttöä. PowaKaddy International 
Ltd ei vastaa tietojen menetyksestä tai vaurioista, jotka johtuvat latausportin käytöstä 
yhteensopimattoman laitteen kanssa.

Automaattinen etäisyystoiminto (ADF): ADF-toiminto on kätevä 
tapa lähettää kärry eteenpäin. (15, 30, 45 jaardia / metri) 
Esimerkiksi kun lähestyt viheriötä, voit lähettää kärryn kohti 
seuraavaa tee:tä, jos maasto on sopiva edessä.

Huomaa: ei ole suositeltavaa lähettää kärryä vartioimatta 
jyrkän tai epätasaisen maaston yli.

ADF: n aktivoimiseksi moottori on pysäytettävä ja sitten:

Keski säätöpyörä

Oikea toimintonappiVasen toimintonappi

Total

Distance Units

Virta ilmaisin

Kello / Trip aika

Nopeus numero

Mitta

Trip

Distance Units

Mitta



8 8. Tehdas asetukset

Kello

Kilpailutila

On / Off

1. Pidä ohjauspyörä painettuna, kunnes 'ADF' tulee näyttöön.

2. Käännä säätöpyörää valitaksesi etäisyys välillä 15 -30 - 45

3.  aseta kärry liikkeelle, käynnistä moottori painamalla 
ohjauskiekkoa. Kärry toimii oletuksena nopeudella 4.

Jos haluat peruuttaa automaattisen etäisyystoiminnon, käännä 
ohjauskiekko asentoon “00” ja vahvista valinta painamalla 
säätöpyörää. Peruuttaaksesi kärryn ollessa liikkeessä, keskeytä 
moottori painamalla normaali käytön aikana vain säätöpyörää.

Akku mittari: Näyttää kärryn akun tilan. Kun edistyt kierroksellasi, 5 
sinistä palkkia sammuvat täydestä tyhjäksi. Kun viimeinen palkki 
sammuu, se tarkoittaa, että akku on tyhjä. Kun akku on uusi, saatat 
menettää vain yhden tai kaksi palkkia koko kierroksen aikana. Akun 
vanhetessa saatat menettää enemmän palkkeja.

Jos akku näyttää tyhjää, tämä voi merkitä; (1) et ole ladannut akkua 
kokonaan (2) akun käyttöikä on loppumassa, ja sinun tulisi harkita 
uuden varaosan ostamista. Lisätietoja akun hoidosta, katso kohta 10.

Uusi kärry on käyttövalmis, mutta ohjelmointitilassa voit 
muuttaa useita asetuksia. Ohjelmointitilaan siirtyminen:

1. Kytke akku kärryyn ja kytke virta päälle.
2. Paina ja pidä molempia toimintonäppäimiä 3 sekunnin ajan.

Oletusnäyttö korvataan kellolla, joka vilkkuu näytön
vasemmassa yläkulmassa.

3. Voit vaihtaa vaihtoehtojen välillä painamalla oikeaa painiketta
4. Valitse tai muokkaa vaihtoehtoa painamalla säätöpyörää ja säädä

arvoa kiertämällä sitten painamalla.
5. Tallenna ja poistu pitämällä molempia toimintonappeja alhaalla.

Näyttö palaa sitten oletusnäyttöön

Jokainen asetus on kuvattu alla:

Kello: Kun kello vilkkuu, käännä säätöpyörä halutun numeron 
kohdalle ja vahvista painamalla. Toista jokaiselle numerolle.

Kilpailutila: Poista automaattisen etäisyystoiminnon (ADF) ja 
etäisyysmittaus käytöstä. Ota käyttöön ja pois käytöstä painamalla 
säätöpyörää, kun 'COMP' on korostettu.

ADF kuljattava matka

Akku Mittari



Electronic Braking System9

JARRU

EBS on automaattinen avustava jarrujärjestelmä alamäkeen laskeutumiseen, pitäen valitun nopeuden estääksesi kärryn 
karkaamasta käyttäjältä. Lisäksi kärry ylläpitää valittua nopeutta ylämäkeen, jolloin ohjauskiekon säätöä ei tarvita jatkuvasti.

Varoitus: EBS on avustava jarrujärjestelmä mäkien laskeutumiseen, ei 100%: n seisontajarru. Kärryn on oltava päällä ja pyörien 
kytkettynä vetolaakerin kanssa jarrujärjestelmän toimimiseksi. Kärryssä on rajoitettu tasauspyörästö, helpottamaan 
ohjattavuutta. 
Tärkeää! Kärryn kuorman on jakauduttava tasaisesti molempien takarenkaiden alle, että jarrutus toimii alamäessä. Yritä välttää 
jyrkässä alamäessä liikkumista, koska kärryn kuorma kohdistuu enimmäkseen rinteessä olevalle alemmalle pyörälle ja se voi 
aiheuttaa ylemmän pyörän luistamisen. Jos kärry menettää pitoa ja pyörät alkavat pyöriä, pienennä nopeutta ja kohdista 
tasainen paine kahvaan lisätäksesi molempien pyörien pitoa.
Esimerkki: Kun tulet alamäkeen hiljennä nopeuteen 3, jos vauhti alkaa kiihtymään alamäessä, kärry jarruttaa nopeuteen 3 asti, 
mutta ei pysähdy vaan jatkaa 3 nopeutta.

Varoitus: Märät tai pehmeät maa-olosuhteet voivat aiheuttaa pyörien lukittumisen ja luistamisen jyrkillä rinteillä. Kun kävelet 
rinteitä ylös tai alas, pidä kahvasta kiinni ja välttämään vaurioita.

EBS

Security Pin

Enter Pin

PIN: Ota käyttöön ja poista se käytöstä kiertämällä säätöpyörää, kun 
riippulukon kuvake on korostettu. Kun virta on kytketty, valitse 4-
numeroinen koodi kääntämällä säätöpyörää. Vahvista jokainen 
numero painamalla säätöpyörää. Toista sama jokaiselle numerolle ja 
pidä sitten molemmat painikkeet painettuna uuden suojaus-PIN-
koodin tallentamiseksi.

Huomaa: Jos olet ottanut suojaus-PIN-koodin käyttöön, se vaaditaan 
joka kerta, kun kytket kärryn päälle. Jos olet unohtanut PIN-koodisi, 
voit käyttää oletusarvoista PIN-koodia: 7921 avataksesi säätimet.

10 10 .Akun hoitaminen

Kärryjen mukana vakiovarusteena tulee 18 
reiän akku.
Jos olet hankkinut isomman 36 reiän akun. Se 
jaksaa 36 reikää, kun sitä käytetään 
PowaKaddy-tuotteessa. Olosuhteet, kuten 
pitkät tai poikkeuksellisen mäkinen kenttä, 
märät maa-olosuhteet ja liian raskaat golfbägit, 
voivat vähentää kärryn etäisyyttä. 
Huomio, että 36 reiän akku tulee myös ladata 
käytön jälkeen vaikka sillä olisi pelattu vaan 18 
reikää.

PLUG ‘n’ PLAY™



AKKU, turvallisuus

• Älä koskaan oikosulje akkua. Pidä se etäällä paperiliittimistä, kolikoista, avaimista ja muista pienistä metalli esineistä,
jotka voivat muodostaa yhteyden liittimien välillä.

• Älä roiskuta tai upota nesteisiin.
• Älä säilytä tai lataa akkua paikoissa, joissa lämpötila voi olla alle -10 ° (14 ° F) tai yli 40 ° C (105 ° F), kuten ulkotilat tai

metallirakennukset kesällä.
• Lataa vain PowaKaddy-akun mukana toimitetulla hyväksytyllä laturilla. Toisen laturin käyttö voi vahingoittaa akkua tai

aiheuttaa tulipalon.
• Älä koskaan käytä akkua, jos kotelo tai navat ovat vaurioituneet.
• Akussa ei ole huollettavia osia, ÄLÄ YRITTÄÄ AVATA AKKUA tai yritä korjata. SÄHKÖISKUN TAI TULIPALO RISKI.

• Akku on suljettu yksikkö. Jos epätodennäköisessä tapauksessa neste vuotaa akusta, älä koske nestettä, koska se voi aiheuttaa
ärsytystä tai palovammoja.

Noudata näitä varotoimia:

• Ihokosketus - Pese saippualla ja vedellä.
• Hengitys - Altistuminen raikkaalle ilmalle ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
• Roiskeet silmiin - Pese heti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.
• Hävittäminen - Käytä käsineitä akun käsittelemiseen ja hävitä heti; ota yhteyttä paikalliseen neuvontaan tai

kierrätyskeskukseen.

• Älä polta akkua, vaikka se olisi vaurioitunut.
• Käytä vain PowaKaddy-akkua yhteensopivan PowaKaddy-kärryn kanssa. Akun käyttäminen muissa tuotteissa voi aiheuttaa

vamman tai tulipalon vaaran.

Lataus ohjeet

1. Kytke laturi verkkovirtaan - laturin merkkivalo palaa vihreänä
2. Kytke akku päälle pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes vihreä valo palaa
3. Kytke akku laturiin. Laturin valo muuttuu vihreästä punaiseksi osoittaen, että lataus on alkanut.

4. Kun akku on latautunut täyteen, laturin tilan merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä. Poista tässä vaiheessa akku laturista ja laturi
pistorasiasta.

5. Sammuta akku virtapainikkeesta.
6. Latausprosessi vie noin 8 tuntia purkautumisen määrästä ja akun kapasiteetista riippuen.

7. Vältä akun lataamista yli 12 tunnia. Jos jätetään pitkäksi aikaan lataukseen, akku sammuu automaattisesti.

7-10 h

LATAUS, turvallisuus

• Älä yhdistä napoja johtavien esineiden kanssa.
• Lataa vain PowaKaddy-akku mukana toimitetulla PowaKaddy-laturilla. Laturi ja akku on suunniteltu erityisesti toimimaan

yhdessä.
• Lataa vain kovalla, tasaisella pinnalla.
• Laturi lämpenee, älä peitä laturia.
• Älä altista laturia sateelle tai lumelle.
• Älä käytä laturia, jos pistoke, johdot, koskettimet tai kotelo on vaurioitunut.
• Irrota pistoke varoen Älä vedä johdosta.
• Vältä jatkojohdon käyttöä.



11 11.Huolto

PowaKaddy-kärry on helppo huoltaa. 

• Älä koskaan pese suihkulla tai upota veteen. Puhdista kärry sienellä ja lämpimällä vedellä mutaa, ruohoa ja muita roskia
varten.

• Poista toisinaan pyörät ja rasvaa akselit ja liikkuvat osat.

Sarjanumerosi löytyy takaliitoksen onteosta. Tee muistiinpano tulevaa käyttöä varten. Jos sinulla on ongelmia 
PowaKaddy-tuotteesi kanssa, käy osoitteessa www.powakaddy.com/support

Lithium akun varastointi

Akku on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa, pois suorasta auringonpaisteesta, liiallisesta kuumuudesta tai 
kylmästä; ihannetapauksessa huoneenlämmössä. Lataa akku kokonaan ennen varastointia. Lataa sen vähintään kolmen 
kuukauden välein.

Akun kuljettaminen

Varmista, että akku on kytketty pois päältä kuljetettaessa kärryä välttääksesi kärryn käynnistymisen ja akun 
purkautumista. Tarkista lentoyhtiöltäsi, ennen kuin yrität lähettää akkuasi lentoteitse.

Litium akun hävittäminen

Kierrätä akku kun se ei ole enään käyttökelpoinen. 

1. IJos mahdollista, tyhjennä akku kokonaan ja poista kärrystä.
2. Vie akku paikalliseen kierrätyskeskukseen.
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