Íslenskar leiðbeiningar með nýju
PowaKaddy rafkerrunni þinni

Allar PowaKaddy rafkerrurnar hafa
hlotið Quiet Mark™ merkið frá
Noise Abatement Society

Takk fyrir að kaupin á nýju PowaKaddy kerrunni þinni. Við vonum að þú njótir og það er velkomið að
hafa samband við okkur ef eitthvað kemur uppá. Vinsamlega lesið vel leiðbeiningarnar. Það er mjög
mikilvægt að hugsa vel um rafhlöðuna og frekari upplýsingar eru á bls. ..... hvað hana varðar.
Þegar þú færð rafkerruna þá á eftirfarandi að fylgja:

1 rafkerra, 1 rafhlaða, 1 hleðslutæki, 2 hjól og svo þessr leiðbeiningar.
Mikilvægt - Það verður að hlaða rafhlöðuna í að minnsta kosti 12 tíma

áður en þú notar rafkerruna. Alltaf skal endurhlaða kerruna innan 24 stunda
eftir notkun. Ef þetta er ekki gert þá getur það stytt líftíma rafhlöðunnar

Athugið: Ef þú ert með Lithium eða 36 holu Lithium rafhlöðu, þá er hún felld niður í grind
rafkerrunar. Hún er losuð úr til þess að hlaða hana. Nauðsynlegt er að kveikja á henni (setja
rauða takkan á 1) áður en þú stingur henni í samband. (Sjá atriði 2, hér neðar á síðunni
Plug´nPlay™ til að sjá hvernig rafhlaðan er losuð úr)

Stilling á framhjólinu
Rafkerran þín er forstillt til þess að keyra beint, en ef þér
finnst hún leita til annarar hvorra hliðar, þá er auðvelt
að laga það með því að losa spennuna fyrir framhjólið
og snúa stilliskrúfunni. Snúðu henni upp til að kerran fari
meira til vinstri, en niður til að hún fari meira til hægri.
Þegar þú ert orðinn ánægður með stillinguna þá smellir
þú aftur niður spennunni.

Yfirlit stjórntækja
FW3i er með bjartan skjá og upplýsingar um stöðu rafhlöðu
Gaumljós
Gaumljósið gefur til kynna hvort straumÁ
Af
ur sé á kerrunni eða ekki.
Hraðastilling
Snúðu gula miðjuhnappnum til að velja hraða frá 0-9, þegar
straumur er á kerrunni. Þrýsta honum niður til að stoppa og
aftur niður til að halda áfram.

Að byrja
Settu hjólin á með því að þrýsta á gulu losunarfjöðrina á hjólinu og þrýstu þeim upp á öxulinn þar
til tannhjólin grípa. Athugið, að hægt er að læsa hjólunum bæði í hlutlausa stöðu og drifstöðu. Ytri
staðan er notuð ef drifið á ekki að vera tengt, annars er hjólið sett alveg innst þannig að tannhjólin
grípi. Til þess að opna grindina þá þarf að renna neðri lokunni (merkt með rauðu hér að neðan) fram
og þá er hægt að opna grindina eins og sést á myndinni hér að neðan.

Staða rafhlöðu

Kveikt / slökkt

Staða rafhlöðu
Sýnir hve mikið er eftir á rafhlöðunni

Fullt

Hálft

Lítið

Gaumljós
Gaumljósið sýnir hvort straumur sé á kerrunni eða ekki.(grænt/
rautt)
Hraðastilling
Snúðu gula miðjuhnappnum til að velja hraða frá 0-9, þegar
straumur er á kerrunni. Þrýsta honum niður til að stoppa og aftur
niður til að halda áfram.
Staða rafhlöðu
Sýnir hve mikið er eftir á rafhlöðunni
USB hleðsluinnstunga
Innstungan er undir handfanginu. Opnið lúguna til að stinga GPS
tækinu eða símanum í hleðslu. ATH USB portið er gefið upp fyrir 5v/500mA straum sem hentar flestum
tækjum*
*Vinsamlega athugið hvort þau tæki sem þið tengið séu gerð fyrir þann straum. Powakaddy International Ltd. tekur enga
Aðalhstjórnhnappur

FW rafkerran þín er með einstakt Plug’n´Play™ kerfi
sem heldur straumi vel þótt farið sé yfir óslétt land.
Settu rafhlöðuna í grindina eins og sýnt er á myndinni,
þegar hún er fullhlaðin. Hafðu slökkt á henni þegar þú
ert ekki að nota kerruna. (Rauði takkinn á 0)
Settu aftari hlutan á rafhlöðunni niður fyrst
Þrýstu niður á fremri hlutann þar til rafhlaðan
smellur í sætið.
Til þess að taka rafhlöðuna úr þá ýtir þú niður á
klemmuna að framan og þá getur þú lyft rafhlöðunni
úr
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ábyrgð á töpuðum gögnum eða skemmdum ef tækin eru ekki samhæfð fyrir 5v/500mA straum.

Sjálfvirk sending á kerru (ADF, automatic distance function)
Hægt er að senda kerruna sjálfvirkt um 15, 30 eða 45 metra.
USB hleðsluvísir
Staða rafhlöðu
ATH. Mikilvægt er að athuga að senda kerruna ekki áfram nema
um slétt svæði sé að ræða og ekki séu neinar hindranir í vegi.
Til þess að setja ADF á er aðalstjórnhnappinum haldið niðri þar
til kveiknar á ADF merkinu, þá er lengdin valin með því að snúa
hnappinum og síðan er kerran send af stað með því að ýta aðalstjórnhnappinum niður. Stöðvað er með því að ýta honum aftur
niður.
ADF

Hraðastilling

Kveikt/
slökkt

Vinsamlega athugið að fjarlægðir sem kerran fer eru ekki nákvæmar. Þær
eru m.a. háðar hleðslutöðu rafhlöðu, landslagi, þyngd golfpoka o.fl.
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Yfirlit stjórntækja, framhald

Yfirlit stjórntækja, framhald

FW7s er búin nýjustu tækni og glæsilegu útliti og er öflugasta
rafkerran í Freeway fjölskyldunni með 230w mótor og björtum
fjölnota LCD litaskjá.

Vinstri hnappur

Hægri hnappur

Aðalhstjórnhnappur

Af stað
Þegar búið er að kveikja á rafhlöðunni og hún komin í, þá er
kerran tilbúin til notkunar.
Báðar tegundirnar, FW7s og og FW7s EBS eru með fjölnota LCD
litaskjái. Skjárinn sýnir “startstöðu” og rafhlöðuvísirinn sýnir þér
stöðuna á rafhlöðunni.
Við almenna stillingu eru stjórntækin þessi:

Hraðastillir
Snúðu aðalstjórnhnappinum til að velja hraða frá 0-9. Hnappnum þrýst niður til að fara af stað og
síðan aftur niður til að stoppa. Kerran fer sjálfkrafa af stað á þeim hraða sem valinn var síðast, ef aftur
er ýtt á hnappinn.
Vinstri hnappur - Ýttu á til að velja á milli fjarlægðarmælinga
• Upphafshögg:
Endurstilltu áður en þú ferð af teig til að mæla upphafshöggið.
Til þess að endurstilla þá heldur þú vinstri hnappinum niðri,
Athugaðu að þetta endurstillir líka fjarlægð frá holu.

Upphafshögg, fjarlægð
frá holu og heildarlend

Fjarlægðareining
Metrar / yardar

Athugið að mæling upphafshöggs er einungis gild ef hægt er að fara með
kerruna í beinni línu frá upphafshöggi að kúlu.

• Fjarlægð frá holu:
Notað til þess að mæla fjarlægð frá holu með aðstoð fjarlægðarmæla vallarins. Endurstilltu við einhverja fjarlægðarstikuna og aktu síðan að boltanum. Þú dregur síðan fjarlægðina sem mælirinn sýnir frá
lendarmerkingu fjarlæðgarstikunnar og þá ertu með fjarlægðina frá holu.
• Samtals fjarlægð (Total):
Þetta segir til um hve langt rafkerran hefur farið, ekki er hægt að endurstilla þessa fjarlægðarmælingu.
Hægri hnappur - Ýttu á til að velja á milli klukku, tíma í gangi og hitaeininga (Calories)
• Klukka :
Klukka
Hraðastilling Hraði kerru
Er efst í vinstra horninu og sýnir hvað klukkan er. Til þess að
stilla klukkuna þá eru leiðbeiningar um það í Verksmiðjustillingunum hér fyrir aftan.
• Tími í gangi:
Þessi stilling sýnir hve lengi rafkerran hefur verið í gangi þar
frá því að kveikt var á henni.
• Heildarlengd:
Sýnir hve langt var farið frá því að kveikt var á rafhlöðunni
Mæld fjarlægð
Gaumljós
• Hitaeiningar :
Sýnir hve mörgum hitaeiningum hefur verið brennt frá því að kveikt var á rafhlöðunni
USB hleðsluinnstunga
Innstungan er undir handfanginu. Opnið lokið til að stinga GPS tækinu eða símanum í hleðslu. ATH
USB portið er gefið upp fyrir 5v/500mA straum sem hentar flestum tækjum*
*Vinsamlega athugið hvort þau tæki sem þið tengið séu gerð fyrir þann straum. Powakaddy International Ltd. tekur enga

Hitaeiningar

Senda kerruna sjálfvirkt (ADF):
ADF er þægilegur möguleiki á að senda kerruna beint áfram
um þann metrafjölda sem valinn er. Til þess að setja af stað:
1. Haltu niðri aðalstjórntakkanum þar til ADF merkið birtist
2. Snúðu hnappinum og veldu þína fjarlægð frá 5-50 metra.
3. Sendu hana af stað með því að þrýsta á aðalstjórnhnappinn
4. Til að hætta við velur þú “00” í fjarlægð og ýtir á hnappinn.

Viðvörun: Áður en þú sendir kerruna af stað, þá verður þú að
vera viss um að leiðin framundan sé greið, engar hindranir eða
mikill halli. Til þess að stöðva kerruna, eftir að hún er farin af stað, þarf að ýta aftur á aðalstjónhnappinn
USB
hleðsluljós

Sjálfvirk sending
kerru virk (ADF)

Vinsamlega athugið að fjarlægðir sem kerran fer eru ekki nákvæmar. Þær
eru m.a. háðar hleðslutöðu rafhlöðu, landslagi, þyngd golfpoka o.fl.

Rafhlöðumælirinn:
Mærlirinn sem sýnir stöðu rafhlöðunnar er ekki ósvipaður
eldsneytismæli í bifreiðum. F (Fullur), 1/2 (hálfur) og E
(tómur). Það eru 5 blá strik sem sýna hvað mikið er eftir af
rafmagni á rafhlöðunni. Fullhlaðin rafhlaða sýnir öll 5 strikin.
Smá saman eftir því sem líður á leikinn fækkar bláu strikunum
og þegar síðast bláa strikið hverfur þá er rafhlaðan tóm. Á
meðan rafhlaðan er ný þá missir þú kannsi 1-2 strik á hverjum
hring en eftir því sem það eldist fara þau fyrr.
Ef engin blá ljós lýsa, þá gæti það þýtt; (1) þú hefur gleymt að
hlaða rafhlöðuna (2) Líftími rafhlöðunnar er liðinn og þú ættir að athuga með að kaupa nýtt.
Staða rafhlöðu

Verksmiðjustillingum breytt:
Rafkerran þín er tilbúin til notkunar en þú getur breytt ýmsum
stillingum á henni. Til þess að gera það:
1. Kveiktu á rafhlöðunni og settu í kerruna.
2. Þegar lljósin kvikna á mælaborðinu heldur þú niðri hægri
og vinstri takka samtímis í 3 sek. Þá mun fyrst klukkan
blikka.
3. Þrýstu nú eingöngu á hægri takkann til að velja það sem
þú vilt í vallistanum.
4. Veldu möguleikann með því að þrýsta á aðalhnappinn og
síðan snýrðu honum til að velja það sem þú vilt setja inn.
5. Þegar þú hefur lokið breytingunum þá þarf að vista breytingarnar og það er gert með því að halda
niðri bæði vinstri og hægri takka í 3 sek.
Nánari útskýringar á stillingum:
Klukka

Klukka: Þegar tölurnar á klukkunni blikka þá snýrð þú aðalstillihnappnum þar til rétt tala kemur og ýtir svo á hann velur
aftur og ýtir.
Keppnisstilling: Þegar “COMP” ljósið kemur, þá er aðalhnappinum snúið og valið annaðhvort “Á” eða “Af” (On - Off)

ábyrgð á töpuðum gögnum eða skemmdum ef tækin eru ekki samhæfð fyrir 5v/500mA straum.
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Fjarlægðareiningar

Öryggiskóði (PIN)

Öryggiskóði (PIN): Þegar lásmerkið er upplýst, þá getur valið
að hafa öryggsnúmer virkt eða ekki (ON eða OFF) Til þess að
velja þér 4 stafa öryggisnúmer velur þú tölurnar eina í einu með
aðalhnappinum og síðan ýtir þú á hann og velur næstu tölu
og þannig koll af kolli. Ýta þarf á bæði Vinstri og Hægri takka
samtímis í 3 sek. til að vista öryggisnúmerið.
ATH. Ef þú hefur sett öryggisnúmer þá þarft þú að slá það inn
í hvert skipti sem kveikt er á kerrunni. Ef þú gleymir öryggisnúmerinu þá getur þú alltaf slegið inn 7192 til þess að aflæsa
stjórntækjunum.

Meðferð rafhlöðu
Lithium rafhlaða, 18 eða 36 holu

Venjuleg rafhlaða

Stilling á fjarlægðareiningum: (Distance measurement preferances) Hérna velur þú hvort þú viljir
nota yarda eða metra í öllum mælingunum. Þegar það sem þú óskar þér er lýst, þá ýtir þú á aðalhnappinn og síðan samtímis á hægri og vinstri í 3 sek. til að vista.

EBS merki sýnir að EBS er virkt

Rafhlöðurofi á Lithium rafhlöðu
1 er á og 0 er af

FW7S EBS er fullkomnasta gerðin í Freeway fjölskyldunni
og er með EBS bremsukerfi sem kemur sér vel í öllum
aðstæðum.
FW7S EBS virkar einstaklega vel niður bratta.

•

EBS kerfið er sett í gang með því að snúa aðalhnappinum til
vinstri (öfugan skrúfgang) þar til þú velur hraða niður fyrir 0,
þá mun kvikna á EBS merkinu og þú velur hvaða stillingu þú
vilt, frá 1 til 3 þar sem 3 er mesta hemlun.

•
•
•

Viðvörun ! EBS er hjálparbremsa en ekki 100% handbremsa.
Það verður að vera kveikt á kerrunni og dekkin í tengdri stöðu
til þess að kerfið virki. Drifkerfið er með mismunadrifi til þess
að hægt sé að stjórna kerrunni hægt við þessar aðstæður. Þegar
farið er í halla þvert, þá er hætta á því að efra hjólið nái ekki að
grípa og þá þarf að þrýsta á móti svo það nái gripi.
Aðgát skal sýna ef jörð er blaut eða laus í sér þar sem þá gæti
verið hætta á því að hjólin grípi ekki. Alltaf skal styðja vel við
kerruna í slíkum aðstæðum til að forðast slys eða skemmdir.

•
•
•

Viðhald PowaKaddy kerrunar er einfalt
Aldrei skal háþrýstiþvo kerruna eða setja hana í vatn. Hjólin skulu tekin af öðru hvoru og smurð.
Raðnúmer kerrunar er undir miðtúpunni á stellinu. Skráðu það í reitinn hér að ofan til að eiga það.

rafhlöðunni. Þung og blaut braut mikið landslag og þungur
golfpoki getur sett strik í þann reikning. Venjuleg rafhlaða
dugar í 2 til 3 ár, Mjög kalt veður getur þar haft áhrif. Jafnvel
rahlöður sem eru meðhöndlaðar eins geta endst misvel.

Settu aldrei rafhlöðuna á kaf í vant. Hreinsaðu hana með rökum klút ÁRÍÐANDI - ef rafhlaðan
hefur farið í vatn eða vatn komist í hana þá skal EKKI NOTA hana. Settur rafhlöðuna á auða jörð
og mokaðu sandi yfir hana og hafðu samband við PowaCaddy eða söluaðila.
Ekki hlaða við hitastig undir 0°C né nota undir - 5°C eða yfir 40°C.
Aldrei að nota rafhlöðu eða hleðslutæki ef snúrur, kontaktar eða hús er skemmt.
Aldrei að láta rigna á hleðslutæki eða leyfa raka að komast að honum. Ef slíkt hefur gerst þá
skal ekki nota hann.
Aðeins skal nota það hleðslutæki sem fylgdi, annars getur hlotist af skaði.
Aldrei skal afhlaða rafhlöðuna á annan hátt en með notkun í rafkerrunni.
Hfðu alltaf samband við flugfélagið þitt áður en þú reynir að flytja rahlöðuna með vélinni

Að hlaða rafhlöðuna:
•

•
•

•
•
•

Þrenns konar rafhlöður eru til:
Venjeleg 18 holu, Lithium 18 holu og Lithium 36
holu*.
* Við venjulegar aðstæður þá nærðu að spila 36 holur á

Mikilvægar öryggisupplýsingar um rafhlöður og hleðslutæki

•
•

Viðhald

FW rafkerran þín er búin nýrri gerð af Plug´n´Play™
lithium rafhlöðu. Til þess að hámarka endingu rafhlöðunnar er hollt að lesa eftirfarandi um viðhald
og hleðslu hennar.

•
•
•
•
•

Settu rafhlöðuna og hleðslutækið á láréttan fjlöt Tengdu fyrst rafhlöðuna og hleðslutækið áður
en þú stingur í samband.
Aðeins skal hlaða með rahlöðurofan í Á stillingu (1)
Hleðslutækið er með tvö gaumljós. Rautt logar fyrst eftir að stungið er í samband en fer yfir í
grænt fljótlega, en það þýðir ekki að hleðslan sé búin. Hafið í sambandi í 12 tíma.
Alltaf skal hlaða í a.m.k. 12 tíma, alveg sama hversu mikið var spilað. Aldrei skilja við rafhlöðuna
svissaða á í lengri tíma, Alltaf skal setja rofann á 0 áður en kerran er lögð saman.
Hafðu rafhlöðuna í hleðslu öðru hvoru, það gerir henni gott, jafnvel þótt þú sért ekki að nota
rafkerruna, sérstaklega að vetri til, því það eykur líftíma rafhlöðunnar.
Ef rafhlaðan er ekki notuð í 3 mánuði eð meira þá er í lagi að aftengja hana hleðslutækinu og
geyma á svölum dimmum stað. Endurhlaða skal ca mánaðarlega.
Nýjar venjulegar rafhlöður tekur nokkurn tíma að hlaðast vel. Byrjaðu bara á 9 holum fyrst og
síðan að hlaða þær aftur og þá ættu þær fljótlega að ná hleðslu til að spila heilan hring.
Ekki skilja venjulegu rafhlöðuna eftir í kerrunni í langan tíma ef hún er ekki í notkun. Rafhlaðan
afhleður sig og hleðslutækið mun ekki geta hlaðið rafhlöðuna.
Vertu viss um að þú hafir sett rofann á 0 þegar þú setur rafhlöðuna í kerruna og brýtur hana
saman.
Ef þú þarft meiri upplýsingar um rafhlöðuna, þá skaltu kynna þér framleiðslumerkin. Þegar rafhlaðan er búin, þá skal skila henni í Sorpu.
Ef þú lendir í einhverjum vandræðum með PowaKaddy kerruna þín farðu þá á:
www.powacaddy.com/support
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