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Tillykke med dit nye Segboard! Denne 
stilfulde og kompakte transportør, der er 
opfundet til at overskride transport og foku-
sere på praktisk bevægelse, fejrer personlig 
og intuitiv mobilitet. Dette køretøj er sjovt at 
bruge og let at køre. Det er både bærbart 
og stilfuldt. Oplev banebrydende tekno-

logi, mens du glider ubesværet på vej til din 
destination.
Denne manual hjælper dig med opsætning 
og brug. Det er vigtigt, at du overholder alle 
sikkerhedsadvarsler og advarsler, der vises 
igennem, og at du bruger god dømmekraft, 
når du kører.

Pakken Indeholder:
• 1 helt nyt Segboard
• 1 brugervejledning
• 1 Batterioplader og netledning

1. Introduktion

OFFROAD 2.0
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Når du kører i køretøjet, risikerer du alvorlig 
personskade eller død ved kollisioner, fald 
eller tab af kontrol. For at køre sikkert, SKAL 
DU LÆSE OG FØLGE ALLE INSTRUKTIONER 
OG ADVARSLER I DENNE MANUAL.
Denne manual indeholder grundlæggende 
driftsinstruktioner til køretøjet. Det dækker 
ikke alle situationer, hvor der kan opstå per-
sonskade eller død.
BRUGERE SKAL BRUGE GOD DOM OG 

FÆLLES SINS FOR AT opdage og undgå 
farer og farer, som de kan støde på, når de 
kører i køretøjet. Køretøjsoperatøren skal 
bruge køretøjet i henhold til den lokale givne 
trafiklov og må ikke køre under alkohol-, 
narkotika- eller medicinbehandling.
Ved at bruge køretøjet accepterer du de ibo-
ende risici ved betjening af dette produkt.

Når du kører på segboardet, risikerer du 
skade ved tab af kontrol, kollisioner og fald. 
Det er dit ansvar at lære at køre sikkert på 
køretøjet for at mindske risikoen for at køre.
Denne manual er designet til at hjælpe dig 
med at lære sikre rideteknikker.

INGEN BØR BRUGE KØRETØJET, MEDMIN-
DRE DE HAR LÆST IGENNEM MANUALEN.

Gennemgå alt materialet ofte for at minde 
dig om korrekte rideteknikker og sikre pro-
cedurer.

Der er risici ved at køre eller køre ethvert 
køretøj. Offroad 2.0 er ingen undtagelse. 
Husker du, da du lærte at cykle? Du startede 
sandsynligvis et sikkert sted uden trafik og 
havde nogen til at hjælpe dig med at lære, 
især at stå på køretøjet. Du startede lang-
somt. Denne teknik gælder også for vores. 

Hvis du nøje følger alle instruktionerne og 
advarslerne i denne vejledning, skal du 
kunne lære dig selv at køre. Undgå at bruge 
køretøjet, hvis du føler dig træt, søvnig eller 
har en ustabil sundhedstilstand.

1. Kontroller altid batteriets opladning inden brug. Kør ikke, når batteriet er lavt, som angivet med et blin-
kende grønt lys eller et fast rødt lys. Dette kan stoppe med at fungere og få dig til at falde.

2. Tjek lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge køretøjet, f.eks. Følg alle gældende 
love for køretøjer og fodgængere.

3. Undgå forhindringer og glatte overflader, som kan resultere i tab af balance eller trækkraft og forårsage 
et fald.

4. Overskrid ikke den maksimale vægt på 100 kg - inklusive rygsække og andre genstande, der måtte 
medbringes. Overskridelse af vægtgrænsen kan skade rytteren og beskadige den.

5. Køretøjet må ikke bruges af små børn. Forældre skal bedømme, om børnene har den krævede koordi-
nation, evne og vurdering til at bruge køretøjet korrekt.

6. Løft den ikke fra jorden, når den er tændt. Tænd ikke midt i luften. Dette får hjulene til at dreje frit, hvil-
ket kan resultere i skade på dig selv eller skade på ting omkring dig.

7. Undlad at ændre det. Ændringer kan forstyrre betjeningen og kan resultere i alvorlig personskade og / 
eller skade. Ændringer annullerer den begrænsede garanti.

8. Da du balancerer ved at accelerere som reaktion på din tilbøjelighed, og hvis du læner dig for langt 
frem, vil motoren ikke være i stand til at indhente dig, og du kan falde. Når du når maksimal hastighed, 
vil den vippe baglæns. Forsøg IKKE at accelerere yderligere, ellers falder du ned.

9. Brug aldrig køretøjer, inklusive dette, under påvirkning af stoffer eller alkohol.

2. Sikkerhed

2.1 ADVARSEL

2.2 RISIKO FOR SKADE

2.3 OBS!

Sørg for, at denne manual læses og forstås på forhånd, og vær ekstra opmærksom, når 
du kører.
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3. Kom godt i gang

Trædeplader
Skærm

Tænd/Sluk knap Hjul
Ladeport Motor

LED Lys

3.2 Opadning af batteriet

3.3 Opladningstemperatur

3.4 Din vægt skal være over 15 kg

3.1 Overblik over Offroad 2.0

Din pakke leveres med en indbygget lithium 
-ion batteripakke. Før Offroad 2.0 tages i 
brug, skal du oplade batteriet helt. Sørg for 
at oplade batteriet et rent og tørt sted. Sæt 
den ene ende af netledningen i den. Sæt 

den anden ende i en jordet stikkontakt. Det 
røde opladningslys på opladerenheden tæn-
des. Opladeren kan tage op til 4-5 timer at 
fuldføre opladningen. Det røde lys på opla-
deren bliver grønt, når den er færdig.

For at garantere dine børns sikkerhed skal alle, der kører, være over 15 kg. Hvis førerens 
vægt er lavere end 15 kg, ryster den automatisk, indtil han / hun træder ned. Overskrid ikke 
den maksimale vægt på 220 kg (100 kg) - inklusive rygsække og andre genstande, der kan 
medbringes.

Hvis du vil have Offroad 2.0 i god driftseffektivitet, skal batteritemperaturen kontrolleres 
inden for specifikationsområdet.
Temperaturen inden opladning og opladning skal være inden for de anbefalede værdier. 
Tæt på den anbefalede temperatur er opladningseffektiviteten den højeste. Hvis det er for 
koldt eller varmt, vil opladningstiden være længere eller ikke fuldt opladet.

Arbejdstemperatur: -20 ° C - 65 ° C, Opladningstemperatur: 0 ° C - 40 ° C
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3.4 Din vægt skal være over 15 kg

4.1 Forberedelse

4.2 Kom godt fra start - følg disse trin

En LED-indikator bruges til at indikere batteriniveauet. Når lyset er grønt, betyder det, at 
der er nok strøm. Når lyset bliver rødt, skal du oplade det hurtigst muligt. Kontroller strøm-
niveauet inden brug for at sikre, at der er nok strøm til tilbageturen. Det kan være en god 
idé at oplade den hver gang efter brug.
Når effektniveauet er lavere end 15%, blinker LED-indikatoren, og summeren lyder oī.
Vedvarende rækkevidde falder om vinteren, fordi batteriets ydeevne falder hurtigt under 
kolde forhold. I f.eks. i en temperatur på -15 er batteriets ydeevne kun ca. halvdelen i forhold 
til den ved stuetemperatur.
ADVARSEL: Du får en besked, når batteriopladningen er meget lav, Offroad 2.0 bremser og 
ryster hjulene, når du kører på den. Hvis disse advarsler opstår, skal du straks sætte farten 
ned og træde af. Sluk for Offroad 2.0. og forsøg ikke at køre igen, før batteriet er genopla-
det.

Når du starter din første tur, anbefales det at du bære behageligt, afslappet eller sporty tøj, 
har flade sko på, og i øvrigt anbefaler vi dig stærkt at have beskyttelsesudstyr såsom hjelm 
og knæbeskyttelse på. Tag Offroad 2.0 med ud til et rummeligt sted, og sørg for, at der ikke 
er nogen væsentlige forhindringer.

1. Sæt det på jorden, og tænd for strømmen. Det kan stå i begge retninger. Det grønne lys øverst på 
enheden lyser. Sæt din dominerende fod på platformen ved siden af   hjulet. Brug din fod til at udjævne 
platformen og aktiver balanceringssystemet. Balanceringssystemet vil ikke være aktivt, før platformen 
er plan.

2. Med en fod på den ene trædeplade skal du stå lige op. Placer din anden fod i den anden ende af 
trædeplade.

3. Skift din kropsvægt gradvist fremad for at få fart. Spring ikke fremad.

4. Skift din kropsvægt bagud for at bremse eller stoppe. Hvis du fortsætter med at læne dig tilbage, vil 
du være i stand til at køre baglæns.

5. Vend din højre fod lidt fremad for at dreje til venstre. Vend din venstre fod lidt fremad for at dreje til 
højre.

6. For at rotere på det ene sted skal den ene fod vippes lidt fremad og den anden foden bagud.

7. Når du er klar til at komme af, skal du sætte farten ned, stoppe og træde først med den ene fod og 
derefter den anden. Sluk den. Hvis du ikke slukker for den, forbliver den tændt i 5 minutter, så du kan 
træde på og køre igen uden at aktivere tænd / sluk-kontakten. Det lukkes automatisk efter 5 minutter.

4. Kørsels guide

HUSK: Løft den ikke fra jorden, når den er tændt. Tænd ikke for det i luften.
VIGTIGT: Tophastigheden er 15 km / t. Når du nærmer dig den maksimale hastighed, vil 
den forsøge at forhindre dig i at accelerere yderligere. Det vil vippe tilbage for at flytte din 
vægt bagud. Du føler måske, at du bliver ’skubbet’ tilbage, eller at du ikke kan få det til at 
gå hurtigere. Fortsæt ikke med at læne eller bøje dig frem for at prøve at øge din hastig-
hed, ellers falder du.
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4.3 Terræn og påmindelser

5.1 Opbevaring

5.2 Reparationer

5.3 Garanti

1. Det er beregnet til både indendørs og udendørs eller brug på glatte, flade overflader. 
For at forhindre tab af trækkraft skal du dog altid være forsigtig, når du kører, og lære 
at identificere og undgå glatte og våde overflader, løse materialer, skråninger, huller og 
andre forhindringer.

2. Offroad 2.0’s hjul skal være i stand til at gribe jorden for at du kan holde dig oprejst. Hju-
lene kan skride, når de mister trækkraft, hvilket potentielt forårsager tab af kontrol og et 
fald. Pludselige manøvrer og kørsel over glatte overflader, bump og løse genstande og 
materialer kan medføre, at det mister trækkraft.

3. Kørsel på regnfuld og snedækket dag er strengt forbudt.

Opbevar det tørt. Hvis det ikke bruges, skal du genoplade batteriet hver anden måned for 
at opretholde batteriets levetid.

Køretøjer kan kun repareres med originale reservedele fra licensleverandøren eller sæl-
geren. Åbning, afmontering eller modificering af køretøjet uden licens eller ingen originale 
dele vil ugyldiggøre garantien.

Begrænset garanti:

• 1 år for køretøjet undtagen batteri eller andre forbrugsvarer.

• 6 måneder til batteri.

Garantien er ugyldig under følgende betingelser:

• Åbn køretøjet af en ikke-licenseret person

• Kvittering er ikke i overensstemmelse med køretøjet

• Uhensigtsmæssig håndtering / brug / vedligeholdelse af køretøjet

• Manglende overholdelse af punkterne i manualen

Følgende skader er ikke dækket af garantien:

• Skader på køretøjet ved upassende håndtering eller brug

• Skader på køretøjet ved upassende ændringer eller reparationer.

• Skader på køretøjet ved upassende opbevaring

• Skader på køretøjet ved et uheld

• Skader på køretøjets overflade

• Køretøjsskade eller funktionsfejl forårsaget af kørsel i regnvejr  
eller iblødsætning i vand.

Opbevar købsbeviset (kvitteringen) for at sikre din begrænsede garanti.

5. Vedligeholdelse og garanti



8

6. Forsigtighed

• Dette køretøj kan anvendes af børn fra 8 år og derover, personer med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn 
eller instrukser om brugen af køretøjet på en sikker måde og forstår farerne.

• Børn må ikke lege med køretøjet.

• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning.

• Apparatet må kun bruges sammen med den strømforsyning, der følger med apparatet.

• Oplad ikke natten over, eller når du ikke er i stand til at observere tavlen.

• Oplad og opbevar i et åbent, tørt område væk fra brændbare stoffer (dvs. genstande, 
der kan antænde).

• Oplad ikke direkte efter kørsel. Lad enheden køle af i en time inden opladning.

• Hvis du giver den til nogen i ferien, skal du lade den være i delvist opladet tilstand. Tag 
den ikke ud af pakken for at bringe den til fuld opladning og pak den derefter op igen. 
Ofte kommer produktet delvist opladet. Lad den være i denne tilstand, indtil den er klar 
til brug.

• Kør ikke i nærheden af   køretøjstrafik.

• Det er vigtigt at bære sikkerhedsudstyr, når du bruger denne enhed

• En skateboardhjelm og knæ- og albueunderlag og håndledsbeskyttere til beskyttelse 
mod fald.


