
Användar manual X4R



Beskrivning av ingående delar i golfvagnen X4R. Den finns 
i 2 varianter antingen med Litium eller GEL batteri



Ihopsättnings instruktioner
Börja med att ta fram bakhjulen.  De monteras ge-
nom att trycka ned piggarna som sitter i navet, skjut 
på  dem på axeln och tryck lätt  och vrid. du känner 
när hjulet är i sitt läge. Det hörs ett klick när hjulet  
sitter fast och de svarta drivhjulet på axel och hjul ska 
sitta tätt ihop. 
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Nu är det dags att fälla upp dragarmen.  när du gjort 
det, skruva fast den skruven som sitter mot hjulaxeln. 
vrid loss skruven som sitter mitt på dragarmen något 
varv och ställde i rätt läge för dig.
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3 Tag fram tippskyddshjulet och lossa sprinten. Nu ska 
du föra in det staget till tippskydshjulet i det fyrkan-
tiga röret mitt på bakaxeln. När du gjort det så sätter 
du tillbaka sprinten igenom fästet på bakaxeln och 
tippskyddshjulet. 

Dags för batteriet. Ladda batteriet först så att batte-
ri indikatorn lyser grönt. Litium batteriet stoppas i 
fördjupninen franför plåten på ramen GEL batteriet 
ställs på plåten mot stoppet och sätts fast med ett 
kardborreband. Koppla nu ihop batterikabeln med 
kabeln från vagnen.  

 
Hoppas allt gick bra, när du är klar går vi över till              
manövreringen av golfvagnen.
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 Vi startar med att ansluta fjärrkontrollen.                                  

1. Se till att fjärrkontrollen har batteri och att den är 
påslagen på sidoknappen. (5)
2. Se till att elgolfvagnen är avstängd, det vill säga att 
ingen grön lysdiod lyser på golfvagnen.(7)
3. Håll inne stoppknappen på fjärrkontrollen, se till att 
den röda lysdioden lyser på fjärrkontrollen, fortsätt att 
hålla inne knappen.
4. Tryck på startknappen på golfvagnen och håll inne 
knappen tills den gröna lysdioden blinkar (vilket gene-
rellt sker inom ett fåtal sekunder) eller håll kvar i max 
10 sekunder. Släpp sedan knapparna på både fjärrkon-
troll och vagn.
5. Nu ska fjärrkontrollen och elgolfvagnen vara synkro-
niserade och fungera tillsammans. Om det inte fung-
erar, upprepa proceduren en gång till och följ extra 
noggrant varje steg.

Fungerar det ändå inte, så kontakta oss på Fritidsport för 
vidare felsökning. 
 
Manövrering  av  vagnen.     
 
Starta vagnen så att lysdioden lyser grönt. 
 
Drift utan fjärrkontroll. 
Vrid på fartreglaget på höger sida till du får en hastig-
het som passar dig. Nu kan du styra med hjälp av han-
taget. Knappen time kan du trycka på 1-3 gånger så går 
vagnen 10, 20 eller 30m. 
 
Drift med fjärrkontroll.                                                                  
Sätt på fjärrkontrollen. Nu kan du styra vagnen med 
hjälp av pilarna. Farten fram eller bakåt ökar om du  
trycker snabba tryck sedan håller vagnen inställd 
hastighet. du styr med vänster och höger pil utan att 
påverka hastigheten. Du stoppar vagnen med röda 
stoppknappen. Time knappen fungerar som ovan. 
 
Prova gärna att köra lite innan du går ut på golfbanan.



Instruktioner för allmänt underhåll av elgolfvagn

Tillse allmänt underhåll av din elgolfvagn för att säkerställa vagnens längsta möjliga livstid.

1. Torka av ramen efter varje användning av vagnen för att ta bort eventuell lera, jord och 
gräs. Detta görs med fördel med en pappersservett eller en torr trasa.

2. Vagnen kan tvättas med vatten och borste, men använd då inte mer vatten än vad som finns 
i borsten. Häll inte vatten på vagnen med exempelvis hink eller trädgårdsslang.

3. Rengör inte vagnen med högtryckstvätt eller tryckluft eftersom det riskerar att skada vag-
nens elektroniska komponenter.

4. Ta bort bakhjulen en gång i månaden och ta bort eventuell smuts som fastnat på axlarna. 
En droppe olja kan läggas på vagnens rörliga metalldelar så att de rör sig mer friktionsfritt. 
Där plast ligger mot plast kan man använda en liten mängd silikonfett.

5. Kontrollera din elgolfvagn minst en gång om året för slitage och kontakta din återförsäljare 
om du märker en defekt eller sliten del. Lämna gärna in golfvagnen på service inför den nya 
säsongen. För jämförelse motsvarar 4-5 timmar golf med elgolfvagnen varje vecka under ett 
år cirka 4 års användande av en gräsklippare.

6. Koppla ur batteriet/laddaren när vagnen inte används eller laddas. Låt inte batteriet vara 
inkopplat till laddaren mer än ett par timmar efter att batteriet är fulladdat. Om du inte ska 
använda din elgolfvagn på ett tag rekommenderas att du förvarar batteriet i rumstemperatur 
på ett torrt ställe. Undvik förvaring på till exempel ett kallt och fuktigt garagegolv.

7. Kom ihåg att underhållsladda batteriet en gång i månaden när vagnen inte används. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H&F Nordic Sales AB


