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Serie nummer  

Serienumret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av batterihyllan. Detta nummer är nödvändigt för att komplettera 
och returnera ditt Garanti Kort som skall sparas för eventuellt framtida användande. 

Samma nummer skall också finnas på den låda du fick när din vagn levererades. Var vänlig spara lådan/emballaget i fall att du 
av någon anledning i framtiden kommer att behöva skicka tillbaka vagnen. Du måste också behålla och spara ditt kvitto i fall att 
din vagn behöver reservdelar under Garantitiden.

Vänligen skriv ner din vagns serienummer här för eventuellt framtida bruk

M   C   S                          
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Batterivård och Laddningsinstruktioner 

För kompletta guide lines inklusive råd för att förlänga batteriets livslängd, vänligen konsultera manualen för 
laddningsinstruktioner som kom med din vagn. Det är viktigt att du läser hela manualen för att säkerställa en  
säker användning av din laddare och batteri.

Alla batterier måste laddas efter varje användning/runda. Lämnas batteriet oladdat över längre tidsperioder finns  
det risk att du reducerar batteriets livslängd avsevärt.

Vänligen se till att bara använda laddare som kommer från Motocaddy för att ladda batterier som har levererats av 
Motocaddy. Cykliska batteriladdare är designade specifikt för och i enlighet med batteri tillverkarens krav. Lithium batteri 
laddaren FÅR INTE användas för att ladda andra batterier och är designad för att användas enbart för att ladda Motocaddys 
Lithium batterier.

Laddaren skall endast anslutas till jordat uttag; batteriladdaren får endast öppnas och underhållas repareras av auktoriserad 
personal. Öppnas laddaren av obehörig personal gäller inte garantin.

Batteriet skall förvaras och laddas på en matt fri torr yta i temperaturer som kan variera från 10°C till 30°C. Laddning I högre 
temperaturer är inte att rekommendera och kan reducera batteriets kapacitet.

När du ansluter batteriet till din vagn, var vänlig att säkerställa att kontakterna passar  ihop med varandra, svart på svart och 
blått på blått/rött beroende på vilken typ av batteri du har.
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Blybatteri och Laddningsprocedur 

1. Koppla ur och ta bort batteriet från vagnen
2. Anslut din laddare till eluttaget(jordat)
3. Anslut batterikabeln till laddaren matchande dem röda och svarta anslutningarna
4. Följ laddarens LED indikator steg visade här nedan: 

 
 

Laddad Laddar 90% Laddad Fullt laddad
 

5. När laddningen är slutförd vänligen dra ur kontakten till laddaren
6. Slutligen koppla ur laddaren från batteriet

OBS : Ladda aldrig batteriet utomhus eller i förhållanden där vatten och fukt kan tränga in i laddaren eller dess anslutningar.  
Om batteriet inte används under längre sammanhängande tidsperioder, var vänlig att ladda ditt batteri regelbundet(var 6:e vecka). 
Var då vänlig och låt inte batteriet vara kontinuerligt anslutet till laddaren och låt inte batteriet stå på laddning hela tiden.

Batteriet måste laddas i minst 12 timmar innan det används första gången, vänligen notera att laddaren kan ta ytterligare  
8 timmar för att visa fullt laddad(grön lampa) när den har nått 90% laddning(Gul lampa).
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Lithium Batteri Laddningsprocedur 

1. Koppla ur ditt lithium batteri från vagnen. Detta skall alltid göras innan ihopvikning  
av vagnen för att undvika att skada batteriet och/eller vagnen.

2. Anslut laddaren till eluttaget.
3. Anslut batteri kabeln till laddaren genom att matcha dem svarta och blåa kontakterna med varandra.
4. När laddarens led lampa har blivit grön är batteriet fulladdat och färdigt att använda. 

 
 

RÖD – Batteriet Laddar GRÖN – Batteriet fulladdat och klart att koppla från laddaren
 

5. Laddningsproceduren tar 3 till 5 timmar beroende på ur urladdat batteriet är (Vänligen notera att det kan  
ta något längre de första gångerna det laddas).

6. När batteriet är fulladdat vänligen koppla ifrån laddaren från eluttaget.
7. Slutligen koppla ifrån laddaren från batteriet. 

 
Vårda ditt Lithium Batteri! 

• Undvik att blöta ner ditt batteri (dränk inte batteriet i vatten, undvika djupa vattenpölar och tvätta  
inte din vagn när batteriet sitter kvar på vagnen).

• Om du tappar batteriet  i marken kan det leda till att interna battericeller skadas.
• Lyft inte batteriet I dess kabel.
• Använd en fuktig trasa för att torka av smuts.
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Skötselråd för ditt Lithiumbatteri                            

Rekommendation för vinterförvaring av ditt Lithium Batteri 
 
Om du av någon anledning inte kommer att använda batteriet på ett längre tag(mer än 3 månader) råder vi dig att förvara 
batteriet halvladdat. För att göra detta använd batteriet som vanligt under en golfrunda, ladda det sedan under 1,5 timme. 
Innan batteriet används nästa gång, ladda det(fyll upp det 100%) innan nästa gång. Vi är införstådda med att längre uppehåll 
inte alltid är förutsägbart, men då det är troligt att du inte skall använda batteriet på ett tag är det en god vana att följa dessa 
steg för att förlänga och maximera batteriets livslängd. Var vänlig och till se att laddaren ALLTID är urkopplad från batteriet 
efter laddning. 
 
Lithium Battery Management System (BMS) 
 
Motocaddy Lithium Batterier är utrustade med ett enkelt “Battery Management System (BMS)” för att skydda batteriet från 
överansträngning, ström peakar, komplett urladdning och överladdning. När batteriet levereras är det inte säkert att det ger 
någon data då det är designat för att maximera säkerheten under levereans. Var vänlig och säkerställ att ditt batteri är fulladdat 
innan du ansluter det till vagnen då detta aktiverar BMS och ’’slår på batteriet’’. Då och då under längre uppehåll och/eller djup 
urladdning kan BMS* slå av batteriet. Ett fullt laddat batteri löser problemet.

Motocaddys golfvagnar är designade för att arbeta med  BMS systemet installerat i Lithium batteriet och voltmätaren är 
också synkroniserad med att arbeta tillsammans med batteriet. Om av någon anledning laddningen i batteriet understiger 
laddningsnivån för batterivarnaren, kan BMS slå av batteriet för att skydda det. Om detta inträffar var vänlig ladda batteriet 
fullt. Var vänlig och notera att Lithium batterier har en tendens att ta slut plötsligt när det närmar sig urladdning, det är därför 
inte tillrådligt att spela extra hål då BMS kan komma att aktiveras för att skydda batteriet.
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Montera hjulen 

Det finns ett vänster och ett högerhjul, det är viktigt att montera dem rätt, annars 
riskerar du att vagnen inte rör sig alls. Hjulen är märkta vid naven på insidan med  
“L” and “R”. Vänster och höger bestäms stående bakom vagnen.

För att montera hjulen följ dem tre enkla stegen:

1. Tryck in knappen mot hjulets centrum (för S1 drag knappen längs med)
2. Träd på hjulen så långt det går(till det innersta läget).
3. Väl på plats släpp knappen och dra hjulet/n utåt tills det klickar och låser sig

Det yttre läget kan användas för frigång i fall att ditt batteri laddar ur  
under golfrundan.

VIKTIGT: Kontrollera att du har monterat båda hjulen på det innersta läget,
annars kommer din vagn att rotera fritt åt endera hållet.

Komma igång - Montera Hjulen
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Sätta samman din vagn

1. Dra i spaken för att frigöra låssystemet (fig. 1)
2. Res nyckelbenet till vertikalt läge (fig. 2)
3. Kroka ihop den nedre delen med chassits clip (fig. 3)
4. Vik helt enkelt upp den övre delen av chassit och dra i clippen igen för att låsa den övre delen (fig. 4)
5. Vik ut det övre bagvagns stödet (fig. 5)

 
 
Vika ihop din vagn

1. Kontrollera att du har kopplat ur batteriet och om du har ett blybatteri behöver du ta bort det från batterihyllan.
2. Säkerställ att det övre bagvagns stödet är ihopvikt.
3. Dra i spaken för att frigöra låssystemet.
4. Vik ner det övre chassit halvvägs och vik samtidigt ner nyckelbenet helt.
5. Dra i spaken för att låsa vagnen i ihopfällt läge, färdig att lyfta.

Komma Igång - Sätta samman och vika ihop din vagn

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5
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Använda Övre och Nedre bag hållarna 
 
De övre och Nedre bag hållarna på din Motocaddy vagn är designade för att hålla  
din bag säkert på vagnen och för att lätt kunna anpassas till baggar av olika storlek.

För att fästa din bag säkert följ dessa tre enkla steg  

1. Sträck den elastiska snodden runt din bag och fäst den i hållaren på andra sidan. (fig. 1)
2. Den elastiska snodden är nu säkert fäst (fig. 2)
3. Positionera dem två placerings snoddarna i centrum på din bag vagn. (fig. 3) 

Du kan använda samma tillvägagångs sätt på både den Övre och Nedra bag hållaren. 

Var vänlig och kontrollera att den elastiska snodden är ordentligt fastsatt i kroken innan du 
drar i den för att lossa bagen från vagnen. Överseende med detta kan skada användaren.

Komma igång - Använda  Övre och Nedre bag hållarna

 
Fig 1

Fig 2

Fig 3
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Justera Bag hållarna

Bag hållarna är gjorda av elastiskt material för att kunna hålla fast din bag ordentligt  
på vagnen. Snoddarna skall justeras så att dem är ganska spända runt din golfbag. 

Följande steg visar i detalj hur du justerbar snoddarna: 

1. Ta loss dem elastiska snoddarna från hållaren, genom att dra dem rakt ut i sidled (fig. 1)
2. Flytta hållaren så mycket det behövs för att antingen spänna åt eller släppa ut.  Om du 

drar hållaren nedåt dras den åt, om du trycker den uppåt så släpps den ut. (fig. 2)
3. Säkerställ att snoddarna fästs i hållaren innan du använder och fäster den elastiska 

snodden (fig. 3), igen.

Komma igång - Justera bag hållarna

 
Fig 1

Fig 2

Fig 3
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Säkerhets avstängning

Din  Motocaddy vagn är utrustad med en Säkerhetsavstängnings funktion som hjälper till att 
förebygga skador på din vagn ifall att den skulle bli otillbörligt använd och iså fall kan den  
inte flytta sig på 30 sekunder. Om detta skulle inträffa kommer din vagn automatiskt stänga  
av strömmen till motorn.

Om din vagn har stängt av p.g.a. denna anledning kommer följande ses i displayen:

• För S1 eller S1 PRO kommer LED panelen att visa “L” där hastigheten normalt skulle ha visats 
Och den vänstra LED lampan(grön) kommer att fortsätta lysa (fig. 1)

• För S3 PRO kommer displayen att blinka “LOAD” där avståndet normalt skulle ha visats och 
den blåa cirkeln kommer fortsätta att rotera (fig. 2)

Genom att trycka på AV/PÅ knappen kommer vagnen att återställas.

Säker användning av din vagn

• Din Motocaddy vagn är designad för att transportera golf bagar och golfklubbor.  
Om vagnen används för andra ändamål kan vagnen och dess användare skadas.

• Försök inte att transportera annan utrustning.

• Vagnen är inte designad för person transport.

• Använd inte vagnen för att dra dig upp i uppförsbackar

Komma igång - Säkerhetsavstängning/Säker användning av din vagn

 
Fig 1

Fig 2
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• Att dränka vagnen i vatten(hål) kommer sannolikt att skada vagnen.
• Använd inte vagnen i drogat eller alkoholpåverkat tillstånd.
• Alla batterier måste kopplas ur innan transport.
• Bly batterier måste tas bort från batterihyllan innan den transporteras.
• Använd alltid bärremmen när batteriet flyttas eller transporteras.

Skötsel av din vagn

Även om din Motocaddy Vagn har allväder skyddats, var vänlig och följ dessa enkla råd för att hjälpa till att skydda din vagn: 

• Förvara inte din vagn utomhus.
• Försök att skydda din vagn med ett paraply under kraftiga skyfall för att minimera risken för vatten relaterade skador.
• Torka om möjligt av överflödigt vatten innan vagnen förvaras.
• Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra din vagn. För att förebygga vattenskador, torka av vagnen med fuktad trasa.

Din Motocaddy vagn är designad för att behöva så lite underhåll som möjligt; vi rekommendera dock att du kollar vagnen 
regelbundet för att säkerställa:

• Att det inte bildas extra lager av smuts och lera.
• Att framhjulets mutter är åtdragen och att snabb kopplings armen är fastsatt.
• Att framhjulet kan snurra fritt och obehindrat.
• Att batteriets väska och bärrem är intakta och oskadade. (gäller endast blybatterier).

Endast Motocaddy orginaldelar bör användas vid reparation av din vagn.

Komma igång – Säker användning/ Skötsel av din vagn
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S1 Översikt av komponenter

1. Digital Kontroll Panel
2. Övre  Bag Stöd
3. Centralt ihopviknings System
4. Ihopviknings knapp
5. Bak hjul
6. Bakhjulens frigångs knapp
7. Nedre Bag stöd
8. Batteri
9. Batteri hylla
10. Motor (Placerad under batterihyllan)
11. Fram Hjul
12. Fram Hjuls spakar för Hjul Korrigering
13. Batteri Kablar och anslutningsdon

S1 Översikt av komponenter
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Använda din S1

S1 är extremt lätt att kontrollera. Den röda knappen används för stänga AV/PÅ vagnen, men också för att kontrollera vagnens 
hastighet. Hastigheten på vagnen kan justeras stillastående eller under gång.

Vagnen har 9 st hastigheter (1 till 9) där 1 är
långsammast och 9 är snabbast. 
För att öka hastigheten roteras knappen medurs,
För att minska hastigheten roteras knappen moturs.

För att starta vagnen, väljer du önskad hastighet och 
trycker på knappen. Vagnen accelererar steglöst till 
önskad hastighet. För att stanna vagnen tryck bara 
ned knappen igen – det finns ingen anledning att 
minska den redan inställda hastigheten.

Det finns två indikerade LED lampor under 
Hastigheten. Den högra LED lampan batteriets 
kapacitet (grön, gul & röd) och kommer att lysa upp 
så snart som batteriet kopplas in. Den vänstra LED 
lampan lyser när vagnen är i läge PÅ.

Vagnen är designad för att skydda ditt batteri från att bli helt urladdat, skulle ditt batteris kapacitet sjunka för lågt kommer
 vagnen att stoppa eltillförseln till motorn, i så fall kommer du att se ett “b” blinka i displayen.

Använda din S1
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S1 PRO Equipment Overview

1. Digital Kontroll Panel
2. Övre  Bag Stöd
3. Centralt ihopviknings System
4. Ihopviknings knapp
5. Bak hjul
6. Bakhjulens frigångs knapp
7. Nedre Bag stöd
8. Batteri
9. Batteri hylla
10. Motor (Placerad under batterihyllan)
11. Fram Hjul
12. Fram Hjuls spakar för Hjul Korrigering
13. Batteri Kablar och anslutningsdon
14. USB Laddnings Port

S1 PRO Översikt av Komponenter 
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S1 är extremt lätt att kontrollera. Den röda knappen används för stänga AV/PÅ vagnen, men också för  
att kontrollera vagnens hastighet. Hastigheten på vagnen kan justeras stillastående eller under gång.

Vagnen har 9 st hastigheter (1 till 9) där 1 är
långsammast och 9 är snabbast. 
För att öka hastigheten roteras knappen medurs,
För att minska hastigheten roteras knappen moturs.

För att starta vagnen, väljer du önskad hastighet och 
trycker på knappen. Vagnen accelererar steglöst till 
önskad hastighet. För att stanna vagnen tryck bara 
ned knappen igen – det finns ingen anledning att 
minska den redan inställda hastigheten.

Det finns två indikerade LED lampor under Hastigheten. 
Den högra LED lampan batteriets kapacitet (grön, 
gul & röd) och kommer att lysa upp så snart som 
batteriet kopplas in. Den vänstra LED lampan lyser 
när vagnen är i läge PÅ.

Vagnen är designad för att skydda att ditt batteri från att bli helt urladdat, skulle ditt batteris kapacitet sjunka för lågt kommer
vagnen att stoppa eltillförseln till motorn, i så fall kommer du att se ett “b” blinka i displayen.

Använd din S1 PRO / Ström och Batterinivå
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Använda Justerbar Avståndskontroll

S1 PRO innehåller en basfunktion, en justerbar Avståndskontroll som tillåter dig att Skicka vagnen  
i förväg 15-45 meter.

1. Vid stillastående ställ in vilken hastighet som du vill Skicka iväg vagnen med.
2. Håll in AV/PÅ knappen i några sekunder, dem yttre delarna av LED displayen roterar en gång 

medurs. Då kommer “1” att blinka i displayen, det finns tre stycken avståndsinställningar, 
1 = 15 meter, 2 = 30 meter and 3 = 45 meter.

3. Vrid knappen medurs för att öka avståndet och moturs för att minska avståndet.
4. Tryck ned AV/PÅ knappen för att Skicka vagnen I förväg, den vänstra Led lampan kommer  

att blinka.
5. Vagnen kan stoppas manuellt genom att trycka ned knappen igen.

I det osannolika fallet att vagnen skulle misslyckas med att mäta avståndet, kommer vagnen att 
stänga av eltillförseln till vagnen och motorn för att hindra att vagnen åker för långt. Vagnens 
display kommer att blinka “E” för att indikera att denna säkerhets funktion trätt i kraft. 

Vagnen kan återställas genom att trycka ned AV/PÅ knappen en gång, och därmed tillåta att  
du fortsätter använda din vagn utan denna justerbara avståndskontroll, tills du kan kontakta  
vår tekniska support.

S1 PRO – Använda Justerbar Avståndskontroll
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Använda USB Laddningsport

Ta helt enkelt av portskyddet och anslut en USB kabel till laddnings Porten på undersidan av handtaget.
Enheten kommer att fortsätta att ladda så länge som det finns ström i batteriet och så länge som batteriet är inkopplat.

Det är viktigt att notera att uppladdnings hastigheten är längre än till en elansluten laddare men likställd med en dators  
USB laddnings port.

USB laddaren tar ström ifrån vagnens batteri och upprepad laddning kommer att reducera batteriets kapacitet mellan 
laddningar. Vagnen är designad för att koppla ifrån USB porten när batteri kapaciteten når en viss förut bestämd nivå. 

S1 PRO – Använda USB Laddningsport
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S3 PRO Översikt av Komponenter

1. Digital Kontroll Panel
2. Övre Bag StödCentral 
3. Centralt Ihopviknings 
4. Ihopviknings knapp
5. Bak Hjul 
6. Bakhjulens frigångs knapp
7. Nedre Bag stöd
8. Batteri
9. Batteri Hylla
10. Motor (placerad under batterihyllan)
11. Fram Hjul
12. Fram Hjuls spakar för Hjul Korrigering
13. Batteri Kabel och anslutningsdon
14. USB Laddnings Port

S3 PRO Översikt av Komponenter
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Den avancerade Digitala Kontroll Panelen

1. Inställd Hastighet
2. Klocka
3. Tidtagare Runda /Tappad boll
4. Batteri Mätare
5. Batteri Inställning
6. Avståndsmätare
7. Scroll Knapp
8. USB Laddnings Port
9. Hastighets Kontroll & AV/PÅ
10. Programmeringsknapp

Använda dem Digitala Funktionerna

För att aktivera kontroll panelen måste du ansluta
vagnen till batteriet. När displayen aktiveras, visas  
den inställda hastighet som vagnen kommer
att förflytta sig med i den blå cirkeln När vagnen  
är i rörelse kommer den  blå cirkeln att rotera.

OBS : Vänligen notera att under visa väderleksförhållanden kan imma och fukt uppkomma i displayen.  
Detta påverkar inte vagnens funktion. Imman och fukten kommer att försvinna när det torkar upp.

Den Digitala Kontroll Panelen / Använda dem digitala funktionerna
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Ställa Klockan

1. Tryck och håll nere “Set” knappen i tre sekunder tills dess att minuterna börjar att blinka.
2. Ställ in minuterna genom att trycka på “Scroll” knappen, varje tryck ökar tiden med en minut.
3. För att hoppa till timmarna trycka ner ’’Set” knappen.
4. Ställ in timmarna på samma sätt som för minuterna.
5. När klockan går rätt, tryck ned och håll nertryckt “Set” knappen i 3 sekunder för att bekräfta. 

Batteri Mätare

Batteri mätaren på den digitala displayen är som standard inställd för att mäta kapaciteten i Blybatteriet.
För att kunna mäta Lithium batteriets kapacitet, vänligen följ stegen nedan:

1. Håll nere “Scroll” knappen när du kopplar in batteriet och släpp den först då displayen tänds upp. 
2. Tryck in  “Scroll” knappen för att skifta mellan “S” (Standard l Extended Range Batteri) och “L” (Lithium Batteri). 
3. Koppla sedan ur batterie kabeln från vagnen i 5-10 sekunder , anslut sedan kabeln igen och vagnen är klar att använda. 

OBS: Vänligen notera att du även kan ställa in din pinkod under denna procedur.  Om du inte vill programmera in en Pinkod 
så använder du bara ’’Scroll’’ knappen (“Set” knappen används för att programmera in Pinkoden, glöm inte att notera denna).

Vagnen är designad för att skydda ditt batteri från att bli helt urladdad, om batteri nivån blir för låg kommer vagnen att slå av 
ström tillförseln till motorn. Om så är fallet kommer Batteri Mätaren i Displayen att blinka..

S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna
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S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna

Starta och stanna vagnen och ändra hastighet

Hastigheten kan justeras antingen då vagnen står stilla eller då den är i rörelse, rotera den stora knappen medurs för att öka 
och moturs för att minska farten. Du kommer då att se att hastigheten justeras i den blå cirkeln. Hastigheten kan ställas in 
från 1-9. Vi rekommenderar att du ställer in den på 3 första gången. För att starta vagnen tryck på den stora knappen. För att 
stanna vagnen tryck bara på den stora knappen – det är ingen mening med att reducera hastigheten för att stanna, utan 
vagnen är programmerad för att stanna steglöst likväl som att accelerera steglöst till inställd hastighet. Du kommer att märka 
att den blå cirkeln roterar när vagnen är i rörelse.

Använda den Justerbara Avstånds Kontrollen

1. När vagnen står stilla, ställ in den hastighet du vill att vagnen skall starta med.
2. Håll nere den stora knappen i några sekunder.
3. Avståndsmätaren kommer att indikera105’ ( yards eller meter) och ordet ’ADC’  

kommer upp i displayen.
4. Vrid knappen medurs för att öka  och moturs för att minska avståndet..
5. Tryck på knappen den stora knappen en gång för att starta vagnen.
6. Avstånds mätaren kommer att räkna ner med 1 yard eller meter tills inställt avstånd är uppnått. 

Vagnen kan när som helst stannas genom att trycka på den stora knappen en gång  

Om det osannolika skulle inträffa att vagnen inte registrerar avståndet i ADC mode, kommer vagnen 
att stänga av ström tillförseln till motorn. Vagnens display kommer att blinka ‘’diSt’’ för att indikera 
att så har skett.

Vagnen kan återställas genom att trycka på den stora knappen en gång. Du kan då fortsätta 
använda din vagn tills du kan kontakta vårt tekniska supportteam.
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S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna

Avstånds avläsningar

Det finns tre stycken olika avstånds avläsningar – “Distance 1”, “Distance 2” and “Total Distance”. Du kan hoppa mellan dem 
genom att närsomhelst trycka på “Scroll” knappen. Vi rekommenderar att du använder “Distance 1” för att mäta dina drives 
eller särskilda slag under din runda. För att nollställa avläsningen, tryck på “Set” knappen (detta måste göras då displayen visar 
“Distance 1” och tidtagaren för rundan inte blinkar). För att få en så korrekt avläsning som möjligt bör du starta din vagn och 
gå rakt mot bollen. Vi är införstådda med att detta inte alltid är möjligt- men det är otroligt roligt att kunna mäta hur långt man 
har slagit och vårt system mäter längden med en otrolig precision.

Du kan ändra avståndsavläsningen från yards till meter (eller vice versa) genom att trycka och hålla nere “Scroll” knappen
i 3 sekunder.

Var vänlig och notera att avståndsmätningen endast fungerar då motorn är på och igång (d.v.s. att om du skjuter vagnen framför 
dig och motorn är avstäng så är avståndsmätningen inte aktiverad). Avstånds mätning sker med hjälp av motoraxelns rotationer. 
Så om du låter din vagn rulla före dig med motorn på i en brant nerförsbacke är det inte säkert att avståndsläsningen kommer att 
vara 100% korrekt. Vi rekommenderar att du promenerar några steg bakom din vagn och inte låter den åka iväg före dig.

Vi rekommenderar att du använder “Distance 2” för att mäta dina närspels slag. T.ex. kan du ställa upp din vagn vid 100 
meters markeringen och mäta hur långt det är ifrån den till din boll och därmed kunna bestämma avståndet fram till Greenen. 
På samma sätt som för “Distance 1”, så nollställer du genom att trycka på “Set” knappen, detta kan du göra när som helst. 
Vänligen notera att om du kopplar ur batterikabeln så kommer, “Distance 1” och “Distance 2” att återställas. 

“Total Distance” kan inte återställas även om du kopplar bort batterikabeln, den visar hur långt vagnen har rullat totalt  
under sin livslängd. Du kommer åt den genom att trycka/bläddra på “Scroll” knappen. Avläsningen är uttryckt i miles  
eller km. Bläddra mellan miles eller km genom att hålla nere “Scroll” knappen i 3 sekunder.
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Använda Timer för Förlorad boll

För att använda Timern för förlorad boll måste du först bläddra genom avståndsavläsningarna 
genom att använda “Scroll” knappen tills displayen visar “Distance 1” och Timern blinkar (Fig. 1). 
För att starta Timern tryck på “Set” knappen. När Timern väl har startat så slutar den att blinka, den 
räknar upp till 5 minuter. När det har gått 5 minuter piper vagnen i fem sekunder. Du kan stanna 
klockan när som helst genom innan vagnen piper genom att trycka på “Set” knappen igen.

Du kan kontrollera att Timern fungerar genom att göra följande:

Tryck ner och håll ner tryckt “Set” knappen när du ansluter batteriet till vagnen, alarmet skall  
då pipa två gånger om den fungerar korrekt. Efter det andra pipet är vagnen klar att användas

Använda Timer för Golfrundan

Timern för Golfrundan startar när du börjar gå första gången, du kan sedan återställa den inför varje 
Golfrunda. För att starta Timern för Golfrundan måste du bläddra genom avståndsavläsningarna 
med “Scroll” knappen tills displayen visar “Distance 1” och Timern för Golfrundan blinker. (Fig. 2) 
tryck sedan på “Set” knappen för att återställa Timern för Golfrundan.

S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna
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Fig 2
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Använda USB Laddningsport

Ta helt enkelt av portskyddet och anslut en USB kabel till laddnings Porten på undersidan av handtaget.
Enheten kommer att fortsätta att ladda så länge som det finns ström i batteriet och så länge som batteriet är inkopplat.

Det är viktigt att notera att uppladdnings hastighet är längre än till en elansluten laddare men likställd med en dators  
USB laddnings port.

USB laddaren tar ström ifrån vagnens batteri och upprepad laddning kommer att reducera batteriets kapacitet mellan 
laddningar. Vagnen är designad för att koppla ifrån USB porten när batteri kapaciteten når en viss förut bestämd nivå. 

S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna
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Inställning av Tävlings läge

Det är möjligt att av-aktivera avståndsmätnings funktionen under eller vid tävlingar om så  
skulle krävas. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar tävlingsreglerna innan du använder  
din Motocaddy S3 PRO med avstånds mätnings funktionen aktiverad.
För inställning av tävlings läge följ stegen enligt nedan:

1. Vid stillastående, håll nere “Scroll” och “Set” knapparna i tre sekunder.
2. Avtånds avläsnings funktionen tages bort från displayen och orden’COMP MODE’ visas.
3. Om du vill återfå avståndsläsnings funktionen i normal läge gör du om proceduren enligt punkt 1

S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna
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Ställa in Pin Koden

S3 PRO har också en funktion som gör vagnen obrukbar för eventuella tjuvar. Det finns ingen Pin 
Kod inställd ifrån fabrik, utan den kan ställas in om så önskas genom att följa stegen nedan:

1. Tryck och håll nere “Scroll” knappen samtidigt som du ansluter batteriet till vagnen,  
släpp knapparna när displayen lyser upp.

2. Använd den stora AV/PÅ knappen för att ställa in den första siffran (0-9) (Fig. 1).  
Vrid medurs för högre nummer och moturs för lägre nummer.

3. Tryck på “Set” knappen för att bekräfta ditt val.
4. Repetera steg 2 och 3 för de resterande siffrorna.
5. När du har matat in den fjärde siffran och tryckt på “Set” knappen kommer en blå  

cirkel att lysa upp för att visa att en korrekt Pin Kod har matats in. (Fig. 2).
6. Koppla bort batteriet genom att koppla ur batterikabeln i några sekunder.

Nästa gång du ansluter ditt batteri till vagnen kommer den att fråga efter den programmerade 
Pin Koden. Detta göres genom att använda AV/PÅ knappen för att mata in siffrorna och sedan 
bekräfta med “Set” knappen, efter varje siffra.

VIKTIGT: Innan du trycker på “Set” knappen en fjärde gång för att bekräfta Pin Koden är det 
viktigt att du kontrollerar att Pin Koden är korrekt. Det är rekommenderat att skriva upp din  
Pin Kod som du har ställt in, om du skulle glömma bort Pin Koden, måste den återställas av  
en Auktoriserad Motocaddy representant.( Detta innebär en kostnad)

S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna

 
Fig 1

Fig 2
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Ändra Pin Kod

Du kan ändra din Pin Kod när som helst genom att följa stegen nedan:

1. Tryck och håll nere “Scroll” knappen samtidigt som du ansluter batteriet till vagnen,  
släpp knappen när displayen lyser upp.

2. Först måste du mata in din befintliga Pin Kod, där tiden normalt visas (fig. 1)
3. När du matat in den rätta Pin Koden, kommer du att kunna mata in en ny Pin Kod  

på den plats där Avståndet normalt visas (fig. 2)

Koppla  bort  Pin Koden

För att koppla bort denna säkerhetsfunktion, använder du proceduren ovan ‘’Ändra Pin Kod’’,  
när du skall väja ny Pin Kod matar du in fyra nollor som den nya Pin Koden.

När du har matat in den fjärde nollan och tryckt på “Set” knappen, kommer en blå cirkel att lysa upp 
för att visa att den nya koden har accepterats. Detta återställer fabriksinställningen för Pin Koden.

OBS: du kan samtidigt som du ändrar Pin Kod också ändra inställningarna för batteriet.
Om du inte vill göra det så låt bli att trycka på “Scroll” knappen igen när displayen åter lyser upp.

S3 PRO - Använda dem digitala funktionerna
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Problem och Felsökning

Om det osannolika trots allt skulle inträffa och din vagn går sönder kan du vara trygg med att din vagn har 
designats med ett diagnos system som gör det lätt att felsöka och gör att dem felaktiga delarna är lätta att byta ut.

Om du skulle få ett fel på din vagn , börja med att följa Diagnos Diagrammet på dem kommande  sidorna (s.29 & 30).

När du går igenom Diagnos Diagrammet är det rekommenderat att du placerar din vagn ihopvikt och tar av hjulen för  
att underlätta felsökningen.

OBS: Lamporna på kontrollboxen är numrerade som beskrivet i Diagnos Diagrammet.

1) Om vagnens batteri inte räcker till en 18-håls runda, trots att det var fulladdat när du startade:

Om det är första gången som din vagn inte räcker runt på din 18-håls runda, föreslår vi att du laddar det igen så snart du kan 
och kontrollerar att laddaren fungerar korrekt.
När du laddat om batteriet igen, var vänlig försök att gå en 18-håls runda till. Om batteriet inte heller denna gång räcker hela 
rundan ber vi dig att kontakta oss eller våra auktoriserade verkstäder.



Sida  29

Felsökning

2) Om din vagn inte rör sig, gå igenom följande diagram:

Anslut batteriet till 
vagnen.

Tryck ner AV/PÅ 
knappen.

Lyser lampa No. 2 på 
kontrollboxen?

Lyser lampa No.3 på 
kontrollboxen

LED kortet I handtaget 
är trasigt.
 Byt ut.

Lyser lampa No. 1 
på kontrollboxen?

Säkringen i batterikabeln kan ha 
gått. Om inte är det fel på batteriet 
eller så är det glapp i en anslutning. 
Öppna batteriväskan och konrollera 

anslutningarna.

Nej

Visas batteri mätaren 
på displayen?

S3 PRO

S1 & S1 PRO

Lyser den högra  
LED lampan?

Roterar cirkeln  
för hastighet?

S3 PRO

Lyser den vänstra  
Led lampan?

S1 & S1 PRO

Ta bort AV/PÅ 
knappen och försök 

igen utan. 
Ändrar detta något?

Fel på knappen. 
Byt ut denna del.

AV/PÅ 
knappen är 

felaktig
. Byt Ut.

Ja Ja Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Fel på kontroll 
boxen. Byt ut.

Motorn är trasig.    
Byt ut. 

Nej Ya
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Problem och Felsökning

3) Om din vagn rör sig men går endast i en hastighet, gå igenom följande diagram:

Rotera AV/PÅ knappen 
I handtaget!

Fel på motorn. 
Vänligen Byt Ut.

Ändrar sig hastigheten 
(1-9)?

Går vagnen långsamt?
AV/PÅ knappens 

brytare är felaktig. 
Byt ut.

Kontroll boxen är 
trasig. Byt UT.

Nej

Ja

Ja Nej
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Hjul Korrigering

Hur korrigera framhjulsinställningen om din vagn drar snett

Om din vagn inte går rakt, kan en korrigering av framhjulet lösa problemet. Detta  
problem kan orsakas av flera faktorer, löst fastsatt vagn, ojämn viktfördelning i din bag. 
Skulle du vilja korrigera framhjuls inställningen följer du stegen nedan:

1. Lyft snabb spaken för att lossa framhjulet och muttern (fig. 1)
2. Det finns två små metallskivor på varje sida av hjulet som används för att korrigera 

framhjulet. (fig. 2)
3. Om din vagn drag till höger, skall du vrida den vänstra skivan medurs och den högra moturs.
4. Om din vagn drar till vänster, skall du vrida högra medurs och den vänstra skivan moturs.
5. Dra åt hjulmuttern och lås hjulet genom att trycka ner snabb spaken (fig. 3)

Denna procedur kan behöva upprepas tills dess att vagnen går rakt(vänligen notera att det kan 
räcka med att justera endast en sida åt gången).

 
Fig 1

Fig 2

Fig 3
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Vanliga Frågor

Om jag bara spelat 9 hål, måste jag ändå ladda upp mitt batteri?

Ja, Oavsett hur många hål som du har spelat måste du alltid ladda upp ditt batteri efter varje gång.

Måste jag köpa ytterligare ett batteri? 

Om du skall spela 36 hål på en dag, bör du antingen köpa ett batteri med utökad kapacitet eller köpa ytterligare ett standard 
batteri. Om du väljer att använda två batterier var snäll och se till att du roterar användningen av dem för att maximera deras 
livslängd.

Skall jag någonsin ladda ur mitt batteri helt? 

Absolut inte! Du skall aldrig helt ladda ur ett batteri då du riskerar att avsevärt minska batteriets prestanda. Om du märker att 
din vagn börjar gå långsammare än normalt, sluta använda batteridriften, utan frikoppla istället hjulen på vagnen, så kan du 
kontakta oss när du slutfört din runda.

Vad händer om mitt batteri tar slut innan jag avslutat min runda? 

Om din vagn skulle sluta att fungera ute på banan, kan du frikoppla hjulen genom att flytta dem ett steg ut på axelns båda 
sidor, på så sätt kan du slutföra din runda. När du kommer in igen kontrollera säkringen som sitter I batterikabeln, öppna 
batteriväskan och kontrollera alla anslutningar, om detta trots allt inte löser problemet, ber vi dig vänligen att kontakta oss. 
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Declaration of Conformity



Motocaddy Ltd, Units 15 - 18 Stansted Distribution Centre,

Start Hill, Great Hallingbury, Hertfordshire, CM22 7DG 

t: +44 (0) 845 058 9818  e: info@motocaddy.com  w: www.motocaddy.com

We are dedicated to protecting the environment and encourage the recycling of Motocaddy products through a free  
collection and disposal service. To find out more or to locate your nearest Motocaddy recycling point, please contact us through our 
website or by calling 0845 058 9818. 
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