
Brugsanvisning
Drift Trike



VIGTIGT: Vejledning for batterivedligehold-
else og opladning af din Drift Trike

1. Før brug skal Drift Trike oplades i 6 timer. 
2. Drift Trike skal oplades direkte efter hver kørsel. Opladningstiden efter første opladning er 2-4 timer. 
3. Oplad altid Drift Trike inden langtidsopbevaring. Hvis den skal opbevares i en længere periode, skal den 
oplades mindst en gang om måneden for at bevare batteriernes kapacitet. 
4. Aflad ALDRIG batterierne. Det kan skade batterierne og forringe kapaciteten. 
5. Opbevar aldrig batterierne i minusgrader eller steder hvor de udsættes for temperaturer over 40 grader. 
7. Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade opladeren være tilsluttet produktet, når batterierne er fuldt 
opladet. Undgå at lade opladeren være tilsluttet produktet i mere end 6 timer.
8. Sluk Trike når den ikke bruges.

Teknisk Specifikation:

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder:  
EN ISO 12100:2010, EN 15997:2011+AC:2012, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010,  
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-1:2007,  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Relateret til følgende CE-direktiv: 
2006/42/EC (Maskindirektiv) 
2014/30/EU (EMC-direktiv) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS)

Drift Trike 200W

Motoreffekt 200W 24V

Motortype Børsteløs navmotor

Batteri 24V 4,4Ah Litium-Ion

Ca. tophastighed Ca: 15 km/h

Maksimal køretid* 45 minutter

Vægt Ca: 13 kg

Oplader, Output DC 24V Max 2,0Ah

* BEMÆRK: Køretiden kan påvirkes af en række forskellige faktorer så som belastningsvægt, køreunderlag, køre stil, lufttemperaturer, batterialder mm. Maksi-
mum rækkevidde opnås kun under optimale forhold ved en økonomisk kørsel.

Symbolers betydning:

BEMÆRK: Billedematerialet i denne brugsanvisning kan afvige med visse detaljer fra det 
egentlige udseende. Det er fordi denne brugsanvisning er tilpasset til flere forskellige Drift 
Trikes med lignende udseende. 

Kun til indendørsbrug

Dobbelt isoleret

Polaritet

Leveres til genbrug

Ikke for børn under 3 år



1. Gashåndtag  
2. Batteriindikator
3. Hastighedskontrol
4. Bremsehåndtag 
5. LED-belysning 
6. Tænd / sluk-knap

7. Fodstøtter
8. Indbygget navmotor 
9. Opladningsindgangsstik 
10. Roterbare baghjul 360° 
11. Sæde
12. Tændingslås

Oversigt

Forklaringer

Gashåndtag (#1): Gashåndtaget er trinløst. Jo mere du drejer på håndtaget, jo hurtigere kører din trike. Når 
du slippe gashåndtaget, stopper den. 

Batteriindikator (#2): Giver en cirka indikation af, hvor meget batterikapacitet der er tilbage. Når batteri-
erne er fuldt opladet, lyser alle fire søjler. Derefter går de ud en efter en, som batteriet forbruges. For at give 
en så korrekt aflæsning som muligt, skal man opretholde en jævn og rimelig lav hastighed. Batteriindika-
toren viser muligvis for høj værdi, når trike´en står stille, og en for lav, når motoren arbejder hårdt. Når der 
kun er en bar tilbage, skal du ikke bruge trik´en, før batteriet er opladet igen!

Hastighedskontrol (#3): Der er tre hastighedsniveauer på Drift Trike´en. I niveau 1 kører trike en cirka 5 
km/t, i niveau 2 cirka 10 km/t og i niveau 3 cirka 15 km/t. 

Tænd- og slukknappen (#6): Tænd den når du ønsker at køre på den. Lad den være slukket når du ikke bru-
ger den eller når du oplader den.

Roterbare baghjul 360° (#10): Baghjulene på Drift Trike´en er roterbare med 360 grader, hvilket gør det 
meget nemt at ligge rigtigt i svingene.  
 
Tændingslås (#12): Tændingslåsen har to positioner. I første trin er Drift Trike´en slukket. Drej en position 
med uret for at kunne køre fremad. 
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1. Åben papkassen, og tag opladeren, brugsanvisnin-
gen, sædet, rammen og værktøjssættet ud.

2. Fastgør bagsiden af rammen med rammestangen. 
Spænd de to røde skruer.
 
   

3. Indsæt rammestangen i styrestangen.

4. Fastgør styrebolten og skrue den fast. 

5. Fjern de fire skruer, der er i rammen.

6. Sæt sædet i, og juster det med skruehullerne, og 
spænd de fire skruer i igen.

Billede 1

Billede 2

Billede 3 Billede 4

Billede 5 Billede 6

Montering



Opladning

Drift Trike kommer opladet fra fabrikken. Normalt er der ca. 40-90% lad-
ning tilbage i batterierne ved levering. For at få så lang levetid som muligt 
på batterierne, anbefaler vi at trike´en bliver opladet i 6 timer inden første 
anvendelse. Vi anbefaler også at Drift Trike´en oplades efter hver køretur og 
mindst en gang om måneden ved langtidsbevaring.

BEMÆRK! Sørg for, at batterierne aldrig er helt afladet. Ved dyb aflad-
ning vil Drift Trike’ens batterier blive beskadiget. 
 
Godt at vide: Det kan tage op til 15 opladninger inden litiumbatterier 
opnår deres fulde kapacitet.  

1. Sørg for at Drift Trike´en er slukket, både på knappen og på tænding-
slåsen. 
2. Åben beskyttelsesdækslet på opladningsindgangen “A”, der er placeret 
foran på trike´en, under rammestangen lidt til højre.
3. Tilslut først opladeren til trike´en. 
4. Tilslut derefter opladeren til en almindelig 230V stikkontakt. 

Når opladeren er tilsluttet Drift Trike og begynder at oplade, lyser dioden 
”B” rødt. Efter opladning i et stykke tid, lyser det grønne lys for at indikere, 
at trike´en er fuldt opladet. Sørg for at frakoble opladeren fra trike´en, når 
den indikerer at den er fuldt opladet, for ikke at overoplade batterierne. Luk 
derefter dækslet til opladerindgangen, når du har frakoblet opladeren, og tag 
opladeren ud af stikkontakten.

Anvendelse

Husk på at denne Drift Trike kører stærkt, og du kan foretage dig meget med den. Vi anbefaler at køre med 
stor forsigtighed og at man altid bruger hjelm, knæ- og albuebeskyttelse. Kør ikke ned af bakker, i nærheden 
af trafik, vand, trapper, fald eller lignende. 

At køre
1. Tjek at alle skruer og bolte er efterspændt ordentligt inden anvendelse. 
2. Tænd for Trike´en med tænd- og slukknappen. 
3. Indstil den ønskede hastighed med hastighedskontrollen og drej derefter en position med uret på tænding-
slåsen for at starte trike´eren. Vi anbefaler de lave hastigheder når du begynder at køre på Drift Trike´en. 
5. Drej forsigtigt på gashåndtaget! 
6. Hav det sjovt! 

BEMÆRK: Hvis du kan høre at din Drift Trike lyder meget anstrengt, bør du lade motoren hvile. 
Elmotorer bliver altid varme under kørsel, men hvis din motor bliver MEGET varm, bør du stoppe 
trike´en og lade motoren køle af. 

Standse og bremse 
1. For at bremse, slip gashåndtaget og klem på bremsehåndtaget på venstre side af styret. 
2. Husk på at hårde bremsninger slider meget på trike´ens bremseklodser og dæk. Planlæg din kørsel så du 
bremser op i god tid. Husk også på at når du kører på løst underlag som grus eller glatte/våde veje, er brem-
seafstanden længere end normalt. 

A

B



Justere bremsen
ABC

Juster kabelspændingen på bremsehåndtaget.

Skrue på den sølvskrue, der er markeret med ”A” mod uret for 
at spænde bremsekablet. Når kablet er stramt nok, skal du låse 
den aktuelle position ved at skrue møtrik ”B” med uret, så den 
låser mod den sorte del af bremsearmen ”C”. 

Vedligeholdelse

Opbevaring og rengøring 
Opbevar altid Drift Trike´en og dens oplader i et tørt miljø, hvor temperaturen er mellem -5 og +40 grader. 
Undgå at sætte det i direkte sollys. Ved langtidsopbevaring anbefales det at genoplade batteriet en gang om 
måneden.

Skyl aldrig Drift Trike´en efter med en vandslange, aftør hellere med en let fugtig klud. Rengør ikke med 
alkohol eller andre stærke kemikalier, da dette kan skade malingen. Sprøjt aldrig vand på produktet og sænk 
det aldrig ned i vand. Sørg altid for at trike´en er slukket ved alle former for rengøring. 

Tjek regelmæssigt for at ingen skruer eller møtrikker har løsnet sig. I så fald skal du spænde disse efter in-
den næste køretur. 

Vedligeholdelse af batteriet
Det er vigtigt at undgå overopladning af batteriet. Batteriet oplades fuldstændig på cirka 2-4 timer. Frakoble 
altid produktet når den er færdigopladet, og lad den aldrig oplade i mere end 6 timer. Opladeren bliver varm 
under opladning. Overdæk aldrig hverken produktet eller opladeren med noget, for f.eks. gardiner eller tæp-
per. 

Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 grader eller under -5 grader. Når du oplader batteriet, bør 
produktet opbevares i en rumtemperatur på cirka 10-25 grader. 

Undgå dyb afladning af batteriet. For at undgå dyb afladning er det bedre at oplade det ofte og i god tid, før 
det tømmes helt. Batteriet slides ikke hurtigere, fordi det bliver opladet ofte, det er bedre end at det bliver 
tømt helt. 

Bemærk at batterier mister kapacitet når de køler ned. Optimal driftstid opnås ved en batteritemperatur på 
ca. 25 grader. Allerede ved en batteritemperatur på ca. 5 grader, halveres driftstiden. Det er derfor vigtigt at 
du planlægger din kørsel omhyggeligt for at undgå at aflade batteriet helt, hvis du vil bruge produktet i koldt 
vejr. 

LANGTIDSOPBEVARING: Et fuldt opladet batteri tømmes på cirka 90-120 dage. Eftersom batterier ikke 
har godt af at blive helt afladet, er det vigtigt med jævne mellemrum at tilslutte opladeren for at genopfylde 
batterierne. Hvis et litiumbatteri står tomt i en længere periode, kan cellerne blive beskadiget på en måde, så 
man ikke har mulighed for at reparere det. Hav derfor for vane at genoplade produktet med cirka 30 dages 
mellemrum, når du ikke bruger det i en længere periode. 

BEMÆRK: Alle batterier mister kapacitet over tid, delvis på grund af slitage, men også med alderen. Hvis 
batteriet ikke vedligeholdes i henhold til vejledningen, er der risiko for øget slitage eller skade. 



Øvrige sikkerhedskrav

- Maksimal belastning: 75 kg. 
- Anbefalet fra 6 årsalderen.  
- Kørsel bør overvåges af en voksen.  
- Brug beskyttelse så som hjelm, knæ- og albuebeskyttelse ved kørsel. 
- Hav altid fødderne på fodstøtterne under kørsel.  
- Ingen passagerer er tilladt på Drift Trike´en. 
- Kør ikke ned af bakker, i trafikken, i nærheden af vand, trapper, fald og lignende. 
- Produktet er ikke beregnet til at blive brugt til at udføre tricks med.

Fejlsøgningsguide

Hvis køretiden føles kort på Drift Trike´en, kan det være på grund af følgende faktorer: 

Sandsynlig årsag Løsning

Dårlig opladning af batterierne Indsæt opladeren i Drift Trike, og 
lad den oplade, indtil opladeren 
er blevet grøn *

Bremsen går på Juster bremsen i henhold til ve-
jledningen.

Terræn kørsel Kør på jævne og glatte overflader

For høj maksimal overbelastning Føreren må højst veje 75 kg

Lave udetemperaturer Bemærk, at batterikapaciteten 
kan blive reduceret til det halve 
ved lave temperaturer

Høj hastighed og mange start/
stop

Batteriet rækker længere med en 
mere økonomisk kørestil.

Batteri slitage Slitage kommer med alderen, 
men selv vedligeholdelse kan 
påvirke rækkevidden markant

*Opladeren skal først lyse rød når du tilslutter den til Drift Trike´en. Hvis den lyser grøn med 
det samme når du tilkobler den til trike´en, så viser det at batterierne af en eller anden årsag 
ikke bliver opladet. 
Kontakt os hvis dette er tilfældet for kundeservice. 

Hvis opladeren ikke lyser overhovedet, er den sandsynligvis i stykker. Kontakt os for at få 
hjælp med at finde den rigtige oplader til din Drift Trike. 



Rull.dk
Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28
76141 Norrtälje

Sweden
+45 89 87 30 84

info@rull.dk


