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OVERSIGT OVER KØRETØJ
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Forlygte

INDEN PRODUKTANVENDELSE
Når din Blimo leveres, er størstedelen allerede monteret. Det er en fordel at folde og gemme
den emballage som køretøjet er blevet leveret i, hvis du i fremtiden får behov for at sende
køretøjet et sted hen. Kassen giver også en god beskyttelse ved langtidsopbevaring.
INDEN FØRSTE ANVENDELSE
Tjek om dine batterier er fuldt opladet. Du
kan læse mere om dette under ”Batterier
og oplader”.
Du skal sikre dig at frigearsfunktionen som
fastholder Blimo i frigear er sat til kørefunktion.
Fold styret ud og sørg for at rat-justeringsknappen som bruges til at løsne styret, er
strammet.
Placer sædet på sadelpinden og indstil det
efter eget behov. Du kan læse mere om
dette under ”indstillinger”.
OPLADNING AF BATTERIER
Parker din Blimo i nærheden af en stikkontakt og tag nøglen ud af tændingslåsen. Tilslut opladeren til indgangen på din Blimo og tilslut stikket fra opladeren til stikkontakten for at begynde at oplade din Blimo. Anbefalet opladningstid er 8 til 14 timer.
Når din Blimo er fuldt opladet, skal du først frakoble opladeren fra stikkontakten, derefter frakoble opladeren fra din Blimo. Start din Blimo og tjek at batteriindikatoren viser fuldt opladet
batteri.

DÆKTRYK
Kontroller at du har det rigtige dæktryk 3,0
BAR (svarer til 3,0 kg eller 44 PSI) inden du
begynder at bruge din promenade scooter.
Hvis dæktrykket er for lavt, så skal du pumpe dækket på en benzintank. Hvis du ønsker
din egen håndpumpe, så kan du finde en der
passer hos nærmeste cykelbutik.
Hav for vane at kontrollere dæktrykket med
jævne mellemrum, cirka en gang om måneden, da et for lavt dæktryk kan medføre
væsentlig kortere rækkevidde.
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FRIGEAR

Hvis du nogle gange har behov for at trække din Blimo uden at bruge motorhjælp, så kan du
sætte køretøjet i frigear. Dette er for eksempel brugbart når du skal trække køretøjet op på
en trailer, eller rulle det ind i et lagerrum eller hvis du er løbet tør for batteri og skal trække
køretøjet uden at bremsen er aktiveret.
For at skifte mellem frigear og kørefunktion, bruger du det sorte gummihåndtag, som sidder
på køretøjets bagaksel. Trædefunktionen er en smule under køretøjet i det højre baghjul og
er sort. Når du ønsker at køretøjet er i kørefunktion, trækker du håndtaget nedad. Når du vil
skifte til frigear trækker du håndtaget opad.
BEMÆRK! Køretøjet skal være slukket og stillestående, når du skifter funktion på frigearshåndtaget!

Frigears
håndtag
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BATTERIER OG OPLADER

BATTERIER
Batterierne på din Blimo er vedligeholdelsesfrie, og har ikke behov for påfyldning af batterivæske. Det er dog meget vigtigt at holde batterierne fuldt opladet så meget som muligt,
køretøjet skal oplades efter hver anvendelse. Batterierne oplades bedst når der er 20% eller
mere tilbage af kapaciteten. Når batterimåleren indikerer at batteriniveauet er lavt, bør du
oplade batterierne så hurtigt som muligt. Aflad ALDRIG batterierne helt!
Batterierne bliver slidt fra første anvendelse og mister således rækkevidde over tid. Normal
livslængde på et batteri er fra 6 måneder og op til 3-4 år, alt afhængig af hvordan de bliver
brugt og anvisningen fulgt. Normalt udskiftes et batteri inden det er helt dødt på grund af den
maksimale rækkevidde forringes med tiden. Hvis du generelt bruger køretøjet på korte strækninger, kommer der derfor til at gå længere tid før du behøver at udskifte batterierne i sammenligning med nogen som generelt kører længere strækninger.
Bemærk også at rækkevidden forringes markant når temperaturen daler. Hvis temperaturen på batterierne for f.eks. daler fra 20 °C til 5 °C, bliver rækkevidden næsten halveret. Vi fraråder derfor at bruge køretøjet når det er koldere end -5 grader.
Når du skal skifte batterierne, skal du åbne batteriboksen som batterierne er opbevaret i. Det
gør du ved at skrue batteriboksens fire skruer af. Derefter er det bare at skifte batterierne.
Når det er tid til at udskifte batterierne er det vigtigt at få den rigtige model. Kontakt Blimo
Hjælpemiddel for at få de rigtige batterier!
OPLADE BATTERIERNE
Når du oplader batterierne skal køretøjet være slukket. Sørg for at opladningen sker i et tørt
miljø samt i plusgrader. Opladeren kan blive beskadiget hvis den udsættes for fugt!
Tilslut opladeren til opladningsindgangen på køretøjet (Se kapitel ”Oversigt over køretøj”). På
opladeren er der dioder som indikerer opladningsstatus.
OPLADER
Når du tilslutter opladeren til stikkontakten, skal opladeren lyse rødt. Det betyder at den er
tændt, men ikke frigiver nogen spænding.
Når du har tilsluttet opladeren i stikkontakten, skal din opladerdiode i stedet for lyse orange.
Det betyder at din oplader giver spænding og at dine batterier bliver opladet.
Når din oplade diode slår om til grøn, er opladningen færdig og din oplader skal først tages ud
af stikkontakten og derefter af din Blimo.

VEJLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIER
1) Oplad batterierne i mindst 12 timer inden du bruger dem første gang.
2) Oplad aldrig batterierne i mere end 36 timer i træk.
3) Aflad aldrig batterierne, hvis batterierne aflades kan de tage skade eller gå i stykker.
4) Oplad altid køretøjet hvis batterikapaciteten er under 20 %.
5) Oplad batterierne efter hver køretur.
6) Opbevar aldrig batterierne i minusgrader uden at de er fuldt opladet.
7) Overophed aldrig batterierne, undgå f.eks. at have dem i direkte sollys.
8) Vedligehold batterierne ved langtidsopbevaring.
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KØRSEL PÅ DIN BLIMO
Begynd med at gøre dig bekendt med instrumentbrættet og betjeningsfunktionerne på din
Blimo. Forneden har du en redegørelse over hvilke funktioner de forskellige betjeningselementer har.

1.
2.
3.
4.

Håndtag for bak
Tændingslås
Hornet
Indikator for forlygte

5.
6.
7.
8.
9.
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Statuslampe
Batteriindikator
Knap til forlygte
Potentiometer (Hastighed)
Håndtag for gas
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Start køretøjet ved at dreje på tændingslåsen. Når køretøjet er tændt, tænder statuslampen
samt batteriindikatoren på styret. For at gasse op, holder du det grønne håndtag inde.
Når du ønsker at stoppe køretøjet, slipper du nemt gassen så køretøjets automatiske magnetbremse aktiveres. Når køretøjet står stille, fungerer den automatiske bremse som en parkeringsbremse. Dette gælder både når køretøjet er tændt og slukket.
Det er nemt at justere motorens trinløse kraft ved at dreje på potentiometeret. Det er nyttigt
at betjene motorkraften når du kører køretøjet i trange miljøer, f.eks. indenfor.
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Indstillinger
Når din Blimo står parkeret, er den automatiske parkeringsbremse aktiveret. Dette fungerer
som en tyverisikring for køretøjet.
Blimo 35-serien er designet til at være nem og
hurtig at samle og adskille uden værktøj.
.

For nem transport eller for at fylde mindre ved
opbevaring i hjemmet når den ikke bruges,
kan du tage sædet af, folde styret samt fjerne
batterierne. Alle kan folde din Blimo sammen
på få minutter.
Sørg for at din Blimo er slukket når du folder
den sammen eller skiller den ad.
Tag sædet af ved at trække i det lange håndtag (placeret under sædet) fremad og ved at
løfte det lige opad. Det kan være nødvendigt
at vrikke det lidt.
For at tage kurven foran af, behøver du kun at
trykke den opad.
Styret foldes sammen ved at løsne på rat-justeringsknappen som er placeret forneden på
styrestammen.

Ved af- og påstigning på din Blimo, kan det
være en fordel at dreje sædet sidelæns. Det
gør du ved at holde i det lange håndtag på
stolen samtidig med at du drejer sædet. For at
bestemme sædets position, slipper du håndtaget og fortsætter med at dreje sædet indtil du
hører det klikker i. Derefter fastgøres sædet
enten i en af siderne eller i køreposition.
Bemærk også at armlænet kan foldes op for
nemmere at kunne sætte dig.
Hvis du ønsker at justere din sideposition, kan
du også føre sædet fremad eller bagud ved
hjælp af det mindre håndtag på højre side af
sædet.
Du kan selv indstille hældningen på styret,
om det skal være tæt på dig eller om det skal
være længere væk. Lås position ved at dreje
på rat-justeringsknappen.
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VEDLIGEHOLDELSE
I modsætning til en forbrændingsmotor, kræver en elmotor ikke regelmæssig service. Der er
dog nogle få punkter, vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår, for at sikre at køretøjet fungerer.
DÆKTRYK
Det er vigtigt at holde alle køretøjets dæk tilstrækkelig pumpet. Det mindsker risikoen for
punkteringer og giver køretøjet en længere rækkevidde. Anbefalet dæktryk er 3,0 BAR på
samtlige dæk. Tjek dæktrykket hver måned.
RENGØRING
Rengør regelmæssigt køretøjet og sædet med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte
imod køretøjet, så det ikke trænger ind i elektronikken.
LANGTIDSOPBEVARING
Hvis du ikke skal bruge din Blimo i en længere periode, så er det vigtigt at huske på:
1) Opbevar køretøjet i et tørt miljø.
2) Opbevar køretøjet i plusgrader, ellers kan batterierne fryse til. Hvis køretøjet opbevares i
minusgrader, er det meget vigtigt at holde batterierne fuldt opladet.
3) Oplad batterierne mindst en gang om måneden.
Det er også i orden at fjerne batterierne i køretøjet ved langtidsopbevaring. Husk at tilslutte
opladeren med jævne mellemrum. Det er bedst at tilslutte originalopladeren til batteripakkens
egen opladningsindgang.
FJERN BATTERIERNE
Batterierne er placeret under fodpladen under køretøjets måtte. For at fjerne batteripakken,
skal den sorte måtte først fjernes. Derefter kan du nemt løfte batterikassen, frakoble stikket
og tage den ud. Kassen har et praktisk håndtag.

FORSIKRING OG STELNUMMER
Din Blimo kræver ingen forsikring for anvendelse. Hvis du ønsker at forsikre køretøjet
mod tyveri og skade, kan du kontakte dit
forsikringsselskab og meddele at du ønsker at
forsikre en elektrisk rullestol. I nogle tilfælde indgår elektriske rullestole i standards beløbet for boligforsikring, men visse selskaber
kræver et ekstra gebyr.
Når du kontakter dit forsikringsselskab om din
BLIMO, efterspørges der normalt om køretøjets stelnummer. Stelnummeret står på den
hvide etikette på køretøjets styr samt på din
kvittering eller faktura.
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Problem

FEJLFINDING

Fejl

Din BLIMO kan ikke køre og
Din BLIMO er ikke tændt.
der er ingen lamper på styret
der lyser.
Blimoens batteri er ikke tilsluttet korrekt
Din BLIMO kan ikke køre.
Frigearet er tilsluttet så du
Batteriindikatoren viser at
kan trille din BLIMO.
der er strøm på.
Hvis dette er tilfældet, bipper
køretøjet, og statuslampen
blinker 9 gange på displayet.

Din BLIMO standser pludseligt under kørsel.

Gashåndtaget er trykket ned
ved opstart. Statuslampen
blinker 7 gange.
Dårlig batteriforbindelse.

Din BLIMO har en dårlig ræk- For lavt lufttryk i dækkene.
kevidde per opladning.
Batteriet aflades for hurtigt.

Din BLIMO vil ikke oplade,
men kan sagtens køre.

Løsning
Tjek om køretøjets tænding er
tændt eller oplad køretøjet.
Tilslut batterier.
Sluk din BLIMO. Tryk ned på
frigearshåndtaget så at den er
i køretilstand. Start din BLIMO
igen.
Vent nogle sekunder efter du
har startet køretøjet - inden du
begynder at gasse op.
Tjek om batteristifterne er ordentlig fastgjort eller mangler.
Pump dækkene til 3,0 bar og
tjek om du har en punktering.
Oplad batterierne helt. Kør på
et hårdt underlag uden mange
start og stop. Hvis problemet
fortsætter, skal batteriet udskiftes.
Udskift sikringen i opladeren.
Kontakt os, hvis problemet fortsætter.
Oplad din BLIMO.

Din BLIMO kører for langsomt.

Køretøjets hovedsikring er
gået, eller en sikring er gået
inde i opladeren.
BLIMO´S batteriniveau er for
lavt.

Et bibende signal lyder når
køretøjet startes op.

BLIMO´S potentiometer er
indstillet på laveste niveau.
1. Køretøjet er i frigear (5 bip
Per sekvens).

Drej på potentiometeret på
styret.
1. Kontroller frigears håndtaget.

2. Gashåndtaget er blevet
drejet for tidligt.

2. Vent 3 sekunder eller mere
fra køretøjet bliver tændt med
at gasse op.
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KONTAKTOPLYSNINGER
Blimo

Nordbutiker i Sverige AB
Gösvägen 28
76141Norrtälje
SWEDEN
Tel: +45 89 87 30 84
E-mail: info@blimo.dk
Org. 556908-9385
CVR.nr: 38385739

STELNUMMER

MODEL

9

