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utförande. Bilderna är endast till för att illustrera olika funktioner.
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Hjul

MONTERING
Når din Blimo leveres er størstedelen monteret. Det er en fordel at folde og gemme
emballagen som køretøjet bliver leveret i til hvis du i fremtiden skal sende den retur.
Papkassen er også en god beskyttelse ved langtidsopbevaring.
Tjek ved leveringen at følgende dele
er med:
1. Bagerste del
2. Forreste del
3. Sæde samt bundplade
4. Brugsanvisning
5. Værktøjskit
6. Oplader
7. Kurv foran
8. Golftaskeholder
9. To batteritasker med batterier og
kabler

MONTERING
INSTILLING AF STYRET
På styrestangen på din Blimo Caddie er der et
rundt rat til justering. Løsne på denne for at
trække styret tættere på eller længere fra dig.
Spænd derefter rattet når du har valgt den
rette position.
Du kan også vælge at folde styret helt sammen
og derefter stramme rattet. Det gør det
nemmere når du skal transportere dit køretøj.
INDSTILLING AF SÆDE
Når du får din Blimo Golf Scooter, er sædet i to
dele. Først har du selve sædedelen, og så har
du også bundpladen i sædet. Et tip er først at
fastgøre bundpladen til sadelpinden og derefter
fastgøre sædedelen til bundpladen.

MONTERING AF BLIMO CADDIE
Din scooter har to hoveddele, forreste- og
bagerste del. Du kan også løsne stolen og
fjerne batterier så det er nemt at løfte din
Golfscooter ind og ud af f.eks. din bil.

For at sætte sædet fast i sadelpinden bruges en
gennemgående bolt. Bemærk at du kan fæstne
dit sæde i tre forskellige højder ved hjælp af
denne bolt. Vi anbefaler den midterste højde til
at begynde med.

TILSLUTNING AF FORRESTE- OG
BAGERSTE DEL
For at tilkoble forreste- og bagerste del,
skal du tilslutte scooterens to kabler.
Hvordan de to kabler ser ud, illustreres til
højre.

Hvis du holder den orangefarvet håndtag inde
kan du nemt fjerne dit sæde. Hvis du skal
sætte sædet på, holder du håndtaget inde,
sætter stolen på plads og slipper det. Ryk lidt
på stolen indtil den klikker på plads. Med dette
håndtag kan du også skubbe stolen frem og
tilbage.

Ved tilslutningen findes du også
promenadescooterens sprint. Tilslut denne
for at forsegle forreste- og bagerste del.

TILLBEHØR TIL BLIMO
På sædets bagside finder du golftaskeholderen.
Du kan også tilkøbe en golftaske til din
promenadescooter for nemt at have alt tilbehør
med på golfrunden. Du har til dels en
golftaskeholder forneden på din Blimo samt en
ekstra holder længere oppe bagpå sædet for at
det er mere robust.

TILSLUT BATTERIERNE
Ved leveringen har du modtaget to stk.
batterier. Placer disse i hver sin
batteritaske. Tilslut derefter
batterikablerne på hver sin pol (rød på
rød, sort på sort) og træk kablerne
igennem hullet på din batteritaske. På den
bagerste del på din Blimo Caddie er der
plads til batterierne. Placer et batteri på
hver side af den bagerste del og tilslut
batterikablerne til hovedkablet.

Du kan også tilkøbe anden tilbehør til din Blimo
Caddie. På Blimo.dk kan du se det forskellige
tilbehør som kan købes til din særlige
promenadescooter.

OPLAD BATTERIERNE
Oplad altid batterierne inden du bruger din
Golfscooter første gang. Ved første
opladning skal de oplades i 12 timer. Du
kan læse mere om hvordan du oplader
dem samt hvordan de beskyttes på side 4.
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BATTERIER OG OPLADER
Din Blimo drives af 2 stk. seriekoblet blyakkumulatorer på 12V. Batterierne er helt forseglet
og behøver således ingen vedligeholdelse (Du behøver ikke at fylde batterivæske på dem).
Batterierne bliver slidt fra første anvendelse, og mister derved rækkevidde over tid. Normal
livslængde på et batteri er fra 6 måneder og op til 3-4 år afhængig af hvordan de anvendes.
Normalt udskiftes et batteri inden det er helt dødt på grund af at den maksimale rækkevidde
forringes over tid.

KØRSEL AF DIN BLIMO
Begynd med at blive godt kendt med betjeningspanelet og kontrollen af din Blimo.
Forneden finder du en redegørelse over hvilken funktion de forskellige kontrolknapper
har.

Bemærk også at rækkevidden forringes betydeligt når temperaturen daler. Hvis temperaturen
på batterierne daler til f.eks. 20 °C til 5 °C bliver rækkevidden næsten halveret. Vi fraråder
anvendelse når det er koldere end -5 °C.
Når det er tid til at udskifte dine batterier er det vigtigt at du anskaffer den rigtige model.
Kontakt Blimo Hjælpemiddel for at få de rigtige batterier!
Det er vigtigt at huske på at batterierne skal beskyttes på den rigtige måde for at undgå
unormal hurtig slitage eller påføre skade på dem.
Hvis du ikke ønsker at bruge din Blimo i en længere periode, så skal batterierne oplades med
30 dages mellemrum. Ved vinteropbevaring skal batterierne opbevares i plusgrader.
VEJLEDNING FOR BATTERIER
1) Oplad batterierne i mindst 12 timer inden du bruger dem første gang.
2) Oplad aldrig batterierne i mere end 24 timer i træk.
3) Aflad aldrig batterierne, hvis batterierne aflades kan de tage skade eller gå i stykker.
4) Oplad altid køretøjet når 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 direkte i sollys.
8) Vedligehold batterierne ved langtidsopbevaring.
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OPLADER OG OPLADNING
Opladeren til din Blimo oplader begge batterier samtidig og slår over til
vedligeholdelsesopladning når batterierne er fuldt opladet. Vi anbefaler dog ikke at opladeren
sidder i længere end 24 timer ved hver opladning. Køretøjet skal altid være slukket når det
oplades. Sørg for at opladningen foregår i et tørt miljø samt i plusgrader. Opladeren kan tage
skade hvis den udsættes for fugt!
For at oplade skal du:
1) Tilslutte opladeren til en jordstikkontakt.
2) Tilslutte opladerens mundstykke til opladeindgangen på din Blimo (Se oversigtsbillede).
3) Tænd for opladeren med dets eget strømafbryder.
På opladeren er der to dioder som viser opladestatus. Når køretøjet oplades, skal den ene
diode lyse RØD og den anden ORANGE. Når batterierne er fuldt opladet, skal dioderne lyse
RØD og GRØN. Hvis den grønne diode skifter fra ORANGE/GRØN så er opladeren overgået til
vedligeholdelsesopladning. Batterierne bliver solgt fuldt opladet.
Ved siden af dioderne er der en sikringsholder afmærket ”FUSE”. Hvis opladeren holder op
med at virke, så kan man prøve at udskifte sikringen. Der indgår et par ekstra
reservesikringer ved levering.
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1.
2.
3.
4.

Gashåndtag
Frem- og tilbageknap
Batteriindikator
Fæstne til kørekort

For at starte din scooter op skal du til at begynde med dreje på tændingslåsen som
sidder placeret på midten under din stol Når du drejer på tændingslåsen så kan du
se på batteriindikatoren at lamperne lyser op.
For at begynde at køre, holder du gashåndtaget inde. Gassen er trinløs, så jo mere
du holder den inde, desto hurtigere bevæger din Blimo Caddie sig. Hvis du i stedet
ønsker at bakke med din Golfscooter, trykker du den røde knap over gashåndtaget
ind.
På styret kan du også se din batteriindikator. Når batteriet er fuldt lyser alle
lamperne. Når den grønne lampe slukker, har du ca. 60% batteri tilbage, og når den
gule lampe slukker, har du ca. 30% tilbage. Så er det tid til at oplade
promenadescooteren igen. Oplad gerne din promenadescooter efter hver køretur.
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VEDLIGEHOLDELSE
I modsætning til forbrændingsmotorer kræver en elmotor ingen regelmæssig service. Der er
dog et par få punkter vi anbefaler at du regelmæssigt går igennem for at sikre dig at
køretøjet virker.
RENGØRING
Rengør køretøjet og sædet regelmæssigt med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte
på køretøjet da det kan trænge ind i elektronikken.
LANGTIDSOPBEVARING
Hvis du ikke skal bruge din Blimo i en længere periode så at det vigtigt at huske på:
1) At opbevare køretøjet i et tørt miljø.
2) At opbevare køretøjet i plusgrader, ellers kan batterierne fryse til.
3) At oplade køretøjet med 30 dages mellemrum.
Det er også fint at fjerne batterierne fra køretøjet under langtidsopbevaring. Husk at
tilslutte opladeren med 30 dages mellemrum. Det er også fint at bruge en oplader til
bilbatterier og oplade batterierne individuelt.
VEJLEDNING FOR UDSKIFTNING AF DÆK OG SLANGE
Din Blimo er udstyret med kraftige gummidæk samt udskiftelige slanger. Det kan ske at
slangen punkterer eller at dækkene opslides. Det er vigtigt at du skaffer de rigtige
originaldele for at få de der passer til, kontakt Blimo Hjælpemiddel for at bestille reservedele.
Et almindeligt cykel- eller knallertværksted kan bruges hvis du behøver hjælp.
Tag hjulet af
Stil gerne køretøjet på en palle eller lignende så det punkteret hjul ikke står direkte på
jorden. I hjulets centrum er der et dæksel som sidder fast med to små skruer. Skrue
skruerne ud og tag det af. Nu ses hjulmøtrikkerne som holder hjulet fast på akslen. Løsne på
den centrale møtrik som holder hjulet fast mod hjulakslen, brug gerne en stiknøgle som
griber hele vejen rundt om møtrikken. Derefter er hjulet løst og kan løftes af hjulakslen.

DÆKTRYK
Tjek at du har det korrekte dæktryk 2,07 BAR (svarer til 30 PSI) inden du begynder at bruge
din promenadescooter. Hvis der er for lavt dæktryk så kan du pumpe dækkene på en
benzintank. Hvis du ønsker en håndpumpe hjemme, så kan du finde en der passer hos
nærmeste cykelbutik.
Hav for vane at tjekke dæktrykket med jævne mellemrum, cirka en gang om måneden, da et
lavt dæktryk medfører væsentlig forkortet rækkevidde.
HJULINDSTILLING
Hvis du har kørt på ujævnt underlag eller hvis du for nylig har udskiftet hjul på din Blimo, så
kan det være en god ide at gennemgå hjulindstillingerne. Hvis dine hjul er justeret forkert,
kan det påvirke din rækkevidde meget negativt, samt du kan få ujævne nedslidninger på dine
dæk.
For at indstille dit styreled, løsner du på begge leddets møtrikker. Når disse er løse, indstiller
du selve midt leddet ved hjælp af værktøj. Leddet har et hak for at det værktøj du bruger kan
få ordentlig fat. Juster og spænd møtrikkerne efter igen.
FORSIKRING OG STELNUMMER
Din Blimo kræver ingen trafikforsikring for at kunne fremføres. Hvis du ønsker at forsikre
køretøjet mod tyveri og skade, kontakter du dit forsikringsselskab og meddeler at du vil
forsikre en elektrisk rullestol.
Når du er i kontakt med dit forsikringsselskab omkring din BLIMO vil de spørge efter
køretøjets stelnummer. Dette nummer er på siden af papkassen som din BLIMO
bliver leveret i. Sørg for at tilføje dette nummer bagerst i brugsanvisningen.

Tag dæk og slange af
1) Tag eventuel luften ud af slangen. Der må ikke være
noget tryk tilbage når du tager dækket af.
2) Tage alle fire møtrikker af på hjulfælgen.
3) Træk fælgen lige udad så fælgen deles i to dele.
4) Tag dæk og slange af.
Monter dæk og slange
1) Træk slangens ventil igennem hjulfælgen.
2) Pump en anelse luft i slangen igen for at sikre dig at
den ikke folder indeni dækket.
3) Placer slangen i dækket. Sørg for at trykke slangen
ordentlig ind i dækket.
4) Samle de to hjulfælge dele med hinanden.
5) Spænd de fire møtrikker fast igen.
6) Pump dækket helt med et dæktryk på (3,0 bar)
BEMÆRK: Efter at hvis du har løsnet hjulet fra køretøjet eller har
skiftet slange/dæk, så er det vigtigt at du efterspænder alle møtrikker
efter noget tids brug!
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TEKNISK INFORMATION

FEJLSØGNING
FEJL
Din Blimo Caddie
kan ikke starte.
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INDIKATION

LØSNING

1. Du har ikke drejet nøglen om til1. Drej nøglen med uret i
tændingslåsen.
den rigtige position.
2. Dine batterier er ikke korrekt 2. Tjek dine batterikabler.
tilsluttet.

Din Blimo Caddie her en
kort rækkevidde.

1. Dine batterier er ikke
opladet tilstrækkeligt.
2. Du har for lavt dæktryk.
3. Du har forkert
hjulindstilling.
4. Dine batterier er døde eller
beskadiget.

1. Oplad dine batterier indtil
opladerens diode slår om til
grøn.
2. Pump dækkene til 30 PSI.
3. Juster hjulindstillingerne som
vist i brugsanvisningen.
4. Mål dine batterier efter de er
fuldt opladet med et voltmeter.
Sunde batterier med 12V giver
ca. 13V.

Din Blimo Caddie
kører for langsomt.

1. Dine batterier er ikke godt
nok opladet.
2. Du har lavt dæktryk.
3. Du har forkert
hjulindstilling.

1. Oplad dine batterier indtil
opladerens diode slår om til
grøn.
2. Pump dæk til 30 PSI.
3. Juster hjulindstillingerne som
vist i brugsanvisningen.

Din Blimo Caddie
standser pludseligt under
kørsel.

1. Dine batterier er ikke
opladet godt nok.

1. Oplad dine batterier indtil
opladerens diode slår om til
grøn.
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KONTAKTOPLYSNINGER
Adresse:
BLIMO.se
Nordbutiker i Sverige AB
Gösvägen 28
761 41 Norrtälje
Sverige

Virksomhedsoplysninger:
Nordbutiker Danmark
Filial af Nordbutiker i Sverige
AB, Sverige
CVR.nr: 38385739

STELNUMMER

Modell
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Telefon/E-mail:
Telefon: +45 89 87 30 84
E-mail: info@blimo.dk
Hemsida: www.blimo.dk

