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FORDONSÖVERSIKT

Sits m. bakmonterad 
korg

Gashandtag

Bromshandtag

Backspegel

Spak för justering 
av sits

Baklyse

Laddningsingång

Däck

Fälg

Blinkers

Strålkastare
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FÖRE ANVÄNDNING

LADDNING AV BATTERIER
Din scooter levereras med batterier som är 
till ca 50-80 % påfyllda. Det går bra att 
funktionstesta fordonet direkt vid leverans, 
men innan du börjar använda det till 
fullo rekommenderar vi att du laddar 
batterierna i minst 12 timmar. Laddning 
sker genom att ansluta medföljande lad-
dare till uttaget (A) på fordonet. Efter den 
första laddningen tar det ca 6-8 timmar 
för batterierna att laddas fullt. Ladda alltid 
batterierna när du har använt din scooter. 
Batterierna skall helst inte komma under 
20 % av maximal kapacitet och skall ALD-
RIG urladdas helt. Då kan cellerna skadas 
och tappa räckvidd, i värsta fall kan även 
batterierna gå sönder.

DÄCKTRYCK
Kontrollera att du har korrekt däcktryck 3,0 BAR (motsvarar 3,0 kg eller 44 PSI) innan du 
börjar använda din promenadscooter. Om det är för lågt däcktryck så kan du pumpa däcken på 
en bensinmack. Om du vill ha en handpump hemma så kan du hitta en passande på närmsta 
cykelbutik. Be om en pump som klarar s.k. ”bilventil”. Ta för vana att kontrollera däcktrycket 
med jämna mellanrum (ca: en gång i månaden) då ett lågt däcktryck medför väsentligt förkor-
tad räckvidd.

HUVUDSTRÖMBRYTARE 
Innan du kan ladda eller köra fordonet 
måste huvudströmbrytaren under for-
donets sits vara i läge “ON“. För att vika 
undan sitsen använder du fordonets tän-
dningsnyckel i nyckelhålet (A) i bilden till 
höger. Observera att nyckelhålet delvis 
döljs av fordonets bakmonterade korg. Du 
behöver därför titta under korgen för att 
komma åt nyckelhålet. 

När väl sitsen vikts bort kommer du åt for-
donets förvaringsutrymme samt huvud-
strömbrytaren (B). Skjut knappen till läge 
“ON“ för att kunna ladda/köra fordonet.
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Frilägesspak

FRIKOPPLING
Om du någon gång behöver skjuta din scooter utan att använda motorhjälp så går det bra att 
försätta fordonet i friläge. Detta är användbart exempelvis om du skall rulla upp fordonet på 
ett släp, rulla in det i ett förråd eller om du skulle få slut på batterier och behöver rulla hem 
fordonet utan att bromsen är aktiverad.

För att växla mellan friläge och drivläge använder du en spak som sitter på fordonets bakaxel. 
Spaken är belägen en bit in under fordonet, innanför det högra bakhjulet, och är antingen 
svart eller gul till färgen. När du vill försätta fordonet i drivläge drar du spaken nedåt. När du 
vill växla till friläge drar du spaken uppåt.

OBS! Fordonet måste vara avstängt och stillastående när du ändrar läge på spaken! Oftast är 
det lättast att komma åt spaken genom att föra in handen genom fälgen på det högra bakhju-
let. Om du skulle starta fordonet när det är ställt i friläge kommer en varningssignal att ljuda.

MONTERING AV BACKSSPEGLAR
På fordonets styre finns två gängade hål (A) 
avsedda för backspeglar. 

1) Börja med att skruva fast backspeglarna för 
hand så långt som möjligt.

2) När backspeglarna har tagit ordentligt fäste så 
skall spegeln vinklas till rätt position och därefter 
säkras med låsmuttern (B) belägen på back-
spegelns arm. Skruva på låsmuttern medurs med 
en skiftnyckel så att den pressas ned mot styret. 
På så vis låser du fast backspegeln i befintlig vin-
kel
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BATTERIER OCH LADDARE
BATTERIER
Batterierna på din scooter är underhållsfria, och behöver alltså inte fyllas på med batterivätska. 
Det är dock viktigt att hålla batterierna fulladdade så mycket som möjligt, fordonet skall laddas 
efter varje användningstillfälle. Batterierna mår bäst av att laddas när 20 % eller mer av kapa-
citeten finns kvar. När batterimätaren indikerar att batterinivån är låg bör du ladda batterierna 
så snabbt som möjligt. Urladda ALDRIG batterierna helt!

Batterierna börjar förslitas från första användning, och tappar således räckvidd med tiden. Nor-
mal livslängd på ett batteri är från 6 månader upp till 3-4 år beroende på hur de används och 
sköts om. Normalt byts ett batteri ut innan det är helt slutkört på grund av att den maximala 
räckvidden försämras med tiden. Om du i regel använder fodonet korta sträckor kommer det 
alltså ta längre tid innan du behöver byta ut batterierna jämfört med någon som i regel kör 
längre sträckor. Tänk på att räckvidden försämras avsevärt när temperaturen sjunker. 
Om temperaturen på batterierna sjunker från exempelvis 20 °C till 5 °C blir räckvidden nästan 
halverad. Vi avråder från att använda fordonet när det är kallare än -5 grader.

När det är dags att byta ut dina batterier är det viktigt att rätt modell införskaffas. Kontakta din 
Prisma återförsäljare för att få rätt batterier!

ATT LADDA BATTERIERNA
När du laddar batterierna skall fordonets tändning ska vara avstängd. Det är dock viktigt att 
huvudbrytaren under sitsen är påslagen. Se till att laddningen sker i en torr miljö samt i plus-
grader. Laddaren kan ta skada om den utsätts för fukt! Koppla laddaren till laddingången 
på fordonet (se kapitel ”Fordonsöversikt”).  På laddaren finns det dioder som indikerar laddnin-
gens status.

LADDAREN
Se bilder nedan som illustrerar laddaren ur två olika vinklar. På laddarens ena kortsida finns en 
strömbrytare (A) som behöver ställas i läge “1“ för att du ska kunna använda laddaren. När 
laddaren är påslagen och ansluten till ett vägguttag så indikeras dettta av en röd diod (B) på 
laddarens motsatta kortsida. När laddaren ansluts till fordonet indikeras detta av att dioden 
(C) tänds. När batterierna tar laddning lyser dioden (C) orange. När batterierna är fulladdade 
lyser samma diod (C) istället grönt. När laddaren är ansluten till fordonet är det normalt att 
fläkten (D) surrar för att kyla laddaren. Om laddaren inte laddar som den ska kan säkringen 
(E) behöva kontrolleras.

SKÖTSELRÅD FÖR BATTERIER
1) Ladda batterierna minst 12 timmar innan första gången du använder dem.
2) Ladda aldrig batterierna längre än 36 timmar i sträck.
3) Djupurladda aldrig batterierna, om batterierna urladdas kan de ta skada eller gå sönder.
4) Ladda alltid fordonet om batterikapaciteten hamnar under 20 %.
5) Ladda batterierna efter varje körning.
6) Förvara aldrig batterierna i minusgrader utan att ha dem fulladdade.
7) Överhetta aldrig batterierna, undvik exempelvis att ha dem i direkt solljus.
8) Underhållsladda batterierna vid långtidsförvaring.
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ATT KÖRA DIN SCOOTER
Börja med att göra dig bekant med instrumentpanelen och reglagen på din scooter. Nedan 
finner du en redovisning över vilken funktion de olika reglagen har.

1. Handbromsreglage
2. Reglage för hel/halvljus
3. Hastighetsmätare/kraftmätare
4. Indikator för blinkers (vänster)
5. Indikator för helljus 
6. Indikator för påslaget fordon
7. Indikator för blinkers (höger)
8.Batteriindikator

9. Vridgasreglage
10. Reglage för halvljus/pakeringsljus 
11. Reglage för fram/back
12. Reglagre för hög/låg läge. 
13. Tuta
14. Tändningslås
15. Tuta
16. Riktningsvisare/blinkers
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När du ska köra din scooter är det viktigt att huvudströmbrytaren belägen i förvaringsut-
rymmet under sitsen är påslagen samt att frikopplingsspaken på bakaxeln är i drivläge. 
Därefter kan du starta fordonet genom att vrida om tändningslåset (14) till “ON” (röd sym-
bol). När fordonet är påslaget och körklart tänds den röda lampan på styret (6). Välj sedan 
färdriktning (framåt eller bakåt) med knappen (11).

För att accelerera med din scooter vrider du sedan försiktigt på det högra gashandtaget (9). 
När du vill stoppa fordonet släpper du helt enkelt gasreglaget så aktiveras fordonets automa-
tiska magnetbroms. Din scooter har även utrustats med ett nödbromshandtag (1). När fordo-
net står still fungerar den automatiska bromsen som en parkeringsbroms. Detta gäller både 
när fordonet är påslaget eller avstängt.

Om du vill begränsa fordonets acceleration och hastighet kan du trycka in den knappen (12) 
för att växla till lågläge. Då sänks scooterns topphastighet och den får en svagare accelera-
tion. Detta läge kan med fördel användas om du kör inomhus eller ska parkera fordonet.

Om du behöver justera din sittställning kan du föra sitsen framåt och bakåt med hjälp av den 
spak som du hittar på höger sida under sitsen.
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RATTLÅS
När din scooter står parkerad är den automatiska parkeringsbromsen aktiverad. Detta fungerar 
som ett stöldskydd för fordonet. För att skydda fordonet ytterligare har din scooter utrustats 
med ett rattlås som du aktiverar på följande sätt:

RATTLÅS, RAMNUMMER

FÖRSÄKRING OCH RAMNUMMER
Din scooter kräver ingen trafikförsäkring för att få framföras. Om du vill försäkra fordonet mot 
stöld och skada kontaktar du ditt hemförsäkringsbolag och meddelar att du vill försäkra en el-
rullstol. I vissa fall ingår elrullstol i standardavgiften för hemförsäkringar, medan vissa bolag 
fordrar en extra avgift.

När du är i kontakt med ditt försäkringsbolag gällande din scooter efterfrågas normalt fordonets 
ramnummer.

Ramnumret (A) finner du på den vita etiketten (B) i anslutning till fordonets laddningsingång.

1) Vrid fordonets styre maximalt till höger.

2) Tryck in låskolven på tändningslåset med 
nyckeln samtidigt som du vrider tändning-
snyckeln maximalt till vänster. Läget för rattlås 
indikeras av en hänglåsikon (A) som illustre-
ras på bilden till höger. Nu går det inte längre 
att styra fordonet och det blir därmed svårare 
att stjäla.

A
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UNDERHÅLL
Till skillnad från förbränningsmotorer kräver en elmotor ingen regelbunden service Det finns 
dock ett fåtal punkter som vi rekommenderar att du regelbundet går igenom för att säkerställa 
fordonets funktion.

DÄCKTRYCK
Det är viktigt att alltid hålla fordonets samtliga däck välpumpade. Detta minskar risken för 
punktering och gör att fordonet uppnår en längre räckvidd. Rekommenderat däcktryck är 
3,0 BAR på samtliga däck. Kontrollera däcktrycket varje månad.

RENGÖRING
Rengör fordonet och sitsen regelbundet med en fuktig trasa. Undvik att spruta vatten direkt 
mot fordonet då det kan tränga in i elektroniken.

LÅNGTIDSFÖRVARING

Om du inte skall använda din scooter under en längre tid så är det viktigt att tänka på:

1) Förvara fordonet i en torr miljö.
2) Förvara fordonet i plusgrader, annars kan batterierna förfrysa. Om fordonet förvaras i mi-
nusgrader är det mycket viktigt att hålla batterierna fulladdade.
3) Underhållsladda fordonet minst en gång i månaden.

Det går även bra att lyfta ur batterierna ur fordonet under en långtidsförvaringen. Tänk då på 
att ansluta en laddare med jämna mellanrum. Det går bra att använda en laddare för bilbat-
terier (12V-laddare) och ladda batterierna individuellt.

LYFTA UR BATTERIERNA
Batterierna är belägna under förvaringsutrymmet under fordonets sits. För att lyfta ur batteri-
erna behöver den svarta förvaringslådan först skruvas bort:

1. Öppna upp förvaringsutrymmet under sitsen.
2. Lokalisera de stjärnskruvar som håller fast det svarta förvaringsutrymmet.
3. Skruv bort skruvarna märkta på bild “A” nedan och lyft försiktigt ur förvaringsutrymmet. Du 
behöver lirka en aning för att komma förbi sitsens gångjärn.
4. Nu ser du de två batterierna och kan koppla loss dem. Skruva loss de skruvar som är ut-
märkta på bild “B”.
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TEKNISK SPECIFIKATION

Modellbeteckning Prisma 270 Prisma 420 Prisma 700 Prisma Rapid Prisma Rapid Sport 

Motorstyrka 270 Watt 420 Watt 700 Watt 400 Watt 950 Watt

Toppfart 8 km/h 10 km/h 15 km/h 16 km/h 20 km/h

Batterikapacitet 24V 22AH (528Wh) 24V 42Ah (1008Wh) 24V 55Ah (1320Wh) 24V 33Ah (792Wh) 24V 55Ah (1320Wh)

Räckvidd <25 km* <35 km* <40 km* <40 km* <45 km*

Max. motlut 10 grader 13 grader 16 grader 13 grader 16 grader

Max. lastvikt 125 kg 140 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Markfrigång 95 mm 105 mm 125 mm 160 mm 160 mm

Stötdämpning Nej Nej Ja Ja Ja

Belysning/blinkers Ja Ja Ja Ja Ja

Signal/tuta Ja Ja Ja Ja Ja

Dimensioner (LxB) 108 x 52 cm 127,5 x 61 cm 140 x 68,6 cm 150 x 69 cm 150 x 69 cm

Hjuldiameter 22 cm 26 cm 33 cm 44 cm 41 cm

Vikt 58 kg 92 kg 105 kg 100 kg 110 kg

Hopfällbar Ja Ja Ja Nej Nej

* Räckvidden varierar på en rad olika faktorer såsom lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur, körstil, batterislitage etc.

SYMBOLFÖRKLARING
Endast för inomhusbruk

Läs medföljande manual 
innan användning

Elavfall. Produkten ska 
lämnas på anvisad plats för 
insamling av elavfall.

Produkten är CE-godkänd 
och överensstämmer med 
grundläggande krav på 
exempelvis hälsa, säkerhet, 
funktion, och miljö.

EU-DIREKTIV OCH STANDARDER
EU-DIREKTIV: 2004/108/EC (EMC), 93/42/EC (MDD)

STANDARDER: EN60601-1-2:2007+AC:2010, EN61000-6-1:2007, 
EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN12184:2014



FELSÖKNING
Problem Fel Lösning
Din scooter går inte att köra. 
Inga lampor är tända på 
styret.

Din scooter är inte påslagen. Kontrollera att huvudströmbry-
taren under sitsen är påslagen  
samt att tändningen är påsla-
gen.

Ladda ditt fordon.
Din scooter går inte att köra. 
Batteriindikatorn visar att det 
finns ström, och Power-lam-
pan lyser.

1. Motorn är frikopplad så att 
du kan rulla din scooter.

2. Någon utav bromshandta-
gen är dragna.

1. Stäng av din scooter. Tryck 
ned frilägesspaken så att den 
hamnar i drivläge. Starta din 
scooter igen.

2. Kontrollera noga så att du 
inte håller i någon utav brom-
shandtagen och att de har til-
låtits fjädra tillbaka helt till ut-
gångsläget.

Din scooter stannar plötsligt 
under körsel.

Dålig batteriförbindelse. Kontrollera att batteristiften sit-
ter fast ordentligt och inte glap-
par. Vid fortsatta problem kon-
takta din återförsäljare.

Din scooter har en dålig kör-
sträcka per laddning.

1. För lågt lufttryck i däcken.

2.Batteriet laddas ur för 
snabbt.

1. Pumpa däcken till 3,0 bar.

2. Ladda batteriet fullt. Kör på 
ett hårt underlag utan många 
start & stop. Om problemet 
kvarstår skall batteriet bytas ut.

Din scooter vill ej ladda, men 
går att köra.

Fordonets huvudsäkring har 
gått eller så har en säkring 
gått i laddaren.

Byt säkring i laddaren. Kontakta 
din återförsäljare om problemet 
kvarstår.

Din scooter kör för långsamt. 1.Scooterns låga växel är ak-
tiverad.

2. Scooterns batterinivå är 
låg.

1.Tryck på växelknappen för 
låg/högläge

2. Ladda din scooter.
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