Tak for dit køb af MAX Ryder Tri motoriserede buggy.
For at få
få mest muligt ud af din buggy venligst følge disse hurtige
trin før brug.
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Hjælper os til at kontakte dig med opdateringer til din buggy ved at registrere din buggy,
besøg www.bigmaxgolf.com

1.0 Registrering
Det er meget vigtigt, du registrerer din MAX Buggy online straks efter køb:
•
•
•

Registrerer din buggy for garanti formål
Fremskynder enhver servicering af din buggy
Hjælper os til at kontakte dig med opdateringer til din buggy ved at registrere din
buggy på www.bigmaxgolf.com

Du skal registrere dit MAX serienummer. Dette er fundet under batteri
kassen.
Venligst opbevar denne bruger manuel til din egen reference og en kopi
af dit serienummer;
Min MAX Buggy serienummer er
[eksempel ARTV01234567890]

Købs dato
/

/

Du kan blive bedt om at vise købsbevis, så vi anbefaler, at du gemmer din
kvittering med denne manual.

2.0 Hvad er inkluderet?
• MAX Ryder Tri Buggy
• Batteri
• Batterioplader
• Nedre bag rem
• Ekstra dele
- Hastighedsknap x 1
- 40a sikring x 1 [Se BATTERIPLEJE afsnit]
3.0 Samling af din Buggy
3.1 Montering af baghjul

Trin 1. Hvert hjul er mærket med L eller R til venstre eller højre. Dette er meget vigtigt, da hjulene
skal placeres på den rigtige side af buggy. Venstre eller højre side bestemmes stående bag buggy
som afbilledet nedenfor.

Trin 2. På hjul, skub udløserknappen på tværs. Du vil bemærke du er nødt til at matche den indre
mandelige slot af akslen og kvindelige af hjulet. Når de placeres i position slip blot knappen. Du vil
bemærke du hører et "Klik", når hjulet sidder ordentligt fast. For at kontrollere, at hjulet sidder i
hak, træk i hjulet. Hvis det er ordentligt i hak vil det ikke glide ud. Gentag indtil hjul sidder fast.

3.2 Bagerste hjul positioner
MAX Ryder Tri buggy er designet til at have de bagerste hjul i to positioner.
Positionen bestemmes af hvor hjulet er låst på akslen i begge af de to riller [Se
billede]. Positionen kørsel bruges under normal drift af buggy. Positionen friløb
bruges til frit at skubbe buggy, skulle du opleve batteri eller service problemer
på banen.

Friløb position

Kørsel position
i. Kørsel position -Lås hjul i rillen tættest på batterikassen. Dette gøres ved, at
skubbe udløserknappen på hjulet på tværs og trykke hjulet på akslen så langt
som muligt. Til test for kørsel forsøg at rullen hjulet frem. Hvis du føler
modstand så er hjulet nu i kørsel holdning og klar til brug. Gentag for begge
hjul.
ii. Friløb position - Lås hjul ind i rillen længst væk fra batteri bakken. Dette
gøres, mens udløserknappen skubbes på tværs på hjulet, skub hjulet på
akslen og frigiv udløserknappen på rillen. Til test for friløb prøv at dreje
hjulet frem. Hjulet bør dreje frit uden modstand. Gentag for begge hjul.

3.3 Udfoldning
Trin 1: Sikre begge baghjul er fastgjort.

Trin 2: Åbn udløserhåndtag 1.

Trin 3: Tryk udløser 2 opad for at åbne håndtaget.

Trin 4: Håndtaget er nu fri til at trække opad. Buggy vil naturligt udfolde sig, som du fortsætter
med at trække opad indtil buggy er helt åben.

Trin 5: Luk klappen udløserhåndtag 1 for at låse håndtaget på plads.

Trin 6: Sæt det øverste bag støtte beslag sammen, derefter lås ved at trykke på knappen.

3.4 Foldning
Trin 1: Åbn udløser håndtag 1 for at frigøre håndtaget.

Trin 2: Tryk på knappen mens du presser ned for at lukke.

Trin 3: Læg håndtag ned fladt og lås ved at lukke håndtag 1.

3.5 Montering af sæde
Sædet er leveret i to dele. Der kræves en stjerne skruetrækker.
Trin 1: Indsæt de dobbelte ben i bunden af sædet.

Trin 2: Ved hjælp af medfølgende møtrik & bolte, skru benene fast.

3.6 Positionering af sæde (ekstraudstyr)
Trin 1: Brug beslaget som fulgte med vognen og før det gennem som vist på
billedet.

Trin 2: Lås beslaget ved at montere skruen som vist på billedet.

Trin 3: Nu kan du indsætte sædet i beslaget.
VIGTIGT: Tryk sæde ned med din hånd før du sætter dig.
Brug ikke sædet på ujævne overflader. Garantien dækker ikke nogen sæde støtte
beslag, der er beskadiget eller bøjet
3.7 Positionering af sand spand løkke

Tilføj sand spand løkke her.
Sand spand løkken kan også tilføjes på den anden ende af beslaget.

Din buggy vil se sådan ud når sædet og sand spand loop er tilføjet. Efter eget
valg, kan dette tilbehør placeres på begge sider af buggy.

3.8 Montering af paraply holderen.
Paraply holderen fastgøres til rammen ved hjælp af den største bolt. Skru ind i
rammen som vist på billedet.

Din paraply holder kan tilpasses både til siden, frem og tilbage. Paraplyen er sikret inde i
paraply holderen ved at stramme plastik bolten placeret nær toppen af holderen.
Vigtigt: Efterlad ikke din paraply oppe i holderen i blæsevejr. Hvis vinden fanger din
paraply, kan det medføre at din buggy kan vælte og forårsage skader, der ikke vil være
dækket af garanti.

4.0 Batteri Pleje
4.1 Før du bruger din MAX Ryder Tri buggy første gang skal du oplade
batteriet i minimum 12 timer.
Ryder Tri kompakt er designet til at tage et udvalg af batterier:
• 21Ah SLA (forseglet bly syre) batteri
• 28 amp/hr SLA [forseglet bly syre] batteri
• MAX's Lithium Ion 12 volt batterier.
At oplade batteriet:
• Afmonter batteriet fra din buggy [efter runden].
• Tilslut opladeren i en stikkontakt,
• Tilslut opladeren til batteriet.
Der er lys på opladeren til at hjælpe dig med at forstå opladningsprocessen.

• Den grønne LED lyser og angiver at lader er tændt.
• Rød LED indikerer at batteriet oplades.
• LED'en bliver grøn når batteriet er fuldt opladet.
• LED'en blinker grønt når batteriet er på cirkel opladning.
• Den røde LED vil blinke hvis der er en fejl med oplader.
• 12v SLA oplader vil slukke automatisk efter at være på cirkel opladning i tre
timer.
• 12v lithium ion oplader vil slukke automatisk efter at være på cirkel
opladning i 18 timer.
4.2 Tips og vigtige oplysninger om opladning af dit batteri
• Altid genoplade batteriet så hurtigt som muligt efter brug, uanset hvor kort
tids brug. Efterlades dit batteri tomt vil det kun reducere batteriets levetid
• Dit batteri vil oplade bedst, når det ligger fladt, ved stuetemperatur og med
god udluftning.

• Om vinteren, undgå at oplade batteriet på et betongulv og helst ved
stuetemperatur.
• Opladeren er en smart digital oplader og vil ikke over oplade dit batteri. Derfor
imellem brug, lad altid opladeren være forbundet til batteriet med strøm på.
Tilse dit batteri under spil og rejser
• Under runden, minimer dræn på batteriet ved at undgå at køre din buggy i
roughen.
• Undgå at bruge buggy til at trække dig op ad bakker
• Hvis du har til hensigt at tage din buggy og batteri med på en flyvning,
anbefaler vi, at du tager kontakt til dit flyselskab inden rejsen.
• Vær meget omhyggelig med ikke at tabe dit batteri. Batteriet kan let revne og
efterfølgende batterilevetid vil være alvorligt reduceret.
• Ikke løfte batteriet i ledningerne, men brug den indbyggede rem.
• Ikke nedsænke batteriet i vand.
Henvises til batteri oplader Brugermanual for en komplet liste over vigtige
oplysninger.
4.3 Sætte batteriet i din Buggy
Trin 1: Placer batteriet i den universelle batteri kasse.

Trin 2: Sæt batteriet i buggy som vist.

Din buggy er udstyret med en batteri sikkerhedsforbindelse, så buggy’en ikke
kører, når du tilslutter batteriet. Din buggy starter kun når kontrolelementet
hastighed er tændt.

5.0 Batteri sikring
Batteriet har en 40amp sikring tilsluttet batteriets ledning. 40 amp sikringen
hjælper med at beskytte din buggy’s kontrolboard mod en spændingsbølge. En
ekstra sikring er leveret med din buggy.
I tilfælde af din buggy stopper, kunne årsagen være at sikringen er sprunget.
Udskiftning af sikringen er enkel.
Sikringen er placeret på den positive side af ledningen tæt på batteriet.
For at erstatte sikringen, åben blot kassen og fjern den eksisterende sikring med
en tang. Indsæt den nye sikring ved at sikre de to fødder er guidet ind på plads.
Luk hætten igen.
6.0 Forhjuls justering
I løbet af din buggy levetid, kan det kræve en forhjulsjustering for at sikre den
kører lige på plane overflader. Følg disse instruktioner for at justere det forreste
hjul på din buggy.
Trin 1: Løsn og drej håndtaget for at løsne forhjulet.

Trin 2: Der er to sølv tommelfinger skruer placeret på hver side af forhjulet.
Justering af disse skruer vil hjælpe med at korrigere buggy til at køre mere til
venstre eller højre.

Højre side

Venstre side

Rul venstre eller højre side sølv tommelfinger skrue op
for at rette buggy mere til venstre.
Rul venstre eller højre side sølv tommelfinger skrue ned
for at rette buggy mere til højre.
Du kan rulle skruerne samtidigt eller individuelt for at opnå
den ønskede justering.
Trin 3: Når justeringen er indstillet, drej håndtaget og spænd. Luk derefter
håndtaget.

TIP: Når du har justeret forhjulet, test justering ved at køre på en flad, jævn
overflade som en vej eller parkeringsplads.
7.0 Montering af din golfbag
At sikre øvre bag rem
• Sørg for at remmene har en god placering på begge sider.
• Træk den lange rem over mod den korte og få krogen omkring.
• Den påsatte strap skulle nu være forbundet.

Justering af længden på den øverste strop
• Plastikstykket på den længste strop kan justeres til brug af større bags
Påsætning af den nedre bag rem
• MAX Ryder Tri buggy er designet så den nedre rem ikke længere er påkrævet.
Men den nederste rem er inkluderet for din egen præference. Den er let
fastgjort ved at klipse hver ende af bæltet i hullerne på den nedre bag støtte.

8.0 Betjening af den Digitale-Top-boks

1. Kontrol Knap 1
2. Kontrol Knap 2
8.1 On/Off hastighedskontrol knappen
At starte din buggy:
1. Tilslut dit batteri [Se afsnit 4.3]
2. Vælg din ønskede hastighed, roter hastighed knappen 2 som vist på billedet
ovenfor. Drejes hastighed knappen med uret vil den øge hastigheden og mod
uret vil formindske hastigheden. For at starte buggy på denne ønskede hastighed,
tryk på hastighed kontrol knappen 1. Et ekstra tryk vil stoppe din buggy. Den
ønskede hastighed kan ændres op eller ned mens buggy kører.
8.2

Batteriindikator

Lys 1

Lys 2

På skærmbilledet-top-boks er der to lys:
Lys 1: Buggy aktiv
Et grønt lys vises på venstre side, når buggy er aktiv og bevægende.
Lys 2: Batteri indikation
Lys på højre side viser batteristatus. Der er tre farver af batteristatus: grøn [Høj],
Gul [Middel] og rød [meget lav].

9.0 Integreret GPS holder og rum.
I de øverste håndtag er der en integreret GPS / mobil enheds holder. For at åbne
tryk på den farvede knap på toppen af holderen. Placer GPS i holderen, og
derefter luk holderen ved at klemme de to parter tættere sammen.

10.0 Garanti
10.1 Garanti Politik
MAX Ryder Tri buggy er omfattet af en begrænset * producent garanti fra
købsdatoen. Varigheden af denne garanti er:
• 2 år på dele *
• 2 år på Lithium-batterier og opladere
• 1 år på SLA batterier og opladere
* MAX eller et servicecenter vil reparere eller udskifte dele fundet at være
defekt i materialer eller håndværk under normal brug, forudsat at:
1. The MAX Ryder Tri buggy er anvendt korrekt, vedligeholdt og regelmæssigt
serviceret [Se afsnittet 12]
2. Udskiftning eller reparation udføres af et autoriseret MAX service center eller
ejeren selv med godkendelse af MAX.
3. Din buggy er blevet registreret online.
10.2 Garanti Udelukkelser
Følgende hændelser vil ugyldiggøre garantien:
• Ændring foretaget af ikke godkendte personer eller selskaber.
• Montering af dele eller tilbehør, der ikke anbefales af MAX.
• Skader forårsaget af fortsat drift af motoriseret buggy, efter en fejl er
opdaget..
• Skader på sæde og/eller sæde støtte beslag på buggy
• Skader forårsaget af indtrængen af vand i motor/gearkasse og andre store
komponenter
• Skader forårsaget af buggy kørt i bunkers og andre hazards.

Alle underforståede garantier er udelukket. Ansvar for følgeskader under alle
garantier er udelukket i det omfang udelukkelserne er dækket af loven.
10.3 Dele installeret under garanti
Garantidækning for komponenter installeret under kørsel af en motoriseret buggy i
garantiperioden består af varigheden af buggy’s garantiperiode, forudsat garanti
installationen udføres af et servicecenter eller buggy ejeren på godkendelse.
Udskiftning af dele under garantien vil ikke forlænge garanti for buggy eller dele.
11.0 Forebyggende vedligeholdelsesprogram
For at give den korrekte fortsatte drift af din MAX Ryder Tri buggy, har MAX
indført et forebyggende vedligeholdelsesprogram Preventative Maintenance
Program [PMP]. PMP består af arbejde, der udføres af både ejer og tilladte
service Centre. Til korrekt opretholdelse af garanti på din MAX motoriserede
buggy, er det vigtigt, at dette arbejde udføres. Hvis arbejdet der udføres af
autoriseret servicecenter er for at udskifte dele, der er en del af
vedligeholdelsesplanen, vil ejeren blive opkrævet for dele og arbejdskraft.
Hvis arbejdet der udføres er en del af garantien, vil MAX bære
omkostningerne.
11.1 Rengøring af din MAX Ryder Tri Buggy [Se vedligeholdelse tidsplan]
For mange års drift kræver din buggy pleje og opmærksomhed.
• Hold din buggy ren ved hjælp af en klud med varmt vand og mild
vaskemiddel.
• Ikke spule din buggy under nogen omstændigheder, da din buggy har
elektroniske komponenter.
• Sikre, at sædets beslag er fri for sand.
• Ikke køre din buggy i vand, da det vil forårsage uoprettelige skader.
11.2 Bagerste hjul aksler vedligeholdelse [Se vedligeholdelse tidsplan]
De bagerste hjuls aksler har brug for at blive smurt regelmæssigt. Fjern
baghjulene ved at presse på klipsen og samtidig trække hjulet væk. Anvend
vaseline eller lys fedt til akslerne. Brug en meget lille mængde, da fedt kan
tiltrække sand. Hvis du spiller i sandet betingelser bør du rense aksler og smøre
hver fjortende dag.

11.3 Øvre og nedre taske rem vedligeholdelse [Se
vedligeholdelse tidsplan]
Bag stropper erstattes efter service plan. Den øverste bag rem kan erstattes ved at:
• Fjerne venstre og højre hånd stropper fra den øverste bagstøtte
• Løsn og fjern de skruer, der holder remmen i position på bagstøtten
• Fjern og udskift begge bag stropper
• Indsæt bag rems sikring skrue

11.4

MAX Service tidsplan

Det er ejerens ansvar at sikre at alle periodisk kontrol, nødvendige tilpasninger og
tjenesteydelser udføres. Hvis du er i tvivl kontakt venligst Sports Backup. Ethvert
arbejde, der udføres på din buggy bør registreres på din service oversigt, uanset
arbejde.
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BO = Buggy ejer kan udføre dette arbejde
SC = Arbejdet udføres mod betaling af autoriseret servicecenter
BO/SC = seks månedlig service kan udføres ved enten et servicecenter eller ejeren
af buggy.

11.5 Service Oversigt for alle vogne
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12.0 Service og reparation Centre
For al servicering, venligst ret henvendelse til købsstedet.
For at garanti reparationer skal blive godkendt SKAL du fremvise købsbevis.
Husk dette såvel som dit serienummer du kan skrive i denne manual.
13.0 Tilkøb af dele og tilbehør
Du er velkommen til at servicere din buggy uden for garantiperioden, ved
at købe dele hos din nærmeste MAX forhandler.
Du bedes sende e-mail for rådgivning på de rigtige dele og instruktioner.
14.0 Kontakt Sports Backup
E-mail: info@sportsbackup.dk

15.0 FAQ

Q: Hvorfor har min MAX Tri buggy ikke længere den nederste bag
rem?
A: Din MAX Ryder Tri buggy er designet så den nedre bag rem ikke længere er
påkrævet. Hvis du foretrækker en af personlige årsager, er den nedre bag rem
inkluderet med de reservedele der ligger i kassen, da buggy blev købt.
Q: Jeg vil gerne have min MAX Ryder Tri buggy serviceret.
A: Kontakt Sports Backup A/S for at finde dit nærmeste servicecenter.
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