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LÄS IGENOM DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN DU 

BÖRJAR ANVÄNDA DIN SKOTER.



Introduktion
Bäste kund,

Tack för att vi har fått ditt förtroende, och vi hoppas att du kommer få mycket nytta och 
glädje av din DRAX. Innan du börjar framföra din DRAX elskoter så behöver du ladda 
batteriet. Medan batteriet laddas kan du ägna dig till att läsa igenom denna 
användarmanual.  Genom att läsa igenom denna användarmanual minskar du risken för 
olycka samtidigt som du lär dig ta hand om din DRAX för ett problemfritt ägande.   

► Det är fordonsägarens ansvar att noggrant läsa igenom denna användarmanual och att ta
till sig dess information.

► DRAX är en kvalitétsprodukt utvecklad för svenska förhållanden. Det är dock ditt ansvar att
din DRAX underhålls regelbundet, detta för att säkerhetsställa maximal livsslängd och ett
problemfritt ägande.
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► Din DRAX klarar av regn, till en viss gräns. Se till att bakhjulet inte befinner sig helt under
vatten då detta kan leda till kortslutning i motor.

► Försök inte att reparera något själv. Detta kan leda till kortslutning och eventuell
personskada.

► Tänk på att bromssträckan ökar markant vid körning på blött underlag.

► Överlasta aldrig skotern då köregenskaperna kan komma att påverkas negativt.

► Ladda aldrig din skoters batteri utomhus.
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Information om denna användarmanual

Den här användarmanualen innehåller flertalet VARNING!–ikoner vars uppgift är att upplysa dig om 
särskillt viktig information. Att inte följa VARNING!-ikoner kan leda till olycka och i sin tur allvarlig 
skada på dig själv eller på tredje person. En UPPMÄRKSAMMA!-ikon uppmanar dig till att följa 
instruktionerna särkskillt noga, ty skada kan uppkomma på ditt fordon.

Generella säkerhetsrekommendationer:

- Visa alltid din avsikt när du är ute i trafiken. Gör inget oväntat och använd alltid blinkers.
- Se till att aldrig bära kläder eller utrustning som kan skymma din sikt eller fastna i skoterns rörliga
delar.
- Tjuvåk aldrig genom att hålla tag i ett annat fordon.
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VARNING!
Använd alltid hjälm! Enligt svensk lag är du skyldig att använda en godkänd hjälm avsedd för 
motorcykel vid framförande av din DRAX.

VARNING!
Skotern skall icke användas:
1. Samtidigt som du använder hörlurar eller pratar i telefon. Detta kan distrahera dig  och
eventuellt leda till olycka.
2. Om du har lastat mer än 4kg i sadellådan.
3. Om du använder sandaler, slip-ons eller högklackade skor.
4. Efter intag av alkohol eller droger då detta kan påverka din körförmåga.
5. För att utföra stunt eller trick av något slag.
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Innan varje körning:

UPPMÄRKSAMMA!
1. Använd alltid en godkänd hjälm.
2. Använd skyddande klädder och handskar.
3. Använd skydd för ögonen.
4. Kontrollera att alla lampor (blinkers, hel-/halvljus, bak-/bromsljus) fungerar innan körning.
5. Kontrollera tutans funktion.
6. Kontrollera att bromsarna fungerar och är korrekt inställda.
7. Kontrollera att alla skoterns delar sitter fast ordentligt.
8. Kontrollera att däcken inte är utslitna eller har andra skador. Fälgarna får icke vara böjda eller
skadade på annat sätt.
9. Innan du slår på tändningen, kontrollera att gashandtaget är i stängt läge så att skotern inte börjar
röra på sig när tändningen slås på.

10. Kontrollera att huvudströmbrytaren är i påslaget läge.
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1. Kontrollera att tändingen är avslagen och att alla nycklar är urtagna ur fordonet.
2. Koppla in laddaren i batteriet för att påbörja laddning.
3. Se till att gashandtaget är i stängt läge.
4 . Använd centralstödet för att undvika att skotern ramlar omkull.
5. Undvik att förvara skotern utomhus eller på annat ställe där fukt kan tränga in.
6. Förvara inte skoter inom 6 meter ifrån öppen eld, värmeelement eller vattenberedare.
7. Tillåt inte barn under 12 år att leka på eller i närheten av skotern utan uppsikt.

Efter varje körning:

VARNING!

VARNING!  Att inte följa ovanstående instruktioner kan leda till allvarlig skada, dödsfall, 
kortslutning eller eldutveckling. 

VARNING! Modifiering av skotern får endast ske med originaltillbehör hos en 
auktoriserad återförsäljare. Ta inte bort några reflexer, lampor eller annan 
standardutrustning.

8. Skotern får inte laddas utomhus.
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Batteri 

Innan du kör skotern för första gången så ska du ladda batteriet i 8-12 
timmar, men inte längre än 18 timmar. Se till att du laddar skotern efter 
varje körning. Att hålla god laddning på batteriet hjälper till att förlänga 
dess livslängd. Använd inte skotern om varningen för låg laddning visas i 
instrumentpanelen. För att ladda batteriet, anslut laddaren till kontakten 
placerad direkt framför sadeln. Om du märker något konstigt med 
batteriet, såsom sprickor, läckage, att det blir ovanligt varmt eller om det 
har svält upp, sluta använda batteriet och kontakta din återförsäljare 
omedelbart. 

Batteriet är slutet. Försök inte att öppna, reparera, justera eller ändra 
någon del av batteriet. Batteriladdaren kommer att sluta ladda batteriet 
när full laddning har nåtts. Du bör inte ladda batteriet i mer än 18 timmar 
då detta kan leda till att batteriet eller laddaren tar skada.
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UPPMÄRKSAMMA!  Tappa inte batteriet ifrån höjd.
UPPMÄRKSAMMA!  För att undvika skada på batteriet, använd endast en laddare av originaltyp.

1. VARNING! Ladda eller förvara inte batteriet inom 6 meter ifrån en öppen eld.
2. Använd endast originalladdare .
3. Indikatorlampan på batteriladdaren kommer att lysa upp när laddaren är ansluten till
batteriet. Om lampan inte tänds, kontrollera att alla kontakter sitter korrekt. Om lampan 
fortfarande inte lyser, kontakta din återförsäljare.
4. VARNING! Ladda inte batteriet i mer än 18 timmar, då detta kan leda till att laddaren
överhettas och fattar eld.
5. Normal laddningstid är 6-8 timmar. Om indikatorn på laddaren inte har gått ifrån att
ha varit röd till grön inom 16 timmar, koppla ur laddaren och kontakta din återförsäljare. 
6. När du långtidsförvarar din skoter bör du ladda batteriet minst en (1) gång per
månad, annars riskera batteriet att ta skada och din garanti går förlorad.
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Batteriåtervinning

Ett batteri som byts ut får inte slängas bland vanligt skräp. Lämna in batteriet till lämplig 
återvinningsstation. För mer information om vart du kan lämna in gamla batterier, kontakta din 
kommun.
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Underhåll

Din DRAX skall servas enligt specificerat intervall. Du hittar serviceschema längst bak i 
användarmanualen. Det är viktigt att sköta service enligt schema för ett problemfritt ägande. Utförs 
inte service enligt schema hos auktoriserad verkstad förverkas fordonsgarantin. Är du i behov av 
reservdelar eller tillbehör, kontakta din auktioriserade återförsäljare för originaldelar. Originaldelar 
är alltid av hög kvalité och tillverkade just för ditt fordon.



- 13-

Användarguide

Tändningslås

OFF  Hela kretsen är bruten, motor och 
ljus kan ej slås på. Nyckeln kan tas ur. 

ON  Tändning påslagen och mopeden kan 
nu startas. 

LOCK Vrid styret helt till vänster, tryck in 
nyckeln lite och vrid nyckeln till ”lock” läget, 
styrlåset är nu låst och nyckeln kan tas ur. 

Tändningslås, 
typ 1:

Tändningslås, 
typ 2:

OPEN På DRAX som har 
tändningslås av typ 2 öppnas 
även sadeln via   tändningslåset. 
När tändningen är avstängd, vrid 
nyckeln åt vänster utan att trycka 
in den. 
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Gashandtag  

Gashandtaget på din DRAX är placerad på höger sida av styret. Genom att rotera gashandtaget 
ökar du din hastighet. Efter slutförd acceleration och du har nått önskad hastighet 
rekommenderas det att du släpper upp 1/4 -del av gashandtaget för att spara på batteriet och 
förlänga skoterns räckvidd.

Användarguide
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Körning
1.

3. För att inte tappa kontroll över skotern, använd mjuka rörelser när du vrider på gashandtaget så
att du inte blir överraskad av accelerationen.

4. Vrid inte på gashandtaget innan du sitter på skotern och är redo att köra.
5. För att stanna skotern, släpp upp gashandtaget helt och tryck in både höger och vänster

bromshandtag samtidigt för att minska hastigheten.
6. För att öka hastigheten igen, släpp bromshandtagen och vrid på gashandtaget.
7. När du byter fil eller ska svänga, glöm inte att aktivera blinkers. Du hittar blinkersknappen på

vänster sida av styret. Glöm inte att stänga av blinkers efter avslutad manöver.
8. Den borstlösa motorn genererar ett dovt elektromagnetiskt ljud när du gasar. Detta är helt

normalt.
9. För att minska stöldrisken, stäng alltid av tändningen och ta ut nyckeln när du inte kör skotern.

Användarguide

Vrid på tändningen med nyckeln.
Tryck in vänster eller höger bromshandtag samtidigt som du trycker och håller in startknappen som 
sitter på höger eller vänster sida av styret (switchhandtaget med knappar) tills det antingen: Lyser 
"READY" i displayen eller "P" symbolen i displayen slocknar, placering av startknapp och indikator 
är beroende på modell. Kontrollera även att sidostödet är uppfällt. Är det inte uppfällt går det inte 
att starta/ köra skotern. Vrid därefter gashandtaget gradvis för att accelerera.

2.
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Effektläge

På höger sida eller vänster sida av styret hittar du effektlägesväljaren, placeringen är 
beroende av modell. Välj ett av de lägre effektnivåerna ifall du vill spara batteri och 
därmed öka räckvidden. Välj högre effektnivå ifall du vill uppnå maximal hastighet eller 
om du till exempel ska köra upp för en backe av brantare typ.

Användarguide
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Serviceschema

UPPMÄRKSAMMA!

Serviceschemat måste följas och service måste utföras av en 
verkstad för att garantin skall fortsätta att gälla.

Gabriel
Markering
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