
VÄLKOMMEN TILL DEN ULTIMATA
ÅKUPPLEVELSEN

B R U K S A N V I S N I N G
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Slå på Onewheel+ med hjälp 
av strömbrytaren på sidan.

Stå helt och hållet på 
båda sidorna om den blåa 
skiljelinjen.

Använd alltid hjälm.

Luta dig på en vän för att 
komma igång.

Balansera dig själv 
långsamt.

Onewheel+ kommer att köra 
igång när du når horisontellt 
läge.

Luta dig framåt för att 
accelerera.

Luta dig bakåt för att sakta ner.

Luta åt sidorna för att svänga.

Sakta ner till <1 km/h och 
medan din tå fortfarande är på 
plats, lyft av hälen från ena sidan 
av åkardetekteringsområdet.

Du kan också hoppa av med 
båda fötterna samtidigt, 
men lyft aldrig bort bara en fot.

VÄLKOMMEN TILL REVOLUTIONEN!
Nu när du är en stolt ägare av din helt egna Onewheel+ så vill se till 
att hålla dig säker medan du upptäcker ett helt nytt sätt att åka på. 
Vi har tagit fram den här bruksanvisning för att dela med oss av viktig 
information om säkerhet, prestanda och service till dig. Vänligen läs 
igenom den innan din första åktur och spara den sedan som referens. 

RESAN ÄR MER ÄN HÄLFTEN AV NÖJET!

I DENNA MANUAL SYFTAR ONEWHEEL+ BÅDE PÅ ONEWHEEL+ OCH ONEWHEEL+ XR, 
SÅVIDA INGET ANNAT ANGES.



SÄKERHETSÖVERSIKT

VARNING

RISK FÖR DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG SKADA

Närhelst du åker med Onewheel+ så finns det risk för dödsfall eller 
allvarlig skada på grund av förlorad kontroll, kollision eller på grund 
av att du trillar av. För att åka så säkert som möjligt så måste 
du läsa igenom alla instruktioner och varningar i bruksanvisningen 
och följa dem.
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ALLMÄNNA VARNINGAR
Precis som alla andra sporter så finns det risk för skador 
när man Onewheelar. När du väljer att åka på Onewheel+ 
accepterar du ansvaret för den risken. Det är viktigt att du 
förstår och följer reglerna för säker och ansvarsfull åkning, 
korrekt användning samt underhåll för att minska risken 
för skada. Den här bruksanvisningen innehåller många 
“VARNINGAR” och “OBS” gällande konsekvenserna 
av att inte följa säker praxis för åkning, korrekt underhåll 
samt inspektion av din Onewheel+.

Eftersom det är omöjligt att förutse varenda situation eller 
förhållande som kan uppstå när du åker på din Onewheel+ 
så gör den här bruksanvisningen inget anspråk på att vara 
en komplett guide för säker användning av Onewheel+ 
i alla förhållanden. Alla brädsporter innebär risker som 
inte kan förutses eller undvikas, och det är endast den 
som åker som tar ansvar för dessa risker.

A L L M Ä N N A  VA R N I N G A R

Ordet      OBS indikerar en potentiellt farlig situation eller 
ett osäkert utförande som, om det inte undviks, kan 
leda till mindre eller måttliga skador, allvarliga skador 
på din Onewheel+ och kan upphäva din garanti.

Ordet       VARNING indikerar en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan leda till allvarliga skador 
eller dödsfall.

REGISTRERA DIN ONEWHEEL+
Grattis till köpet av din nya Onewheel+.

Registrera din Onewheel+ idag.

Vänligen besök https://onewheel.com/pages/register

VI KAN INTE GARANTERA ETT GARANTIÄRENDE OM DIN 
BRÄDA INTE ÄR REGISTRERAD. 

Ordet       TIPS indikerar information som hjälper dig att få 
ut så mycket som möjligt från din Onewheel+-upplevelse.
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• MAXIMAL ÅKARVIKT: 125 kg/275 lb. 

•  LÅT INTE BARN UNDER 14 ÅRS ÅLDERS ANVÄNDA 
DENNA PRODUKT.

• TILLSYN AV VUXEN KRÄVS.

SÄRSKILT MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR OCH FÖRMYNDARE
Som förälder eller vårdnadshavare är du ansvarig för vad ditt barn gör och 
dess säkerhet (när han eller hon använder en Onewheel). Se till att deras 
Onewheel+ är i gott skick och i säkert drifttillstånd och att ditt barn förstår 
hur den används på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att både du och ditt 
barn lär sig, förstår och följer alla gällande lokala fordons- och trafiklagar. 
Se alltid till att ditt barn har rätt skyddsutrustning, inklusive hjälm och 
handledsskydd. ONEWHEEL+ REKOMMENDERAS INTE FÖR BARN UNDER 14 
ÅRS ÅLDER. FÖR BARN 14 ÅR ELLER ÄLDRE SÅ KRÄVS TILLSYN AV VUXEN.

A L L M Ä N N A  VA R N I N G A R
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HEMSKÄRM
Din instrumentpanel. Välj din 

inställning, håll koll på din bräda och se livestatistik.

TIPS: Sök efter “Onewheel” på Google Play eller 
Apple App Store.

LADDA NER VÅR APP
Synkronisera mellan din bräda och Onewheel-appen 
för att anpassa din åkupplevelse med Digital Shaping™. 
Med Onewheel-appen kan du också hålla kolla på din 
batteristatus för episka äventyr, aktivera dina LED-lampor 
för nattåkning, och hålla koll på din åkning.

LADDA NER DEN PÅ Ladda ner den på

ÅKARE I NÄRHETEN
Gå med i vårt community och få 

kontakt med andra Onewheel-åkare.

ÅKTURSSKÄRMEN
Se uppladdade åkturer från 
hela världen på telefonen

eller i webbläsaren.

TOPPLISTA
Se toppstatistik och körsträcka.

ÅKTURSINFO
Se statistik från toppturer.

O N E W H E E L  A P P
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Vrid upp hela vägen till elva. Delirium 

är rå, aggressiv och hyperresponsiv 

och låter dig åka intensivt och äta 

enkelspår till frukost.

D E L I R I U M

32

Stad Spår

Lekfull Aggressiv

km/h (20 MPH)

Chilla. Du är bland Sequoiaträden. 

Mjukt, kontrollerat och enkelt, Sequoia 

är den perfekta inställningen för att 

“ta det lugnt”. 

S E Q U O I A

19
MAX-

HASTIGHET
MAX-

HASTIGHET
MAX-

HASTIGHET
MAX-

HASTIGHET
MAX-

HASTIGHET

Stad Spår

Lekfull Aggressiv

km/h (12 MPH)

Kungen av alla inställningarna, Glid

är varken för hårt eller för löst. Glid ger 

dig en genuin åkkänsla med tillräckligt 

med kraft för ojämnheter i vägen.

G L I D

24

Stad Spår

Lekfull Aggressiv

km/h (15 MPH)

Avslappnad, mjuk och ledig, Uppdrag

är en hyllning till de där dagarna med 

knädjupt pulver. Fungerar utmärkt på 

slät asfalt.

U P P D R A G

31

Stad Spår

Lekfull Aggressiv

km/h (19 MPH)

Höjer nosen för maximal förmåga

att åka uppför kullar och parkåkning.

U P P H Ö J D

31

Stad Spår

Lekfull Aggressiv

km/h (19 MPH)+Synkronisera din bräda med Onewheel-appen för att 
anpassa din åkupplevelse. Digital Shaping 2.0 ger den 
allra bästa prestandan, komforten och kontrollen. 
Inspirerad av tillverkare av surfbrädor som gör olika 
brädor för olika förhållanden, så ger Digital Shaping 2.0 på 
samma sätt ett komplett utbud av olika inställningar som 
du kan välja från din smartphone.

DIGITAL SHAPING 2.0

Välj ditt åkläge/
justering

Öppna 
justeringsbeskrivningar

JUSTERINGAR/ÅKLÄGEN

O N E W H E E L  A P P



RÄCKVIDD

8 - 11 km  
(5-7 mi)  

VIKT

11,5 kg  
(2-5 Ib) LADDNINGSTID

30 min*

Hypercore™ tillhandahåller otroligt jämn kraft och 
vridmoment så att du kan klättra över vad som helst. 

Mjukare? Aggressivare? Välj et annat åk läge från din 
smartphone med Onewheel-appen.

Äkta fotplattsglädje. Perfekt passform och ultimat 
kontroll oavsett hur brett du står. 

SURESTANCE

*UPPSKATTAD LADDNINGSTID FRÅN 10 % TILL 90 %.

RÄCKVIDD

19 - 29 km  
(12-18 mi)

VIKT

12 kg  
(27 lb) LADDNINGSTID

100 min*

Hypercore™ tillhandahåller otroligt jämn kraft och 
vridmoment så att du kan klättra över vad som helst. 

Mjukare? Aggressivare? Välj et annat åk läge från din 
smartphone med Onewheel-appen.

Äkta fotplattsglädje. Perfekt passform och ultimat 
kontroll oavsett hur brett du står. 

SURESTANCE

*UPPSKATTAD LADDNINGSTID FRÅN 10 % TILL 90 %.
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FÖRST OCH 
FRÄMST 
SÄKERHET

01

KÖR SÄKERT
Oavsett om du är proffs eller om du är en nybörjare när 
det gäller brädsporter så är det alltid viktigt att åka så 
säkert som möjligt. Här är några tips för att se till att 
både du och din Onewheel+ förblir i ett stycke.

HJÄLM
Bär alltid en ASTM F1492-08, CPSC- och/eller CE 
EN1078-certifierad hjälm när du åker på en Onewheel+. 
Var noga med att sätta fast hakremmen och att 
följa hjälmtillverkarens instruktioner för passform, 
användning och allmän skötsel.

ÖVRIG SÄKERHETSUTRUSTNING
Det är en bra idé att använda handledsskydd, 
armbågsskydd och knäskydd för extra säkerhet.

SKOR
Använd alltid skor som håller sig kvar på dina fötter och 
som har grepp på brädan. Åk aldrig barfota eller i tofflor.

SE AVSNITT 05 “FLER SÄTT FÖR ATT ÅKA SÄKERT” FÖR 
MER SÄKERHETSINFORMATION.

VARNING: Många lokala myndigheter har  
lagar gällande trafiksäkerhet och kräver särskild 
säkerhetsutrustning. Det är ditt ansvar att bekanta 
dig med och följa alla gällande lagar på platsen där 
du åker Onewheel+. Detta inkluderar att både du och 
din Onewheel+ är korrekt utrustade enligt lag.

F Ö R S T  O C H  F R Ä M S T  S Ä K E R H E T
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02

ÅKA PÅ  
DIN 
ONEWHEEL+

EN OTROLIG ÅKTUR 
Helt enkelt det mest underbara sättet att åka på. Åk 
snowboard hela året, kapa ner din pendling, dominera 
terrängen och försök att sluta le. Så enkelt att morfar 
klarar av det, så kul att proffsen inte får nog av det. 

Onewheel+ är gjord  för att vara intuitiv att använda. 
Vem som helst kan lära sig grunderna på bara några 
minuter. Efter att du har börjat åka regelbundet så finns 
det gott om utrymme att utmana dig själv. 

INNAN DU KLIVER UPP PÅ DIN ONEWHEEL+

• Gör alltid en säkerhetskontroll innan varje åktur.

• Läs igenom alla säkerhetsinstruktioner.

• Använd hjälm och annan skyddsutrustning.

Välj en säker, kontrollerad och lugn miljö utan bilar, 

folkmassor, hinder och andra potentiella faror. 
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GRUNDLÄGGANDE BALANS
Kom ihåg att Onewheel+ är självbalanserande så man 
behöver inte tvinga sig på brädan. Använd istället 
långsamma, små rörelser. 

När Onewheel+ är på marken så kommer du att se att 
en sida är högre än den andra. Börja alltid med att kliva 
på den lägre sidan. Placera sedan din andra fot på 
åkardetekteringsområdet. Håll dina ben raka (som om 
du står på marken) med en väldigt lätt böjning i knäna.

Ställ dig upp långsamt så kommer Onewheel+ att 
köra igång.

TIPS: Ha en väns axlar nära till hands de första 
gångerna som du kliver upp på din Onewheel+. Efter 
att ha övat några gånger så lovar vi att du kommer 
att vara ett proffs.

TIPS: Håll blicken riktad i körriktningen, inte ner 
i marken. 

TIPS: Använd lätt, konstant tryck för att styra din 
Onewheel+.

TIPS: Böj inte på knäna, sträck hellre på dig på dina 
första åkturer.
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Å K A  P Å  D I N  O N E W H E E L +

VARNING: Att åka i nedförs-/uppförsbackar som har 
en kraftigare lutning än 15 grader är extremt farligt 
och kan leda till att du förlorar kontrollen över, eller 
skadar, din Onewheel+.

REGENERERANDE INBROMSNING
Att bromsa samtidigt som du åker nedför laddar 
Onewheel+:s batteri.

FÖRSTÅ FOTPLATTAN
Den främre fotplattan är tryckkänslig och uppdelad i två 
delar, en på varje sida om mittlinjen. Båda delarna måste 
tryckas ner för att man ska börja åka. För att stanna din 
Onewheel+, sakta ned tills du står stilla, och ta sedan bort 
foten från ena/båda områdena.

TIPS: Undvik att flytta foten medan du åker.

RIKTNING OCH HASTIGHET
Luta dig framåt för att åka framåt och luta sedan bakåt 
för att sakta ner eller för att åka baklänges. Ju mer 
du lutar dig, desto snabbare åker du.

SVÄNGA
Använd dig av ett lätt häl-tå-tryck för att svänga till 
vänster eller höger. Du kommer att börja svänga i den 
riktning som du lutar dig åt. Ju mer du lutar dig, desto 
skarpare svänger du.
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HUR MAN KLIVER AV
När du är klar med åkturen, sakta ner tills du står stilla 
genom att luta dig bakåt. Lyft sedan av hälen medan du 
håller balansen eller så hoppar du av med båda fötterna.

TIPS: Båda åkardetekteringsområdena måste 
tryckas ner för att kunna åka. Om du bromsar ner 
och tar bort din fot från det ena området så kommer 
Onewheel+ att inaktiveras.

VARNING: Kliv aldrig av med den bakre foten först 
(foten som inte är på åkardetekteringsområdet). Detta 
ökar risken för att trilla eller möjlig personskada.

RÄCKVIDD
Räckvidden varierar beroende på många olika faktorer 
så som åkarens vikt och körstil, terräng, uppåt- och 
nedförsbackar och däcktryck. För optimal räckvidd 
rekommenderar vi följande tips:

* Däcktrycket har en stor inverkan på Onewheel+ 
räckvidd, topphastighet och körkvalitet. Till och 
med bara några få PSI kan förändra åkturen.

TIPS: Ladda din Onewheel+ helt.

TIPS: Se till att däcktrycket är 20 PSI.*
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Precis som allting annat här i livet så har Onewheel+ sina  
begränsningar. Om du försöker åka för snabbt, åka nerför  
en väldigt brant backe eller köra med väldigt lågt batteri  
så kommer din Onewheel+ att “trycka tillbaka”. I en  
situation när brädan trycker tillbaka så kommer nosen på  
brädan att lyfta vilket saktar ner åkaren. Det enda sättet  
att undvika tillbakatryck är att minska hastigheten 
genom att luta bakåt. Om du vill åka lite snabbare kan 
du byta till en aggressivare inställning i Digital Shaping. 
Detta kommer att höja tröskeln för tillbakatryck. 

VARNING: Att ignorera säkerhetsvarningar, inklusive 
tillbakatryck, kan leda till att man tappar kontrollen, 
allvarliga skador eller dödsfall.

TILLBAKATRYCK

Å K A  P Å  D I N  O N E W H E E L +

TILLBAKATRYCK PÅ GRUND AV FULLT BATTERI
När batteriet är fulladdat och du fortsätter att ladda det 
genom regenererande inbromsning (t.ex. genom att 
köra nedför en backe), kan du uppleva “Tillbakatryck 
på grund av fullt batteri”. Detta är för att förhindra att 
battericellerna överladdas. Om detta inträffar, stäng 
av och sätt på din Onewheel+ igen och åk uppför 
backen en liten stund för att förbruka lite av laddningen. 
Sedan kan du fortsätta åka utför.

TILLBAKATRYCK PÅ GRUND AV LÅGT BATTERI
När batteriet i din Onewheel+ är extremt lågt så kommer 
det att ge ifrån sig ett mycket starkare tillbakatryck och 
kommer att sluta fungera. Detta innebär att batteriet 
behöver laddas helt.

VARNING: Försök aldrig att åka ner för en lång 
eller brant backe med en fulladdad Onewheel+. 
Det kan leda till förlorad kontroll eller skada på din 
Onewheel+.

VARNING: Om du fortsätter att åka när tillbakatryck 
på grund av lågt batteri uppstår kan det leda till att din 
Onewheel+ plötsligt stängs av eller att den skadas.
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Tillbakatryck är en viktig säkerhetsfunktion. Att ignorera eller att försöka trycka emot tillbakatryck är extremt farligt.
TILLBAKATRYCK PGA HASTIGHET - GÖR SÅ HÄR!

 OBS: TILLBAKATRYCK 
Nosen på brädan lyfts upp för 
att varna åkaren att han/hon 
bör sakta ner.

 OBS: TILLBAKATRYCK 
Åkaren känner av tillbakatrycket 
och försöker att anpassa sig.

Åkaren flyttar vikten till den bakre 
foten för att sakta ner.

Åkaren har saktat ner och 
brädan börja röra på sig 
som vanligt.

Tillbakatryck är en viktig säkerhetsfunktion. Att ignorera eller att försöka trycka emot tillbakatryck är extremt farligt.
TILLBAKATRYCK PGA HASTIGHET - GÖR ALDRIG SÅ HÄR!

 OBS: TILLBAKATRYCK
Nosen på brädan lyfts upp för 
att varna åkaren att han/hon 
bör sakta ner.

 VARNING: 
STRUNTA INTE I TILLBAKATRYCK
Om åkarens vikt fortsätter att luta 
på nosen av brädan så kommer 
den fortsätta att ge tillbakatryck.

 VARNING: 
STRUNTA INTE I TILLBAKATRYCK
Åkaren för vikten framåt för att 
accelerera. Brädan fortsätter att 
försöka trycka tillbaka åkaren.

 VARNING: 
STRUNTA INTE I TILLBAKATRYCK
Att ignorera säkerhetsvarningar, 
inklusive tillbakatryck, kan leda till 
att man tappar kontrollen, allvarliga 
skador eller dödsfall.
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Onewheel är 100 % laddad.

Tillbakatryck är en viktig säkerhetsfunktion. Att ignorera eller att försöka trycka emot tillbakatryck är extremt farligt.
TILLBAKATRYCK PGA FULLT BATTERI - GÖR SÅ HÄR!

 OBS: TILLBAKATRYCK 

Kör uppför tills batteriet är under 

95 % laddning.

Efter att batteriet har tömts till 
mindre än 95 % laddning så kan 
det använda sig av regenererande 
inbromsning igen.

Då är det bara att köra, 
ha det så skoj!

Tillbakatryck är en viktig säkerhetsfunktion. Att ignorera eller att försöka trycka emot tillbakatryck är extremt farligt.
TILLBAKATRYCK PGA FULLT BATTERI - GÖR ALDRIG SÅ HÄR!

 Onewheel är 100 % laddad.  VARNING: 
STRUNTA INTE I TILLBAKATRYCK
Nosen på brädan lyfts upp för 
att varna åkaren för att batteriet 
inte klarar av mer regenererande 
inbromsning.

 VARNING: 
STRUNTA INTE I TILLBAKATRYCK
Om regenererande inbromsning 
fortsätter så kommer brädan 
fortsätta att trycka tillbaka.

 VARNING: 
STRUNTA INTE I TILLBAKATRYCK
Att ignorera säkerhetsvarningar, 
inklusive tillbakatryck, kan leda till 
att man tappar kontrollen, allvarliga 
skador eller dödsfall.
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SÄKERHETSKONTROLL
Att utföra regelbundna säkerhetskontroller kommer att 
hjälpa till att förlänga livslängden på din Onewheel+. 
Vi rekommenderar att du inspekterar din Onewheel+ 
noggrant innan varje åktur för att försäkra att inga delar 
är lösa, skadade eller har slitits onormalt mycket. Alla 
muttrar och skruvar ska vara ordentligt åtdragna. De 
flesta komponenterna på en Onewheel+ är designade 
för att kunna bytas ut lätt om det är något som är fel. 

KONTAKTA ONEWHEELS KUNDTJÄNST OM DU HAR 
NÅGRA FRÅGOR. E-POST SUPPORT@ONEWHEEL.COM 03

UNDERHÅLLA 
DIN 
ONEWHEEL+

VARNING: Innan du utför något lättare arbete på din 
Onewheel+, se till att strömbrytaren är i läget “OFF”. 

VARNING: Fotplattorna är en väsentlig del av 
säkerhetssystemet på en Onewheel+. Åk aldrig med 
skadat trä eller skadad grepptejp, och försök aldrig 
att ersätta skadad grepptejp. Ersättningsfotplattor 
finns på www.onewheel.com.

VARNING: Att åka på en skadad Onewheel+ 
upphäver garantin.

VARNING: Försök aldrig att ta bort eller 
ersätta grepptejpen med grepptejp som säljs 
på eftermarknaden.

VARNING: Att åka med en skadad fotplatta 
är extremt farligt. Byt ut omedelbart.

STOPPBLOCK
Stoppblocken är designade för att slitas vid användning 
och bör därför bytas ut allt eftersom de slits ut. Mer 
information finns på https://onewheel.com/support

FOTPLATTORNA
Kontrollera fotplattorna för att se om de ha sprickor, 
hål eller om grepptejpen har några revor, speciellt 
i åkardetektionsområdet. Om du upptäcker någon skada, 
kontakta support@onewheel.com för reservdelar.
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DÄCK
Kontrollera ditt Onewheel+-däck för eventuella skador 
i mönstret eller på däcksidan. Se också till att det är 
tillräckligt uppblåst, upp till 20 PSI. Det bästa sättet för 
att kontrollera och blåsa upp däcket på din Onewheel+ 
är med hjälp av en digital mätare och kompressor på 
din lokala bensinstation. Om ditt däck är skadat eller 
är punkterat, besök vår webbplats för mer information: 
https://onewheel.com/support

VARNING: Att överskrida det rekommenderade 
maxtrycket på 20 PSI (1,4 bar) kan skada din 
Onewheel+ och leda till personskador. Det upphäver 
också din garanti.

VARNING: Att åka på en Onewheel+ med ett däck 
som är platt eller har för lågt tryck upphäver 
din garanti. 

VARNING: Tryckmätare i pennform är inte alltid helt 
exakta. Använd alltid en högkvalitativ digital mätare.

BATTERI
Var försiktig så att du inte över- eller 
underladdar ditt batteri. Batteriet bör laddas minst en 
gång varannan månad. Om du inte gör det så kan din 
garanti upphävas. Du måste kassera litiumbatterier 
enligt lokala lagar och förordningar.

VARNING: Om batteripaketet verkar vara skadat 
eller laddar ur för snabbt, vänligen använd det 
inte. För ytterligare hjälp, kontakta Onewheel+ 
kundsupport på 1-800-283-7943 eller skicka ett 
mejl till support@onewheel.com

VARNING: Utsätt inte batteriet för extremt höga 
eller extremt låga temperaturer. Det kan försämra 
eller skada batteripaketet.

U N D E R H Å L L A  D I N  O N E W H E E L +
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BATTERILADDARE
Använd endast den medföljande Ultracharger 
(modell FY5803500) för att ladda din Onewheel+, eller 
FY6303200-laddaren för din Onewheel+ XR. 

NOTERA: Laddarna FY5803500 och FY6303200 fungerar 
med 110 V-240 V. Beroende på vilket land du befinner dig 
i så kan det behövas en adapter. 

HUR DU LADDAR DITT BATTERI
Anslut laddaren till ett strömuttag och sedan till 
laddningsporten på Onewheel+. Laddaren kommer 
att visa ett rött ljus. 

Ett grönt ljus kommer att visas när batteriet är 
fulladdat och då slutar laddaren automatiskt att ladda.

Koppla loss laddaren genom att trycka på 
lossningsknappen på laddningspluggen och 
dra ordentligt.

TIPS: Låt laddaren vara ansluten till din Onewheel+ 
över natten med jämna mellanrum för att låta 
batteripaketet balansera ordentligt.

01 

02 

03 

U N D E R H Å L L A  D I N  O N E W H E E L +

VARNING: Använd endast FY5803500-laddaren för att 
ladda din Onewheel+, eller FY6303200 för att ladda din 
Onewheel+ XR. Användning av någon annan laddare 
upphäver din garanti och kan skada din Onewheel+.

VARNING: Alla elektroniska komponenter och 
drivkomponenter bör endast repareras av Future 
Motion eller av ett auktoriserat servicecenter för 
Onewheel+. Alla andra justeringar kommer att 
upphäva din garanti.

VARNING: Påbörja inga reparationer eller justeringar 
på din Onewheel+ innan du verkligen förstår hur du 
ska slutföra dem. En felaktig justering eller reparation 
kan eventuellt skada din Onewheel+ eller leda till en 
allvarlig skada. En kvalificerad Onewheel+-mekaniker 
bör utföra komplicerad service, underhåll och 
reparationer i en korrekt utrustad anläggning.



LÄRA 
KÄNNA DIN 
ONEWHEEL+
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FÖRSTÅ DET UNDERBARA
Du vet redan att Onewheel+ är hur kul som helst, men 
det är också viktigt för din säkerhet, för prestandan och 
för din njutning att du förstår hur Onewheel+ fungerar. 
Om du fortfarande har frågor efter att ha läst denna 
manual, vänligen kontakta Onewheel+ kundsupport  
på 1-800-283-7943 eller skicka ett mejl till  
support@onewheel.com

Onewheel+ sätts PÅ och stängs AV med knappen på 
sidan av Onewheel+. Se till att Onewheel+ alltid är på 
marken i körläge innan du sätter på den. Stäng alltid av 
Onewheel+ när den laddas, när du förvarar den eller när 
du bär den.

VARNING: Lyft aldrig upp din Onewheel+ när 
strömmen är på eftersom hjulet då kan börja snurra 
och det kan innebära en säkerhetsrisk. 

VARNING: Tryck inte på åkardetekteringsområdet 
på fotplattan vid uppstart av din Onewheel+ för då 
kommer den inte att fungera.

TIPS: Att starta din Onewheel+ när den inte är på 
marken kommer att leda till ett felmeddelande.

HUVUDSTRÖMBRYTARE

L Ä R A  K Ä N N A  D I N  O N E W H E E L +
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STATUSINDIKATOR-LJUSRING
LED-ringen på strömknappen är den enda 
statusindikatorn på Onewheel+. LED-lampan kommer 
att visa batteristatus och felkoder för din Onewheel+. 

NORMAL DRIFT
LED-statusindikatorn pulserar långsamt vid normala 
driftförhållanden. 

BATTERISTATUS
När batterikapaciteten minskar under din körning 
kommer LED-statusindikatorn att ändra sin 
pulsfrekvens så att LED-statusindikatorn kommer 
att vara avstängd längre än den är påslagen. Detta 
förhållande mellan tiden som lampan är på/av indikerar 
nuvarande batterinivå. Du kan också kontrollera din 
batterinivå på startsidan i Onewheel-appen.

STATUSINDIKATOR

De olika blinkkoderna, där antalet blinkningar i rad 
skiljer dem åt, kan indikera olika problem med 
din Onewheel+. 

Räkna alltid blinkkoden om en sådan inträffar. Ibland 
kan du lösa problemet genom att ladda batteriet eller 
genom att stänga av och sätta på din Onewheel+ igen. 
Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta 
Onewheel+ kundsupport på 1-800- 283-7943 eller skicka 
ett mejl till support@onewheel.com

AVKODA DIN ONEWHEEL+

L Ä R A  K Ä N N A  D I N  O N E W H E E L +

ANTAL BLINKNINGAR BESKRIVNING

01, 02 Låg batterinivå

03 Överladdad

04 Inkorrekt startplacering

06 Motorstopp upptäckt

07 Styrenhetstemperatur över/under intervallet

09 Dålig accelerometer

10 Dålig styrenhet

11 Dåliga hallsensorer

13, 14 Överström detekterad

15 Fotplattssensor nedtryck vid uppstart

16 Ogiltig hårdvara

17 Batteritemperatur över/under intervallet

18 Motortemperatur över/under intervallet

21 Laddare ansluten
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FLER SÄT T 
FÖR AT T ÅKA 
SÄKERT

05

VARNING: Underlåtenhet att bekräfta 
kompatibiliteten, eller att korrekt installera, 
använda eller underhålla någon komponent eller 
något tillbehör på Onewheel+ kan leda till allvarlig 
personskada eller dödsfall och kommer att upphäva 
din garanti.

VARNING: Om du ändrar eller modifierar någon 
fabrikskomponent på Onewheel+ kommer din 
garanti att upphävas.

MODIFIERA ALDRIG DIN ONEWHEEL+
Lyckligtvis är din Onewheel+ mer eller mindre perfekt 
som den är. Så det finns ingen anledning att lägga till 
massa extrautrustning. Det är inte rekommenderat att 
modifiera eller ändra på utseendet eller prestandan på 
din Onewheel+ då det eventuellt kan öka risken för att 
du skadar dig. Om du har några specifika frågor, vänligen 
kontakta Onewheel+ kundsupport på 1-800- 283-7943 
eller skicka ett mejl till support@onewheel.com
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FLER SÄTT FÖR ATT ÅKA SÄKERT
TITTA FRAMÅT OCH VAR BEREDD PÅ ATT UNDVIKA OCH 
LÄMNA PLATS FÖR:

•  Fordon som bromsar eller svänger, som byter till din 

fil framför dig eller som närmar dig bakom dig.

• Parkerade bilar eller bildörrar som öppnas 

• Fotgängare

• Barn eller djur 

•  Väggropar, avloppsgaller, järnvägsspår, 

expansionsfogar, väg- eller trottoarbygge, skräp och 

andra hinder som kan få dig att svänga ut i trafiken, 

fastna i ditt hjul eller få dig att trilla

Följ alla lokala trafiklagar och bestämmelser om åkning 
på trottoarer och stigar. Det är ditt ansvar att känna till 
och följa lagarna i ditt åkområde. 

Dela med dig av vägen och respektera bilisters, 
fotgängares och cyklisters rättigheter och säkerhet.

Åk defensivt. Anta alltid att andra inte ser dig.

VARNING: Kör aldrig din Onewheel+ i uppförs-/
nedförsbackar med en lutning högre än 15 grader. 
Detta kan leda till att motorn och batteriet 
överhettas och det upphäver också garantin. 

VARNING: Att hoppa och att trickåka upphäver 
din garanti.

Bär alltid en ASTM F1492-08, CPSC- och/eller CE 
EN1078-certifierad hjälm och följ tillverkarens 
anvisningar för passform, användning och skötsel. 
Skallskador är några av de allvarligaste skadorna och 
kan eventuellt undvikas med korrekt skydd.

Undvik stora gupp, dräneringsgaller och plötsliga 
ytförändringar.

Undvik gator och ytor med vatten, sand, grus, 
lera, löv och annat skräp. Vått väder försämrar 
väggreppet, inbromsning och sikt.

Åk aldrig i närheten av andra motorfordon.

VARNING: Underlåtenhet att bära hjälm vid åkning 
kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

BÄR ALLTID:

•  Skor som håller sig kvar på dina fötter och som har 

grepp på brädan. Åk aldrig barfota eller om du har 

sandaler eller tofflor på dig. 

•  Ljusa kläder som gör att förare, åkare och fotgängare 

ser dig tydligt. 

•  Skyddsglasögon för solen samt luftburet smuts, 

damm och naturligtvis, insekter.

•

•

•

•
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FLER SÄTT FÖR ATT ÅKA SÄKERT
Ha aldrig på dig något som kan hindra din sikt eller 
som kan få dig eller dina kläder att fastna i hjulet. 

Lifta aldrig genom att hålla i ett annat motorfordon 
eller objekt som rör sig. 

Åk aldrig på en Onewheel+ när du är påverkad 
av alkohol eller droger. 

Välj släta stabila vägar som är gjorda av betong 
eller asfalt. 

Var uppmärksam och lämna företräde. 

•

•

•

•

•

Kör alltid i angivna körfält eller stigar eller så nära 
vägkanten som möjligt i trafikflödets riktning, eller 
enligt lokala lagar. 

Kryssa aldrig igenom trafiken. 

Ha aldrig med dig en passagerare. 

Stanna vid stoppskyltar och trafikljus. Sakta ner och 
titta åt båda hållen i korsningar. Var beredd på att 
lämna företräde även om du har förkörsrätt. 

Använd godkända handsignaler för att svänga 
och stanna. 

•

•

•

•

•

Tävlingskör inte, trickkör inte och utför inte andra 
manövrar som kan få dig att tappa kontrollen.

Låt inte kroppsdelar, kläder m.m. komma i kontakt 
med rörliga delar, däck eller transmissionen medan 
motorn är igång.

Utför de kontroller som tillverkaren uppmanar dig att 
genomföra före varje åktur.

Ägaren ska endast tillåta att enheten används efter 
att ha visat tydligt hur den används på ett säkert och 
korrekt sätt och har sett till att användaren förstår 
hur de olika delarna fungerar och de olika aspekterna 
av användandet av enheten, samt att han/hon har en 
hjälm på sig.

•

•

•

•

Var väl förtrogen med hur din Onewheel+ fungerar 
(t.ex. hastighet, riktning, svänga).

Håll alltid kroppsdelar, kläder och andra föremål 
borta från däcket. 

Gör alltid en mekanisk säkerhetskontroll innan 
du kliver på din Onewheel+. 

Var medveten om din omgivning när du åker. Åk 
med en hastighet som passar din omgivning. Högre 
hastighet innebär ökad risk. 

•

•

•

•
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Personer med hjärtsjukdomar, gravida kvinnor, 
personer med huvud-/rygg-/nackproblem, personer 
med psykiska eller fysiska tillstånd som gör dem 
mottagliga för skador och personer med nedsatt 
förmåga bör inte använda den.

Kör inte på natten eller under tider med dålig sikt 
(t.ex. vid dimma, regn, skymning, gryning).

Följ alla tillverkarens rekommendationer och 
instruktioner, samt följ alla lagar och förordningar.

Komponenter ska underhållas och repareras 
i enlighet med tillverkarens specifikationer, 
endast godkända reservdelar ska användas, och 
installationen ska utföras av återförsäljare eller andra 
utbildade personer.

••

•

•

FLER SÄTT FÖR ATT ÅKA SÄKERT
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SPECIFIKATIONER FÖR ONEWHEEL+
MOTOR : 750 W Hypercore® navmotor

BATTERI : Litiumjärnfosfat (LiFePo4) 48 V
SENSORER : Solid State MEMS 6-DOF
DÄCK : 11,5 × 6,5-6 Vega
MAXIMAL 

LUTNINGSVINKEL

: > 30 grader

TOPPHASTIGHET : 30 km/h / 19 MPH
VANLIG RÄCKVIDD : 8-11 km / 5-7 MI
MÅTT : 9 × 11,5 × 30 (tum) / 23 x 29,21 x 72,6 (cm)
VIKT : 11 kg / 25 lb
LADDNINGSTID : 30 minuter* (FY5803500-laddare)

STRÖM : AC 100-240 V
50/60 Hz 300 VA

EFFEKT : + 58V DC        3.5A

MODELL# : FY5803500

SPECIFIKATIONER ULTRACHARGER

OMFÅNG 
DRIFTTEMPERATUR

: 0 °C till 50 °C

OMFÅNG FÖR 
FUKTIGHET VID DRIFT

:  0 till 100 % relativ 
fuktighet
(icke-kondenserande)

*UPPSKATTAD LADDNINGSTID FRÅN 10 % TILL 90 %.

S P E C I F I K A T I O N E R

SPECIFIKATIONER FÖR ONEWHEEL+ XR
MOTOR : 750 W Hypercore® navmotor

BATTERI : Nickel mangan koboltoxid (NMC) 
SENSORER : Solid State MEMS 6-DOF
DÄCK : 11,5 × 6,5-6 Vega
MAXIMAL 
LUTNINGSVINKEL

: > 30 grader

TOPPHASTIGHET : 30 km/h / 19 MPH
VANLIG 
RÄCKVIDD

: 19-29 km / 12-18 MI

MÅTT : 9 × 11,5 × 30 (tum) / 23 x 29,21 x 72,6 (cm)

VIKT : 12,5 kg / 27 lb
LADDNINGSTID : 100 minuter* (FY6303200-laddare)

STRÖM : AC 100-240 V
50/60 Hz 300 VA

EFFEKT : +63 V DC        3,2 A

MODELL# : FY6303200

SPECIFIKATIONER XR CHARGER

OMFÅNG 
DRIFTTEMPERATUR

: 0 °C till 50 °C

OMFÅNG FÖR 
FUKTIGHET VID DRIFT

:  0 till 100 % relativ 
fuktighet
(icke-kondenserande)

*UPPSKATTAD LADDNINGSTID FRÅN 10 % TILL 90 %.
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GARANTI
Om PRODUKTEN visar sig vara defekt OCH ett 
anspråk lämnas in under garantiperioden, så 
kommer FÖRETAGET, efter eget gottfinnande, att:

Reparera PRODUKTEN med hjälp av telefonsupport, 
e-postsupport eller genom att tillhandahålla service 
utan kostnad för delar eller arbetskraft,

Ersätta PRODUKTEN med en jämförbar PRODUKT 
vilken kan vara antingen ny eller renoverad. 

Återbetala det ursprungliga beloppet som 
betalades för PRODUKTEN, minus ett rimligt avdrag 
för användning. när den återlämnas.

02 

01 

03 

GARANTI Detta avtal beskriver den BEGRÄNSADE GARANTI som 
tillhandahålls av Future Motion Inc., nedan kallad för FÖRETAGET, 
gentemot ANVÄNDAREN, som definieras som en person som har köpt 
Onewheel Pint (nedan kallad PRODUKTEN) i en detaljhandelsbutik eller 
via en onlinebutik som godkänts av FÖRETAGET eller från en 
av FÖRETAGET auktoriserad återförsäljare. Att köpa någon PRODUKT 
från en icke godkänd återförsäljare, inklusive alla onlineköp annat än 
direkt från FÖRETAGET, kommer att upphäva all garanti för produkten 
i den utsträckning som tillåts enligt lag. 

FÖRETAGET garanterar att PRODUKTEN, förutom fotplattan, däcket 
och batteripaketet, inte kommer att ha några fel på material eller 
tillverkning under en period på 12 månader/2000 km (1243 miles), 
beroende på vad som inträffar först. Garantin för fotplattan, däcket 
och batteripaketet gäller 6 månader/1000 km (622 miles). 

Om du vill kassera produkten, vänligen kontakta 
lokala myndigheter eller en lokal återförsäljare för 
att få reda på rätt sätt att kassera den.

ANMÄRKNINGAR GÄLLANDE GARANTIN 
FÖR KOMPONENTER

(För fel på material eller tillverkning.)

KOMPONENTER
VARAKTIGHET 

GARANTI
ANMÄRKNINGAR

Onewheel+ 1 år Delar som inte 
listas separat

Fotplatta, däck, 
batteripaket 

6 månader

FÖRETAGET rekommenderar att ANVÄNDAREN först 
använder sig av det supportmaterial som skickades 
med PRODUKTEN, PRODUKTdiagnostik, information 
på internet och e-postsupport. Om det inte fungerar 
så bör ANVÄNDAREN kontakta FÖRETAGET eller dess 
auktoriserade service för att få service som täcks 
av denna GARANTI.

Future Motion tillhandahåller reparationer mot 
en kostnad för produkter som inte har garanti.

All försäljning är slutgiltig



Naturligt slitage som inte påverkar produktfunktionen 
(inklusive repor och slitage på ramskenor, fotplatta, 
däck osv.).

Skada som har orsakats av olyckor eller den mänskliga 
faktorn, så som skador på grund av att produkten har 
tappats eller rost i en väldigt fuktig miljö.

Skador som har orsakats av överbelastning 
av Onewheel.

Skador som har orsakats av force majeure, så som 
brand, översvämning, jordbävning, frysning etc.

Produkter köpta från en obehörig återförsäljare, 
inklusive alla andra onlineköp förutom de som 
har gjorts direkt från Future Motion, Inc., i den 
utsträckning som tillåts enligt lag.

Den totala körsträckan är över 2000 km/1243 miles.

Skador som har orsakats av modifiering 
eller användning utöver det som angetts 
i bruksanvisningen.

Produktens streckkod eller serienummer har ändrats 
eller tagits bort.

Garantiregistreringen stämmer inte överens med 
själva produkten.

Produkten har demonterats eller reparerats av en 
obehörig tredje part.

Vattenskador omfattas inte av garantin.

Skador eller fel som har orsakats av andra problem 
(exklusive produktdesign, tillverkning, kvalitet etc.).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FÖLJANDE TÄCKS INTE AV GARANTIN

GARANTI
ALL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI 
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL 
DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN FÖR 
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT 
SPECIFIKT SYFTE) ÄR BEGRÄNSAD TILL DEN 
OVAN NÄMNDA 12 MÅNADER/6 MÅNADER 
LÅNGA GARANTIPERIODEN. FUTURE MOTION 
INC. YTTERLIGARE FRISKRIVNING AV ANSVAR 
FÖR ALLA UTTRYCKTA GARANTIER.

Vissa stater tillåter inte några begränsningar 
gällande hur länge en underförstådd garanti 
gäller, så ovan nämnda begränsning kanske 
inte gäller dig om det inte stämmer överens 
med den rådande statliga lagstiftningen.



FÖRKLARING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

ONEWHEEL+: SJÄLVBALANSERANDE ELEKTRISK SKATEBOARD

PRODUKT: Onewheel+: Självbalanserande elektriskt skateboard
TYPMODELL: OW1-00005-00
TILLVERKARE: Future Motion Inc
TILLVERKARADRESS: 
1201 Shaffer Rd.
Santa Cruz, CA 95060, USA

Undertecknad förklarar härmed på uppdrag av Future 
Motion Inc. i Santa Cruz, CA, att ovan nämnda produkt, som 
denna deklaration hänför sig till, överensstämmer med 
bestämmelserna i:

EU-machinerichtlijn 2006_42_EG 
Rådets direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk 
kompatibilitet:

EN 55022 klass B-gränser
EN 55024
EN 60204
EN ISO 12100

Det tekniska konstruktionsarkivet befinner sig på 
företagets huvudkontor i 2881 Mission St, Santa Cruz, 
CA 95060, USA.

Undertecknad __________________
Kyle Doerksen. Grundare, VD 15.03.2017

FÖRKLARING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

ONEWHEEL+ XR: SJÄLVBALANSERANDE ELEKTRISK SKATEBOARD

PRODUKT: Onewheel+ XR: Självbalanserande elektriskt 
skateboard
TYPMODELL: OW1-00006-00
TILLVERKARE: Future Motion Inc
TILLVERKARADRESS: 
1201 Shaffer Rd.
Santa Cruz, CA 95060, USA

Undertecknad förklarar härmed på uppdrag av Future 
Motion Inc. i Santa Cruz, CA, att ovan nämnda produkt, som 
denna deklaration hänför sig till, överensstämmer med 
bestämmelserna i:

EU-machinerichtlijn 2006_42_EG 
Rådets direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk 
kompatibilitet:

EN 55022 klass B-gränser
EN 55024
EN 60204
EN ISO 12100

Det tekniska konstruktionsarkivet befinner sig på 
företagets huvudkontor i 2881 Mission St, Santa Cruz, 
CA 95060, USA.

Undertecknad __________________
Kyle Doerksen. Grundare, VD 15.02.2018
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1201 Shaffer Rd.
Santa Cruz, CA 95060, USA

1-800-283-7943

Copyright © 2020 Future Motion Inc
Onewheel+ ® är ett varumärke som tillhör Future Motion Inc.

Onewheel+ skyddas av många patent i USA och världen över. 
Se www.onewheel.com/patents för mer information.

All försäljning är slutgiltig

SÄG HEJ



Bruksanvisningar på andra språk finns på 
www.onewheel.com/support

O N E W H E E L +  X R  B R U K S A N V I S N I N G   V 2.7 (Översättning av originalinstruktionerna)


