
Accu opladen  

Sluit de oplader van de lithiumaccu aan op uw 
stroomvoorziening. Bevestig het snoer van de accu aan de 
oplader en zorg er daarbij voor dat de zwarte en blauwe 
aansluitingen overeenkomen. Wanneer het oplaadlampje groen 
wordt, is de accu volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

 Opladen  Opgeladen en klaar om los te koppelen

Koppel de oplader los van de stroomvoorziening en haal uw 
accu uit de oplader zodra deze volledig opgeladen is.

Lees de handleiding voor de volledige instructies voor het 
opladen en onderhoud van de accu.
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Uw Motocaddy S5 CONNECT

Bedankt voor het aanschaffen van een Motocaddy  
S5 CONNECT-trolley.

De volgende informatie helpt u zo snel mogelijk aan de slag 
te gaan.

Lees voordat u uw trolley voor de eerste keer gebruikt de 
uitgebreide aanwijzingen en belangrijke veiligheidsinformatie 
in de volledige handleiding van de S5 CONNECT. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.motocaddy.nl/ondersteuning 
 
ONLINE REGISTREREN 
www.motocaddy.nl/garantie

Bevestiging van de wielen

Op de binnenzijde van de wielnaven 
vindt u een L (links) en R (rechts). 
De wielen moeten aan de juiste 
zijde bevestigd worden (niet van 
toepassing op DHC) als u naast de 
trolley staat bij het handvat.

Druk de ontgrendelingsknop in, 
schuif het wiel zo ver mogelijk op 
de as, laat de knop los en trek deze 
licht uit totdat u een klik hoort.

Uw trolley uitvouwen

De S5 CONNECT heeft een QUIKFOLD-montagemechanisme. 
Om uw trolley uit te vouwen, drukt u op de blauwe QUIKFOLD-
ontgrendelingsknop en houdt u deze ingedrukt. Trek het handvat 
omhoog totdat het frame volledig uitgevouwen is (platliggend).

Houd het frame vast bij het gedeelte waarop “HIER 
VASTHOUDEN” staat (niet ergens anders vasthouden) en til het 
omhoog vanaf het centrale scharnier totdat de vergrendeling 
op zijn plaats klikt. Vouw de bovenste tassteun uit.

Lees de handleiding volledige instructies voor het uitvouwen 
en voor de diagrammen.
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Starten, stoppen en snelheidsregeling

De trolley heeft één hoofdknop die gebruikt wordt om de  
trolley in/uit te schakelen en de snelheid te regelen (1 t/m 9).

Draai de knop met de klok mee om de snelheid te verhogen of 
tegen te klok in om de snelheid te verlagen.

Druk één keer op de knop om de trolley te starten of te stoppen. 
Het is niet nodig om de snelheid te verlagen voordat u de 
trolley stopt.

Er zijn twee indicatielampjes, die het accuvermogen (groen, 
oranje, rood) en de stroom aangeven.

GPS-modus  

De S5 CONNECT moet gekoppeld en aangesloten worden 
aan een compatibele smartphone, waarop de Motocaddy-app 
geïnstalleerd staat. Locatiediensten moeten ingeschakeld zijn. 
De S5 CONNECT kan met of zonder GPS gebruikt worden.

1. Open de app en selecteer “Golf spelen” in het “Home”-scherm
2. Selecteer een baan uit de lijst van plaatselijke golfbanen of 

zoek handmatig naar een baan
3. Selecteer de juiste golfbaan
4. Na het laden toont de Smart Display van de S5 CONNECT 

Smart Display de GPS-informatie.

De Motocaddy-app gaat automatisch verder naar de volgende 
hole. U kunt handmatig verdergaan met gebruik van de links- 
en rechts-knoppen van de app of op de Smart Display.

De Motocaddy-app installeren

Om de slimme functies van de S5 CONNECT te kunnen 
gebruiken, dient u de Motocaddy-app te installeren. 
Om de “Motocaddy GPS”-app te installeren, zoekt u naar 
“Motocaddy” in de Apple App Store of Google Play Store. 
Houd er rekening mee dat de S5 CONNECT niet met alle 
mobiele apparaten compatibel is.

We raden u aan na installatie de in-app-registratie te voltooien, 
zodat we u op de hoogte kunnen houden van toekomstige 
updates en functies.

Klok en rondetimer

De datum en tijd op de S5 CONNECT wordt  
automatisch Ingesteld. De datum en tijd zijn gebaseerd 
op de instellingen van uw telefoon en kunnen niet handmatig 
ingesteld worden.

De rondetimer wordt beheerd via de Motocaddy-app en begint 
wanneer er een baan geladen wordt. De timer kan onderbroken 
en gereset worden vanuit de modi “Plattegrondaanzicht” of 
“Energiebesparing” in de app.

Als u de S5 CONNECT in GPS-modus gebruikt, kunt u de klok 
en rondetimer tonen door op de middelste knop onder de 
Smart Display te drukken.

Slimme functies van de S5 CONNECT 

Als de eerste “smart cart” ter wereld kan de S5 CONNECT 
aan de Motocaddy-app gekoppeld worden via een 
Bluetooth®-aansluiting op een willekeurige smartphone.  
Op deze manier kan de Smart Display van de trolley gebruikt 
worden in plaats van een gewone GPS. 

De S5 CONNECT kan ook pushmeldingen ontvangen voor sms-
berichten, e-mails, gemiste oproepen en andere compatibele apps.

Distance Measurement Device (DMD)-functies kunnen legaal 
gebruikt worden wanneer regel 14-3 van de plaatselijke USGA 
en R&A van toepassing is. Controleer altijd plaatselijke en 
wedstrijdregels met betrekking tot DMD en pushmeldingen 
voordat u begint met spelen.

Pushmeldingen

De S5 CONNECT moet gekoppeld en aangesloten  
worden op een compatibele smartphone, waarop de  
Motocaddy-app geïnstalleerd staat en geopend is.  
Meldingen worden automatisch getoond op basis van de 
meldingstypes die geselecteerd zijn in het menu “Instellingen” 
in de Motocaddy-app. U kunt de S5 CONNECT gebruiken met 
of zonder ingeschakelde meldingen.

In uw telefoon vindt u ook app-specifieke meldingsinstellingen. 
Voor een volledige lijst van compatibele apps en individuele app-
instellingen kunt u terecht op www.motocaddy.nl/ondersteuning.
De meldingen worden op de Smart Display gestapeld, met de meest 
recente zichtbaar. Om een melding te wissen drukt u op de middelste 
knop. Dit moet herhaald worden voor elke ontvangen melding.

Koppelmodus

Om GPS en meldingsfuncties te kunnen gebruiken, moet 
de trolley aan een smartphone gekoppeld worden. U dient 
Bluetooth® in te schakelen op uw mobiele apparaat.

1. Sluit de accu van de trolley aan om de Smart Display te initialiseren
2. Open de pagina “Instellingen” in de Motocaddy-app
3. Klik op de PAIR-knop
4. Nadat de telefoon en de trolley gekoppeld zijn, voert u de 

code die getoond wordt op de Smart Display in de app in
5. Als de code geaccepteerd wordt, verschijnt “BLUETOOTH 

PAIRED” op de Smart Display

Na de koppeling maakt uw telefoon contact met de trolley als 
deze ingeschakeld wordt, de telefoon binnen bereik is (30 m) en 
de Motocaddy-app geopend is.

De Motocaddy-app afsluiten

Nadat u een ronde voltooid hebt, kunt u de 
Motocaddy-app afsluiten om locatiediensten en  
gebruik van gegevens te stoppen.

Als u een iPhone gebruikt, drukt u twee keer op de home-knop 
om de open apps te tonen. Zoek de Motocaddy-app op en 
veeg omhoog om de app te sluiten.

Android-gebruikers kunnen naar recente applicaties navigeren, 
de Motocaddy-app opzoeken en naar links of rechts vegen om 
de app te sluiten.
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